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KATALÓGUSHASZNÁLAT AZ EGYETEMI
KÖNYVTÁRBAN
DÉRI MIKLÓSNÉ

Tanulmányunk célja a könyvtár legfontosabb tájékoztatási eszközével, a katalógussal szemben megnyilvánuló olvasói igények felmérése és annak megállapítása,
hogy a katalógus miként elégíti ki ezeket. Össze kellett gyűjteni tehát bizonyos
mennyiségű adatot arról, hogy az olvasók hogyan, milyen célból használják a katalógust, mikor használják eredményesen, és miért használják rosszul? Mikor fordulnak a könyvtároshoz segítségért, és megkapják-e a kért segítséget? Vizsgálatunk
kísérleti jellegű, eredményeiből messzemenő következtetéseket nem akarunk levonni;
ezt a vizsgált esetek kis száma sem teszi lehetővé. Célunk továbbá olyan megbízható
módszer kidolgozása is volt, amely egy későbbi, nagyobb igényű vizsgálat eszköze
lehet.
A VIZSGÁLT KATALÓGUSOK ÉS HASZNÁLÓIK

Az Egyetemi Könyvtár három leggyakrabban használt katalógusát választottuk kísérletünk tárgyául. Az emeleti tájékoztató szolgálaton elhelyezett szolgálati
leíró katalógus a könyvtár terjes könyvanyagát, valamint a sorozati felvételeket
tartalmazza. A címleírások dobozokban elhelyezett nagyformátumú cédulák. Ez a
katalógus kerül leghamarabb beosztásra, céduláin található a legtöbb adat. Az
olvasók egyedül csak engedéllyel használhatják, tekintettel arra, hogy a cédulák
sorrendje nincs rögzítve; főleg a tudományos olvasóterem látogatói veszik igénybe.
Az egyetemi hallgatók általában csak akkor használják, ha a kölcsönzőben elhelyezett olvasói katalógusban nem találták meg az igényelt munkát.
Az olvasói leíró katalógus a könyvtár 1926 óta történt gyarapodását, valamint
az 1928 óta rekatalogizált anyagot tartalmazza. Címleírásai megegyeznek a szolgálati katalóguséval, de hiányoznak belőle a sorozati lapok. Mint fent jeleztük, cédulái
később kerülnek beosztásra. Használói nemcsak a kölcsönző, hanem az emeleten
található nagyolvasóterem látogatói is, bár ez utóbbiak gyakran az olvasóteremből
könnyebben elérhető szolgálati katalógusban keresik a szükséges könyvet.
A tájékoztatóban elhelyezett tárgyszókatalógus az 1949 óta beszerzett és az azóta
rekatalogizált anyagot tartalmazza. Tárgyszóul a mű tárgyát kifejező legszűkebb
specifikus fogalom szolgál. A szépirodalmi könyveknél a cím szerepel tárgyszóként,
mivel számos olvasó jól emlékszik egy-egy regény, stb. címére, de az író nevét elfelejtette. A tárgyszókatalógus személyneveket is tartalmaz; itt fedi a leíró katalógus
személynév melléklapjait. E katalógus használói mindazok, akik valamilyen témára
vonatkozó irodalmat keresnek. Valószínűnek látszik, hogy kevesebben használják,
mintha a kölcsönző osztályban volna elhelyezve, azonban erről pontos kimutatással
nem rendelkezünk.
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VIZSGALATI MÓDSZER

Módszerünk a megfigyeléssel egybekötött interjú volt. Az olvasót megfigyeltük
katalógushasználat közben, majd, amikor láttuk, hogy megtalálta a keresett munkát,
illetőleg irodalmat, vagy elmenne anélkül, hogy talált volna valamit, felkértük,
hogy válaszoljon néhány kérdésünkre. Természetesen minden esetben közöltük
vizsgálatunk célját is.
Az interjút formanyomtatványok alapján folytattuk le, hogy a válaszok számszerűen is kimutathatók legyenek. A beszélgetést igyekeztünk rövidre fogni, nehogy
az olvasónak terhére legyünk. Egy vizsgálat általában 5 percnél többet nem vett
igénybe. A formanyomtatvány (1. melléklet) 2 nagy részre oszlott aszerint, hogy az
olvasó meghatározott tételt (egy bizonyos munkát) keresett-e, vagy valamilyen
témára vonatkozó irodalomra volt szüksége. A tétel-kereséseknél az alábbiakra
vártunk feleletet: milyen katalóguslapok segítségével találták meg a könyvet, ha
pedig eredménytelenül keresett, mi volt ennek az oka; honnan szerzett tudomást a
könyv létezéséről; mi volt az információ forrása; milyen célból használta a leíró
katalógust: egy munkát keresett, egy szerző összes művét, vagy egy mű összes kiadását?
A téma-keresésnél a következőket igyekeztünk tisztázni: hogyan, milyen tárgyszavak segítségével találta meg a szükséges irodalmat az olvasó; ha semmit sem
talált, mi volt ennek az oka; igényelte-e a témájára vonatkozó összes könyvet, és ha
nem, milyen szempont szerint válogatott az anyagban?
Mindkét típusnál megállapítottuk az olvasó foglalkozását, a keresés célját,
azt hogy rendszeres látogatója-e a könyvtárnak és kért-e segítséget a könyvtárostól? Ez utóbbi kérdésekre kapott feleletek mintegy alapot adtak a vizsgálatnak, és
lehetővé tették az összehasonlítást egyéb — külföldi — katalógushasználati tanulmányokkal.* Természetesen minden esetben tisztázni kellett, hogy a keresett munka,
illetve a kért irodalom megtalálható-e a könyvtárban.
Az eredmények értékelésénél figyelembe vettük mindkét módszer segítségével
nyert adatainkat, bár a megfigyelés kisebb értékű, nemcsak szubjektív jellege következtében, hanem azért is, mert számszerű értékek hiányában nem mérhető; mégis
a végső következtetések levonásához igen nagy segítséget nyújtott. Az interjú adatait az esetek többségében táblázatokban dolgoztuk fel, néhol azonban csupán
százalékos számításokat végeztünk.
A vizsgálatok egyöntetűségét biztosította, hogy mind a 254 esettel ugyanaz
az interjúvoló foglalkozott. A kísérleti személyek kiválogatását a véletlenre bíztuk.
Azokon a napokon, amikor adatokat gyűjtöttünk, mindenkit bevontunk a vizsgálatba, aki a katalógusban keresett. Bár a megkérdezettek száma igen alacsony
(a könyvtár látogatóinak mintegy 4 százaléka), foglalkozás szerinti megoszlásuk
— mint ez a végső összesítésnél megmutatkozott — nagyjából megegyezik a beiratkozott olvasók foglalkozásának megoszlásával.
Látjuk tehát, hogy az egyes kategóriák 3—4 százalékban vannak képviselve.
Nagyobb eltérés csak a mérnököknél, a középiskolásoknál és a nyugdíjasoknál
* Déri Miklósné: Katalógushasználati tanulmányok. = Könyvtári Figyelő. 1968. 1. sz. 16—
29. 1.
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vizsgált személyek

1966-ban
beiratkozottak

foglalkozás
egyetemi hallgató
egyetemi oktató, kutató
tanár
könyvtáros, levéltáros
író
mérnök
orvos
jogász
művész
nyugdíjas
középiskolás
egyéb

%

száma

483

177
23
8
5
4
8
3
4
3
7
5
7

69
9
3
2
2
3
1
2
1
3
2
3

6840

254

100

4788
694
192
180
144
132
103
64
60

mutatkozik. Ez utóbbiakat a könyvtári statisztika nem tünteti fel önálló csoportként,
miután azonban katalógushasználati igényeik és szokásaik igen eltérőek a többiekétől, külön kellett kezelnünk őket. A középiskolások nincsenek beiratkozva, csak
a tájékoztatóban levő katalógusokat használták. A mérnökök aránytalanul magas
számának az oka az volt, hogy 30 százalékuk nem a maga, hanem egyetemi hallagto
fia számára keresett; beiratkozva tehát nem ő volt, de katalógushasználat szempontjából saját szokásai az iránytadók, ezeket kell feltüntetni.
TÉTEL- ES TEMAKERESES
tájékoztató
foglalkozás

szolg. leíró k.
megvan

+

-

12

egyet, o k t , kut.

köles: olv. leíró k.

tárgyszó k.

nincs megvan
0

+

-

37

10

34

4

3

4

3

2

1

tanár, könyvt., levélt., író

2

4

3

mérn., orv. jogász, művész

1

1

51
15

egyet.'hallgató

nyugdíjas, középisk., egyéb
18

1

51

69

1

nincs megvan
0

+

-

3

54

12

nincs

téma*

0

+

-

6

4

1

8

1

1

5

1

8

2

4

1

3

1

3

2

1

2

1

50

9

74

14

10

8

2

3

59
84

meghat, tétel

88
98

62

összesen

%
177

69

1

23

9

1

17

7

18

7

19

8

254 100

10

254

* témakereséssel jelöltük az olvasói leíró katalógusban az egyes szerzőkre vonatkozó irodalom
összegyűjtését.

A táblázat megmutatja, hogy a 254 kérés milyen jellegű volt, melyik katalógusban kerestek az olvasók: a szolgálati leíró, az olvasói leíró, vagy a tárgyszókatalógusban? Megvolt-e a keresett mű, illetőleg az irodalom a könyvtárban? Jól használták-e a katalógust ( + ),vagy nem(—)? Párhuzamok felállítására azonban a katalógus
adatai nem alkalmasak; a szolgálati leíró katalógust főleg azok használják, akik már
keresték a könyvet az olvasói katalógusban, de nem találták meg. így a szolgálati
katalógusban a hibás keresések száma sokkal magasabb, mint ami reálisan lenne,
ha az olvasó rögtön azt használta volna. (Jól felhasználhatók voltak viszont ezek az
esetek a hibaforrások analizálásánál.) A sikeres és sikertelen keresések viszonyának megállapítására ezért csak a tárgyszó és az olvasói leíró katalógus használatát
vettük figyelembe. A tétel- és téma-keresések közti kapcsolat felmérésére a szolgálati
leíró és a tárgyszókatalógusban végzett keresések nyújtottak alapot; e katalógusok egy helységben állnak, ezáltal az összehasonlítások valószerűbbek.
m. t. k.
%

téma k.

egyetemi hallgató

59

41

egyet, oktató, kutató

77

23

tanár, könyvtáros, levéltáros, író

60

40

mérnök, orvos, jogász, művész

23

77

nyugdíjas, középiskolás, egyéb

60

40

54

46

foglalkozás

összesen

/o

m. t. k. = meghatározott
tétel-keresés
téma k. — téma-keresés

Vizsgálatunk eredményei nagyjából megegyeznek az angolszász országok tapasztalataival. A tétel- és téma-keresések mennyiségileg alig térnek el egymástól. Végzettség és szakismeret azonban befolyásolta a keresést. A magasabb végzettségűek
kevesebbet használták a tárgyszókatalógust. Az orvosok, művészek, mérnökök,
akik nem saját szakterületükkel kapcsolatos irodalmat igényeltek, főként téma szerint kerestek; tehát a szakember elsősorban akkor tájékozódik a tárgyszókatalógusból, amikor szakterületén kívül eső irodalomra van szüksége.
SIKERES ÉS SIKERTELEN KERESÉSEK

Mint fent jeleztük, az adatok alapjául az olvasói leíró és a tárgyszókatalógus
szolgált. Csak az olyan munkákat, illetőleg témaösszeállításokat vettük figyelembe,
amelyek a könyvtárban megvoltak. (Tehát a 2. táblázat 0-val jelzett adatai itt nem
szerepelnek.)
A sikeres és sikertelen keresések együttes vizsgálatánál megmutatkozott — szemben az általánosan elterjedt hiedelemmel —, hogy a tárgy szókatalógusban sem
igazodnak el nehezebben az olvasók, mint a leíró katalógusban. De az egyes tábla10

foglalkozás
egyetemi hallgató

m. t. k. %

téma k. %

+

-

+

-

83

17

89

11

egyet, oktató, kutató

100

67

33

tanár, könyvtáros, levéltáros, író

100

75

25

mérnök, orvos, jogász, művész

100

80

20

nyugdíjas, középiskolás, egyéb

60

40

75

25

85

15

84

16

összesen %

zatok adatait nem nézhetjük önmagukban; a könyvtárosok segítségül kérésének
aránya (1. később) feltétlenül befolyásolja a fenti eredményeket.
A tétel-keresésekkel csak az egyetemi hallgatóknak és a nyugdíjasoknak volt
problémájuk. A magasabb képesítésűeknek a leíró katalógus használata nem okozott nehézséget. (Középiskolásokra vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk: valószínűleg náluk is nagyobb volna a hibaszázalék.) A hibaforrások analizálásakor
azonban kitűnt, hogy — Jackson eredményeihez hasonlóan — a sikertelen témakeresések nagyobbrészt a katalógus hiányosságaiból adódtak, szemben a sikertelen
tétel-keresésekkel, amelyek főként az olvasó magatartásának az eredményei voltak.
így tehát az olvasók foglalkozás szerinti megoszlását nem tekinthetjük jellemző
faktornak a sikereteíen téma-keresések elemzéséhez.
A KERESÉS CÉLJA

Öt fő csoportot különböztettünk meg a keresés célja szerint. Tanulmányok
cím alá soroltuk mindazokat a kéréseket, amelyeknek vizsgára való felkészülés,
szemináriumi vagy szakdolgozat megírása, kötelező irodalom olvasása volt a célja.
Tudományos munkán egy könyv, cikk megírására, tudományos előadás megtartására való felkészülést értettünk.
Gyakorlati célnak neveztük a rádiókészítéshez, fényképezéshez, fordításhoz,
sőt a kisebb szerkesztési munkákhoz igényelt irodalmat is.
Az érdeklődést a szórakozástól az különböztette meg, hogy míg az utóbbinál
az olvasás célja semmi határozottra nem irányul, érdeklődésnek neveztük, ha valaki
azért olvasott, hogy képezze magát.
Az olvasóknak mintegy kétharmada tehát tanulmányainak folytatásához keresett irodalmat. Ez a csoport főleg egyetemi hallgatókból és középiskolásokból állt.
Sorrendben a következő kategória a tudományos munka volt. Az egyetemi oktatóknak és kutatóknak elsősorban ezekre volt szükségük, de a hallgatók kivételével
mindegyik megkérdezett igényelte. Szórakozásból főleg az egyetemi hallgatók és az
utolsó csoportba soroltak olvastak. Érdeklődés általános cél volt. A gyakorlati
okok szerepeltek legkisebb százalékban a keresés céljául.
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foglalkozás

tanúim.

egyetemi hallgató

gyakori.

tud. m.

3

152

szórak.

érdekl.
7

15

2

egyet, okt., kutató

21

tanár, könyvtáros,
levéltáros, író

11

3

3

mérnök, orvos, jogász,
művész

3

6

1

4

4

nyugdíjas, középiskolás,
egyéb

7

2

1

7

2

162

40

8

26

.8

64

16

3

10

7

összesen

%

A következő táblázat a teljesített és nem teljesített kérések megoszlását ábrázolja a keresés célja szerint.
teljesített
tanulmány
tudományos munka
gyakorlati cél
szórakozás, érdeklődés
összesen

nem telj.

%

147

15

9

162

36

4

10

40

7

1

13

8

36

8

18

44

226

28

11

254

Ha azokat az igényeket, amelyeket ki tudtunk elégíteni, összehasonlítjuk a nem
kielégíthetőkkel (a 2. táblázatban 0-val jelöltek) igen kedvező képet kapunk: a kéréseknek mindössze 11 %-a nem volt teljesíthető. A tanulmányokhoz és a tudományos
munkához szükséges irodalom 9—10%-ban, a gyakorlati célból használt 13%-ban
hiányzott. Azoknak az igényei maradtak a legnagyobb számban kielégítetlenek,
akiknél a keresés célja szórakozás, érdeklődés volt (18%). E százalékokat azonban
nem vehetjük abszolút értékeknek. Nem minden esetben volt a könyvtár hibája,
hogy a kérések teljesíthetetelnek maradtak. A későbbiekben látni fogjuk, hogy sok
információ téves adaton nyugszik; előfordul, hogy az olvasó olyan könyvet keres,
amilyen valójában meg sem jelent.
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A LEÍRÓ KATALÓGUS HASZNÁLATA

Az előző fejezetekben olyan sajátságokat vizsgáltunk, amelyek egyaránt érvényesek a leíró és a tárgyszókatalógusra. A továbbiakban külön foglalkozunk a két
katalógus-féleséggel.
A formanyomtatvány 1.4 kérdéscsoportjára kapott válaszok összegzéséből
kitűnt, hogy a leíró katalógus használatának célja a megkérdezettek 95 százalékánál
meghatározott munka keresése volt. Csak 5% kereste egy szerző összes művét.
Egy mű összes kiadására senkinek sem volt szüksége, csupán azért írták fel ugyanannak a munkának több kiadását, hogy ha az egyik ki van kölcsönözve, a másikat
megkaphassák. Azonban ilyenkor is csak azonos nyelvű kiadásokra volt szükség.
Jackson a kollégiumi könyvtárak használatát vizsgálva ugyanilyen megállapításra
jutott: egy hallgató kereste a szerző összes művét, a többiek mind egy meghatározott
munkát kértek.
A megfigyelés során gyűjtött tapasztalatok azt mutatták, hogy az olvasók másként használják a katalógust, mint a könyvtárosok. Nem megnéznek valamit,
hanem böngésznek. Tehát, ha egy meghatározott munkát keresnek, ahelyett, hogy
a megfelelő szerző neve alatt a cím szerinti betűrendben néznének rögtön utána a
könyvnek, lapozgatni kezdenek a szerző munkáinak katalóguslapjai között. Bár
ez utóbbi több időt vesz igénybe, sok hibaforrás kiküszöbölését is jelenti. E böngészésnek köszönhető továbbá, hogy egy könyv keresésekor rábukkannak a szerző
egy másik könyvére, amelyik esetleg jobban megfelel nelkik.
A KATALÓGUSLAPOK HASZNÁLATA TÉTEL-KERESÉSNÉL

szerzői rendszós főlap
címrendszós főlap
sorozati főlap
szerzői melléklap
címrendszós melléklap
egyéb melléklap
utaló
analitikus felvétel

szolg.
kat.

olv.
kat.

12
1
2
3

67
1
1
1
1
2
4
2

79
2
3
4

79

99

2

20

ossz,

1

2
2

Táblázatunk csupán az eredményes ( + ) keresések adatait tünteti fel. Az adatok
meghaladják a tétel-keresések számát, mert előfordult, hogy egy szerző összes műveinek keresésekor többféle katalóguslapot is használtak az olvasók.
Az esetek 79 százalékában szerzői rendszós főfelvétel segítségével találták meg
a munkát; a szolgálati katalógusban 60, az olvasóiban 85 százalékban. Miután a
szolgálati katalógusban elsősorban a kutatók keresnek, mi is megállapíthatjuk
— éppúgy mint Spalding — hogy a kutatók gyakrabban használják a melléklapokat.
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A vizsgált esetek kis száma miatt a különböző melléklapok és utalók között fontossági
rendet nem tudunk megállapítani, de az megmutatkozott, hogy e melléklapok nélkül a katalógus használhatósága egyharmadával kisebb lenne.
Megmutatkozott továbbá, hogy ha az olvasó jobban ismerné a katalógust,
többféle melléklapot használna. így például, amikor irodalmat kerestek egy szerzőről, vagy a szerző valamely művéről, sokan nem is gondoltak rá, hogy a személyi
melléklapok segítségével a leíró katalógusban ennek utánanézhetnek. A katalógus
hiányos ismerete miatt — mint ezt a hibaforrások vizsgálatánál látni fogjuk — használják olyan ritkán a címrendszós fő- és melléklapokat is. Az analitikus felvételeket
azért tüntettük fel külön, mert ezek a legtöbb vizsgálatban problémát okoztak.
A könyvtár katalógusában igen kevés analitikus felvétel van; ehhez viszonyítva
a két keresés magas százalékot jelent. Meggondolandó, hogy nem volna-e célszerű
több ilyent készíteni.
AZ INFORMÁCIÓ FORRÁSA

Az információs forrásokat öt csoportra osztottuk fel. Irodalomjegyzék alá
soroltuk a hallgatók olyan kötelező olvasmányait, amelyek valamilyen jegyzéken
szerepeltek. Az egyéb írásbeli forrásokhoz tartoznak a bibliográfiákban, folyóiratokban, lábjegyzetekben, stb. található hivatkozások. Az „ismerte" legtöbbször
azt jelentette, hogy már olvasta a könyvet, vagy legalábbis volt a kezében. „Látta"
üzletben, ismerőseinél, könyvkiállításon.
szóig. kat.
megvan . . nincs

+

-

0

olvasói kat.
megvan
j nincs

+

7

21

3

26

egyéb írásbeli forrás

2

4

3

11

szóbeli forrás

3

14

7

15

ismerte

6

7

2

18

irodalomjegyzék

e

látta
összesen

5
18

51

- 1о

74

1%

1

66

36

5

25

14

3

2

44

24

3

2

38

21

9

5

182

100

8

4
15

összes

14

10

A leggyakoribb információs forrás az irodalomjegyzék: valamivel több mint
egyharmada az összes tájékozódási forrásoknak. Minthogy a megkérdezettek kétharmada egyetemi hallgató volt, ez egyben azt is jelenti, hogy legalább a felük csak
az irodalomjegyzéken szereplő könyvet olvasta. E könyvek hiányoztak legkisebb
számban a könyvtár állományából. A következő számottevő csoport, a szóbeli
források, egynegyedét tették ki az összes kéréseknek. Ez is elsősorban az egyetemi
hallgatók tájékozódási forrása. Míg azonban az irodalomjegyzéken szereplő munkák
legnagyobb része megvolt a könyvtárban, a szóbeli forrásokon alapulóknak 27 százaléka nem volt található. Mivel a negatív kérések közül is igen sok alapult szóbeli
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közlésen, arra a következtetésre jutottunk, hogy e könyvek nagyrésze nem azért
nem volt található, mert hiányozott a könyvtár állományából, hanem mert rosszul
ismerték adataikat. Az ismerte, már használta forrásra a megkérdezettek ugyancsak
elég nagy számban (egyötödük) hivatkozott. Igen alacsony volt azonban az „egyéb
írásbeli források" százaléka. E csoport adatai viszont a legmegbízhatóbbak, itt
mutatkozott a legkevesebb negatív keresés. A „látta" tájékozódási forrás csak
jelentéktelen számban, 5 százalékban volt képviselve.
Összehasonlítva eredményeinket Jackson felmérésével feltűnik, hogy nála is,
éppúgy, mint az amerikai vizsgálatoknál általában, a szóbeli forrásoknak van a
legnagyobb szerepük. Mivel Jackson megkérdezettjeinek is kétharmada volt egyetemi
hallgató, ott is elég gyakori az irodalomjegyzéken akapuló keresés, de mégsem olyan
számottevő, mint tanulmányunkban, A téves adatok Jacksonnál szintén nagyrészt
a szóbeli információ következményei. Az ismeret és az egyéb írásbeli források aránya
mindkét vizsgálatban hasonló.
HIBAFORRÁSOK MEGHATÁROZOTT TÉTEL-KERESÉSNÉL
összesen
tétel
%
nem érti a beosztást
pontatlan információ
nem ismeri a katalógusok használatát
az olvasói katalógusban nem szerepel
hibás beosztás
összesen

34
19
2
9
1

53
29
3
14
1

65

100

A táblázat a szolgálati és az olvasói katalógus „-" jellel ellátott adatait részletezi.
A legtöbb eredménytelen keresés abból származott, hogy az olvasók nem ismerték
a leíró katalógus felépítését. (Hasonló következtetésekre jutott Nádvornik és Penalosa is.) A 34 ilyen jellegű problémából 11, tehát a beosztás okozta nehézségek egyharmada címrendszós főfelvétellel rendelkező könyv volt. A használók nem tudták,,
hogy a szerző nélküli művek címük alatt szerepelnek a katalógusban; főleg a kongresszusi kiadványok és a rendeletgyűjtemények beosztását nem értették meg. (Taté
ugyancsak felhívta a figyelmet a jogi kiadványok azonosításának nehézségeire.)
Hét esetben azért nem találták meg a könyvet, mert az a szerző összes, illetve válogatott munkáinak valamely kötete volt és a katalóguslapon a szerző neve után
közvetlenül nem a keresett adat szerepelt. Eredeti címmel kapcsolatos problémája
5 olvasónak volt (az Egyetemi Könyvtár felvételein ugyanis a fordítások eredeti
cím alatt találhatók, és csak ezt követi az illető kiadás nyelvén írott cím), nem vették
észre, hogy a mű eredeti címe alatt ott áll az általuk keresett magyar cím is. Miután
azonban — mint ezt már említettük - az olvasók nagyrésze böngészve keres a katalógusban, e két utóbbi hibaforrásból a várhatónál kevesebb nehézség fakadt. Csupán a termékeny szerzők, mint például Dumas műveinek azonosítása okozott gondot. Az utalók meg nem értése 6 hibás keresésnek volt az oka. Egy használó nem tudta
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hol keresse az ä betűt. A többi téves keresés abból származott, hogy az olvasó nem
ismerte a betűrendet.
Pontatlan információja volt a könyvről az olvasók 29 százalékának. (Jackson
a meghatározott tétel-keresésnél a legfőbb hibaforrásnak a pontatlan információt
tartja.) Valójában azonban ez a szám magasabb, mert a 0-val jelölt könyveknek egy
részét szintén azért nem találtuk meg - még bibliográfiai segédeszközökben sem
- mivel az olvasó által megadott adatok hibásak voltak. A téves információ hét
esetben abból származott, hogy a hallgatók egyetemi jegyzeteket a könyv katalógusban kerestek. Az irodalomjegyzékeken alapuló eredménytelen keresések nagyobb
részének ez volt az oka. Előfordult az is, hogy folyóiratcikkről hitték azt, hogy
könyv. Többen pontatlanul tudták a szerző nevét, vagy a mű címét.
Csak két olvasó keverte össze a leíró és tárgy szókatalógust (szerző szerint
kerestek a tárgyszókatalógusban); tehát a katalógusok funkciójával általában tisztában vannak, inkább szisztémájukat nem értik.
Fenti téves keresések mind a használó hibájának következményei voltak.
Csupán 15 százaléka a hibaforrásoknak róható fel a katalógusnak; ebből egy esetben a cédula rossz helyre volt beosztva, 9 esetben pedig olyan új könyvet kerestek
az olvasók, amelyeknek kartonjait még nem osztották be az olvasói leíró katalógusba; csak a szolgálatiban voltak fellelhetők.
A KATALÓGUSLAPOK HASZNÁLATA TÉMAKERESÉSNÉL
megtalálta a témát a következők alatt:

esetek száma:

keresett tárgyszó, vagy ld utaló
megelőző, vagy követő tárgyszavak
más, hasonló jelentésű tárgyszavak
leíró katalógusban:
szerző alatt, miután tudta, hogy kik foglalkoztak
a témával
mellék lapon
böngészve

42
2
9

összesen

8
5
2
68

Táblázatunk a sikeres témakeresések adatait tartalmazza. 58 olvasó keresett
eredményesen valamely tárgyra vonatkozó irodalmat; 48-an csak egy helyen, (Jackson megállapítása: az olvasó általában csak egy tárgyszót néz meg, ha egy bizonyos
könyvet keres), 10-en több helyen; ebből 8 két tárgyszónál nézett utána témájának,
2 a szerzői és a tárgyszókatalógust is használta. így összesen 68 adattal rendelkezünk.
Az olvasóknak nem egészen egyharmada megtalálta az irodalmat a keresett
tárgyszó alatt, vagy egy „lásd", illetve „lásd még" utaló segítségével. Kilencen nem
az általuk legkézenfekvőbbnek vélt tárgyszó alatt találták meg a szükséges anyagot.
Ebből hatnak a könyvtáros mondta meg, hogy hol nézzen utána, mert nem volt
utaló.
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A téma-keresők 22 százaléka nem a tárgyszó, hanem a leíró katalógust használta.
Öten életrajzot, illetőleg egy műre vonatkozó irodalmat kerestek, és a leíró katalógus
melléklapjait használták, nyolcan már jól ismerték a témát, és tudták, hogy kik
írtak róla. Ketten egyszerűen böngésztek az olvasói leíró katalógusban. Ezek részben maguk sem tudták, hogy mit akarnak. A leíró katalógus használóinak több mint
a fele az olvasói leíró katalógust használta; bár eredményesen kerestek, nagyobb
irodalmat sikerült volna összegyűjteniük, ha a tárgyszókatalógust is megnézik.
SZAKONKÉNTI MEGOSZLÁS ÉS HIBAFORRÁSOK
van

+
filozófia
vallás
közgazdaságtan
jog
pedagógia
néprajz
matematika
fizika
kémia
biológia
orvostudomány
műszaki tudományok
művészet
nyelvészet
irodalom
földrajz
életrajz
történelem
összesen

-

2
2
4
1
2
1
3
3
2
4
1
1
6
6
8
1
6
5

1
3

58

11

nincs
0
1

1
1

1
3

1
1

1

3

összesen
tétel

%

3
2
5
2
2
1
4
4
3
7
1
1
7
6
8
1
7
8

4
3
7
3
3
1
6
6
4
10
1
1
10
8
11
1
10
11

72

100

Minthogy a tárgyszókatalógus a tájékoztató szolgálat helyiségében van, az
olvasók általában a könyvtároshoz fordulnak, mielőtt keresnének benne. Nem tekintettük segítségnek az olyan jellegű felvilágosítást, amikor csupán a katalógus alapelvét magyaráztuk meg. Ilyen esetekben csak annyit mondtunk, hogy az irodalomnak az általa legalkalmasabbnak tartott tárgyszónál, vagy szavaknál nézzen utána;
felhívtuk a figyelmet arra is, hogy a szavak betűrendben követik egymást.
A legtöbben az irodalom, történelem, művészettörténet, életrajz és biológia
szakokban kerestek. Jackson vizsgálatában is főleg a társadalomtudományi szakokat
használták. Míg azonban Jacksonnál a természettudományok területén volt a legkevesebb negatív keresés, mi ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaltuk; a katalógus
hibájából eredő sikertelen kereséseknek majdnem a fele a biológia és fizika szakokban fordult elő.
A 11 negatív keresésből 8 onnan adódott, hogy a kívánt tárgyszó nem szerepelt
a katalógusban, és utaló sem volt róla, annak ellenére, hogy a könyvtárban volt
ilyen témájú munka. Az olvasó hibájából eredő tévedések: 1 használó, aki a törté2 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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nelem szakban keresett, nem értette meg a katalógus szisztémáját, 2 pedig az olvasói
leíró katalógusban kereste tárgy szerint az irodalmat.
A 8 negatív keresés adatait érdemes részletesen is megvizsgálni, mert ezek elég
tipikusnak tekinthetők. Általában azok nem találtak megfelelő munkát, akiknek
a témájukra vonatkozó tárgyszavak nem voltak elég specifikusak. így pl. lombtalanítással foglalkozó könyv csak növényélettan, abszorpcióra vonatkozó mű csupán
analitikus kémia, és az a munka, amely az emberi sejtet és fehérjét tárgyalja, kizárólag szövettan cimszó alatt szerepelt, annak ellenére, hogy a könyvek címe
a specifikus fogalom volt. Az a használó, aki pikareszk elemekről akart
olvasni, megtalálta ugyan a tárgyszavat a katalógusban, de „spanyol irodalom"
alatt még több, számára érdekes anyag volt. Hasonló helyzet adódott a Balkánháborúkra keresve anyagot: magyar történelem alatt több szerepelt. Egyik esetben
sem volt utaló a szűkebb fogalomra. A tárgy szókatalógus e fogyatékosságai azért
jelentenek problémát, mert az olvasó általában csak egy helyen keresi a témát;
az egyetemi hallgatók sokszor nem is akarják a nagyobb területet átölelő munkát
megnézni, bár ez nemegyszer tartalmazza az általuk keresett résztémát is.
AZ IRODALOM KIVÁLASZTÁSA TÉMA KERESÉSNÉL

Az 58 téma-kereső közül 49 válogatott, 9 nem válogatott a talált irodalomban.
Ez utóbbi kilencből hatnak szakdolgozat írásához volt szüksége az anyagra, lehetőleg
teljességre törekedtek. Három olvasó témájából csak 1 munka állt rendekezésre,
így nem volt miből válogatniuk.
A használók 85 százaléka tehát a rendelkezésre álló irodalomból kiválasztotta
a neki legjobban megfelelőt. A válogatás szempontjai az alábbiak voltak:
összesen

csak magyar nyelvű anyag
egyéb nyelvi kötöttség
címek fogalmazása
kiadási év
jelentős szerző műve
bibliográfia
illusztráció
összesen

tétel

%

23
6
23
14
14
1
1

28
8
28
17
17
1
1

82

100

A táblázat több adatot tartalmaz, mint ahány megkérdezett a tárgyszókatalógusban keresett, mert volt, akinél több szempont is felmerült. így például ha az
olvasónak új kiadású magyar nyelvű könyvre volt szüksége, akkor a kiadási évet
és a magyar nyelvet is figyelembe vettük, mint a válogatás faktorait.
A használók zöme csak magyar nyelvű anyagot keresett. Jelentősége nagyobb,
mint azt a puszta számok ábrázolják, mert a több szempontú válogatásnál a magyar
nyelvűség volt az elsődleges. A kiadási év nem mutatkozott olyan fontosnak, mint
ezt véltük; igaz ugyan, hogy a katalógus nagyobbrészt az utolsó 20 év anyagát
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tartalmazza. Összevetve eredményeinket Jackson tapasztaltaival feltűnik, hogy a
címeknek mindkét vizsgálatában nagy szerepük volt. Jacksonnál több új kiadású
munkát kértek, a mi felmérésünkben viszont a használók többet válogattak szerző
szerint, tehát valószínűleg jobban ismerték az irodalmat. Eltérés van az idegen
nyelvek ismeretében is: látogatóink nyelvtudása kisebb, mint Jackson megkérdezetteíé.
KÖNYVTÁROSOK SEGÍTSÉGÉNEK IGÉNYBEVÉTELE

A könyvtárosok segítségét jóval gyakrabban vették igénybe, amikor azokat a
katalógusokat használták, amelyek a tájékoztató szolgálat helyiségében találhatók.
Az olvasói leíró katalógus használóinak 12 százaléka kért segítséget a könyvtárostól; 18 százalékuk nem volt rendszeres látogatója az Egyetemi Könyvtárnak.
A szolgálati leíró katalógus használóiból 92% (25% nem rendszeres látogató),
a tárgyszóéból 63% (37% nem rendszeres látogató) kért segítséget.
A szolgálati leíró katalógus használói közül azoknak, akik megtalálták a keresett tételt, 66 százaléka előzetesen útmutatást kért, akik hibásan kerestek, azok közül
egy kivételével mindenki (98%) segítséget kért a könyvtárostól; akik olyan könyvet
kerestek, ami nem volt meg, mind a könyvtároshoz fordultak.
A tárgyszókatalógus használói közül a helyesen keresők 56 százaléka segítséget
kért, a hibás keresők 1 kivételével mind (88%), azok, akiknek nem volt a témájára
vonatkozó irodalom, szintén mind segítséget kértek a könyvtárostól.
Tárgykeresőknél a szakterület ismerőinek 50 százaléka segítséget kért, míg
azoknak, akik nem ismerték a szakterületet, 70 százaléka vette igénybe a könyvtárost. A hibás keresők közül a rendszeres használóknak 33 százaléka, a katalógust
kevésbé ismerőknek 100 százaléka segítséget kért a könyvtárostól.
Megmutatkozik tehát, hogy bár a szakismeret és a katalógus ismerete befolyásolja azt, hogy milyen mértékben kérnek segítséget a használók a könyvtárostól,
ezek nem elsődleges szempontok. A döntő az, hogy van-e a katalógus mellett könyvtáros, akitől felvilágosítást kérhet az olvasó. A hibásan keresők nagyobb arányban
fordultak a könyvtároshoz, amikor a szolgálati és a tárgyszókatalógust (tehát azt
a két katalógust, amelyek a tájékoztató szolgálat helyiségében állnak, ahol a látogatók megszokták, hogy felvilágosítást kérhetnek) használták; akik nem találtak
semmit, mind segítséget kértek e két utóbbi esetben, míg az olvasói katalógus használói közül senki.
A tétel- és témakeresés közti különbséget vizsgálva, mi Jacksontől eltérően
azt találtuk, hogy a témakeresők ritkábban fordulnak a könyvtároshoz segítségért.
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A vizsgálat értékelése során megmutatkozott, hogy kík, milyen célból és milyen
módszerrel használták a katalógust, megtalálják-e benne a keresett munkát, ha
igen, milyen cédulák segítségével, ha nem, miért nem? Támpontot kaptunk továbbá
arról is, hogy melyek a leggyakoribb információs források, mi szerint válogatnak
az olvasók a katalógusban, és igénybe veszik-e a könyvtáros segítségét?
Az anyagot táblázatokban dolgoztuk fel; a táblázatok azonban önmagukban
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vizsgálva félrevezetők, az egyes kérdéseket nem különíthetjük el egymástól, a különféle tényezőket összefüggésükben kell nézni. Az alábbiakban megkísérelünk mind az
interjú, mind a megfigyelés tapasztalatainak segítségével néhány általánosítható
következtetést hozni.
Az olvasók legnagyobb része megtalálta a keresett munkát, illetőleg irodalmat
a katalógusban: tehát a katalógus jelenlegi felépítése kielégíti az igényeket, nincs
szükség arra, hogy bármilyen lényeges változtatást létrehozzunk benne. Az egyes
katalóguslapok jelentőségének felmérésére azonban vizsgálatunk nem bizonyult
alkalmasnak. Nem tudtuk megállapítani a különféle utalók és melléklapok relatív
fontosságát. Megmutatkozott, hogy meghatározott tétel-keresésnél a használó számára nagyjából közömbös a főlap kiválasztásának kérdése; ha a katalógust megfelelő melléklapokkal látják el, az olvasó megtalálja a keresett tételt. Az a tapasztalatunk, hogy az olvasó böngészve keres, tehát, hogy lapozgatja a katalógust, több
problémát is megold, amelyek a leíró katalógus szerkesztésével kapcsolatosak.
(így például az eredeti cím szerepeltetése, az összes és válogatott műveknek az egyes
munkák elé osztása.) Érdekes volna tudni azonban, hogy ez a böngészve keresés
csak a mi könyvtárunk olvasói között terjedt-e el, vagy általános a többi könyvtárban is. Ha ugyanis csak nálunk alkalmazzák, akkor feltehetőleg az az oka, hogy
az olvasók nem jól ismerik katalógusunk szerkezetét; ez természetesen lassítja a
keresést. Másrészt viszont a böngészésnek köszönhető, hogy a használó olyan új
könyveket ismer meg, amelyeknek elolvasása különben eszébe sem jutott volna.
Az eredménytelen keresések legnagyobb része abból adódott, hogy az olvasók
nem jól ismerték a katalógust. Meg kell tehát tanítani őket a katalógus használatára,
elsősorban rá kell venni őket, hogy amennyiben a könyvnek nincs szerzője, címszó
szerint keressenek. Ki kell őket oktatni arról, hogy a leíró katalógusban a szerző
műveinek felsorolása után megtalálják a szerzőre vonatkozó irodalmat is. Meggondolandó volna, hogy a termékeny szerzők gyűjteményes kiadásban megjelent
munkáinak címeiről nem kellene-e melléklapokat készíteni, vállalva azt a veszélyt,
hogy ez felduzzasztja a katalógust.
A hibaforrások másik nagy csoportját a pontatlan információ alkotta. Miután
a tájékoztatási források igen nagy hányadát szóbeli közlések képezik, a téves keresések számát lényegesen csökkentené, ha az egyetemi előadásokon szóban ajánlott
irodalmat legalább a táblára felírnák. Helyes volna továbbá, ha az irodalomjegyzékeken pontosabban meghatároznák a kötelező anyag adatait, különösen azt, hogy
milyen fajta anyagról van szó; jegyzet, könyv, vagy folyóiratcikk-e a jelzett munka.
A tárgyszókatalógusban való keresés hibaforrásainak okát elsősorban nem az
olvasóban, hanem a katalógus felépítésében véltük felfedni. Ezt bizonyos fokig
indokolja, hogy a szakkatalógus sohasem épülhet fel olyan szigorú elvek szerint,
mint a leíró katalógus. A tárgyszókatalógus igyekszik igazodni a használó gondolkodásához; de melyik használóhoz igazodjék: hiszen olyan sokféle van. A katalógus
alapelve, a specifikus fogalom alkalmazása, általában megfelelt a látogatók elképzelésének is; a sikertelen keresések ott voltak gyakoribbak, ahol ezt nem tartották
be elég következetesen. Megállapítottuk, hogy olvasóink szívesen keresnek a tárgyszókatalógusban, elég könnyen igazodnak el benne, mivel azonban hajlamosak
arra, hogy csak egy tárgyszónál nézzenek utána a keresett irodalomnak, emelné
a katalógus hasznlhatóságát a „lásd" és különösen a „lásd még" utalók sűrűbb
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alkalmazása, annak ellenére, hogy ez a katalógus felduzzasztását jelenti. (Megjegyezzük, hogy a könyvtár ezt a hiányosságot már felismerte, és a munka előkészületben van.)
Hozzá kell szoktatni az olvasókat, hogy forduljanak bátran a könyvtároshoz
segítségért. Megállapítottuk, hogy a megkérdezettek hány százaléka vette igénybe
a könyvtárost, de nem tudjuk, hogy a könyvtár látogatói közül hányan távoztak
anélkül, hogy megkapták volna a keresett anyagot, és ez a szám mennyivel csökkenne,
ha azok, akiknek igénye kielégítetlen maradt, mind a könyvtároshoz fordulnának.
Egy esetleges későbbi felmérés ezt a kérdést is kideríthetné.
Végül néhány módszertani tapasztalatra szeretnénk rámutatni. Mint elöljáróban jeleztük, felmérésünk legfőbb fogyatékosságának a megkérdezettek kis számát
tekintjük; rövid ideig tartó, egy interjúvolón alapuló vizsgálatnak azonban igen
nehéz a kísérletet széles területen elvégezni. Az azonos interjúvoló előnye természetesen az alkalmazott módszer egyöntetűsége. Számos eredmény nem tekinthető
viszont az esetek kis száma miatt tipikusnak.
További hátrány az a körülmény, hogy a vizsgált katalógusok különböző
helyiségben találhatók; főleg, hogy a tárgyszókatalógus nem áll közvetlenül az
olvasók rendelkezésére és így nem tudunk pontos képet kapni használatának gyakorisága felől.
A formanyomtatvány sem volt minden irányban kielégítő. A témakeresés
1.1 pontja további, illetőleg más típusú részletezést kíván. Az 1.2 pontot ki kell
egészíteni olyan kérdéssel, hogy - amennyiben tévesen keresett az olvasó - milyen
főlap alatt található a tétel. Témakeresésnél a 2.21 pontot ketté kell választani.
Bár felmérésünket összevetettük hasonló külföldi tanulmányokkal, igen érdekes
volna egy hazai, elsősorban egyetemi könyvtárban végzett katalógushasználati
vizsgálat tapasztalatainak megismerésére és az eredmények összehasonlítása.*
MELLÉKLET
A vizsgálatnál használt formanyomtatvány:
kelt

interjú kezdete

vége

a) olvasó foglalkozása:
b) keresés célja:
c) rendszeres használó
I. MEGHATÁROZOTT TÉTEL KERESÉSE
szerző:

cím:

sorozat:

1.1 megtalálta a tételt az alábbiak lokalizálásával
1.11 szerzői rendszó
1.111 szerzői melléklap
* A könyvtár vezetősége 1968 januárjában a tárgyszókatalógust a kölcsönző helyiségébe vitette
át, és egy referensz-könyvtárost helyezett oda, hogy állandóan tudja segíteni a látogatókat a katalógus
használatában. (Szerk.)
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1.12 címrendszó
1.121 címrendszós melléklap
1.13 sorozati főlap
1.14 egyéb melléklap
1.15 utaló
1.16 tárgyi rendszó (tárgy, vagy szakkatalógusban)
1.2 nem találta meg a tételt
1.21 nincs meg
1.22 információi pontatlanok, hiányosak voltak
1.23 nem értette meg a tételt
1.24 a keresett tétel egy nagyobb munka része volt, nincs róla anal, felvétel
1.25 az olvasó nem értette a beosztást
1.26 a beosztás hibás volt
1.27 egyéb okok
1.3 az olvasó információjának forrása
1.4 milyen célból használta a leíró katalógust
1.41 egy művet akart lokalizálni
1.42 egy szerző összes műveit kereste
1.43 egy mű összes kiadásait kereste
1.5 a tétel megvolt
1.6 a tétel nem volt meg
II. TÉMA SZERINTI KERESÉS
anyagot keres:

szakszám:

2.1 az olvasó ismerte már ezt a szakterületet
2.2 megtalálta a tárgykörre vonatkozó cédulákat a következők alapján
2.21 a keresett tárgyszó, vagy egy ld. utaló segítségével
2.22 a keresett tárgyszót közvetlenül megelőző, vagy követő szavak alatt
2.23 más - hasonló jelentésű - tárgyszavak alatt, mivel az ő általa keresett nem
volt a katalógusban
2.24 szerzői katalógusban, miután tudta, hogy kik foglalkoztak a témával
2.3 nem talált semmit a tárgyra vonatkozóan
2.31 az olvasó által keresett tárgyszó nem volt a katalógusban és utaló sem volt
róla
2.32 volt tárgyszó, vagy utaló (Id., Id. még), de nem találta, vagy nem értette meg
2.33 unta a Id.-knál való keresést és abbahagyta
2.34 nem értette a katalógus szisztémáját
2.35 egyéb okok
2.4 kiírta a tárgykörre vonatkozó összes tétel jelzetét
2.5 csak néhányat írt ki (vagy egyet sem); a válogatás alapja a következő volt
2.51 a cédulák betűrendes helyzete
22

- ИЩИ

И I- .

Ill

Щ Щ

I III

I

2.52 nyelvtudás
2.521 csak magyar nyelvű anyagra volt szükség
2.53 a címek, alcímek fogalmazása
2.54 a kiadási év
2.55 jelentős szerző művei
2.56 bibliográfiai jegyzet
2.57 illusztráció
2.58 egyéb
2.6 volt a tárgykörre vonatkozó anyag
2.7 nem volt a tárgykörre vonatkozó anyag
3. segítséget kért a könyvtárostól
4.1 használó megjegyzései
4.2 kérdező megjegyzései
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CATALOGUE USE IN THE UNIVERSITY LIBRARY
(Summary)
The purpose of the inquiry underlying this paper is to ascertain first, the demands of the users
on the three most frequently used catalogues of the library (main author-title catalogue, readers
author-title catalogue, detached alphabetical subject catalogue), and secondly, the measure in which
the catalogues do meet these demands. The interview method based on questionnaires was being
connected with personal observations. Although the latter did not yeald measurable values their
results proved, nevertheless, very important. The investigations embraced altogether 254 visitors.
The number known-item searches was a little higher than that of subject searches (54 and 46
per cent). Qualification and expertness influenced searching; higher qualified people used the aplhabetical subject catalogue less often than other patrons, specialists chose the subject approach chiefly
when in need of literature outside of their respective special fields.
Joint examination of the searches with positive and negative results discloses that - in contradiction to wide-spread beliefs - it is not at all more difficult for readers to find their way in the
alphabetical subject catalogue than in the author-title catalogue. But while the failure on known-item
searches was entailed first of all by mistaken attitudes of readers (inadequate understanding of the
catalogue system, inadequate informations about the book sought), the cause of failure on subject
searches was in a majority of cases the insufficiency of the catalogue (not sufficiently specific subject
headings, lacking cross-references).
A^A^nffi,,
As the purposes of the search one may distinguish five diverse groups. Abouth two-third of the
readers needed books for their studies. The others looked for books they needed m scholarly work,
or asked for literature they were interested in, or read for their own amusement, or for practical purposes.
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The class of informational sources which most readers relied on, were the lists students are provided with in university courses; they formed a little more than one-third of all cases. Verbal sources
were referred to in a quarter of all instances. The book was known, already used before, by onefifth
of the patrons. Very small was the number of written sources other than the above mentioned lists
of literature (e. g. bibliographies, abstracting journals).
95 per cents of the questioned users of the authortitle catalogue looked for known-items. It
was one of our most interesting findings that readers seek browsingly: if wanting a particular work
of an author, they browse among the entries relating to this author, instead of heading directly for
the exact alphabetical place of the corresponding entry.
Because of the small number of the cases examined we could not draw any quantitative conclusions as to the use of the different sorts of catalogue entries, except the only point that the use of
added entries, increases with the qualification of the user.
For the users of the subject catalogue it is characteristic that they look usually but in a single
place for the literature they need. Most of the users looked for subjects in the fields of literature,
history, art history, biography and biology. Factors determining subject item selection were: linguistic limitation, connotation of title, date of publication, and authors' personality.
The examination has, finally, revealed that although the users' familiarity with the catalogues
does influence the extent of their turning to the staff for assistance, the decisive factor determining
this extent is nevertheless, the contingency whether or not there is a librarian at the catalogue when
the reader happens to want an information.

24

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR
17-18. SZÁZADI KATALÓGUSAI
(1632-1792)

Az Egyetemi Könyvtárban folyó intenzív könyvtártörténeti kutatómunka
eredményeként ma már részleteiben is ismerjük az intézmény külső és belső történetét 1899-ig. Az eddig közreadott tanulmányok azonban viszonylag kevés helyet
szenteltek a könyvtárban folyó feldolgozó munkának, holott nyilvánvaló, hogy
„a megmaradt régi katalógusok egymáshoz való viszonyának és tartalmi kérdéseinek
vizsgálata a kor könyvtártörténetének egyik külön feladata lenne."x
A katalógusok könyvtártörténeti forrásértéke valóban felbecsülhetetlen, hiszen egyedül segítségükkel nyerhetünk képet arról, milyen színvonalon állott valamely adott korszakban a könyvtár állománya, mennyiben volt korszerű, mennyiben
felelt meg a kor követelményeinek? A katalógusok szolgálnak forrásul a könyvtári
feldolgozómunka fejlődésének tanulmányozásához is, méghozzá a 17-18. században
csaknem kizárólagos jelleggel, továbbá hasznos adatokkal egészítik ki a ]evél- és
irattári forrásokat, nem egyszer pótolják azok hiányát (az EK keletkezésének körülményeire például elsősorban a könyvtár legrégebbi, 17. századi katalógusai segítségével derített fényt a közelmúltban Dümmerth Dezső2).
Mindezek alapján úgy gondoltuk, könyvtárunk katalógusainak történetével foglalkozó vizsgálódásaink eddigi eredményeit nem volna érdektelen közzétenni, még
akkor sem, ha most nem is tudunk valamennyi felmerülő kérdésre választ adni.
Emellett szól az a körülmény is, hogy kutatásaink esetleg módszertani szempontból
sem érdektelenek, hiszen a könyvtári katalógusok az esetek többségében nem tüntetik fel, mikor készültek, mikor kezdték el, vagy mikor hagyták abba vezetésüket,
meddig voltak használatban? Sokszor csak hosszas vizsgálat, a különböző időkből
származó katalógusok gondos összevetése teszi lehetővé e fontos tények kiderítését. Némelykor szerencsés fordulat adódik: az irattári anyagban, vagy egyéb forrásban utalás történik a katalógusra, s ennek segítségével pontosan megállapítható,
mikor is készült, vagy legalább annyi, hogy bizonyos időpontban még használatban
volt. A levéltári források azonban gyakran nem egyértelműek, félreérthetők, és
1
Tóth András; Az EK története a szerzetesrendek feloszlatása korában (1773-1790). Bp.,
1966. 121. p. | Klny.: Az EK évkönyvei III. | fa továbbiakban; Tóth: Szerzetesrendek.]
8
Dümmerth Dezső: A budapesti EK gyűjteményének keletkezése 1561-1635. Bp., 1963.
IKlny.: MKSz 1963.J |A budapesti EK kiadványai. 20.) [a továbbiakban: Dümmerth: Keletkezése.],
и.о.: A budapesti EK állományának alapjai. Bp., 1964. |Klny.: MKSz. 1964.] |A budapesti EK
kiadványai.24.| [atovábbiakban: Dümmerth\Alapjai.],x\.ö: Az Antiquissima-gyűjtemény III. kollekciója 1612-1635. Kézírat: EK MSS G 919. [a továbbiakban; Dümmerth: HL kollekció.]

csupán arra alkalmasak, hogy a már kikövetkeztetett tényeket alátámasszák. Mivel
a témával foglalkozó hazai és küldföli irodalom egyaránt gyér, tapasztaltaink egyikemásika gyümölcsözően segítheti a további kutatást.
*• * *
Az eligazodás megkönnyítése és a hivatkozások egyszerűsítése érdekében
elöljáróban néhány szót kell szólnunk a cikkünkben felhasznált forrás- és irodalomanyagról, illetve a hivatkozások módjáról.
Az EK abban az előnyös helyzetben van, hogy kézirattárában - ha nem is
hiánytalanul - ma is megvannak a 17. század óta használt régi katalógusai. Leírásuk
megtalálható a kézirattár nyomtatott katalógusában. (Catalogue librorum manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis Budapestinensis. 2. torn.
1. pars. Bp., 1889. 210-220. p. és 2. torn. 3. pars. Bp., 1907. 825-827. p.) és az ehhez
készített pótlásokban. (Tóth András: Az EK kézirat és ritkaságtárának gyarapodása
1894 óta. Bp., 1954-1958. Kézirat. EK MSS J 133). A kézirattár gyűjteményében
őrzött régi katalógusokra ezért EK MSS jelzéssel és utána az egyedi raktári jelzet
feltüntetésével hivatkozunk.
A levéltári források közül legjelentősebb az EK-ban őrzött iratanyag (EK It),
amely évek szerint, ezen belül naptári rendben van csoportosítva, az ügyirat keltezése
tehát megadja a lelőhelyet is. Az Országos Levéltár (OL) helytartótanácsi levéltárának anyagából (Htt) elsősorban az Egyetemi Tanács iratai (Acta Senatus Regiae
Universitatis Budensis, rövidítve: ASRUB) szerepelnek leggyakrabban.
Az EK történetének bőven idézett forrása Kovachich Márton György két műve
az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában: Adversaria conceptum scriptorum
Bibliothecae Regiae Universitatis Budensis concernentium. 1-3. vol., jelzete OSzK
MSS Fol. lat. 53 (Kov.: Adversaria), és Protocollum actorum Bibliothecae Universitatis Budensis. 1-3. vol., jelzete: OSzK MSS Fol. lat. 69 (Kov.: Protocollum).
Az EK történetével kapcsolatos nyomtatásban megjelent és kéziratos művek,
cikkek, stb. bibliográfiáját az EK évkönyvei közlik folyamatosan Déri Miklósné
összeállításában „Az EK bibliográfiája" címmel.
A könyvtár történetét a 18. század végéig költözködései osztják fel természetes
korszakokra. Ezt a periodizációt a katalógusok esetében is alkalmazhatjuk, és ennek
megfelelően a címtárakat három fejezetre tagolva tárgyaljuk: 1. nagyszombati
korszak 1561-1777, 2. budai korszak 1777-1784, 3. pesti korszak 1784 után.
I.
Az 1777 előtti időből négy könyvjegyzéket ismerünk, közülük a legrégebbi:
1. A NAGYSZOMBATI JEZSUITA KOLLÉGIUM KÖNYVTÁRÁNAK KATALÓGUSA
(1632—1690).

Annak ellenére, hogy már több tanulmány is foglalkozott vele,3 még mindig
tartogat meglepetéseket. Noha a kötet (jelzete: EK Mss J 1) elején csonka, címlapja
3

művei.
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és valószínűleg még négy további levél hiányzik, sőt belsejében sincs nyomravezető
évszám, nem tünteti fel sem a könyvek bejegyzésének időpontját, sem a katalógus
készítőjének nevét, mégis sikerült megállapítani, mikor keletkezett, és ki volt az
első bejegyzések írója. A kötetben látható kézírások összehasonlításából megállapítható, hogy az idők folyamán több, legkevesebb öt különböző kéz írt bele, közülük
az első, tehát a legrégebbi, 1631-nél újabb megjelenésű könyvet nem jegyzett fel.
E könyvek közül jónéhány ma is megtalálható az EK-ban, címlapjukra a katalógust
elkezdő „első kéz" rávezette a katalogizálás évét is: „Catalogo Soc[ietá\tis Jesu
Tyrnaviae inscríptus 1632". A bejegyzések és a katalógusban levő címleírások ugyanattól a kéztől származnak. Dümmerth az írást Némethi Jakabnak, a kollégium
1632-1633. évi prefektusának írásával azonosította. 4
Sok könyvben már régebben is volt possessor-bejegyzés, részben turóci, részben sellyei eredetű: „Collegii Thurociens[is] Societatis Jesu inscríptus catalogo",
illetve „Collegii Turociensfis] Societatis Jesu catalogo inscríptus", és „Collegii
Sofciejtfajtis Jesu Selliae inscrfiptus] Catalogo A[nno] 1600." Ezek a bejegyzések
arról tanúskodnak, hogy a nagyszombati könyvtár állományát gyarapító turóci és
sellyei gyűjteményekről is készült katalógus, de ezek a könyvjegyzékek eddig nem
kerültek elő.
Az ilyen és ehhez hasonló régebbi bejegyzéseket Némethi a legtöbb esetben
áthúzta, és helyükbe 1632-ben, amikor a kollégiumi könyvtár anyagát katalogizálta, a maga bejegyzését írta (ld. még a második katalógus „annus inscriptionum"
rovatáról írottakat is).
A katalógus betűrendes volt, de csak a rendszó első betűjét vették figyelembe,
egy-egy kezdőbetűn belül nem volt semmiféle további rendszer, ha csak az nem,
hogy a címleírásokat sorszámmal látták el. Ezt a számozást az egyes betűknél mindig újrakezdték (a kötet elejéről hiányzó lapok miatt az A betűnél a sorszámozás
93-mal kezdődik). A kötet végén elölről kezdődik a betűrend, ebben a részben a
többi könyvtől elkülönítve írták le a zeneműveket, motettákat, miséket, zsoltárgyűjteményeket, kórusműveket, és más kottákat.
5}S

*

*

Tekintsük át a címjegyzék címleírási szokásait, de ne feledkezzünk meg arról,
hogy a 17. század átmeneti kor, a könyvtárosok ekkor még nem mindenütt tekintették feladatuknak a katalógus-készítést, akadtak viszont olyanok is, akiknek munkája
nyomán már kialakulóban voltak a modern címleírás legfontosabb alapelvei. Mind
több helyen szakítottak azzal a középkori szokással, hogy könyvtári katalógus
helyett egyszerű vagyonleltárt készítsenek csupán.
A katalógus tanúsága szerint az EK-ban még nem alakult ki egységes
címleírási gyakorlat, a katalógust vezető „kezek" módszerei eltértek egymástól.
Az első kéz, vagyis Némethi Jakab, igyekezett áttekinthetővé, jól tagolttá tenni a
katalógust, és bár a lapokat nem osztotta fel rovatokra, de legalább keretlécet
húzott szélükre. Rovatok hiányában a címleírás folyamatos, a különböző művek
címeit a keretlécen kívülre, a margóra írt sorszámok választják el egymástól, de
4
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elkülönülnek azáltal is, hogy a címleírás második és esetleges további sorai kb.
fél centiméterrel beljebb kezdődnek, mint az első. A címleírási adatok és sorrendjük
a következő: 1. név, 2. cím. 3. formátum, 4. kötés módja, 5. megjelenés helye és éve.
A középkori gyakorlatnak megfelelően a szerző keresztneve a rendszó. Telegdi
Miklós neve tehát az N betű alá került: „Auctore Nicolao Telegdi" (N 39-48), és
ugyanígy jártak el az ókori szerzők esetében is, Tacitust а С alá {„Cornelius Tacitus"
С 99) tették. Olykor akad kivétel is, és a családnév szerepel rendszóként: „Calepinus" (C 190), „Copernicus" (С 207).
Az elő- és utónév többnyire genitivusban áll: „S. Francisci Xaveri" vagy
„Ludovici Molinae", de akad nominativusos alak is szépszámmal: „Franciscus
Petrarcha", „Ludovicus Granatensis".
Némethi láthatóan arra törekedett, hogy egy szerző valamennyi művét egyszerre
katalogizálja. Ilyenkor a szerző nevét csak az első alkalommal írta le, és nem ismételte meg, hanem az „eiusdem auctoris" jelölést alkalmazta.
Az anonim művek esetében speciális eljárást követett. Ez a mai szakemberek
számára teljességgel elfogadhatatlan, mivel a művek azonosítását nem teszi lehetővé,
de a 17. században általánosan elterjedt volt. Ha csak a katalógust vesszük szemügyre, úgy találjuk, hogy az anonimákat a cím első szava alatt vette fel, figyelmen
kívül hagyva a prepozíciókat, A „De Societatis Jesu secretis disceptatio..." с
kiadvány például az S betű alá került. Valójában egészen más volt a helyzet, a felvétel a cím legjellemzőbb, legfontosabb főneve alatt készült, tekintet nélkül arra,
hogy ez a címben hányadik szó volt. A téves látszat abból adódik, hogy Némethi
az eredeti (vagyis a címlapon látható) cím szavainak felhasználásával önkényesen
új, rövidebb címet alkotott, és a szavak sorrendjét is önkényesen választotta meg,
éspedig oly módon, hogy az új, konstruált cím első szava egyúttal tárgyi rendszóul
szolgáljon. íme néhány jellemző példa: a könyv címe „De sacrae coronae Regni
Hungariae or tu, vir tute, victoria, for tuna", a katalógusban viszont „De corona
Ungariae" (С 1015) címen található, mégpedig а С betű alatt, mert a prepozíciókat
a betűrendbe sorolásnál nem vették figyelembe. Egy másik mű címlapján ez áll:
„Velificatio seu theoremata de anno ortus ac mortis Domini, deque universa íesu
Christi in came oeconomia", a katalógusban pedig ez: „De Christi in carne oeconomia" (C209).
Gyakran olyan könyvek is címrendszó alatt szerepelnek a katalógusban, amelyek címlapjukon feltüntetik a szerző nevét, s hogy ezeket nem tévedésből kezelték
úgy, mintha anonimák lettek volna, bizonyítja, hogy a címleírásban is szerepel a
szerző neve: „Arithmeticae methodus auctore Gemma Frisio", „Chronologia Gerardi
Mer cat oris et Matthaei Beroaldi", „Chronographiae Genebrardi", vagy „Horoscopographias Finkii" (helyesen „Finckii"), stb. A különös eljárás okát a második
katalógus ismertetésekor próbáljuk megmagyarázni.
A 17. században általánosan bevett szokás volt, hogy a nem-latin nyelvű könyvek
címét a katalógusokban latinra fordították, és utána jelezték, milyen nyelven is
íródott a mű. Nem meglepő tehát, hogy katalógusunkban az alábbi címleírásokkal
találkozunk: „Aesopi fabuláé ungarici", vagy „Euangelia Ungarica", stb. Szokatlan
viszont az, hogy nem minden esetben jártak így el, számos munka magyar nyelvű
címmel került felvételre. Nevezetesen Pázmány Péter, Telegdi Miklós magyarul
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írott művei, Vásárhelyi Gergely Canisius fordítása (,,Keresztyéni tudománynak
summaia" G 89), stb.
A formátum jelölésére a szokásos módszert alkalmazta: „in fol.", „in fol.
minori", „in 4.", „in 12.", stb. A kötést gondosan leírta: „corio nigro", „corio rubro",
„in membr. alba", „in pergameno", „in flaua membr.", stb.
A helyneveket latinul, locativusban vagy rövidítve közölte: „Lugduni Batavorum", „Ingolstadii", illetve „Antuerp.", „Colon.", „Mogunt."'. Ha a megjelenés
helye a könyvben nem volt feltüntetve, akkor a „sine loco" jelzést alkalmazta, de
nem minden esetben, gyakran egyszerűen elhagyta a helynevet.
Az évszámokat arab számmal írta, ha hiányzott, „sine anno" szavakkal jelezte.
A többes példányokat igyekezett egyszerre leírni, új sorban - kissé beljebb kezdve: „Idem". Az sem ritka eset, hogy azonos mű azonos kiadású példányai a
katalógusban messze kerültek egymástól. A "De Societatis Jesu secretis disceptatio"
egyik példánya az S betűnél a 31. sorszám alatt, a másik három példány viszont
96-98. számok alatt kerültek felvételre, noha mind a négy Mainzban, 1617-ben
jelent meg. Valamely mű különböző kiadásait lehetőleg egymásután vezette be a
katalógusba, ezek sorrendjében azonban nem volt semmiféle rendszer. Pl.:
„Idem, in 4, corio nigro, Lugduni 1550.
Eadem, 1543,"
Többkötetes művek kötetszámát a kötésmód leírása után tüntette fel: „Tomus
lus", majd folytatta a címleírást ugyanúgy, mint az egykötetes művek esetében,
és csak ezután, új sorban írta le a többi kötetet: „Eorundem ^vagy Eiusdem] Tomus
2US"', „Eorundem Tomus /^vagy Volumen] 3lts"', stb. Előfordul, hogy a kötetszámot
a cím után találjuk: „Francisci Costeri Concionum Pars Г", sőt ritkábban a szerző
neve és a cím közé ékelődött: „Ioannis Lopez Tomus lus Epitomes ad sacras Condones".
Kolligátumok esetében egymásután leírta az egybekötött nyomtatványokat,
a másodikat már nem kezdte új sorban, hanem folyamatosan sorolta fel valamennyit.
A kolligátum második vagy további darabjáról külön felvétel, vagy utalás nem
készült. Pl.: „Florus de Gestis Romanorum cum commentationibus in 8. corio albo,
Lugduni 1594. Ibidem, Paterculus cum Lipsii animadversionibus." (F 113). A címleírás
csak a kolligátum első darabjának impresszumadatait közli, a másodikét, noha az
1592-ben jelent meg, nem tünteti feL Ugyanígy jár el más esetekben is. PL: „Chronologia Gerardi Mercatoris et Matthaei Beroaldi, in 8. membr. alba, Basileae 1577.
Ibidem, Missa Apostolica. Item, Sacrificii ChriStiani Actio atque Ratio." (С 101).
A kolligátum második darabja, a Missa Apostolica Antwerpenben jelent meg,
1589-ben, ezt a katalógius nem jelzi. A harmadik mű nem önálló kiadvány, a második
kolligátummal egybenyomtatott, lapszáma is folyamatos.
Azokról a könyvekről, amelyek több önálló művet tartalmaznak, különösen
ha ezt a címlap is megemlíti, részletes címleírás készült: „Liutprandus Ticinensis
de Vitis Romanorum Pontificum in 4. membr. alba, Moguntiae 1602. Ibidem, Albonis
Floriacensis Epitome de vitis eorundem Pontificum." (L 24), vagy „Flauius de Roma
Triumphante, in fol. corio albo, Basileae 1559. Ibidem, de Origine ac Gestis Venetorum. Item, Italia illustrata inque Regiones seu Prouincias diuisa. Ultimo, Historiarum
ab inclinato Romano Imperio Decades III." (F 108).
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Ez utóbbiak címleírása, mint a példákból is kitűnik, semmiben sem különbözik
a kolligátumok feldolgozásának módjától. Ezért a katalógusból magából nem állapítható meg, melyik könyv kolligátum, és melyik egybenyomtatott műveket tartalmazó
kötet?
Az alkalmazott szabályok egyszerűek, de a katalogizáló következetesen hajtotta
végre őket, és ezzel világossá és használhatóvá tette a katalógust. Utódainál elsősorban éppen a következetesség hiányzott, sokszor csak belefirkálták a katalógusba a
legfontosabb adatokat. A „második kéz" például még ragaszkodott bizonyos szabályokhoz, de a katalógus tagolására már nem gondolt: a többkötetes művek egyes
köteteit ő is új sorban írta le, de nem kezdte beljebb, s így azok első pillantásra új
címleírásnak tűnnek.
Adatai azonosak Némethiével, a sorrenddel azonban nem sokat törődött.
Általában ezt a sorrendet követte: 1. név, 2. cím, 3. hely, 4. év, 5. formátum, 6. kötés, de az utolsó három adat gyakran változtatta helyét: 4. kötés, 5. évszám, 6. hely;
4. hely, 5. kötés, 6. évszám; 4. kötés, 5. hely, 6. évszám. A keresztnevet ő is megtartotta rendszóként, még ókori szerzők esetében sem tett kivételt: ,,Caius Cornelius
Tacitus" (C 224), „Publii Ovidii" (P 209), „Publii Vergilii" (P 210), stb. A kötetszámot a megjelenési év után írta: „Alphonsi Rodriguez de uarüs mediis acquirendae
virtutis et Perfectionis. Dilingae, 1621. Pars Гм In Octauo Corio albo. Eiusdem Pars
secunda Dilingae. in 8. Corio Albo." (A 182-183).
A katalógus későbbi folytatói visszatértek az ,,első kéz" gyakorlatához, és
általában ezt a sorrendet követték: formátum, kötés, hely, év. Címleírásaik nehezen
olvashatók, áttekinthetetlenek, sok bennük a hiba. A „harmadik kéz"-ze\ kapcsolatban érdemes mégis megemlíteni, hogy feltünteti a kiadások számát, vagy a cím
vagy a kötés adata után: ,,Editio 2da", „Editio altera".
A „negyedik kéz" bedolgozta a katalógusba a kéziratokat is, pl.: „Caspari
Beczy História Vngarica manu scripta in fol." (С 234).
* * *
А 17. században már Európaszerte jelentkezett az igény, hogy a primitív, a
szakszerinti raktári felállítás rendjét követő felsorolás (helyrajzi katalógus) helyett,
vagy inkább mellett, betűrendes szerzői és szakkatalógusok is készüljenek. Ahol
pedig csupán egyetlen katalógust készítettek, ott legtöbbször a szakkatalógust
választották.5
Az EK-ban ezzel szemben, annak ellenére, hogy a mechanikus nyilvántartáson
túlmenő korszerűbb követelmények itt is felmerültek, ezeknek továbbra is egyetlen
katalógussal próbáltak eleget tenni, mégpedig úgy, hogy a katalógus szerkesztési
elveit menetközben megváltoztatták. Kidolgoztak egy egyszerű szakrendszert,6
amely lényegében megfelelt a raktári felállításnak, és eszerint az egyes betűkön
belül szakcsoportokra bontották az anyagot. Az alkalmazott szakrendszer csoportjai:
Sacra Scriptura; Bullaria; Concilia; Sancti Patres; Scripturistae; Spirituales;
Theologi Scholastici; Juristae et Canonistae; Theologi Morales; Medici; Controversistae; Concionatores; Apologetici; Philosophi; Mathematici; Historici et Poli5
6
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tici; Humanistáé seu Rhetorici; Poetae; Grammatica, Lexica, etc.; Graeci et
haebrei.
A katalógus így sok kis katalógusra esett szét: az A betű alatt felsorolt könyvek
húsz szakcsoportra tagolódtak, а В betűsök szintén, és így tovább, S bár igaz, hogy
aki a betűrendben keresett, annak korábban is végig kellett néznie a megfelelő betűt
elejétől végig, most viszont egy szak áttekintéséhez az egész ABC-t át kellett lapozni.
Az óhajtott célt ezzel a módszerrel tehát nem sikerült elérni. Másrészt a szakok
csupán a leírt könyvanyag egy részét tartalmazták, a régebben leírt művek megmaradtak a szakosítás nélküli részben. A katalógus szerkesztői ezen utalásokkal
próbáltak segíteni: a szakrendi csoportban utaltak a betűrendes rész megfelelő
sorszámára. Pl.: „R. P. Cornelii in Ecclesiasticum comm. sup. N. 260." (С 353).
Ezzel egyidőben más probléma is felmerült. Amikor a katalógust 1632-ben
vezetni kezdték, nem gondoltak arra, mi lesz ha az állomány gyarapodik? Erre
akkor nem is volt szükség, hiszen nem volt szoros betűrend, az új szerzeményeket
a megfelelő kezdőbetű végére minden további nélkül bevezethették. Aki keresett
valamit, átnézte az illető betű alatt leírt néhány — esetleg néhány tucat — könyvet
(az állomány akkoriban nem haladta meg az 1500 kötetet, és ilyen nagyságrendű
gyűjteménynél a katalógusnak inkább nyilvántartó, mint feltáró szerepe van). A címek
szaporodása azután egyre inkább nehezítette a tájékozódást, a szakszerinti bontás
ezen csak átmenetileg segíthetett. Viszont míg a szakrend bevezetése előtt elegendő
volt az ABC egyes betűi között helyet hagyni a gyarapodásnak, most az új rendszer
bevezetésekor egy betűn belül minden egyes szak után kisebb-nagyobb helyet kellett
biztosítani. Minthogy a katalógus készítője nem akart lemondani a sorszámozásról
sem, ezért kénytelen volt szabad számokat is hagyni a jövő számára. Nemcsak
maguk a művek, hanem a már említett utalások is kaptak sorszámot (Id. a fenti
példát I), sőt azonos mű különböző kötetei is külön-külön sorszám alatt szerepeltek
legtöbbször, és csak ritkán fordult elő, hogy egy címleírásban, egyetlen sorszám
alatt írtak le több kötetet: „Alfonsi Salmeronis Tomus 9US et 10us infol corio albo,
Colon. Agrip. 1613." (A 179).
A szakrendi bontás után a címleírások minősége tovább romlott. Az adatok
sorrendje változatlanul a Némethi kezdte mintát követte, de igen gyakran hiányzott
valamelyik adat. A sorszámozást továbbra is folytatták, de nem fordítottak rá megfelelő gondot, és ez szaporította a hibák számát: M 515 után például 316 következik,
és mivel a tévedést annak idején nem vették észre, így is folytatták tovább a számozást.
Ezek azonban csak jelentéktelen apróságok ahhoz képest, ami a névrendszóval
kapcsolatban történt. Katalógusunk ugyanis alighanem egyedülálló történeti érdekességgel szolgál: a metamorfózisok valóságos tárháza! Nem csak betűrendes katalógusból változik át - legalábbis részben - szakkatalógussá, hanem a névrendszóban
a keresztnevet is felcseréli a vezetéknévre. Egyik pillanatról a másikra szakít az
addigi gyakorlattal, és az újkori szerzőknél a vezetéknevet használja rendszóként.
„Francisci Marii Gripaldi", „Iacobi Gretseri", „lacobi Gordoni" egyaránt a G betű
alá kerültek, hasonlóképp „Ioannis Keppleri" а К betűhöz. Ugyanide tették „Thomae
a Kempis"-t is, ami az új szabály téves alkalmazására példa.
Az új szabály önmagában helyes, de - minthogy a katalógus egész rendszerét
érintő változtatásról volt szó - csak teljes rekatalogizálás után, új katalógus készítésével párhuzamosan lett volna szabad bevezetni. A katalógus készítője azonban
*1

úgy látszik nem ismerte fel, milyen következményeket von maga után az áttérés,
nem érezte olyan jelentősnek, hogy miatta a meglevő katalógust abbahagyja. Ennek
eredményeként teljessé vált a káosz a könyvjegyzékben. Azonos szerző művei az
első, betűrendes részben keresztnév alatt voltak feltalálhatók, így például Ludovicus Granatensis az L-nél, Jacobus Gretser a J-nél. A szakcsoportokra bontott
anyagban ugyané betűk alatt hiába keressük műveiket, mert mindkettőt a G betűhöz írták be. Természetesen hasonló sors érte a többi szerzőt is. íme, az önmagukban helyes és modern elvek mikép tehetik tönkre a könyvtári katalógust!
Katalógusszerkesztési szempontból igen tanulságos az, ami ezzel a lajstrommal
történt. Az egykori könyvtáros kétségkívül jó érzékkel figyelt fel a fejlődés felvetette
új igényekre, az állomány számszerű gyarapodásából fakadó követelményekre, és
igyekezett az új feladatoknak megfelelni. Mégis minél jobban tökéletesítette a katalógust, annál használhatatlannabbá vált az, mert nem volt tekintettel az azóta is
érvényben levő aranyszabályra, a katalógusszerkesztés legfőbb törvényére: következetesség mindenek előtt! Jobb egy elavult szabályok alapján készített katalógus,
mint a kellően át nem gondolt változtatások elsietett végrehajtása. Utóbbival ugyanis
csak az érhető el, hogy a katalógus többé sem a régi, sem az új feladatoknak nem képes
eleget tenni, az egyik hiba kijavítása egész sor más hibát eredményez, javítás helyett
még azt is elronthatjuk, ami addig jó volt.
A jogos szemrehányások nem is várattak magukra sokáig, az áttekinthetetlenné
vált katalógus helyett rövidesen újat kellett készíteni, és ennek címlapján kritikai
észrevételekkel illették a régit. Az említett észrevételekből megtudjuk, hogy nemcsak
a korábbi katalógus rendetlenségeit kívánták kijavítani akkor, amikor új könyvjegyzék készítésére szánták el magukat, hanem közrejátszott az a körülmény is,
hogy az 1632 óta bejegyzett művek közül időközben sok elveszett, vagy idegen
kézbe került.
2. A NAGYSZOMBATI JEZSUITA EGYETEM KÖNYVTÁRÁNAK KATALÓGUSA
(1690-1773)7

Az új katalógus készítői igyekeztek hasznosítani az előző jegyzékből adódó
tanulságokat. Nagyobb körültekintéssel jártak el, több helyet hagytak a későbbi
gyarapodásnak, de rendszerén lényegében nem változtattak. Ok is betűrendes
katalógust készítettek, az egyes betűkön belül szakok szerinti tagolással. A szakok
száma látszólag gyarapodott, valójában azonban csak a korábbi egy nyelvi csoport
bővült ötre, és mindössze két új szakcsoport („Catechistae", „Vitae") született,
továbbá különválasztották a világi és egyházi jogot. Az új szakrendszer így alakult:
Scriptura Sacra et Patres, Concilia et Scripturistae, Theologi Scholastici, Theologi
Morales, Canonistae, Juristae Civiles, Philosophi, Medici, Mathematici, Concionatores, Catechistae, Controversistae, Apologetici, Historici, Politici, Humanistáé, Spirituales, Vitae, Graeci, Hebraei, Ungarici et Bohemici, Germanici, ItaliciGallici-Hispanici.
EK Mss J 2 Catalogus novus librorum Collegii Tyrnaviensis Societatis Jesu, conscriptus anno
domini 1690. Elsőnek Vértesy Miklós ismertette (i, m.)
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A „Medici" szakban az orvostudományi műveken kívül kémiai könyvek is
voltak, a „Mathematici"'-ben csillagászat és földrajz is helyet kapott, a „Historici"ben szintén akadtak földrajzi tárgyú kiadványok. A „Humanistáé" szakban nyertek
elhelyezést az ókori auktorok, a modern szépirodalmi művek és a nyelvtudomány,
a „Grammatici" szak tehát megszűnt. A „Philosophi" között szerepelnek fizikai
és természetrajzi tárgyú munkák is.
Nem ritkák a szakozási hibák. Ulisse Aldrovandi orvostudományi és zoológiai
munkái például a „Historici" szakcsoportba kerültek. A tévedést az „első kéz"
követte el, a „második kéz" azonban észrevette, és a „Philosophi" szakban elhelyezett utalóval igyekezett a hibát helyrehozni: „Aldrouandi Ulissis opera vide inter
historicos".
Az első tizennyolc szakba elvileg csak latinnyelvű munkáknak lett volna helyük,
a görög, héber, magyar, cseh, szlovák, lengyel, német, olasz, francia, spanyol
nyelvű könyveket az utolsó öt, nyelvek szerint tagolt szakcsoportba szánták,
tárgyukra való tekintet nélkül.
Ez a katalógus már két kötetes, nyomtatott rovatos űrlapokon készült. Rovatai:
1. „Cognomen et Nomen Auth[oris]", a folytatást kifelejtették, ezért utólag kézzel
írták be a fejlécbe: „Materia lib[ri]". 2. „Quantitas folii". 3. „Locus et annus typi".
4. „Qualitas compacturae". 5. „Annus inscriptionis".
A címleírási adatok sorrendjének ingadozása a rovatokra osztott űrlapok bevezetésével természetesen egycsapásra megszűnt.
A katalógus bejegyzéseit kezdő kéz igen szép, kalligrafikus írással dolgozott,
munkája azonban tartalmilag nem volt túl magas színvonalú.
A szerzők nevét genitivusban írta le, újkori szerzők esetében a családnév lett
a rendszó. A fenti szabály gyakorlati alkalmazása a címleíró személyétol is függött.
Az „első kéz" például Thomas a Kempist а К betűhöz sorolta, Tacitust a T-hez.
Egy későbbi „kéz" az előbbit К alatt írta be („Kempensis Thomae"), az utóbbit
С alá tette („Cornelii Taciti").
A kereszt- és vezetéknév eredeti sorrendjének megváltozását eleinte nem jelezték a katalógusban: „Copernici Nicolai", „Cobenzl loannis", stb.
Ebben a katalógusban találkozunk először a jezsuita szerzők rendi hovatartozásának feltüntetésével: „Soc. Je." írták a szerzők neve mellé, és ezt a gyakorlatot az
EK máig folytatja.
A nevekkel kapcsolatos prefixumokat leírták a név előtt, de a besorolásnál nem
vették figyelembe. Az „első kéz" például „De Angelis Alexandri"-t az A kezdőbetűs
szerzők közé sorolta, „De Ponte Ludivici"-t a P alá. A későbbi kezek is ezt a módszert követték, csupán a „második kéz" kivétel, nála „Le Blanc", „La Croix", stb.
az L betű alá került.
Az anonim műveket az előző katalógusnál ismertetett módszer szerint, önkényes cím alatt írták le, a prepozíciót a besorolásnál a cím elején nem vették figyelembe. PL: „De anima commercio cum corpore" az A betű alá került, sőt kivételképpen a „De motu Aquarum tractatus" с művet szintén az A betűhöz tették (a cím
ún. „lényeges szava" ez esetben nem az első, hanem a második szó volt).
Az előző katalógushoz hasonlóan ebben is gyakran címrendszó alatt készült a
felvétel olyankor is, amikor a mű szerzőjét a könyv címlapja, és a címleírás egyaránt
feltünteti. íme, néhány példa: „Arithmetica Iacobi Köbl. Germanice" [Jacob Köbei:
3 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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Rechenbuch], ,,Arithmetica militaris Germanice Georgii Böckler" [Georg Andreas
Böckler: Arithmetica nova militaris, das ist: Neues arithmetisches Kriegs-Manual],
,,Atheniensium Reipub. descripito Guilelmi Postelli" [Guillaume Postel: De Republica, seu Magistratibus Atheniensium liber], stb.
A szokatlan eljárás okának felderítése nem könnyű feladat. Ha valami törvényszerűség után kutatunk, megállapíthatjuk, hogy főképp a világi tudományok, jog,
történelem, földrajz, matematika, stb. szakokba tartozó műveknél jártak el így, a
teológiai könyveket rendszerint szerzőik alatt katalogizálták. Tetszetősnek látszik
az a feltevés, hogy mivel a világi ismereteket amúgyis lényegtelennek tartották,
és mert e tudományok művelőit az egyházi íróknál jóval kevésbé ismerték, célravezetőbbnek találták, ha ezeket tárgyi rendszó alatt tartják nyilván. A minta az
anonimáknál alkalmazott eljárásban már adva volt.
A katalógus behatóbb vizsgálata után azonban erősen kérdésessé válik, elfogadhatjuk-e ezt a feltevést? Azt találtuk ugyanis, hogy azonos tárgyú műveket az egyik
esetben címrendszó, a másikban a szerző neve alatt írtak le! Pl. Gemma Frisius
könyvét névrendszó alatt: ,,Frisii Astrolabium", egy másik hasonló művet cím alatt:
,,Astrolabium Mesii Adriani"; két aritmetika közül az egyiket: „Finaei Orontii
Arithmetica practica", a másikat: „Arithmetica Iacobi Köbl"; két angol történelmi
könyvet: ,,Harbsfeldii Nocilai. História Anglicana" és ,,Anglicanae Reipub. descriptio Thomae Schmittii".
Ha mégis megmaradunk az előbbi magyarázat mellett, ezt csak azért tesszük,
mert egyrészt nem tudunk jobbat, másrészt mert nem mond ellent annak, amiről
a katalógusok tanulmányozása közben már korábban is meggyőződtünk: szinte nincs
olyan szabály, amely ellen a katalógus készítői ne vétettek, nincs olyan alapelv, amelyhez következetesen ragaszkodtak volna. Összekeverték a leíró és a tárgyi katalógust,
szerzős műveket anonimákként kezeltek, lépten-nyomon megszegték még az önmaguk által kialakított szabályokat is, semmi sem állott távolabb tőlük, mint a következetesség. Olyasmire vállalkoztak, ami nem volt lehetséges: egyetlen katalógussal
szerették volna megoldani azt a feladatot, amelyet csak három különböző katalógussal lehetett volna. Betűrendes szerzői, szisztematikus szakkatalógust és betűrendes tárgyi katalógust állítottak elő egyetlen kötetben, és ennek érdekében tetszésük szerint, szabadon válogattak a különböző látott vagy hallott módszerek
között, ötletszerűen választották ki azt, amelyiket a pillanatnyi helyzettől függően
éppen célszerűnek vélték.
A nem-latin nyelvű művek címleírásánál is nagy volt a zűrzavar. Noha - mint
említettük - e művek számára külön nyelvi csoportokat létesítettek, a többi szakban
is sok a nem-latin nyelvű könyv. Az ,,első kéz" teljesen ötletszerűen egyszer a tudományágak szerinti szakba írta be őket (pl. a ,,Mathematici" szakba: „ Arithmetica Jacobi
Köbl Germanice" vagy ,,Albrecht Andreáé Instrumen [tum] Geometricum Germanice",
stb.), máskor a megfelelő nyelvi csoportba, de mindig csak az egyikbe a kettő közül.
Következetes csupán abban volt, hogy mindig latin címmel szerepeltette őket,
és utána feltüntette, milyen nyelven íródott a mű: ,,Germanice", ,,Italice", stb.
Természetesen a görög nyelvű kiadványok is latin címmel szerepelnek a katalógus
ban.
A későbbi kezek mind gyakrabban használták a nyelvi csoportokat, de még a
harmadik kéz is a ,,Humanistáé" között jegyezte fel Corneille francia nyelvű műveit:
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,,Corneille (Petri) Metamorphoses Ovidii in Gallicum traductae
Theatrus gallice
Poemata dramatica", stb.
Mind gyakoribbak a nemzeti nyelvű címek, de azért latin is akad, viszont a görög
és héber könyveket mindig latinul írták le. Az utolsó bejegyzéseket készítő kéz sem
szakított a régi gyakorlattal, a magyar és német címeket felváltva írta latinul és
magyarul illetve németül, az olasz címeket viszont csaknem kivétel nélkül olaszul
jegyezte be.
A cím alatt felvett művek azonosítása az önkényesen megválasztott címek
miatt sokszor nagy nehézségbe ütközik, különösen ha nemzeti nyelvű kiadványról
van szó, a címleíró ugyanis ezek címeit szintén latinra fordította! íme egy szemléltető példa: а С betű alatt a „Germanici" szakban az alábbi címleírást találtuk:
„Cafe, The, Chokolate potio. Germanice. Budissini. 1608."
A kiadványt nem csekély nehézségek árán sikerült azonosítani (EK Da 773), címe
így szól: „Drey neue curieuse Tractätgen von dem Tranche Cafe, sinesischen The,
und der Chocolata... Budissin, 1686." Jacob Spon műveként tartják nyilván.
A kéziratok leírásánál nem tettek semmiféle különbséget, a tárgyi rendszó
módszerét is ugyanúgy alkalmazták a kéziratokra, mint a nyomtatott könyvekre:
„Arithmetica manu scripta Ioannis Rakolupskij 8uo."
A formátum jelölésének további egyszerűsítésére minden lapon legfölül kiírták: „IN", így nem kellett minden egyes műnél megismételni, elegendő volt ennyi:
„Folio", „12." „qitar.", „octau"
A helynevet változatlanul locativusban, latinos alakjában írták, Ha a hely
vagy az év a könyvből nem volt megállapítható, a rovatban kipontozták a helyét:
„1647" vagy „Párisii.
"
A kötés módját leíró rovatot, amely - mint látni fogjuk - később hosszú időre
nyomtalanul eltűnt a katalógusokból, igen gondosan töltötték ki: „corio rubro",
„cor. alb. cum Tab.", „In Anglica"', „Gallica", „Membra", „Charta".
A címtár feltünteti a bejegyzett művek katalogizálásának évét is. A rovatot
általában a feldolgozott könyvek címlapján található bejegyezések alapján töltötték ki, időnként azonban egyéb forrásokat (pl. a rend évkönyveiben a könyvek
beszerzéséről olvasható feljegyzéseket) is felhasználtak. Ez a rovat tette lehetővé
az első katalógus keletkezési idejének meghatározását. Azok a könyvek ui., amelyeket annak idején Némethi írt be az első katalógusba, itt az „annus inscriptionis"
rovatban 1632-es évszámot kaptak, bár kivételesen akad korábbi évszám is, 1600-tól
1631-ig csaknem minden esztendőből. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az első
katalógusba 1632-nél korábban írták be az illető művet, ezek a számok régebbi
katalógusok emlékeit őrzik, amelyek azonban, amint már előbb említettük, sajnos
nem maradtak ránk. Annak bizonyságául, hogy Némethi az első katalógust semmiesetre sem kezdhette 1632-nél régebben, megemlítjük, hogy az első katalógusban
В betű alatt leírt legelső könyv címleírása a második katalógus „annus inscriptionis" rovata szerint szintén 1632-ben készült (az A betűnél ugyanezt ntm ellenőrizhettük, hiszen az első katalógus eleje, mint ismeretes, hiányzik).
Többkötetes műnél a cím után feltüntették, hogy ez az első kötet, majd új
sorban, kissé beljebb kezdve, leírták a második, ismét új sorban a harmadik kötetet,
és így tovább: „Eiusdem Tomus 2dm"'. Azonos szerző különböző műveinél, ha egy35

másután sorolták fel őket, nem ismételték meg a szerző nevét: „Eiusdem Problemata...". Azonos mű különböző.kiadásait így jelölték: „Idem".
A kolligátumok feldolgozása nemhogy fejlődött volna, inkább romlott, sőt teljesen megszűnt: csak a kötetben levő első művet írták le. Ugyanígy jártak el az
egybenyomtatott művek esetében is. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a címleírásokat egysorosra igyekeztek kurtítani.
Az újabb gyarapodás számára az egy kezdőbetűn belüli szakcsoportok között
megfelelő helyet hagytak ki, több lap is üresen maradt. Egy-egy szakon belül azonban folyamatosan írták le a címeket, szoros betűrendről tehát szó sem lehetett.
E tekintetben mit sem változott a katalógus az előzőhöz képest.
A katalógus még nem vált teljesen használhatatlanná, 1773 után mégsem folytatták tovább,8 mert a jezsuita rend feloszlatásával a könyvtár életében is forradalmi
változások következtek be. A rend vagyonának államosítása, és az ezzel kapcsolatos
leltározása után elrendelték: katalógust kell készíteni az EK könyveiről, és a munkával Csapodi Lajos volt jezsuita teológust bízták meg.
Mielőtt hozzákezdtek, ellenőrizték a régi katalógust, megjelölték, melyik
könyv van meg valóban a benne lajstromozott anyagból, majd az utolsó kéz bevezette a könyvtár állományában levő, de addig nem katalogizált műveket. A fel nem
dolgozott anyag szokatlanul nagy volt, 2015 kötetett kellett utólag bejegyezni!9
Az ezekről készített címleírások azonos sajátságokat mutatnak a következő, harmadik katalógusban láthatókkal, legjellemzőbb közülük, hogy a keresztnév kerek
zárójelbe került.
3. A NAGYSZOMBATI ÁLLAMI EGYETEM KÖNYVTÁRÁNAK KATALÓGUSA
(1774)

Csapodi Lajos irányításával 1774 októberében elkészült a Catalogus librorum
Bibliothecae Tymaviensis conscriptus anno 1774.w Ez, szakítva az addigi gyakorlattal, nem betűrendes, hanem valódi szakkatalógus volt. Szakrendje a következő:
Scriptura Sacra: Latina, Cum concordantiis, Glossata, Polyglotta, Hebraica, Graeca,
Hungarica, Bohemica, Germanica; Sancti Patres et ecclesiastici scriptores; Concilia:
Generalia, Particularia; Decreta Pontificum Romanorum, Rituales ecclesiastici;
Commentatores in Sacram Scripturam; Theologi scholastici, dogmatici, morales;
Juristae: Canonistae, Civilistae, Juris patrii, Juris naturae, Juris publici, Politici;
Medici; Philosophi veteres, recentiores, Historiae naturalis, Morales, Mathematici;
Numarii; Antiquarii; Historici sacri, profani, Geographi, Chronologi; Humanistáé, Oratores, Poetae, Epistolae, Eloquentia et poeseos praecepta, Comaedi et
tragaedi; Grammatici: Lexica, Grammaticae; Ascetici, Concionatores, Catechistae,
Spirituales, Vitae; Haeretici et prohibiti; Manuscript!.
8

Korábban Vértesy (i.m. 372. p.) és - nyilván az ö nyomán - Dümmerth {Keletkezése. 6. p.)
úgy vélték, hogy a katalógus 1777-ig volt használatban „a bejegyzések tanúsága szerint". Nekünk
a bejegyzések mást mondanak.
8
Ld. erről részletesen Pajkossy Györgyné tanulmányát az Évkönyvek jelen kötetében.
10
OL. Kamarai Levéltár. Jesuitica seu Fundus Studiorum. 1774. okt. 25. 84|8., mikrofilmmásolata: EK Mf Me 108.
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A szakokon belül szoros betűrendben sorakoznak a művek. A kézzel vonalazott lapok rovatai a következők: 1. üres rovat a szerző neve és a cím számára.
2. „Locus et Annus typi", 3. „Volumen", 4. Quantitas Folii", 5. „Compactura",
6. „Exemplaria". A vezetéknevek állanak elől, a keresztnevek hátravetve kerek
zárójelben, tehát elsőízben a nevek eredeti sorrendjének felcserélését is jelölték!
A nevekkel kapcsolatos prefixumokat a betűrendbe sorolásnál nem vették figyelembe,
de meghagyták a név elején, sőt a névrendszóval együtt alá is húzták: „van Axel
(Joan. Hörnern)" az A betű alatt; „de Bertis (Joannis)", „van Bossuyt" a B-nél;
„de Cardenas (Joannis)", „a Castro Palao (Ferdinand!)", „la Croix (Claudii)"
és „de la Cruz (Joannis)" valamennyi C-nél; „du Hamel" a H alatt szerepel. Tacitust
ebben a katalógusban is а С betű alatt találjuk.
A címrendszó alá sorolt művek nincsenek a szerzős művek között a megfelelő
betűnél, hanem az illető kezdőbetű végén, a névrendszós művek után következnek,
ugyancsak betűrendben,
A következetesség ennek a jegyzéknek sem volt erős oldala. Az anonimák
címében a prepozíciót egyszer figyelembe vették a besorolásnál (a De potestate
Ecclesiae például a D betű alá került), máskor viszont nem (a De Fidei Commissio
dissertatio juridico már az F betű alatt nyert beosztást).
Az anonimák címrendszavánál határozott előrelépést figyelhetünk meg: a felvételek igen gyakran a tényleges cím első szava alatt készültek, és nem önkényes
cím alatt. Pl.: Gründliche Ausführung, und Rechts-Ansprüchen unter dem I. Ferdin.
(a Civilistae szakban a G alatt), vagy Praevia responsio ad praetensionem successions Regnorum a Ferdinande primo... (ugyanott a P alatt). A cím mindkét esetben
rövidített, sőt önkényes változtatások is történtek, de az első két-három szót változtatás nélkül, és eredeti sorrendjükben írták le! Előfordul azonban, hogy az első
két katalógusból már ismert módszerrel dolgoztak, pl. a Praxis criminalis Austriaca
sub III. Ferd. Germ, cím alatt bújtatták el a katalógusban az alábbi kiadványt:
Newe peinliche Landtgerichts-Ordnung in Österreich.
A nemzeti nyelvű kiadványok címét hol latinul, hol az eredeti nyelven írták le:
„Keresztúri Pali ellen ki tett Czégér", de van ilyen is: „Cupido et Mars ruina orbis
Germ."
Ujabb bejegyzéseknek nem hagytak helyet sem az egyes címleírások, sem a
szakcsoportok között, és a művek raktári jelzeteit sem tüntették fel. Ez arra mutat,
hogy nem katalógusnak, hanem a pillanatnyi állomány rögzítését szolgáló leltárnak
szánták. Pedig sokkal több volt egyszerű leltárnál, minden kellékkel rendelkezett,
amit egy jó katalógustól akkoriban meg lehetett követelni. Az EK minden korábbi
és - a tárgyalt időszakban - későbbi katalógusánál részletesebb szakrendszere,
címlerírási módszereinek előnyei mégsem hatottak ösztönzően a könyvtár katalogizálási gyakorlatára, hiszen könyvtári célokra sosem használták, sőt nem is_ ismerték, az EK-ban a jelek szerint nem volt róla másolat.
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4. A NAGYSZOMBATI EGYETEMI KÖNYVTÁR HELYRAJZI KATALÓGUSA (1777)

Az EK a jezsuita rend 1773-ban bekövetkezett feloszlatása után tovább működött, éspedig mivel Mária Terézia 1774. augusztus 19-i rendelete értelmében a
jezsuita kollégium könyvtára az egyetem tulajdonába ment át, ettől kezdve az állami
egyetem könyvtáraként.11
Körülbelül egy évi szünet után, 1774-ben indult meg ismét a rendszeres könyvtári
munka, ezt abból sejthetjük, hogy 1774 november végén nevezték ki a könyvtár
új munkatársait12, akik azonban valószínűleg már korábban megkezdték tevékenységüket. Az 1774|75. és az 1775|76. tanévben 500-500 Ft állott könyvvásárlásra a
könyvtár rendelkezésére, sőt 1775|76-ra még 300 Ft rendkívüli hitelt is folyósítottak
e célra. 1776 tavaszán Csapodit Bécsbe küldték, hogy az ottani volt jezsuita rendház másodpéldányainak árverésén 3000 Ft erejéig vásároljon az EK részére.13
Az újonnan beszerzett könyveket azonban nem vezették be sem a második
katalógusba, (ezt a jegyzéket 1773 után, amint már írtuk, nem folytatták tovább);
sem a harmadikba, amelyben nem is lett volna hely számukra. Ezt nem tekintették
komoly hiánynak, legalábbis erre mutat, hogy Pray György tervezete, amelyet az
állami tulajdonba vett jezsuita kolostorok könyveinek szétosztására készített 1776ban,14 az egyes kolostorok könyvtárának katalógusait ,,a nagyszombati könyvtár
katalógusával" kívánta összevetni, hogy így válasszák ki, melyik könyvre van szüksége az EK-nak, és melyikre nincs.
Ekkor még nem volt készen, de a fent említett célnak amúgysem felelt volna meg,
a könyvtár sorrendben immár negyedik katalógusa, amely öt füzetből áll, és jelenleg
az alábbi jelzetek alatt található:
I. EK MssJ32|l. Sacra Scriptum; Concordantiae S[acrae] S[cripturae]; Biblia
prohibita; Commentarii in S[acra] Script[uraJ; Scripturistae [et] theologi haeretici
et prohibiti; Concilia; Catechistae; Controversistae; Lyturgici; Theologia morales;
Ascetici; Concionatores, Concionatores [et] Catechistae prohibiti.
II. EK Mss J 34|2. Historici Sacri; Historici Prohibiti; Historici Profani;
Geographi; Chronologi; Históriáé Hungariae.
III. EK Mss J 32|3. Philosophici; Mathematici; Medici et ad Medicam spectantes.
IV. EK Mss J 32[4. Poetae Antiqui; Poetae Recentiores; Ciceronis opera;
Lexica; Symbola, elogia, inscriptiones, panegyres, epicedia, etc.; História literaria
et alia miscellanea; Graduates, poetae et oratores; Historiae S. J., apologetici,
instituta S. J., regulae, decreta, ordin[aria], etc.
V. EK Mss J 3215. Juristae.
11

Pálvölgyi Endre: Az EK története 1635-1960. = A 325 éves budapesti ELTE rövid története.
Bp., 1960. 56. p.
12
Tóth: Szerzetesrendek. 106. p., és Pajkossyné: i.m.
13
Pauler Tivadar: A budapesti Magyar Kir. Tudomány-Egyetem története. Bp., 1880. 178. p.,
és Tóth: i.m. 107. p.
14
A Helytartótanács átirata Richvaldszky György püspöknek, az egyetem kancellárjának:
Történelmi Tár. 1882. 366-367.p. és Tóth: i.m. 107.p. Pray ekkor még nem volt az EK alkalmazottja, csak 1777. április 7-én nevezték ki Csapodi helyére (ld. Pauler: i.m. 172. p.)
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A felsorolt füzetek az EK teljes helyrajzi katalógusát tartalmazzák. Kézzel,
függőleges ceruza-vonalakkal elválasztott rovatai a következők: 1. ,,nro.", 2. [szerző
neve és a mű címe], 3. ,,Editionis locus", 4. ,,Tempus editionis" vagy ,,Editionis
annus", 5. ,,Formátum", 6. ,,Volumina", 7. „Theca", 8. „Gradus", 9. [elnevezés
nélküli rovat, rendeltetéséről később szólunk].
A műveket sorszámmal is ellátták, és a sorszámok nemcsak füzetenként, hanem
egy-egy füzeten belül szakcsoportonként is elölről kezdődnek. A számozást olykor
elvétették, így pl. az I. sz. füzet „Scripturistae [et] theologi haeretici et prohibiti"
szakban az 5. szám után ismét 4. szerepel, a IV. sz. füzetben pedig Cicero valamennyi
műve egyetlen sorszám alatt található.
Az egyes szakokon belül a raktári elhelyezés sorrendjében következnek a címek;
a rendszó megválasztásának ezért nincs semmi jelentősége. A dolog természetéből
kifolyólag ki sem tűnik, hogy problematikusabb esetekben milyen megoldást választott volna a katalogizáló. Ennek ellenére néhány vonatkozásban előrelépést figyelhetünk meg a korábbi címleírási gyakorlathoz képest. Az nem újdonság, hogy a vezetéknév következetesen elől szerepel, annál jelentősebb viszont az, hogy az anonimákat
általában a cím első szava alatt írták le, és a művek címét mindig a könyv nyelvén
közölték, tehát a magyar könyvekét magyarul, a német művekét németül, stb. Ez alól
a szabály alól most már csak a görög nyelvű kiadványok kivételek, ezeket továbbra
is latin címmel szerepeltették (a II. füzetben a „História Sacri" szakban, a 60. sz.
alatt akad egy görög betűs címlerírás is, Theodoretos egyháztörténete). A latin
nyelv primátusa ezután már csak olyankor érvényesült, amikor egymásután következett a katalógusban valamely mű latinnyelvű kiadása és más nyelven készült
fordítása. Ilyenkor a fordítások címét nem írták le. PL:
„Reguale S. J.
Idem Hung. Ex: 4,
Idem Germ. Ex: 2."
Amint a fenti példából is kitűnik, jelezték a példányszámot is, éspedig a cím
után közvetlenül. Hiányzik viszont a kötésmód megjelölése, amelyre pedig eddig
oly nagy gondot fordítottak. A különböző, de egy kötetben közreadott műveket
gondosan leírták külön-külön, és önálló sorszámot is kaptak:
Pl.: „189. Frischlinii Nicodemi: Dialógus logicus... accedit:
190. Neubecker Conrad: Refutatio...
191. Melanchtonis Philippi: Oratio de Dialectica. Item
192. Dresseri Math.: Oratio de Dialectica. Item
193. Han Thomae: Responsiae ad orationes ... Francof. 1590. Item
194. Notholdi Antonii de Rameae Institutionis principiis ... Lembgoviae
1596.
195. Martini Cornelii ad versus Ramistatas [a könyvben: Ramistas] disputatio. Lembgovi 1696 [helyesen 1596].
196. Beurhusii Freder. disputa. ...
197. Hoddaei Conrad: disput. ...
198. Buscheri Heisonis: disput. ... 1596." (III. füzet „Philosophici" szak).
Az ily módon leírt kötet négy kolligátumból áll. Az elsőben (189-190. szám)
két művet, a másodikban (191-193. szám) hármat, a harmadikban (194. szám)
egyet, a negyedikben (195-198. szám) négy művet nyomtattak egybe. A címleírásból
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nem derül ki, hol kezdődnek, és hol végződnek az egyes kolligátumok, első sorban
azért nem, mert a címleírás hibás: a 193. szám alatt leírt mű impresszum-adatai
rossz helyre kerültek, a 190. számnál kellene államok, azaz az első kolligátum végén,
és helyébe „Francof. 1588"-at kellett volna írni, ez a második kolligátum impreszszuma.
Az általában követett gyakorlat a következő volt: minden egybenyomtatott
műről önálló címleírás készült, külön sorszámot is kaptak, de az impresszum adatokat csak az utolsó mű leírásának végén közölték. A kolligátumokat ugyanígy
írták le, de mindegyiknél feltüntették a megjelenés helyét és évét. Az eddig látottak
közül ez a módszer a legtökéletesebb, annak ellenére, hogy gyakran következetlenül
alkalmazták, s emiatt - mint fenti példánkban is - nem derül ki, hogy mely művek
vannak egy kötetbe kötve, hol ér véget egy-egy kolligátum leírása, és hol kezdődik
egy másik könyv címleírása.
Mint helyrajzi katalógus, természetesen feltünteti a feldolgozott könyvek raktári helyét is, a tékát római számmal, a grádust kisbetűvel. Ez lehetővé teszi a raktári
rend rekonstruálását:
I. téka: Sacra Scriptura, Concordantiae, Biblia prohibita, Commentaria S.
Scripturae, Scripturistae. II. téka: Scripturistae, Sancti Patres, Concionatores.
III. téka: Theologi dogmatici, Theologi haeretici et prohibit!, Miscellanea proliibiti, Concionatores, Catechistae prohibiti, Miscellanea prohibiti. IV. téka: Concilia, Concionatores. V. téka: Theologi dogmatici. VI. téka: Catechistae, Controversistae. VII. téka: Theologi morales. VIII. téka: Juristae. IX. téka: Medici et
medicam spectantes. X. téka: Juristae. XI. téka: Philosophici. XII. téka: Ascetici,
Historici profani, Juristae. XIII. téka: Concionatores, Mathematici, Symbola,
elogia, inscriptiones, Panegyres, epicedia, etc. XV. téka: Graeci praeceptores.
XVI. téka: Poetae antiqui, História literaria et alia miscella. XVII. téka: Historici
profani, Geographi, Chronologi. XVIII. téka: Historici Sacri. XIX. téka: Historici profani.
A nagyszombati könyvtár leírásából tudjuk, hogy ott 19 szekrényben állottak
a könyvek, a fenti elhelyezési rend tehát nyilvánvalóan a nagyszombati helyzetet
tükrözi.
A lajstrom utolsó rovatában, vagy a margón „ab", „abit", illetve ,,M", „Ma",
„man.", „manet" jelzéseket találunk. Ezekkel azokat a könyveket jelölték, amelyeket
Nagyszombatból Budára akartak szállítani („abit"), illetve ott kívántak hagyni
(„manet"). Ez 1777-ben történt, amikor az egyetem Budára költöztetése miatt úgy
határoztak, hogy az EK anyagának egy része Nagyszombatban marad az ott létesített hittudományi akadémia céljaira (az otthagyott művek száma állítólag 3000 kötet
körül volt). Az állományból azokat a műveket, amelyeket Nagyszombatban és
Budán egyaránt feleslegesnek tartottak, még az elköltözés előtt szétosztották az
egyházmegye papjai között.15 Az elszállításra kijelölt műveket (ha nem is kivétel
nélkül) csakugyan megtaláljuk a későbbi, már Budán készített katalógusokban.
15

Tóth: Szerzetesrendek. 108. p. utal a levéltári forrásra: ATUT 384-5., ASRUB 15. (1777.
nov.) is, v.o. még: Szalatnai Rezső: Kempelen Farkas és az egyetem átkölztöztetése Budára. Bp.,
1959. 18. p. ]Klny.: Tanulmányok Budapest múltjából. 13. köt.| |A budapesti EK kiadványai. 6.1
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A helyrajzi katalógus füzeteinek borítólapján, a belső lap bal alsó sarkában az
alábbi összesítés olvasható:
I. füzet: „ab: 1417, man: 874, indiff: 789", II. füzet: „ab: 891, man: 221",
III. füzet: „ab: 650, M: 443", IV. füzet: „ab: 811, Man: 394", V. füzet: „ab: 429,
man: 63". A fenti összesítés szerint 6982 mű közül 4198 várt elszállításra, 1995
művet pedig Nagyszombatban szándékoztak hagyni. Az „mí///f jeltésű 789 mű sorsáról biztosat nem tudunk, talán ezeket szánták az egyházmegye papjainak.
II.
Az egyetem Budára költözését elrendelő jogszabály 1777 február 10-én kelt,
az épületek átadására május 13-án került sor. November 8-án jelentették, hogy a
költözködés megtörtént, és másnap megtartották a budai egyetemen az első előadást is, bár az építkezések ekkor még javában folytak, és csak a következő év augusztus 30-ára ígérték befejezésüket. Ezt a határidőt sem sikerült betartani, ezért az
ünnepélyes megnyitóra csak 1780 június 25-én került sor.16
Az EK budai korszaka 1777 őszétől 1784-ig terjed. A költözés jelentős változást
jelentett ä nagyszombati helyzethez képest, mert -mint említettük - a könyvanyag
egy része Nagyszombatban maradt. Az állományban végbement alapvető változások
következményeként Budán új katalógus készítése vált szükségessé.
5a. AZ EK BUDAI KATALÓGUSA (1778-1779)

A Helytartótanács már 1778-ban elrendelte: írják össze a Budára hozott könyveket,17 és az Egyetemi Tanács 1779 augusztus 30-án már azt jelentethette, hogy a
katalógus elkészült,18 és megtekintésre fel is terjesztette a Helytartótanácshoz.
Utóbbi csak 1780 január 7-én nyugtázta a küldeményt, és egyben közölte azt is,
hogy továbbította az uralkodóhoz.19 Február 21-én pedig arról tájékoztatta az
Egyetemi Tanácsot, hogy az előző év augusztusában felterjesztett katalógus „tévesen
van megszerkesztve, nincs megfelelő osztályokba Sorolva, még kevésbé felel meg azoknak a szabályoknak, amelyeket az 1779 október 11-i res'criptum mellékleteként közölt
könyvtári szabályzat 2. fejezetének 2. paragrafusa előír."20 Hozzáfűzte még a hely16

Ld Tóth András: Egyetemünk Budán с tanulmányát az Évkönyvek jelen kötetében.
Tóth: Szerzetesrendek. 110. p.
18
EK It. 1780. febr. 21.
19
Kov: Protocollum. l.vol. 49b lev., és Extractus intimatorum Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii Hungarici. EK MSS J 77. [a továbbiakban: Extractus].
20
EK It. 1780. febr. 21. Az intézmény főhatóságai 1779. október 10-én elvi útmutatással szolgáló szabályzatban írták elő az EK feladatait az Instituta Bibliothecae Regiae Universitatis Budensisben (OL. Htt.Departamentum Litterario-politicum 1779. Univ. Budensis. fons 16., pos. 17. és EK It.
V.o.: Bruckner János: A jozefinista kultúrpolitika és az EK (1780-1784). = MKSz. 1956. 113-4. p.
és Tóth András: A kötelespéldányszolgáltatás története Magyarországon. Bp., 1964. 10. és 40. p.
|A budapesti EK kiadványai. 12.|). A katalógusokról a szabályzat második fejezete intézkedett.
Az első paragrafus előírta, hogy a prefektusok kötelesek gondoskodni arról, hogy mind a már most
az egyetem épületében levő nagyszámú könyvet és egyéb emléket, mind azokat, amelyeket ezután
17
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tartótanácsi leirat, hogy a hibák kijavítása érdekében ,,kölcsönös tanácskozásokon
megfelelő katalógusrendezési szisztémát kell kidolgozni, és lemásolás előtt a katalógus
hibáit ennek megfelelően ki kell javítani."
1780 március 28-án az Egyetemi Szenátus a Bécsből visszaérkezett katalógust
azzal a meghagyással továbbította az EK-hoz, hogy hibáit javítsák ki, 21 majd június
29-én felszólította a könyvtár három prefektusát, Lakitsot, Prayt és Bretschneidert,
számoljanak be arról, mit tettek a katalógussal szemben támasztott igények kielégítése érdekében?22
Minthogy az eltelt idő alatt semmi sem történt az ügyben, a kérdésre azt válaszolták, hogy nem értik, mit kifogásol a Helytartótanács, és kérik, sorolja fel a
katalógus hibáit. A Helytartótanács ezt nem tette meg, csupán azt felelte, csodálkozik, hogy a hibák megjelölését tőle várják, holott ezek felkutatása a könyvtárosokra
tartozik. Végül felszólította a Szenátust, utasítsa a könyvtár vezetőit, engedelmeskedjenek az 1779. évi szabályzat előírásainak.23
Mint láttuk, a Helytartótanács kétízben is számon kérte, hogy az 1779 októberében kiadott szabályzatot a katalógus készítésekor nem vették figyelembe, és
nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy a katalógus már augusztusban készen
volt. Lényeges átalakításra a könyvtárosok nem vállalkoztak, de Bretschneider
ígéreteit tett arra, hogy a hibákat kijavítja. Bruckner szerint24 nincs nyoma annak,
hogy erre valóban kísérletet tettek volna, ebben azonban téved. Bretschneider
1781 január 29-i jelentésében azt írta, hogy a javítási munkák már folynak,25 a
könyvtári munkanaplóban pedig azt olvassuk, hogy 1781 februárjában a könyvtár
fognak oda beszállítani, megfelelő rendben csoportosítva szekrényekbe helyezzék, és megőrizzék,
hogy a keresett könyveket könnyen és gyorsan oda lehessen adni annak, aki kéri.
A második paragrafus előírta, hogy mind a könyvekről, mind az egyéb tudományos anyagról
megfelelő jegyzékeket kell készíteni. Háromféle katalógus készítését rendelte el a szabályzat: 1. betűrendes nyilvántartást, [nyomatékosan felhívta a figyelmet a raktári jelzetnek a könyveken való feltűntetésére], 2. szakkatalógust, amelynek feladata, hogy az egyes karok professzorai „minden nehézség
nélkül megállapíthassák, hogy a számukra szükséges könyvek közül melyik van meg az EK-ban, vagy hogy
milyen könyvek szólnak arról a tárgyról, amelyet tanítanak." Ez utóbbi előírás egyben a katalógus
szakrendszerét is meghatározta, legalábbis fő vonásaiban, mivel szükségszerűen következett belőle,
hogy a könyvanyagot az egyetemi karok, ezen belül pedig az egyes tantárgyak szerint kell csoportosítani. 3. A harmadik előírt katalógus az ún. „catalogus reális" volt (részletes ismertetését ld.
Pálvölgyi Endre: Tárgyszókatalógus terve az EK-ban (1779-1845). Bp., 1959. 4. p. ]Klny: MKSz.
1958. | | A budapesti EK kiadványai. 5. | ). Ez a címből vett tárgyszavak betűrendjében készült volna,
de hozzá sem kezdtek.
Előírta végül a szabályzat azt is, hogy a katalóguskészítési munkáról a prefektusok negyedévenként tartoznak beszámolni az Egyetemi Tanácsnak, hogy az tájékozva legyen az esetleg felmerülő
nehézségekről, és ezek elhárításához a szükséges támogatást megadhassa.
A szabályzat a korszerű követelményeknek megfelelő katalógusokkal kívánta ellátni az EK-at,
és abból indult ki, hogy a felmerülő követelményeknek lehetetlen egyetlen lajstrommal eleget tenni.
21
Extractus.
22
Brucknernél (i.m. 116. p.) hibásan július 29., v.o. Extractus, Kov.: Protocollum 1. vol. 49.,
52-54. lev., Tóth: Szerzetesrendek. 111—112. p. A kért jelentés az Egyetemi Tanács 1780. nyarán
lefolytatott könyvtárvizsgálatával állott kapcsolatban, és eszerint a könyvtár állománya ekkor kb.
12 000 kötet volt (Id. Kov: Adversaria. 1. vol. 61-62. p.).
23
1780. dec. 4. EK It.
24
Bruckner: i.m. 116. p.
25
Bruckner: i.m. 120. p.
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prefektusa (azaz Bretschneider) a katalógus első szakjában megkezdte a munkát,26
márciusban „osztályozta a könyvtár könyveit",27 és ugyanezt állította maga Bretschneider is februári és márciusi jelentésében.28 Hogy ez a munka valójában miből
állott, annak ismertetésére a későbbiekben még visszatérünk.
Miután részletesen megismerkedtünk a budai katalógus (5a.) keletkezési körülményeivel, térjünk át magának a jegyzéknek ismertetésére. Címe: „Catalogus librorum Bibliothecae Regiae Univ[ersitatis] Bud/fensis] in classes disciplinarum serié
alphabeti digestus et ordinatus" (EK Mss J 28). Nyomtatott űrlapokból áll, ezek
sokkal modernebbek, mint a második katalógus lapjai. A rovatok és elnevezésük
lényegében azonosak a negyedik jegyzékben használtakkal, a különbség mindössze
annyi, hogy a szerző és a cím itt külön-külön rovatba került, és legvégül egy újabb
rovat tűnt fel: 1. „autor"', 2. „argumentum", 3. „editionis locus", 4. „annus", 5.
„forma", 6. „volumina", 7. „theca", 8. „gradus", 9. „numerus ordinis". Utóbbi
három rovatot nem töltötték ki.
A kötet két részből áll, mindkettő szakcsoportokra oszlik. Az elsőnél jóval
kisebb második rész csupán függelék, kiegészítéseket tartalmaz a főrészhez, a címlap is utal erre, feltüntetve: „Cum supplementis ad annum usque 1779."
A szakbeosztásról tartalomjegyzék tájékoztat a kötet elején, közli a lapszámokat,
amelyeken az illető szakcsoport kezdődik és végződik, és egyben utal a függelék
megfelelő lapszámaira is.
Az alkalmazott 18 szakcsoport sorrendje a főrészben és a függelékben kissé
eltér egymástól (ld. az I. sz. táblázatot). A főrész szakjai és sorrendjük a következő:
I. Sacra Scriptura et Concordantiae Bibliorum, II. Concilia, Bullaria, Constitutiones et Decisiones, III. Sancti Patres et Scriptores Ecclesiastici, IV. Scripturae
Sacrae Interpretes Catholici, V. Scripturae Sacrae Interpretes Acatholici, VI. Theologi Speculativi, VII. Theologi Practici, seu Morales, VIII. Theologi Polemici,
IX. Theologi Prohibiti, X. História Ecclesiastica, XI. História Civilis, XII. História Litteraria, XIII. Disciplinae Civiles, seu Juristae, Politici, etc., XIV. Medici,
XV. Philosophi, XVI. Mathematici, XVII, Poetae, XVIII. Grammatici.
Az egyes szakokon belül szoros betűrendben sorakoznak a címek, újabb bejegyzések számára azonban nem hagytak helyet (ez a függelékre is vonatkozik).
Mielőtt a katalógusban alkalmazott főbb címleírási szabályok ismertetéséhez
kezdenénk, ki kell térnünk röviden arra, milyen fejlődési fokot ért el az általános
gyakorlat ekkoriban? A 18. században a szerző, a cím, a megjelenési hely és év,
a formátum és a kötetszám feltüntetése általánossá vált, sőt a szakkönyvek nyomatékosan felhívták a könyvtárosok figyelmét a legkisebb egybenyomtatott vagy kötött
értekezés katalogizálásának szükségességére is, hozzátéve, hogy ilyenkor jelezni
kell, ezek nem önálló kötetek. A kiadó és a nyomda feltüntetése viszont a 19. századig még ritka. Anonim műveknél a rendszót többnyire önkényesen választották
meg, és nem is mindig a címből, hanem olykor a tartalomból, és csak a 19. század
26
27
28

Protocollum diurnum... EK Mss J 75.
U.o.
1781. március 31-i kelettel, OL. Htt. ASRUB. 1781. ápr. no. 11.
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elején terjedt el ,,az első független nominativus", illetve ,,a cím lényeges szava" rendszóként való alkalmazása.29
Amint az alábbiakban látni fogjuk, az EK-i gyakorlat egészében nem maradt
el a kor alapvető követelményeitől. A címleírások tartalmazták a legszükségesebb
impresszum-adatokat, és a címrendszók körül tapasztalható önkényeskedés sem
tekinthető elszigetelt jelenségnek. A leglényegesebb elmaradás a kolligátumok egyes
darabjainak leírásánál mutatkozik, bár ezek feldolgozására is történtek kísérletek.
Vegyük sorra ezután a fontosabb alapelveket egyenként.
A szerzők besorolása vezetéknevük alatt történt, kivéve a középkori szerzőket,
szenteket, stb. Mátyás királyt is „vezetéknevén" vezették be a katalógusba, és ezért
а С betű alá került: „Corvini Mathiae".
A nevekhez járuló prefixumokat (prepozíciókat, névelőket, névelővel összevont prepozíciókat) leírták ugyan, de a besorolásnál következetesen figyelmen kívül
hagyták. Ennek megfelelően az A betű alá osztották be a következőket: „d'Avendano Didaci", „de Arriaga Roderici", ,,de Arrubal Petr."; В alá: ,,de la Barre",
„du Brugs", „Von Bielefeld"; С alá: „le Cose", „della Casa", „de las Casas"', „di
Cast elli", stb.
A szerzők neve gyakran genitivusban áll, de akad szép számmal alanyeset is.
A név eredeti sorrendjének felcserélését nem jelezték, de a nevek után - noha a
rovatok osztóvonala elválasztja a címtől - kettőspontot tettek.
Az anonimák leírásánál gyökeresen szakítottak a régebbi módszerrel, a rendszó
mindig az első szó, tekintet nélkül arra, hogy az névelő, prepozíció, melléknév vagy
akármi más. A tartalmi elv felett diadalmaskodott a formális. Amilyen szabadon és
kötetlenül választották meg a rendszót korábban, ugyanolyan szigorúan vették
most az új szabályt, és ennek a túlzott merevségnek lett a következménye, hogy az
A betű alá került „Az magyar krónikának veleje", a D alá pedig a következő művek:
„Das königliche Böhmische Krönungs-Ceremoniel", „De Gloria Protectorum", „Der
Königliche Akademie der Wissenschaften in Paris Physische Abhandlungen", „Der
sachsische Wittekind", az L alá sorolták az ilyen címeket: „Vart ...", „La vita ...".
A monogrammokkal is nehezen boldogultak. Pierre Dativy „Les estats, empires
et principautez du Monde" с művének címlapjára ezt nyomtatták: „Par le Sr.
D. T. V. Y.". A felvétel P alá került: „Par le Sr D. T. v. v. Les estats, empires, ...".
A címeket a mű nyelvén írták le, nem fordították latinra. A fordításokat azonban az eredeti mű után, a fordított cím nélkül szerepeltették, és csupán ennyit írtak
le: „Bohemice", „Germanice", stb. PL:
„Gautruche ... História Poetica. Tyrna. 1728.
——— Gallice".
A görög nyelvű kiadványok természetesen itt is latin címmel szerepelnek.
A kolligátumok katalogizálása meglehetős pongyola módszerrel történt, ha
egyáltalán megtörtént. Gyakran csak a kötetben levő első művet írták le, a többiről
tudomást sem vettek. Ha mégis, akkor a következőképpen jártak el: az első kiadványt úgy írták le, mintha a kötetben más nem is lett volna; a többi ezzel egybekö29

M. Denis: Einleitung in die Bücherkunde. 1. Theil. Wien, 1777. 257-263. p., W. Frels: i.m.
8-10. p.
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tött könyvről utalót írtak az első helyen álló mű rendszavára. Ezekből az utalókból azonban legtöbbször nem derül ki: miről és mire is utalnak. Pl.: „Tandleri
Tobiae Diss, de fasäno, et incantatione. vide: Elich" és Elich alatt: „Elich Philippi
Lud. Daemonomagia ... Franco/. 1607." Csak a kolligátum első darabjának impresszum-adatait közli, a többiét nem, az első kolligátum címleírásában pedig nem
tünteti fel, hogy a kiadványban más mű vagy művek is vannak. Mivel a könyveknek nem volt egyedi raktári jelzete, ez a módszer megnehezítette a keresett kötet
kiválasztását. PL: „Alcimi vide: Fabricii" olvassuk a „Poetae" szakban, Fabrícius
azonban kettő is található ugyanott: „Fabricii Georgii Poetarum veterum ... Basil
1564" és „Fabricii S. Principio da teramo della allosioni ... Roma 1588". Semmiből
sem deríthető ki, a kettő közül melyikre vonatkozik az utalás?
A kötetszámot arab számmal jelölték, részletezésük nem ebben a rovatban
történt, erre itt nem lett volna elég a hely, hanem az „argumentum" rovatban, a
cím után. Pl. a „volumina" rovatban „5" jelzés áll, a cím után pedig ez: „Тот.
L II-IX." (talán több kötetet egybe kötöttek vagy nyomtak). Máskor a „voluminä'
rovatban hatos számot látunk, a cím után pedig: „Tom. I. IL III. IV. VI. VII."
A példányszámot szintén a cím után tüntették fel: „Ex, 2." vagy „Ex. 4."
A különféle megjegyzések közül a következők a leggyakoribbak: „mancus",
„sine initio", „tit. deest", „s. a", „s. 1", stb.
Korábban már láttuk, hogy a Helytartótanács a katalógust nem találta megfelelőnek, úgy vélte, hogy az „tévesen van megszerkesztve", kifogásait azonban
nem részletezte. Újabb levéltári források alapján úgy látszik, a Helytartótanács
csak a Bécsből kapott véleményt tolmácsolta, márpedig ez a szakvélemény nem
tartalmazott részleteket, csupán általánosságokra szorítkozott, és - ami a legérdekesebb - állítólag Bretschneidertől származott! Legalábbis ez derül ki abból a beadványból, amelyet Bretschneider 1783 május 23-án írt. Ebben azt állította, hogy
„az 1779. évi katalógust" már 1779 decemberében látta, még mielőtt magát az
EK-at ismerte volna, sőt írásbeli jelentést is kellett készítenie róla. Mivel nem
akart senkire sem rosszat mondani, azért a talált hibák nagy részéről hallgatott
most azonban rákényszerült a szennyes kiteregetésére30.
Bretschneider kritikusi fellépésének indítéka elsősorban nem a tökéletesítési
szándék, hanem az aboliciós könyvek kiválogatása miatt közte és Pray között fellobbant ellentét volt. Azt akarta bebizonyítani, hogy hiába jó történész Pray ez
még nem jelenti, hogy jó könyvtáros is. Egyik érve az annak idején Pray irányításával készült katalógus hibás volta lett volna. „Ha a Pray-féle katalógus hibáit
egyenként fel akarnám sorolni - írta -, akkor le kellene másolnom az egész kötetet "
Ezért csupán a hibák főbb csoportjait sorolta fel, és néhány példát hozott mindegyikre. A betűrendbe sorolás hibáival kezdte. Az anonim műveknél helytelenítette
az első szó alatti felvételt, mert - mint mondotta - nemcsak a könyvtári, hanem a
könyvkereskedelmi és árverési jegyzékek is a főnév és nem a melléknév kezdőbetűjét veszikfigyelembe.Tehát azt a művet, amelynek címe: „Katholischer Unterricht"
30
Bruckner csupán vázlatosan ismerteti Bretschneider kifogásait (i.m. 128. p., hivatkozása:
Kov.: Protoeollum 3. vol. 13. lev.). Nem említi azonban Bretschneider 1779. évi szakértői jelentését
(Kov.: Pwtocoilum 3. vol. 172. lev.).
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nem а К, hanem az U betű alatt kell leírni, így :,,Unterricht (Katholischer)". Ugyanígy
az „Ex actis synodicis expositio" helyett ez lett volna a helyes: „Expositio, Ex actis
symodicis". Ez olyan közismert dolog, hogy - Bretschneider szerint - minden könyvesbolti tanonc tudja. Helytelenítette azt is, hogy névelőt és prepozíciót is használtak
rendszóként, a ,,Der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Paris Physische
Abhandlungen auf die Jahre 1692-1741" c. kiadványt sehol a világon nem keresik
a D betű alatt, hanem az A alatt: ,,Abhandlungen (Physische) der Königl. Akademie ...", Számos hasonló példát sorolt még fel, majd áttért az osztályozás hibáira.
A ,,Scheuchzeri Physica Sacra " с. mű a „ Sacra Scriptura interpretes Catholici"
szakba került, pedig Scheuchzer nem is katolikus. Cicero művei és a ,.Robinson
Crusoe kalandjai" a ,,Grammatici" szakba kerültek, Marsiglio Ficino és a Nagy
Enciklopédia pedig az irodalomtörténeti művek közé tévedtek, holott a filozófiában
volna a helyük. Sok könyvet egyáltalán nem is katalogizáltak, viszont akad olyan
könyv, amely kétszer is szerepel. Azonos mű különböző példányai más-más szakban
találhatók, az egész szakbeosztás nem megfelelő.
A katalógus hibáit Bretschneider kétségkívül eltúlozta, noha a felsorolt tényeket illetően teljesen igaza volt. A betűrendben valóban nem könnyű eligazodni.
Az említett Robinson-kötet például az L betű alatt bújik meg, ahol aligha jutna
eszébe bárkinek keresni. Oka: olasz nyelvű kiadás, címe: „La vita e le Aventure di
Robinsoné Crusoe" A címrendszó megválasztását illetően szintén az ő nézete volt
modernebb, távozása után az EK katalógusaiban másfélszázadon át az általa javasolt megoldást alkalmazták. Azt azonban csak elkeseredésében róhatta fel Praynak,
hogy Cicerót és Defoet a „Grammatici" szakba sorolta, hiszen Pray egyszerűen
átvette a már régebben kidolgozott szakrendszert, amelyet már száz évvel előbb
is használtak Nagyszombatban, s ebben nem volt külön szakcsoport a szépirodalmi
művek számára. Ezért osztották ide a már említetteken kívül Ariosto Őrjöngő
Lórántját, Cervantes Don Quijoteját, és még sok hasonlót. Más kérdés, hogy a
szakrendszer valóban rászorult volna a modernizálásra, és sajnálatos, hogy a belső
ellentétek, az EK anyagi és személyzeti helyzete Bretschneider terveinek megvalósítását nem tették lehetővé.
Bretschneider úgy beszélt a katalógusról 1783-ban, mintha az még akkor is
használatban lett volna, holott - mint már láttuk - csak 1779-ig tükrözte a könyvtár
állományát, és az újabb beszerzések utólagos bevezetésére nem volt lehetőség.
Egy levéltári iratból kitűnik azonban, hogy a katalógusból nem egy, hanem két
példány készült, és ezt a második példányt 1779 után is vezették. Ez az irat az EKban 1780-ban bekövetkezett személyi változásokkal kapcsolatban keletkezett.
Pray György, az EK prefektusa 1780 július 20-án lemondott állásáról,31 a Tanügyi Bizottság augusztus 7-én a lemondást elfogadta.32 Vele együtt nyugdíjazták az
EK másik vezetőjét, Lakics Györgyöt is, és erről szeptember 4-én értesítették az
Egyetemi Tanácsot.33 A Tanács november 14-én intézkedett arról, hogy a könyv31

Pray levele Nóvák Krizosztomhoz: Történelmi Tár. 1902. 311. p.
Lischerong Gáspár: Pray György élete és munkái. Bp., 1937. 82. p., és Bruckner: i.m. 118. p.
33
Extractus, az irat szövegét Pray szószerint idézi Nóvák Krizosztomnak 1780. november 13-án
írott levelében, Történelmi Tár. 1902. 311-313. p.
32

46

tár most már egyedüli vezetője, Bretschneider, leltár szerint vegye át az EK ingóságait.34 Az átvétel Vezza Gábor, az orvosi kar, és Molnár János, a budai akadémia igazgatója jelenlétében 1780 november 24-én megtörtént.35 Az ekkor készített
leltárban az ingóságokon kívül szerepel az EK katalógusainak jegyzéke is: Elenchus
catalogorum particularium Bibliothecae Universitatis Budensis librorum classium
címmel36.
A jegyzék szerint az adott időpontban, tehát 1780 novemberében, a könyvtár
az alábbi 21 füzetből álló szakkatalógussal rendelkezett: „I. Scriptum Sacra, II.
Scirpturae Sacrae interpretes catholici, III. Scripturae interpretes Sacrae acatholici, IV.
Sancti Patres et scriptores ecclesiastici, V. Concilia, bullaria, decisiones rotae Rom,
etc., VI. Theologi speculativi, VII. Theologi polemici, VIII. Theologi morales, IX.
Theologi prohibit!, X. História ecclesiastica, XL Scripta ad S. J. pertinentia, XII.
História litteraria et letteratura miscella, XIII. História civilis, XIV. Disciplinae
I, táblázat
szakcsoportok elnevezése
Scriptura Sacra
Scripturae Sacrae interpr. Catholici
Scripturae Sacrae interpr. Acatholici
Sancti Patres
Concilia
Theologi speculativi
Theologi polemici
Theologi morales
Theologi prohibiti
História ecclesiatica
Scripta ad S. J. pertinentia
História litteraria
História civilis
Disciplinae civiles
Medici
Philosophi
Mathematici
Poetae
Grammatici
Catechistae et liturgici
Manuscripti
1.:
2.:
3.:
4.:

számozása, illetve sorrendié
1.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

2.

3.

I.
IV.
V.
III.
II.
VI.
VIII.
VII.
IX.
X.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XII.
XI.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XVI.
XV.
XVII.
XVIII.

-

-

-

-

4.
II.
III.
IV.

-

VI.
VII.
VIII.
IX.
[X.]
XI.
[XIL]
[XIII.]

-

[XV.]
[XVL]

-

[XVIIL]
[XIX.]

-

[XXL]

az 1780 november 24-i leltárban felsorolt katalógusfüzetek sorszáma.
az 5a. katalógus főrészének tartalomjegyzékében szereplő sorszámok.
az 5a. katalógus kiegészítésében a szakcsoportok sorrendje.
az 5b. katalógus füzetem látható sorszámok (szögletes zárójelben a szám nélküli füzetek önkényes jelzése).
34

EK It.
Protocolum diurnum Bibliothecae ann. 1780-1782. EK Mss J 75.
36
Jelenleg nem az említett leltár (OL. Htt. ASRUB 1781. ápr. no. 18) mellékleteként, hanem:
OL. Htt. ASRUB 1782. ápr. no. 16.
35
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civilis, XV. Medici, XVI. Philosophi, XVII. Mathematici, XVIII. Poetae, XIX. Grammatici, XX. Catechetici et liturgici, XXI. Manuscripta.
A katalógusok felsorolásához írt megjegyzés szerint a fenti katalógusok különkülön kötetekből állnak, és a jegyzékben mellettük feltüntetett sorszámokkal vannak
ellátva. Van egy másik példány is belőlük, ezt azonban nem füzetekbe írták, hanem
egyetlen kötetbe kötve, és ez utóbbiból két rovatot elhagytak. Megjegyzik még a
leltár készítői, hogy a Concionatores, az Ascetici és „más ehhez hasonló" müvekről,
valamint a kötetlen és csonka könyvekről nem készült katalógus, ezeket külön
szekrényben őrzik.
Ha mármost a jegyzékben felsorolt füzetek címét összehasonlítjuk az egykötetes
katalógus (5a.) főrészének szakbeosztásával, azt látjuk, hogy az utóbbi szakcsoportjai
azonosak az egyes füzetek címével, a sorrend azonban eltérő. A kötet végén található
kiegészítés viszont már sorrendileg is csaknem teljes egyezést mutat (ld. az I. sz.
táblázatot). Mind a főrészből, mind a kiegésztésből hiányzik viszont a jezsuita
rendre vonatkozó irodalom szakja (XI. füzet) és a kéziratokat tartalmazó szakcsoport (XXI. füzet).
5b. AZ EK BUDÁN ELKEZDETT, DE PESTEN IS FOLYTATOTT KATALÓGUSA
(1779-1792)

A jegyzékben felsorolt füzetek - öt kivételével - jelenleg rendeltetésükre vonatkozó közelebbi megjelölés nélkül az EK kézirattárában rejtőznek, három különböző raktári jelzet alatt (EK Mss J 34, J 35, J 126): II. Scripturae Sacrae interpretes Catholici J 35|2, III. Scripturae Sacrae interpretes Acatholici J35J3, IV.
Sancti Patres et scriptores ecclesiastici J35|4, VI. Theologi speculativi J 35[6,
VII. Theologi polemici J35|7, VIII. Theologi morales J35|8, IX. Theologi prohibit! J35J9, [X]. História ecclesiastica J 34|4, XL Scripta ad S. J. pertinentia
J 3 5 | l l , [XII]. História literaria et miscella J 34|3, [XIII.] História civilis J 34[5,
[XV]. Medici J34|8, [XVI.] Philosophi J 34|6, [XVIII.] Poetae J 3417, [XIX.]
Grammatici J34|l, [XXL] Manuscripti J 126.
Az egybekötött katalógussal teljesen azonos nyomtatott űrlapokon készült,
rovatai is azonosak. Különbözik viszont abban, hogy a címleírások nem szoros
egymásutánban követik egymást, hanem kb. négy centiméternyi helyet szabadon
hagytak közöttük a további gyarapodások számára, és ezt a helyet később fel is
használták. Ennek következtében a nyilvántartott könyvanyag csak részben azonos
az 5a. katalógusban felsorolttal, sok új cím is található benne.
Címleírási szabályok szempontjából a katalógusban több réteg különböztethető meg. Az első és legrégebbi ezek közül egyező sajátságokat mutat az 5a. katalógusban látottakkal.
A legszembetűnőbb különbség az, hogy a keresztneveket kerek zárójelbe tették akárcsak a harmadik katalógusban, ezzel jelezték, hogy a nevek eredeti, a
könyv címlapján olvasható sorrendjét felcserélték. A címleírások és a zárójelek
azonos színű tintával íródtak, a zárójeleket ennek ellenére utólag toldották be.
A második rétegbe tartozó címleírások a korábbitól lényegesen eltérő - és
tegyük hozzá, modernebb - szabályok szerint készültek. A görög művek itt is latin
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címmel szerepelnek, de akad kivétel is, pl. a „Grammatici" szakban Demosthenes
egy művét görög címmel, görög betűkkel írták le. Folyóiratokat is bejegyeztek,
pl. a „História litteraria et miscella" füzetben a hamburgi „Buchhändlerzeitung"
első öt évfolyamát (1778-1782). A kolligátumok címleírása nem egységes, még egy
füzeten belül is van eltérés. íme egy példa a Grammatici szakból: „ Vita Philosophorum
et Poetarum, etc. vid. Wimpfelingii. Argenti 1516.", a kiutalt címleírás pedig így szól:
„Wimpfelingii Adolescentia ... Argent. 1505. acced. Vita Philosophorum.", tehát
a kolligátum első darabjának címleírásában megemlíti a vele egybekötött másik
kiadványt, és közli mindkét könyv impresszum-adatait is. Másik változat a Philosophi
szakból: „Freitagii (Joh) de origine et natura animorum in Brutis. - v. Rauen. Franco/. 1638.", Rauen alatt ezt olvassuk: „Rauen (Joh) Controversia fundamentális
pro Logica novissima Defensio adversus Lectiones Jo. Scharfii. Rostock 1638."
Az impresszumadatok itt is megvannak, de a kolligátum második darabját a címleírás nem említi.
Kitűnik a katalógusfüzetekből az is, hogy Bretschneider igazat mondott, amikor
azt állította, hogy a szakkatalógus javításán fáradozik. A javítások az 5b. katalógus
egyes füzeteiben világosan felismerhetők. Elsősorban a címrendszó alatt felvett
művekkel foglalkozott. Nem készített róluk új címleírást, ehelyett utalások segítségével valósította meg saját elképzelését: az első főnév alatti besorolást. A régi
felvétel például így szólt: „Aufrichtiger Abriss", és természetesen az A betű alatt
volt található. Bretschneider aláhúzta azt a szót, amely alatt a felvételnek szerinte
készülnie kellett volna, esetünkben az „Abriss"-t: „Aufrichtiger Abriss", és a betűrendben a megfelelő helyen utalót írt: „Abriss vid. Aufrichtiger",
Hasonlóképpen járt el mindenütt. íme még néhány példa: „Christlicher Kirchen
Agende" (felvétel а С alatt), utaló: „Agende vid. Christliche"'; „De Igne" (felvétel
a D alatt), utaló: „Igne vid. De Igne"; jellemző utalások: „Adel vid. An den", „Antwort vid. Nothwendige", „Catechismus vid. Christlicher", stb. Végül még néhány
magyarnyelvű példa a „Theologi polemici" szakból: „A Hitnek külömb féle ágazatiról vetélkedő levelek" eredetileg az A alatt volt, Bretschneider utalója így hangzott: „Levelek vid. A hitnek"; „Az Eretnekeknek adott hitnek meg tartásáról" (A
alatt), utaló: „Tartasirul vid. Az Eret."; „Az hitnek igaz, és csalatkozható reguláiról
való munkacska", az utaló így szólt: „Reguláiról vid. Az hitnek".
Bretschneider javításait megtaláljuk az alábbi füzetekben: VII., X., XII., XIII.,
XV., XVI., XIX., nyilvánvalóan szándékosan részesítette előnyben a világi tudományszakokat a teológiaiakkal szemben.
Eleget tett tehát a Helytartótanács 1780 február 21-i leiratában kiadott utasításnak, hozzáfogott a katalógus hibáinak kijavításához, habár az is igaz, hogy lényegbevágó átdolgozásra nem vállalkozott. Sokkal nagyobb körültekintéssel látott a leirat
másik utasításának teljesítéséhez, nevezetesen a könyvtár katalógusrendszerének
alapjául szolgáló tervezet elkészítéséhez.
1780 december 1-én részletes jelentésben számolt be arról, hogyan képzeli el
a könyvtár rendezési munkálatait.37 Rámutatott, hogy a katalógusok elkészítése
Kov.: Protocollum. 1. vol. 77. lev., Bruckner: i.m. 119-120. p.
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előtt rendet kell teremteni a könyvek között, az egyetemi professzoroktól vissza kell
szerezni a részben még Nagyszombatban kikölcsönzött könyveket, és azokat is,
amelyek kezdettől fogva a tanároknál voltak, de minthogy közköltségen vásárolták
őket, ezek is a könyvtár állományába tartoznak. 38 Mind ezek, mind a kikölcsönzött
munkák között sok olyan van, mely a meglevő katalógusban egyáltalán nem szerepel. A szétszórt anyag összegyűjtése után teljes állományrevíziót kell végezni, hogy
megállapíthassák, mely könyvek hiányoznak, keveredtek vagy vesztek el az idők
során, majd az 1779. évi szabályzatnak megfelelően be kell vezetni a könyvekbe a
raktári jelzetet, külön kell választani a csonka és fölöspéldányokat, és csak ha
mindezzel már végeztek, kerülhet sor az új katalógusok elkészítésére. De nem szabad
vaktában hozzáfogni, előbb el kell dönteni, milyen legyen a készítendő katalógus,
milyen címleírási adatokat tartalmazzon?
Bretschneider felsorolta a szóbajöhető katalógusfajtákat: vagy betűrendes
katalógusról lehet szó, vagy betűrendes katalógusról szakmutatóval, vagy szakkatalógusról névmutatóval. Ha a szakkatalógus mellett döntenének, folytatta
Bretschneider, előzetesen ki kell dolgozni a szakrendszert, és úgy kell megválasztani
az egyes szakcsoportokat, hogy se túl tágak, se túl szűkek, elaprózottak ne legyenek,
és helyes sorrendben következzenek egymásután (ezt egyébként azóta sem sikerült
kielégítően megoldani sehol a világon).
Bretschneider a maga részéről betűrendes katalógus készítését ajánlotta, mert
„ez a legkönnyebb, itt adódik legkevesebb alkalom tévedések elkövetésére". Érvelése
feltétlenül helytálló, amint igaza volt abban is, hogy amíg nincs megfelelő betűrendes katalógus, addig nincs értelme szakkatalógus készítésének.
Felvázolta a betűrendes katalógus címleírási szabályzatának alapvonalait is.
A katalógus adatai a következők lettek volna: 1. a szerző neve; anonim művek
esetében eldöntendő, mi legyen a rendszó: a cím első szava, vagy a „voxpraecipua'"!
2. a mű tartalma a címből vett szavakkal, vagyis a cím értelemszerű rövidítése;
3. közreadó, kiadó, kommentátor; 4. a megjelenés helye; 5. ideje; 6. a formátum
megjelölése; 7. kötetszám; 8. a nyomdász neve; 9. a kiadás száma; 10. eredeti mű
vagy fordítás? 11. az egyes kötetekre vonatkozó megjegyzések, pl. „Tomus V: opus
posthumum"; 12. a ritkaság vagy értékes kiállítás feltüntetése.
Az addigi gyakorlathoz képest Bretschneider tervezete kétségtelen előrelépést
jelentett, számos olyan adat feltüntetését javasolta (közreadó, nyomdász, kiadás
száma), amelyek korábban nem szerepeltek. A munkát több fázisra kívánta tagolni.
Először a régi katalógusból hiányzó műveket szerette volna összeírni, ezekről
cédulákra elkészíttetni a felvételt, ezt követte volna az állományrevízió, ennek alapján korrigálták volna a katalógust, hogy összhangba hozzák a tényleges állománynyal, és csak ezután altart hozzákezdeni az új katalógus készítéséhez.
Az egyetem vezetői és tanárai, a Szenátus és a Helytartótanács nem ismerték
fel Bretschneider javaslatainak igazi értékét, alighanem úgy vélték, hogy a teológusok és bölcsészprofesszorok alkalmasabbak katalógusok készítésére, mint a könyv38

Az Egyetemi Tanács még 1778. ápr. 15-én úgy rendelkezett, hogy a könyveket - akár az EK,
akár a karok számára vásárolták őket - be kell vezetni az erre a célra készítendő katalógusba (ld.
Extractus).
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tarosok. Ezen nem is szabad csodálkoznunk, hiszen száz-százötven évvel korábban
még Angliában is találkozunk ilyen nézetekkel.39 Sajnálatos viszont, hogy nálunk
néhány évszázaddal később sem halt ki ez a szemlélet.
Az Egyetemi Szenátus csupán a kallódó könyvek összegyűjtésére adott utasítást december 9-én, amikoris elrendelte, hogy a professzorok december 15-ig
adják vissza a náluk levő könyveket, illetve a könyvtár kancellistái az altiszttel
menjenek értük a professzorok lakására.40 Ami a tényleges munkát illeti, arról
már kevésbé pontosak értesüléseink. Valószínű, hogy még 1780-ban elkészült egy
szakrendi táblázat,41 sőt Bretschneider havi jelentései említést tesznek a katalógusokkal kapcsolatos munkákról is, noha ezidőtájt a jezsuita aboliciós könyvanyag
összesítő jegyzékének, az ún. Index Generálisnak (IG) elkészítése került az érdeklődés homlokterébe.
1781 augusztus 11-én jelentette Bretschneider, hogy a nagy munka befejeződött, az IG készen áll, és ez alkalomból jutalmat kért beosztottjai számára, mégpedig
azzal az indokolással, hogy az anyagi elismerés arra fogja ösztönözni a könyvtárosokat, hogy a könyvtári utasításban előírt többi, eddig el nem készült katalógust
is hasonló szorgalommal készítsék el.42. Az IG elkészülését az Egyetemi Szenátus
szeptember 12-én nyugtázta, és egyúttal elrendelte, hogy vessék össze az EK katalógusával, és jelöljék meg, mely művek vannak már meg a könyvtár állományában,
hogy ezeket a királyi akadémiák és gimnáziumok között mielőbb szét lehessen
osztani.43
A katalógusok terén az IG elkészülése után sem történt semmi lényeges. Ez
olvasható ki Bretschneider 1781 december 23-i felterjesztéséből,44 amely részletesen
beszámolt az EK valamennyi aktuális problémájáról, de csak a 26. pontban említette a katalógushálózatot. A felterjesztésben azt olvassuk, hogy az 1779. évi utasítás
2. fejezet 2. paragrafusában előírtaknak „amennyire az EK jelenlegi helyzete megengedte", már eleget tettek: elkészült az „univerzális katalógus" vagy repertórium,
és a partikuláris szakjegyzékek.
Az „univerzális katalógus" elnevezés alatt a beszámoló olvasója az 1779. évi
szabályzatban előírt betűrendes katalógust sejthette, noha Bretschneider nem is
titkolta, hogy ez nem új katalógus, de - tette hozzá - meggyőződése, hogy nem volna
helyes újakat készíteni addig, amíg a kolostori könyvtárakból kiválasztott könyveket
be nem szállították az EK-ba, és a többi könyv mellé fel nem állították. A beáramló
művek nagy száma az újonnan elkészített katalógusokat rövidesen használhatatlanná tenné. Amíg az aboliciós könyvanyaggal kapcsolatos munkák be nem fejeződnek, addig a régi is eléggé használható lesz. „A hibákat, amelyek azokba [ti. a
régi katalógus füzeteibe] becsúsztak, megkeressük" ígérte, „és az 1780 február 21-i
(1176. számú) intimátumban előírt munka nagyrészét már elvégeztük." Végezetül
39
Dorothy May Norris: A history of cataloguing and cataloguing methods 1100-1850. London,
1939. 180. p.
40
EK It., Kov.: Protocollum. 1. vol. 87. lev., idézi Bruckner is, i.m. 119. p.
41
Kov.: Adversaria. 1. vol. 11-13. lev., Tóth: Szerzetesrendek. 112. p.
42
OL. Htt. ASRUß. 1781. aug. no. 14.
43
EK It.
44
OL. Htt. ASRUB. 1782. febr. no. 2.
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megemlítette, hogy a könyvtári utasításban előírt harmadik, ún. ,,reálkatalógus"
még nem készült el, de ehhez csak azután lehet majd hozzáfogni, ha valamennyi
könyvtári könyv rendezése és szakcsoportosítása már megtörtént, és az „inventárium", valamint a partikuláris szakkatalógusok szintén elkészültek.45
Bretschneider hogy érdemeit öregbítse, eldicsekedett, mennyi újítást honosított meg igazgatósága alatt a könyvtárban,46 és felsorolta azokat a könyvtári segédeszközöket47 és katalógusokat, amelyeket ó vezetett be. Utóbbiak közül négyet
említ: a többespéldányok és a csonka ill. hiányos művek jegyzékét,48 az ún. „Catalogus
generalis librorum"-ot, és a ,,Catalogi particulareS classium"-ot, A ,,Catalogus
generalis librorum"-ró\ csupán annyit közöl, hogy betűrendes. Ebből úgy tűnik,
mintha az EK-nak ekkor betűrendes katalógusa is lett volna. Bruckner ezt a nézetet magáévá is tette, ,,a már meglevő nagy ABC- és Szakkatalógusok''-ról beszél,49
és megpróbálja ezeket az EK MSS J 28, J 34 és J 35 jelzet alatti jegyzékekkel azonosítani. Amint azonban az előbbiekből már kitűnt, fenti számok alatt két (lényegében
azonos) szakkatalógus található csupán; és ezért a ,,Catalogus generalis librorum"
nem lehet más, csak az IG. Ez valóban betűrendes katalógus, pontos címe:
„Index generalis librorum bibliothecis abolitae Soc. Jesu existentium" (EK MSS J 94),
de ha az „Index" helyett „Catalogus"-t ír valaki (és miért ne írhatna, hiszen végeredményben az volt), akkor már mégis van a keresett cím, és a beadvány felületes,
a könyvtár ügyeiben kevéssé járatos olvasója azt a következtetést vonhatta le, hogy
a könyvtári szabályzatban előírt háromféle katalógusból kettő már elkészült. Bretschneider a katalógusok felsorolásakor kétségkívül figyelemmel volt a szabályzat
előírásaira, mert a már említett katalógusok felsorolása után megjegyezte: „Hátra
van még a reálkatalógus («catalogus reális») elkészítése."™
A Bretschneider említette másik katalógus azonosítása nem okoz nehézséget,
a szakkatalógus füzeteinek felsorolása pontosan megegyezik az 1780. évi leltárból
ismert, és az 5a-b. könyvlajstromokban látható szakokkal. Az egyedüli eltérés:
Bretschneider eggyel több szakkatalógust sorol fel, mint ahányról eddig tudtunk!
Utolsó előttiként, a kéziratokat tartalmazó előtt, a „Concionatores et Ascetici"
szakot említi. Ez 1780 novemberében még nem létezett, utaltunk rá, hogy a magyarázatban meg is említették: az ilyen tárgyú művekről nincs katalógus. Ez tehát
azóta készült, és sajnálatos módon eddig nem került elő.
45
Bretschneider javaslatára részletesen reflektált az Egyetemi Tanács, de a katalógussal foglalkozó 26. pontra nem tért ki. Ld. EK It. 1782. febr. 4.
46
Kov.: Protocollum. 3. vol. 61, 65-72., 172. lev.
47
1. Kölcsönzők nyilvántartása (EK Mss J. 76); 2. Kikölcsönzött művek (EK Mss J. 78);
3. Folytatások jegyzéke (EK Mss J 31); 4. Tiltott művek (EK Mss J 79); 5. Munkanapló (EK Mss
J 75); 6. Vendégkönyv (EK Mss J 53); 7. Gyarapodási napló (EK Mss J 29); 8. Könyvkötőkönyv
(EK Mss J 136); 9. A nyomdától kapott művek jegyzéke; 10. Iktatókönyv a helytartótanácsi ultimátumokról (Extractus); 11. Ügyiratok iktatókönyve (EK Mss J 156 | I. [ 2. a.); 12. Pénztárkönyv
(EK It.); 13. Inventárium.
48
(14.) Többespéldányok katalógusa (készült 1782. jún. 25. és júl. 4. között, betűrendes, EK
Mss J 30; ld. Bretschneider 1782. júl. 28-i jelentését, OL. Htt. ASRUB. 1782. aug. no. 15); (15.)
Csonka példányok katalógusa (EK Mss J 16l|5).
49
Bruckner: i.m. 136. p.
50
Kov.: i.m. 72b lev.
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III.
1783 november 28-án rendeletet adtak ki az egyetem Pestre helyezéséről, a
költözködés 1784 őszén zajlott le.51 Az egyetem újabb költözködése természetesen
közvetlen befolyással volt az EK-ra is.
A Pestre költözés hosszú ideig húzódott, mivel nem volt megfelelő épület a
könyvek elhelyezésére. Csak 1784 május 11-én rendelte el II. József, hogy a pesti
ferences rendház nagyrészét ürítsék ki az EK számára.52 A könyvtár azonban anyaintézményét csak jókora késéssel követhette, mert a kolostorban a beköltözés előtt
átalakítások váltak szükségessé.53
A katalógus egyre kevésbé tükrözte a könyvtár tényleges állományát. II. Józsefnek az egyetem átszervezéséről 1783-1784-ben kiadott rendeletei értelmében ui.
a teológiai kart leválasztották a budai egyetemről, és generális szemináriumként
Pozsonyba helyezték át.54 Ottani zavartalan működésének biztosítására 1784 június
14-én elrendelték, hogy az EK teológiai és egyházjogi könyvanyagának nagyrészét
engedje át a papnöveldének.55 Ez az intimátum az EK-t még Budán érte.
Az 5b. katalógus füzeteiben egyes művek címleírása mellett részben a margón,
részben a „numerus ordinis" rovatban (említettük, hogy ez a rovat eredetileg üresen
maradt, mert az EK-ban a polcon belül nem határozták meg a könyvek helyét),
„Pos.", „Poson.", „Posonii" (ritkábban „Sopronii"', „Jaurini", „Tyrnaviae") jelzések találhatók. Logikusnak látszik az a feltevés, hogy az 1784-ben Pozsonyba
szállított műveket jelölték meg ily módon. A feltevés helyességét alátámasztja,
hogy az a jegyzék, amely az 1784 végén 38 ládában Pozsonyba szállított anyagról
készült,56 csakugyan azokat a műveket sorolja fel, amelyek mellett „Poson" jelzés
szerepel. Ahol pl. a katalógusban azt olvassuk: „Poson. 5.", ott az elszállított
könyvek lajstromában ez áll: „Ex. 5", vagyis a kérdéses műből 5 példányt
vittek el. A teológiai művek közül csak a másod- ill. többespéldányok, különböző
kiadású művek esetében a jobbik kiadás maradt az EK-ban.
A budai főgimnáziumnak is adtak át szótárakat és klasszikus auktorokat, 57
kétségkívül ezekre utalnak a katalógus (5b.) „Grammatici" szakjában látható „Bud"
jelzések.
A Pestre költözés után csak nehezen indult meg a könyvtári munka. A könyvanyag rendezése is elhúzódott, a katalógusokat elő sem vették a ládából, amelybe
még Budán csomagolták őket. A Helytartótanács több ízben felszólította az Egyetemi
31

Tóth András: Egyetemünk berendezkedése Budán (az Évkönyvek jelen kötetében).
Tóth András: Haladás és reakció küzdelme a budapesti EK új épülete körül. = MKSz.
1955. 43. p.
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Pauler: i.m. 198. és 292. p., Tóth: i.m. 43. p., Pálvölgyi Endre: Főúri és klerikális összefogás
II. József könyvtári intézkedései ellen. Bp., 1961. 20. p.
34
Hermann Egyed-Artner Edgár: A hittud-i kar története 1635-1935. Bp., 1938. 179-188. p.
Pálvölgyi Endre: Bretschneider és az egyetem 1783. évi felülvizsgálata. Bp., 1962. 91. és 95. p. |
Klny.: Az EK évkönyvei 1.1 Tóth András: Egyetemünk berendezkedése Budán (ld. az 51. jegyzetet).
55
Bruckner: i.m. 134. p., Tóth: Szerzetesrendek. 123—4. p.
56
EK Mss J 91 (töredékes másodpéldánya: EK Mss J 33). A pozsonyi kari kvt. katalógusa
EK Mss J 80.
37
Tóth: i.m. 123-4. p.
52
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Magisztrátust (a Szenátus utódát) 58 , hogy a katalógusokat a könyvtárosokkal
vetesse elő,59 erre azonban csak 1785 májusában került sor.60 A katalógusok senkinek sem hiányoztak, hiszen a könyvtár kapuit csak 1786 nyarán nyitották meg a
közönség előtt.61 Az aboliciós könyvek beözönlése 1785 áprilisában indult meg, és
az első hullám 1788-ig tartott, de ezután sem maradt abba, még 1796-ban is szállítottak be könyveket.62
A könyvtári munka főterülete ezekben az években az abolíciós könyvanyag
kiválogatása, szétosztása, elárverezése volt, és az ezzel járó adminisztratív és pénzügyi teendők teljesen igénybevették mind az EK, mind főhatóságai idejét és energiáját.
A becslések szerint a könyvtárba ily módon beáramlott könyvek száma kb.
8-10 000 kötetre tehető, és velük az állomány 1790-ben 20-22 000 kötetre nőtt. 63
Ilyen hatalmas gyarapodás mellett nem meglepő, hogy 1785 után az iratanyagban
nem esik több szó a könyvtár katalógusairól, a felügyeleti szervek belátták, hogy a
szinte naponként változó könyvanyagról a megnövekedett feladatok mellett a
könyvtár munkatársai nem képesek napra kész katalógust vezetni.
Ezekben az években csupán a vásárolt vagy ajándékba kapott könyvekről
készült címleírás, a nagymennyiségű abolíciós anyagot nem dolgozták fel. Tóth
András azt írja, hogy a Pestre költözésig két ízben is „újraírták" a katalógust
(5b.),64 valójában a második „újraírás" már Pesten ment végbe.
A katalógusban található címleírásoknak eddig már két rétegével ismerkedtünk
meg. A pesten készült bejegyzések a harmadik rétegbe tartoznak. Az új bejegyzéseket
könnyű megkülönböztetni a budaiaktól, mert címleírási elveik eltérőek. Ez a legfrissebb réteg azokra a szabályokra épült, amelyeket Bretschneider alkalmazott a javítások során. A leglényegesebb eltérés a címrendszó alatt felvett művek esetében mutatkozik. Ezeket nem az első szó alatt, hanem az első főnév alatt vették fel. PL: „Ausführung (Vorläufige)", „Abhandlungen (Parisische)", „Sidus (novum) Eloquentiae ...". Ezekben az esetekben a főnév előtt álló szavak hátra vetését ugyanúgy
kerek zárójellel jelezték, mint a szerzők nevének sorrendi változását. A névelőt
és a prepozíciót nem vetették hátra, de a betűrendbe sorolásnál nem vették figyelembe. PL: „L'Agronome, ou Dictionnaire" az A betűhöz került, „lieber Sprache"
az S-hez, stb.
Első ízben találkozunk utalókkal azonos szerző különböző névformái esetében.
Pl.: „Aeneae Sylvii" alatt az A betűnél is készültek címleírások, de II. Pius alatt
is, és utóbbiról utaltak az előbbire: „Pii II. Pont. Max. vid.: Aeneae Sylvii." A nevekhez tartozó prefixumokkal kapcsolatosan nem tudtak határozott döntésre
58
1784. március 10-én II. József feloszlatta az Egyetemi Tanácsot, amely 1785. jan. 8-ig ideiglenesen tovább működött. Ezután az egyetemi ügyek intézését az egyetemi magistratus vette át (ld.
Pauler: i.m. 209-10. p.).
59
EK It. 1785. ápr. 18., ápr. 29.
80
EK It. 1785. máj. 3. V.o. az 1785. ápr. 18-1 ultimatum külzetére rávezetett feljegyzést.
61
Tóth: Szerzetesrendek. 121. p.
62
Tóth: Szerzetesrendek. 140-141. p.
63
Lm. 126. p.
61
Tóth: Szerzetesrendek. 121. p.
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jutni, ezért ilyenkor keresztutalókat írtak. Pl.: „de Biel vid. Debiel" és ,,Debiel
vid: Biel".
A gyarapodás számára eredetileg üresen hagyott hely csakhamar betelt. Legelőször azoknál a szerzőknél jelentkezett a baj, akiknek sok művük jelent meg,
illetve akiknek műveiből sok kiadás készült: Cicero, Erasmus, Aquinoi Szent Tamás,
stb. Ilyenkor a margón, a lap alsó vagy felső szélén voltak kénytelenek összezsúfolni
az új címeket, és ez áttekinthetetlenné, nehezen olvashatóvá tette a katalógust.
A legkésőbbi megjelenésű könyv, amelyet bevezettek, 1792-es évszámot visel, s ez
arra mutat, hogy eddig az időpontig nem kezdtek hozzá új könyvjegyzék készítéséhez.
* * *
Az 1780 november 24-én készült leltárhoz fűzött magyarázat helyesen mondotta,
hogy a katalógus egybekötött példányában (5a.) „két rovatot elhagytak", a téka és
a grádus jelölése valóban hiányzik. A másik példányban (5b.) ezzel szemben megtalálhatók a raktári jelzetek is, és ezek segítségével a nagyszombati raktári rend
után a budait is rekonstruálhatjuk. Az említett leltár szerint a könyvek 37 szekrényben állottak,65 ezt a katalógusban talált jelzetek is megerősítik, a meglevő füzetek
alapján ui. a könyvanyag a következő rendben állott:
II. Sancti patres et scriptores ecclesiastici, III. Concilia, bullaria,66 IV. Scripturae Sacrae interpretes Catholici, VI. u. a. és Scripturae Sacrae interpretes Acatholici, VII. Scripturae Sacrae interpretes Acatholici, VIII. Theologi speculativi,
IX. Theologi prohibiti, X. Theologi speculativi, XL Theologi morales, XII. Theologi
speculativi, XIII. Theologi morales, XIV. História litteraria et miscella letteratura,
XV. Theologi polemici, XVI. História ecclesiastica, História civilis, XVII. Scripta
ad S. J. pertinentia, XVIII. História civilis, XIX. Historia ecclesiastica, XX. História civilis, XXI. História ecclesiastica, XXII-XXIII. História civilis, XXIV.
História ecclesiastica, XXV-XXVI. Philosophi, Medici, XXVII. Philosophi,
XXVIII-XXX. Medici, XXXII. Medici, XXXIV. Poetae, XXXVI. Grammatici,
Poetae, XXXVII. Poetae.
A fentebb ismertetett jelzeteken kívül, részben ezek mellett, részben ezek átjavítása révén, más téka és grádus jelzéseket is találunk a katalógus (5b.) egyes füzeteiben (nevezetesen az alábbiakban: EK Mss J 3512, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11). E jelzetek
segítségével a fentitől eltérő raktári elrendezésről nyerünk képet:
I-XII. História civilis, História ecclesiastica, XII-XIII. História litteraria,
XIII-XXI. Philosophi, XV-XVIII. Medici, XXII-XXIV. Medici, XXXIII. Nummaria, XXXVIII. Nummaria, XXXIX. Geographi, XLI-XLII. História civilis,
XLVIII-XLIX. Poetae, XLIX-LIH. Grammatici, LX. Scripta ad S. J. pertinentia
(Id. a II. sz. táblázatot).
Az új jelzetek kétségtelenül már a Pestre költözés után kerültek be a katalógus füzeteibe, és így - ha csak hiányosan is - képet adnak az EK 1780-as évekbeli
65

OL. Htt. ASRUB. 1781. ápr. no. 18. Ugyanezt írja Kov.: Adversaria. 1. vol. 61-62. lev.
A 3. sz. szekrény tartalmát nem a katalógusban talált jelzetek segítségével állapítottuk meg,
hanem egy keltezetlen 18. századi iratból (EK It. 18. századi iratanyag, keltezetlen iratok), amely
a helyükről elkeveredett könyveket sorolja fel szekrényenként, és egy-két esetben utal arra is, hol
volna a helyük.
66
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//. táblázat
A pesti raktári rend
az 5b katalógus jelzetei alapján:
I-XII: történelem
XII-XIII: irodalomtörténet
XXII-XXIV: orvostudomány
XXXIII: numizmatika
XXXIX: földrajz
XLI-XLII: történelem
XLIX-LIII: filológia
LX: jezsuita irodalom

az 1845. évi leltár alapján:
VIII-XI: történelem
XII-XIV: irodalomtörténet
XXII-XXV: orvostudomány
XXXIII: numizmatika
XXXVII-XXXVIII: földrajz
XXXIX-XLII: történelem
L-LII: nyelvészet
LIX-LXI: teológia

raktári rendjéről, ami annál jelentősebb, mivel eddig csak 1819-ről volt adatunk, de
ez csupán a teológiai szakokra szorítkozott.67

A katalógusokból értékes információkat nyerhetünk a könyvtár állományának
számszerű gyarapodásáról, kiegészíthetjük az iratanyagból ismert állományfelmérések adatait.
67

A 37 Budáról hozott szekrényt a pesti épület földszintjén helyezték el, további 28 szekrény
került a karzatra. (1899-ben már 83 - I-LXXXI. és CIV-CV. számokkal jelölt- szekrényben álltak
az EK könyvei, majd ez a szám 87-re emelkedett). Az 1819. május 7-i állományszámlálás (56 879
kötet, ebből filiálékban 9754 kötet, ld. EK It.) csak a teológiai anyag elhelyezését részletezi:
LXVII-LXVÍII.: Biblia és bibliakommentárok, LXIX-LXXL: Teológia, morálteológia,
LXXIIL: Bulláriumok, zsinati határozatok, LXXIV.: Egyháztörténet, LXXV-LXXVI.: Kánonjog,
LXXVII-LXXVIII.: Bibliakommentárok, LXXIX-LXXXI.: Teológia, LXXXII.: Szentek, egyházatyák művei, LXXXIV-LXXXV.: Szent beszédek, LXXXVI.: Aszketika, LXXXVII.: Protestáns
teológia (ez az utolsó szekrény számozatlan volt, és a ,,kamrában" helyezték el).
Az 1845. február 14-én aláírt leltár szerint (Id. EK It.; 59 791 kötetet vettek számba a kéziratok
és a fiókkönyvtárak anyaga nélkül) 36 nagy, nyolcpolcos szekrény állott a földszinten a falak mellett
(I-XXXVI. számokkal), és tíz kisebb 3-4 polcos, az ablakmélyedésekben (külön számozás nélkül,
mert a mellettük álló nagy szekrény száma rájuk is vonatkozott). A terem közepén 14 valamivel
kisebb, de szintén nyolcpolcos szekrényt helyeztek el (LXXXII-XCIII. számmal és kettőt szám nélkül), valamint 2 nagy szekrényt (CIV-CV.), ez utóbbiakban volt a Zichy-hagyaték, az ősnyomtatványok, érmék, stb.
Huszonnyolc szekrény volt a karzaton (XXXVII-LXIV.), és további húsz kisebb az ablakmélyedésekben (szám nélkül, mint a földszinten). A lépcső meletti benyílóban lent 5 különböző nagyságú
szekrény állott (LXVIII-LXXII.), az ún. levéltári vagy kézirattári szobában 9, a kézikönyvtárban
6 nagy, hétpolcos, 2 hatpolcos, és 2 négypolcos szekrény állt. A fenti lépcsőbenyílóban 3 szekrényt
helyeztek el (LXV-LXVII.). A számozott szekrények elhelyezése tehát így alakult: I-XXXVI.:
főkönyvtár, XXXVII-LXIV.: karzat, LXV-LXVII.: felső folyosó, LXVIII-LXXII.: alsó folyosó,
LXXIII-LXXIV.: terem közepén, LXXV-LXXXI.: kézikönyvtár, LXXXII-XCIII.: terem közepén, CIV-CV.: terem közepén.
A raktári rend ekkor a következő volt: I-V: teológia, VI-VII: irodalom, VIII-XI: történelem,
XII-XIV: irodalomtörténet, lexikonok, XV-XVI: természetrajz, XVII-XVIII: filozófia, XIXXXII: természettudományok, XXIII-XXV: orvostudomány, XXVI: természettudomány, XXVIIXXX: jog, XXXI: politika, XXXII-XXXIII: történeti segédtudományok, XXXIV-XXXVI: pat-
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Az első katalógus bizonysága szerint 1632-ben a könyvtár állománya 2007 kötet volt.68 Más számot kapunk akkor, ha a második katalógusban számoljuk össze
azokat a könyveket, amelyeknél a beszerzés illetve a katalogizálás időpontjaként
- az „annus inscriptionum" rovatban - 1632 vagy ennél korábbi évszám szerepel.
Ezzel a módszerrel csak 1489, illetve 1513 kötet lesz a végeredmény.69 A különbség
abból adódik, hogy 1632 és 1690 között, vagyis nem egészen hatvan esztendő alatt
az állomány 24-25 százaléka (494 illetve 518 kötet) elkallódott. A veszteségek ellenére természetesen jelentős volt a gyarapodás is, hiszen 1690-ben a katalógusban már
5331 kötetet tartottak nyilván.70
A második katalógus tanúsága szerint 1691 és 1773 között 6012 kötettel gyarapodott az állomány, a jegyzékbe tehát összesen 11 343 kötetet jegyeztek be, ebből
2015 kötetet 1774-ben, utólag, a harmadik katalógus előmunkálati során végzett
revízió alkalmával.71
1773 október-decemberében a feloszlatási bizottság leltárt készített a jezsuita
rend vagyonáról, ez a leltár 15 221 kötetről tett említést.72
A harmadik katalógusban leírt kötetek száma 10 090. Feltűnően nagy az eltérés
az 1773. évi leltár és az 1774-ben készült harmadik katalógus számadatai között, és ezt
csak részben magyarázhatja meg az - amit egyébként a leltározást végzők is megemlítettek jelentésünkben -, hogy a könyvtárban nagy volt a rendetlenség, a visszaadott könyvek a földön hevertek, vagy az, hogy 1774-ben a könyvek egy részét
kiselejtezték, a jezsuita kéziratokat pedig megsemmisítették.
A negyedik katalógusban leírt köteteket még nem számolta össze senki, a
művek számáról azonban több adatunk is van. Az első a sorszámokból adódik,
ez a számozás azonban - mint már utaltunk rá - nem pontos, időnként elvétették,
máskor egy sorszám alatt több mű is szerepel. A sorszámok alapján az I. füzetben
3063, a II-ban 1092, a Ill-ban 971, a IV-ben 1254, és végül az V. füzetben 511, öszszesen 6891 művet írtak le. Az egykori bejegyzések megőrizte összesítés szerint az
I. füzetben 3080, a II-ban 1112, a Ill-ban 1093, a IV-ben 1205 és az V-ben 492,
összesen 6982 mű szerepel.
További kutatásoknak kell majd eldönteniök azt is, hogy valójában hány könyvet szállítottak Budára, és hányat hagytak Nagyszombatban? S hogy ezzel kapcsolatosan a helyrajzi (negyedik) katalógus füzeteiben az összesítésben közölt adatoknak, vagy az egyes címleírások mellé írt jelöléseknek, {„abit" és ,,manet")
risztika, XXXVII-XXXVIII: földrajz, XXXIX-XLII: történelem, XLIII-XLIV: irodalom,
XLV-XLVII: Hungarica, RMK, XLVIII: filozófia, XLIX: természettudományok, L-LII: nyelvészet, LIII-LVIII: irodalom, LIX-LXIV: teológia, LXV-LXVI: vegyes, LXVII-LXX: teológia,
LXXII: ősnyomtatványok, LXXIII-LXXIV: folyóiratok, akadémiai kiadványok, LXXV-LXXXI:
kézikönyvtár, LXXXII: bibliák, LXXXIII: történeti földrajz, folyóiratok, teológia, LXXXIVXCIII: teológia, folyóiratok, évkönyvek, CIV—CV: Zichy-hagyaték.
A fenti raktári rendet az 5b. katalógus pesti jelzeteiből rekonstruált elhelyezéssel összevetve
világosan kitűnik a kettő lényegbeli azonossága (Id. a II. sz. táblázatot).
68
Dümmerth (III. kollekció.) a Némethi (,,első kéz") által beírt köteteket számolta össze.
69
Dümmerth (uo.) és Vértesy (i.m. 368. p.) más-más eredményre jutott.
70
Vértesy: i.m. 371. p.
71
A közölt számadatokat ld. Tóth: Szerzetesrendek. 104-105. p. és Pajkossyné: i.m.
72
OL. Kamarai levéltár. Lymbus III. XVIII|26., idézi Tóth: Szerzetesrendek. 104. p.
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adhatunk inkább hitelt? A kérdés eldöntését megkönnyíti, hogy a Nagyszombatban maradt anyagról külön összeírás áll rendelkezésünkre.73
Az ötödik katalógus összevetése az 1777. évi (negyedik) lajstrommal azt mutatja,
hogy a budai állomány a nagyszombatihoz viszonyítva jelentős mértékben megnőtt,
annak ellenére, hogy több mint 3000 kötetet Nagyszombatban hagytak. Tudjuk,
hogy 1774 és 1777 között az EK 1300 forintot fordított könyvvásárlásra, továbbá
hogy az akkori prefektus, Csapodi Lajos 1776-ban Bécsben járt 3000 forint értékű
könyvvásárlás lebonyolítása céljából. Leheteséges, hogy az 1774 után beszerzett
műveket, elsősorban a Bécsben vett könyveket, már csak Budán jegyezték be a
katalógusba, és a jelentős gyarapodás ezzel magyarázható.
A Pestre költözést megelőzően, 1783 december 22-én az EK-ban állományszámlálást végeztek.74 Eszerint a könyvtárban 15 494 kötetet őriztek, az alábbi szakszerinti megoszlásban: teológia és egyháztörténet 7270 kötet, filozófia 1184, történelem 1587, irodalom 806, költészet 603, nyelvészet 995, jogtudomány 1580, orvostudomány 766, matematika 703 kötet. Az 5b. katalógus füzeteiben olyan összesítő
adatokat találtunk, amelyek ennek az állományszámlálásnak emlékét látszanak
őrizni. A füzetek hátsó borítólapjának belső oldalán, vagy a betűrend végén, az
utolsó beírt lapon olvasható bejegyzések a következők:
II. füzet: 1783 december 16. 634 darab, 94 példány gyarapodás.
III. füzet: 1783 december 16. 277 darab, 11 példány gyrapodás.
IV. füzet: 1783 december 16. 489 darab, 53 példány gyarapodás.
VI. füzet: a hátsó borító elveszett.
VII. füzet: 1783 december 17. 585 darab, 262 példány gyarapodás.
VIII. füzet: 1783 december 17. 547 darab. 152 példány gyarapodás.
IX. füzet: 1783 december 17. 524 darab, 21 példány gyarapodás.
[X.] 1783 március 10. 472 szerző, 1048 kötet.
1784 január 4. 2 szerző, 3 kötet gyarapodás.
XI. füzet: 1783 december 17. 236 darab, 170 példány gyarapodás.
[XII.] füzet: 1783 március 9. 242 szerző, 719 kötet.
1784 január 4. 1 gyarapodás.
[XIII.]füzet: 1783 március 10. 866 szerző, 1490 kötet.
1784 január 4. 2 szerző, 9 kötet gyrapodás.
[XV.] füzet: nincs összesítés.
[XVI.] füzet: 1783 március 9. 593 szerző, 1205 kötet.
A X., XII-XVI. füzetekben tíz hónap alatt 1000 kötetre kb. 3-4 kötetnyi
gyarapodás esik, vagyis 0,4 százalék.
A II-IX. és a XI. füzetekben csak egyetlen keltezést látunk, ezek esetében nem
állapítható meg, hogy a jelzett gyarapodás mennyi idő alatt jött létre, és milyen
időponttól számították? Az egyes szakok gyarapodása - azonos idő alatt - lényeges
eltéréseket mutat: II.: kb. 15 százalék, III.: 4 százalék, IV.: majdnem 11 százalék,
VII.: 45 százalék, VIII.: 2,7 százalék, IX.: nem egészen 4 százalék, XL: 76 százalék.
73
Catalogus librorum Academiae Regiae Tyrnaviensis ab Universitate translata Budám Bibliothecae relictorum. Anno Domini 1778. EK Mss J 27.
74
Kov.: ProtocoUum. 2. vol. 175. lev., Bruckner: i.m. 136. p.

58

Mivel kezdő évként a kérdéses katalógus keletkezési éve (1779) látszik a legkorábbi elfogadható dátumnak, valójában négy esztendő alatt létrejött gyarapodásról lehet csak szó.
A füzetekben talált adatokat csak részben vethetjük össze a december 22-i
állományfelmérés számaival, minthogy a 20 füzetből (a kéziratokat nem számítjuk)
mindössze 13 maradt ránk, és ezek közül csak 11-ben van összesítés.
Ami az EK katalógusainak szakrendszerét illeti, azt a meglepő megállapítás
kell tennünk, hogy első megjelenésétől a tárgyalt korszak végéig lényegében mit sem
fejlődött. Mind a tudományágak rendszere, mind a szakok száma azonos maradt.
Az alapul használt tudományfelosztás hét tudományszakot különböztet meg:
1. teológia. 2. jogtudomány. 3. orvostudomány. 4. filozófia. 5. matematika. 6. történelem. 7. filológia. Az alcsoportok száma az 1. katalógusban 20, ebből 12 teológiai, és egy nyelvi csoport. A 2. katalógusban 23 szakcsoport van, de ebből öt nyelvek szerinti, tehát valódi tudományszak itt is 19, mint az elsőben. Az 5-6. katalógusban az anyag összesen 21 csoportra oszlik, nyelvi egy sincs közöttük, a teológiára 12 szak esik.
A fő tudományok sorrendje is nagyjából állandó maradt; teológia, jogtudomány,
orvostudomány, filozófia, matematika, történelem, filológia. Csak a 2. katalógusban
cserélt helyet a filozófia az orvostudománnyal, az 5a. és b. jegyzékekben pedig a
történelem előbbre került, közvetlenül a teológia után, ennek oka azonban nem a
tudomány jelentőségének fokozottabb elismerése volt, hanem az, hogy a világi
történelmet az egyháztörténet után akarták elhelyezni, és ezzel szinte egybeolvasztották a történelmet a teológiával.
A tudományok felosztása megfelelt az egyetemen tanított stúdiumoknak,
illetve pontosabban az egyetemi fakultásoknak: filozófiai (bölcsész-) kar, jogi kar,
orvosi kar, teológiai kar, ez volt a hivatalos sorrend eredetileg. A 16. században
a teológia került az élre, és ettől kezdve a „fakultási rendszer", amint ezt a tudományfelosztást nevezték, így festett: 1. teológia,2.jogtudomány, 3. orvostudomány,
4. filozófia, 5. történelem, művészetek.75
A katolikus országok egyetemi könyvtáraiban ez a szakrendszer gyökeresedett
meg, és a 17. században széles körben elterjedt, elsősorban német nyelvterületen.76
Nem tekinthető tehát korszerűtlenségnek, hogy az EK is ezt alkalmazta, az alapséma maga nem maradt el a korabeli általános fejlődés mögött. Annál szembetűnőbb
a további tagolás hiányában megmutatkozó elmaradás, a kellő számú alosztályok
hiánya. A fakultási rendszer a 17. században már nem csak a teológiai szakban
alkalmazott további bontást, hanem a többi tudományokban is. A középkori matematikából kivált a földrajz, a zene, az építészet és a többi műszaki tudomány, a
középkori „Grammatici" nem volt többé gyűjtőhelye valamennyi ókori szerzőnek,
stb.77
75

E. I. Samurin: Geschichte der bibliothekarisch-bibliographischen Klassifikation. (Übersetzung von W. Hoepp.) Leipzig, 1964. 1. Bd. 117. és 341—342. p.
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Az EK szakrendjében mindé változásoknak nyoma sincs a 18. század végéig.
Nem kaptak külön helyet a természettudományok, a fizika, a kémia, a növény- és
állattan, meg kellett elégedniök a filozófia illetve az orvosi szakban kijelölt alárendelt helyükkel, nem vezettek be külön alcsoportot a földrajznak, a művészeteknek, az újabb szépirodalomnak, a nyelvészetnek, a szótáraknak, lexikonoknak,
katalógusoknak, stb.
* * *
A könyvek raktári elhelyezése Nagyszombatban, Budán és Pesten szakrendben
történt, és a szakok sorrendje nagyjából megfelelt a katalógusban alkalmazott
szakrendszernek. Nagyszombatban a következő sorrendben álltak a könyvek:
teológia (1-7. szekrény), jogtudomány (8-12.), filozófia (11-13.), filológia (15-16.)
és történelem (17-19.). A budai sorrend az alábbi volt: teológia (2-17. szekrény,
az első téka anyagát nem ismerjük, de kétségkívül az is hittudományi könyvekből
állott), történelem (16-24.), filozófia (25-27.), orvostudomány (28—kb. 32.), filológia (34-37.).
A Pestre költözés után a felállítási rend jelentősen megváltozott, és - talán
Bretschneider hatására - az első helyre a teológiai művek helyett a történelem került
(1-12. szekrény), ezt követte az irodalomtörténet (12-13.), a filozófia (13-21.), az
orvostudomány (22-24.), valószínűleg ezután helyezték el a jogtudományi műveket,
de erről nincs adatunk, utána a történeti segédtudományokat és a földrajzi könyveket (33-39.), majd ismét történettudomány következett (41-42.), filológia (48-53.),
és legvégül állott a teológia.
1819-ben még mindig ugyanez volt a sorrend, az első hatvan szekrényben
álltak a világi tudományok, és csak utánuk a teológiai anyag. 1844-ben ismét változott a rend, az első tékákba megint teológiai anyag került, de ennek ellenére az
1780-as évek végén alkalmazott elhelyezés emlékét továbbra is felfedezhetjük, bár
az egyes szakok a helyhiány következtében szétszóródtak: az első hét szekrénytől
eltekintve az első hatvanegynéhány szekrényben az anyag nagyjából helyén maradt:
történelem (8-11.), irodalomtörténet (12-14.), filozófia (15-22.), orvostudomány
(23-26.), jog (27-30.), történeti segédtudományok (32-33.), teológia 34-36.), ismét
történelem (39-42), filológia (42-47. és 50-58.), teológia (59-73.). A 75-81. sz.
szekrényekben a kézikönyvtárat helyezték el, majd ismét teológiai művek következtek (82-93.).78
!f! *fc И*

A tizennyolcadik századnak ezzel még nem értünk a végére, hiszen az időrendben következő katalógust a kilencvenes években kezdték el, ennek elemzése
tehát még idetartozna, de az ehhez szükséges valamennyi adat sajnos nem áll rendelkezésünkre. Ezért kénytelenek voltunk a munka folytatását későbbre halasztani.
Ha a pesti korszak nem is, de katalógusaink történetének egy jelentős szakasza
mégis csak itt zárul le: a spontán, egyéni módszerek, meggondolatlan kísérletezések
időszakát a korszerű, elméletileg is megalapozott, az olvasók részéről felmerülő
igényeket is figyelemmel kísérő szabályok kidolgozásának kora váltja fel. A kísérLd. a 67. sz. jegyzetei.
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létezések során kikristályosodtak azok az alapelvek, amelyek nélkül nem lehetséges
használható, korszerű könyvlajstromokat készíteni. A sok keserves tapasztalat, a
sok hiábavaló munka, fáradságos újrakezdés végül meghozta gyümölcsét, amint
azt az EK később készült katalógusai mutatják.
A legdöntőbb változások a most tárgyalt időszakban mentek végbe. Tanúi
lehettünk annak, hogyan született meg a betűrendes katalógus primitív változatából egyrészt a szisztematikus szakkatalógus, másrészt miképp jöttek létre a tökéletesebb, fejlettebb leíró katalógus készítésének legfontosabb előfeltételei. Figyelemmel kísérhettük, miképp alakultak ki a középkori katalogizálási gyakorlatból a
címleírás modern szabályai, amelyek már különbséget tesznek kézirat és nyomtatott
könyv között; amelyek már nem köteteket, hanem műveket írnak] le; milyen változásokon ment át a névrendszó; milyen sokféle próbálkozás eredményeként alakult
ki a mai gyakorlat az anonimák esetében, stb.
Reméljük, vizsgálataink adalékul szolgálnak a katalogizálás egyetemes története
számára is, elsősorban azzal, hogy a szabályok változását, tökéletesedését hosszabb
időszakon át megszakítás nélkül kísérhettük figyelemmel.

CATALOGUES OF THE BUDAPEST UNIVERSITY LIBRARY FROM THE 17TH
AND 18TH CENTURIES (1632-1792).
(Summary
The study deals in detail with the old book catalogues of the University Library - which was
originally the library of the Convent of the Society of Jesus in Nagyszombat - , with their origin,
their underlying principles and their cataloguing practices.
The earliest preserved catalogue of the University Library was established in 1632 and used until 1690. It was originally a rudely alphabetical catalogue, arranged according to the first letter of the
entry word, without any further subarrangement, and without providing space for later accessions.
The entries record the author's name, the title, the format, the type of binding, the place and time of
publication. The entry word is usually the author's forename, in the case of anonymous works
the first word of the arbitrarily abbreviated title, not a preposition. The titles of even the non-Latin
publications are cited in their conventional, Latin form.
In about 1680 the system of the catalogue was altered, there have been made within each initial
20 subject sections. At the same time the librarians began to use the surname as entry word, which
resulted in the entries relating to the same author being located from this time onwards in two diverse
places of the catalogue. These ill-considered alterations rendered the catalogue increasingly inadequate and led to the necessity of setting up a new catalogue.
This new catalogue, begun in 1690, consists of two volumes. It is arranged in alphabetical order,
and divided within each initial into 23 subject sections. In addition to the usual data it records also
the time of cataloguing („annus inscriptionum"). Eliminating one of the inconsistencies of the former
catalogue, it uses from the outset the surname as entry word for author entries. The titles are very
much abbreviated, these of the non-Latin publications translated into Latin, which makes the identification of anonymous publications very defficult. This catalogue was being continued until the
year 1773 when the Order of Jesuits was abolished and the library became state property. In 1774
there was made a new register of books arranged, this time, in the form of a classified catalogue.
Each class is arranged in strict alphabetical order, but author entries precede title entries. Prepositions are being made entry words (e.g. „De potestate Ecclesiae" is entered under D). There was not
reserved any place for later increase. The catalogue was not continued and not used for library purposes, it served only as inventory. It did not even include press marks.
In 1777 there was made a new register of the books in the possession of the University Library,
this time a shelf list in 5 smaller volumes. The works were entered according to their succession on .
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the shelves, with their press marks consisted of the case designator (a Roman numeral) and the
shelf designator (a Latin minuscule), e.g. ,,XII a"'.
In 1777 Queen Maria Theresa of Austria have had transferred the University and its library
from Nagyszombat (Tranava) to Buda, whereby a part of the holdings has been left behind in Nagyszombat. In the catalogue it was indicated which books should be moved to Buda („ab", ,,abit")
end which ones should remain in Nagyszombat (,,manet"). The holdings in Buda were newly
aatalogued in 1779. The forthcoming catalogue, prepared in duplicate, was a classified catalogue
with 18 subject groups, with strict alphabetical order within these groups. One of the two exemplars
has been bound in a single volume and there are no spaces left for accessions, at the and of the volume
there is, however, an appendix with entries of newly acquired books until the end of 1779 in the
same order as the catalogue itself. The second copy consisted of 21 fascicules, five of which are lost.
Accessions were registered in the empty spaces left for this purpose, until 1792. In this years the
cataloguing practices developped considerably. The principal one among the improvements was the
change in the choice of the entry words for anonymous works. While in the first years of the catalogue
the first word of the title irrespective of its grammatical character - thus prepositions and even definite and indefinite articles — was being chosen for entry word, since 1783 it was replaced by the first
substantive, and to different earlier entries there was applied the corrective references. The second
copy displayed also the press marks, from which it is possible to reconstruct the location in the case
and on the shelves in Buda and later in Pest.
Thebasisofthe classification system was the so-called faculty system. The sequence of the disciplines was the following: divinity, jurisprudence, medicine, philosophy, mathematics, history, philology. But as to the differentiation within the single disciplines, the number of subdivisions, this
classification system fell far behind the times. The natural sciences (physics, chemistry, botany,
zoology, geography) did not form classes of their own, but had to be contented with subordinate
places within philosophy or medicine. There were no special classes for belletristic works, for
linguistics, dictionaries, encyclopaedias etc.
The catalogues enable us also to follow the growth of the holdings; these amounted to 2000
volumes in 1632, to 5300 in 1690, to over 10 000 in 1774, to 15 000 in 1783, and to about 20-22 000
in 1790.
A detailed analysis of the succession of its catalogues throws light upon the library's inner
workings - cataloguing etc. —, and contributes, besides, valuable data also to the general history of
cataloguing seeing that it enables us to observe modifications and improvement of cataloguing practices for several centuries without a break.
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE
1690-TŐL 1774-IG

A budapesti Egyetemi Könyvtár története Nagyszombatban kezdődik. A jezsuita
kollégium szerves része volt: Bibliotheca Collegii Tyrnaviensis. Jezsuitakorbeli
története három részre tagozódik: az első 1635-ig1, a második 1635-től 1690-ig,
a harmadik 1690-től 1774-ig terjed. Mind a három évszám az egyetem és a könyvtár
életében egyaránt jelentős. 1635-ben alapítja Pázmány Péter az egyetemet, és ezzel
a felsőoktatás szolgálatába állítja a rend könyvtárát. 1690 jelképezi a jezsuita rend
fellendülését, a nagyszombati építkezések kezdetét, és ugyanekkor készül el a könyvtár első nagyszabású katalógusa. 1774-ben veszi kezdetét az állami egyetem, és Mária
Terézia 1774. augusztus 19. dekrétumában2 a feloszlatott jezsuita rend könyvtárát
az egyetemnek adja. Az immár Bibliotheca Universitatis életében ezzel új korszak
kezdődik.
Jelen tanulmányunk a harmadik, az 1690-től 1774-ig terjedő korszakkal kíván
foglalkozni. Ez a korszak a rendi fellendüléssel kezdődik, és a kollégiumi javak
államosításával fejeződik be. 3 A fellendülés jele az 1690-ben készült katalógus, a
felszámolásé az 1774-ben állami rendeletre készített katalógus.4

1
Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése 1561—
1635, = Magyar Könyvszemle. 79. évf. 1963. 43-58. 1. - A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának alapjai. = Magyar Könyvszemle. 80. évf. 1964. 292-309. 1. - Az Antiquissima-gyűjtemény III. kollekciója. Collectio Tyrnaviensis 1612-1635, [Kézirat.] Egyetemi Könyvtár. Kézirattár G 919.
2
Cum absque bibliotheca bene ordináta et supellectilí libraria sufficienter instructa, ipsa Universitas efflorescere non posset, Merkur von Ungarn. 2. Jg. 1787. 633. 1.
3
OL. Kamarai Lt. Lymbus III. sor. XVIII. sz. 26. csomó (364 1. + 296a-d. 1.) és M. K.
Helytartótanács. Dep. Lit. Pol. Acta Aböl. S. J. Klobusiczky iratok, 1773. 124. no. tartalmazza az
1773-ban felvett leltárt és mellékeli a leltározásra vonatkozó utasításokat. Az utasítások szövege
sajtó alatt levő tanulmányomban: Vjesnik Bibliotékára Hrvatske. 1968. A commissio mixta 1773—
1775. évi üléseinek jegyzőkönyvei ugyancsak a Kamarai Lt.-ban Jesuitica seu Fundus Studiorum
1300-1302. Protocolla alatt találhatók. A leltár mikrofilmen az Egyetemi Könyvtárban is megvan.
(Mf Me W3.)
4
Az 1690-ben készült katalógus az Egyetemi Könyvtár kézirattárában J 2 jelzeten van. Ismerteti Vértesy Miklós Az Egyetemi Könyvtár 1690. évi katalógusa címmel. Magyar Könyvszemle. 73.
évf. 1957. 368-372.1. Az 1774-ben készült katalógus: Catalogus librorum Bibliothecae Tyrnaviensis
conscriptus anno 1774. OL. Kamarai Lt.-ban Jesuitica seu Fundus Studiorum 1774. oct. 25. 84/8.
Mikrofilmje az Egyetemi Könyvtárban Mf Me 108 jelzeten. Mindkét katalógussal foglalkozik Pálvnlevi Endre ebben az Évkönyvben. A katalógusok alapján az állománnyal következő tanulmányom-
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A jezsuiták, a Habsburg-udvar feltétlen támogatói, a török kiűzése után az
1687. országgyűlésen elérték, hogy a „szerzetet, mint testületet értve Magyarországban és annak kapcsolt részeiben bevettnek és állandósítottnak tekintsék." (20. cikkely.)
Ezzel a jezsuita rend elindult hatalmas fejlődése útján. Nagyszombatban is a felszabadító harcok és a Thököly-szabadságharc után élénkült meg a rendi élet. A jezsuiták közjogi helyzetében beállt előnyös változáson kívül a kollégium újjáépítését szükségessé tette, hogy az 1688. évi tűzvész a kollégiumot is fenyegette. Két
nagy egyéniség, Sennyei László és Szentiványi Márton alatt, akik felváltva viselték
a rektori és kancellári tisztséget, megindultak 1688-ban az építkezések. A kollégium
újjáépítése, illetve bővítése, az új épületek tervezése közben a könyvtár bővítésére is
gondoltak. Sennyei főérdemei közé számították a könyvtár, a város egyik nevezetességének rendezését.5 Sennyei 1690-9l-ben kancellár, egy évvel korábban Szentiványi tölti be ezt a tisztséget.6 ugyanakkor 1687-1704-ig egyfolytában a nyomda
igazgatója.7 Szentiványi mondása a könyvtárról közismert volt8: a legnagyobb
kínszenvedés az volna számára, ha könyvtárba zárnák, de nem szabadna a könyvekhez nyúlnia, vagy olvasnia. Kétségkívül mindkettőjük könyvszeretetének, szervezési
készségének köszönhető az 1690-ben, a teljes állományt feltüntető, nyomtatott
űrlapokon készült katalógus.
A jezsuiták rendszerében a könyvtárnak kezdettől fogva nagy szerepe volt:
minden rendháznak volt könyvtára. A mindenre kiterjedő tanulmányi szabályzat,
a Ratio Studiorum állandóan rendelkezik a könyvtárról. Már 1586-ban elrendeli,
hogy kívánatos a könyvtárnak rendszeres évi jövedelmet biztosítani: ,,ne nostri
copia Ubrorum, sine quibus milites inermes esse videntur, careant." Egy 1658. évi rendelkezés a supremus bibliothecarius feladatává teszi, hogy a könyvtárt új szerzőkkel lássa el. Neki kell ügyelni arra is, hogy engedélye nélkül könyvet ne vigyenek
el a könyvtárból.
A jezsuita egyetemek általános szabályzata szellemében gondoskodnak Nagyszombatban is a könyvtárról. Nem Naudé 9 utasításai szerint összeállított könyvtár,
mely a tudás minden ágára kiterjed, és a kiadások sokféleségére és szépségére is
súlyt fektet, hanem olyan tankönyvtár, mely alkalmas arra, hogy a katolikus királyi
Magyarország vezetőit nevelő tanárok segédanyaga legyen.
5
Bibliothecan demum hie et ad decorem et ad ordinem oportunissimum instruxit, ut hoc opus
unum sit, ex praecipuis in hac űrbe quod Illustres quisque Viri hac transeuntes averent intueri.
Epistolae et Elogia defunctorum e S. J. 1. torn. 166.1. Egyetemi Könyvtár. Kézirattár Ab 137. Sennyei
László: Diarium rectoratus Tyrnaviensis Soc. Jesu. Egyetemi Könyvtár. Kézirattár Ab 121.
6
Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának alapjai. 292. 1.
7
Iványi Béla-Gárdonyi Albert: A k.m. Egyetemi Nyomda története 1577-1927. Bp., 1927.
195. 1.
8
Szentiványi mondása: Horányi Elek: Memoria Hungarorum... Posonii, 1777. 3. vol. 359. 1.
9
Naudé, Gabriel: Avis pour dresser une bibliotheque (1627.) A főúri könyvtárak custosa
természetesen más szempontokat tartott szem előtt, mint a nagyszombati jezsuiták, mégis, ha összevetjük a nagyszombati könyvtár XVII. sz.-ig terjedő anyagát a Naudé által kívánt könyvek jegyzékével, az összehasonlítás nem kedvezőtlen. A hittudományon kívül a jogtudományban, természettudományban, matematikában ajánlott szerzők nagyrészt megvannak. A filozófiai irányok képviselőinek munkái alig, ellenben a Naudé által felsorolt eretnek szerzők művei elég szép számmal
találhatók a könyvtár zárt anyagában.
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A könyvtár éppen annyira szerves része volt a kollégium életének, mint pl. a
nyomda, és gyarapodása, jelentőségének növekedése a kollégium egészének növekedésével van összefüggésben. A jezsuita egyetemek általános szabályzata szerint
Nagyszombatban is rendszerint a kancellár a praefectus bibliothecae.10 A névsort
végigtekintve, látni fogjuk, hogy a kiemelkedő egyéniségek, különösen, ha ugyanakkor a nyomda igazgatói is voltak, a könyvtár fejlődését előnyösen befolyásolták.
Azt is láthatjuk, hogy e korban a vezetők - a rektor és a kancellár - nagyrésze előbb
vagy utóbb a nyomda vezetői voltak, és ez is mutatja, hogy a jezsuita rendszer
mennyire vigyázott arra, hogy megfelelő emberek kerüljenek a közélettel összefüggésben levő posztokra.
A jezsuita rendszerből következik, hogy állandó, egy személyhez kötött vezetés
itt sem volt, ezt helyettesítette az egységes disciplina, amely biztosította az elvszerű
folyamatosságot a szerzeményezésben. Nem terjedt ki azonban sajnálatos módon a
folyamatosság a „katalogizálásra", a könyvtári rendre, mert itt a „socius bibliothecarii" (segédkönyvtáros), a prefektus mellé osztott teológus ottlétén (kérdéses,
hogy minden évben volt-e valóban megbízott hallgató) és pontosságán, valamint
a tanárok rendszeretetén múlott, hogy a beszerzett könyv bekerült-e a címjegyzékbe.
Az 1690-ben kezdett és 1773-ig folytatott katalógus tanúsága szerint ezt sem vezették
rendszeresen, mert sok olyan évet lehet felmutatni, amelyikben nem írták be a beszerzett könyveket. így adódott azután az, hogy a feloszlatás utáni revíziókor
került a katalógusba az ott szereplő könyvek 34%-a! A könyvtári rendetlenség a
katalógus adatai szerint főleg az 1760-as évek vége felé harapódzhatott el.
A könyvtár eseménytörténete szorosan összefügg az egyetemével. A kollégium
évkönyvírói11 előbb a „nyereség", „gazdasági ügyek", utóbb a „könyvtár" címszó
alatt jegyezték fel a könyvtár nevezetes eseményeit. Ezt az évkönyvszerű felsorolást
nem érdemes követnünk, helyette ismertetjük a könyvtár elhelyezésének, gyarapodásának és állományának fejlődését e megadott korszakban.
Külön kell azonban tárgyalnunk a jezsuita kollégium és vele együtt a könyvtár
megszűnését, mert ez nemcsak történetének befejezése, hanem egyben rögzíti az
1773-1774. évi állapotokat, melyekből az új, állami egyetemi könyvtár kiindult.

10

A kancellárok névsorát közli Pauler Tivadar: A budapesti magyar kir. tudomány-egyetem
története. Bp., 1880. 488-492. 1.
Az Egyetemi Könyvtár könyvtárosainak jegyzékét összeállította Dümmerth Dezső. [Kéziratban az Egyetemi Könyvtár kézirattárában G 916 jelzeten.] Összeállítása alapján közöljük az e
korszak könyvtárosainak és segédkönyvtárosainak névsorát. (5. táblázat.)
A jezsuita könyvtárakra Id. Handbuch der Bibliothekswissenschaft. 3. Bd. 1. Teil. Wiesbaden,
1955. 644-45. 1.
11
Az egyetemtörténeti forrásanyagot tartalmazó évkönyvek: Acta Jesuitarum in Hungária
1599-1710. Bratislava, Pracovisko Matice Slovenskej. MSS. С 86. fol. ABC. Mikrofilmen az Országos Levéltárban (С 205) és az Egyetemi Könyvtárban (Mf Me 84.). Folytatása: Annuae Collegii
Tyrnaviensis Soc. Jesu anni 1711-1765. Egyetemi Könyvtár. Kézirattár. Ab 123. Folytatása: História
domus Tyrnaviensis Soc. Jesu anni 1766-1772. Egyetemi Könyvtár. Kézirattár. Ab 125. Idézve:
Évkönyvek.
5 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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A KÖNYVTÁR ELHELYEZÉSE

A könyvtár méltó elhelyezésére a nagy építkezések idején került sor. Tudjuk,
hogy az egyetem alapításakor a könyvtárnak már nem volt elég helye könyvei
elhelyezésére12, és az Évkönyvek 1690-ben is ideiglenes elhelyezésről irnak, "míg a
könyvtár a kollégium épületének bővítésével saját helyhez nem jut ...". Ránk maradtak
tervrajzok, műszaki leírások13, melyek megelőzték a Sennyei László rektorsága
alatt 1700-ban megkezdett építkezéseket. A már újjáépített egyetemi főépületben
(„aedificium academicum" vagy „Universitäts-Schulhauss", ahogy az 1. és 2. képmellékleten közölt Zillak-tervrajz nevezi) voltak az előadótermek, aulák. A hozzákapcsolódó északi szárny (a Zillak-tervrajzon a Siebenbürgischer Trakt-nak a könyvtárig terjedő része) és a nyugati szárny (a Zillak-tervrajzon „Der Kroatische Trakt"),
a tulajdonképpeni kollégiumi épület. Egy 1689-ben készített tervrajzon a könyvtár
a kollégiumi épülettömb északi szárnyán a második emeleten van elhelyezve, három
helyiségben hat ablakkal a nagy udvarra. A könyvtár együttes alapterülete kb. 200m2.
A későbbi tervrajzok is - az első vagy a második emeletre helyezve - azonos nagyságú hat ablakos teremnek tervezik a könyvtárt; a mellette levő egy ablakos szoba
a könyvtárosé. Ezekhez a tervekhez kapcsolódnak Sennyei részletes megjegyzései,
melyek még a könyvtári szekrényeknek gráci minta szerint való elkészítésére is
adnak utasítást. (A könyvtárterem a 2. képmellékleten az „e", illetve „E" szobáknak felel meg,) Tizenkét évi építkezés után az északi szárny elkészült, és
1715-ben az Évkönyvek örömmel jelentik, hogy az új szárnyban a második szinten,
tehát az első emeleten tágas könyvtárhelyiséget jelöltek ki14. A könyvtár belső berendezéséről 1718-ban hallunk: a könyvtár előtti folyóson színes, aranyozott fafaragásokkal díszített szekrényeket helyeztek el. 1723-ban 18 darab nagy és ugyanannyi
kisebb, festett és arannyal díszített szekrénnyel gyarapodott a könyvtár. A nagyalakú könyvek tárolására készített nagy szekrényeken azon nevezetes írónak képe
volt látható, akinek műveit a szekrényben elhelyezett művek között a legtöbbre
becsülték.
A század közepének nagy reformlendülete az építkezésben is meglátszik. 1753ban kezdték meg a régi, lakásoknak szolgáló épületrészek lebontása után az északi
szárny folytatásának építését, a „Transylvania" új épületszárnyat. Minthogy 1753
után komoly változás nem történt az épülettömbben, támaszkodhatunk arra az
alaprajzra, amelyet a rend feloszlatása után készíttetett Mária Terézia.15 Az Ev12

A Thurzó-könyvtárt 1637-ben hely hiányában nem tudták a kollégiumban elhelyezni, hanem
a könyveket katalogizálva, a Telegdi-házban helyezték el. Csery József: História C. R. Scientiarum
Universitatis Pestiensis. 2. köt. 1637. évi bejegyzés. Egyetemi Könyvtár. Kézirattár В 163.
13
OL. Acta Jesuit. Irreg. Tyrn. fasc. 3. no. 46.55 67. 69.74 Miscell. fasc. 10. no. 175-176, 179.,
180. Az egész egyetemi, kollégiumi épülettömb megértéséhez ld. az 1. sz. képmellékletet.
14
Évkönyvek 1715: "locus bibliothecae amplus et spaciosus cubiculum deinde commune (uti
vocamus) designatur, adjectis nonnullis habitaculis" és Merkur von Ungarn. 2. Jg. 1787. 675. 1.
15
Mária Terézia megrajzoltatta Kari Zillak kamarai építőmesterrel a nagyszombati egyetemnek, valamint a Budán és Pesten egyetemi célokra alkalmas épületeknek alaprajzát. Ez a rajzgyűjtemény a nagyszombati Spolok Sv. Vojtecha-ban, mikrofilmje az Egyetemi Könyvtárban (Mf Me 95)
Címe: Grundrisse aller in Tirnau befindlichen, theils unmittelbar zur Universität gehörigen, theils mit
derselben einen Zusammenhang habenden Gebäuden... von Karl Zillak bürg. Baumeister in Press66

ЕЩГГ

1. A nagyszombati kollégium földszinti alaprajza

könyvek 1753. évi bejegyzése szerint a „Transylvania" épületszárny új része (a 2.
képmellékleten a „B" és „A", illetve a „b", „b" és „a" helyiségek) 26 öl (49,1 m)
hosszú és két részből áll. Az első rész (a 2. képmellékleten a „B", illetve „ b " és „ b "
helyiségek) hossza 100 láb (kb. 31 m). Ennek első emeletét teljesen a könyvtár foglalja el („B" helyiség). A könyvtárterem alapterülete kb. 300 m 2 (100 láb hosszú
és 30 láb széles), magassága meghaladja a 8 métert. A padlót kelheimi lapok borítják. A terem mindkét oldalán 8 ablak, így, épület nem lévén a közelben, a könyvtárnak világosnak kellett lennie. A terem nagyságának érzékelésére jegyezzük meg,
hogy azonos nagyságú az alatta fekvő, szintén fényesen kialakított refektóriummal.
(1. képmelléklet.) Az épületszárny másik, 56 láb hosszú részében volt a csillagvizsburg. A mellékelt alaprajzokon: 1. a kollégium földszintjének alaprajza, 2. a kollégium „Transylvania"
elnevezésű szárnyának első és második emeletének alaprajza. Itt jegyzendő meg, hogy az alaprajz
ugyanazokat az épületeket számítja a kollégium épületei közé, mint a leltár, tehát az aedificium
academicumot nem méri fel.
A 2. sz. képmellékleten a „Transylvania" épületszárny első emeletének rajzán а В jelölésű
terem a könyvtár (a leltár „belső terem"-nek nevezi) az előtte levő С szoba (das Less-Zimmer, a
leltár külső szobának nevezi) A D jelölésű szobák egyike a könyvtárosé. А С jelölésű szoba, elhelyezését látva megértjük, hogy a leltár, miért a „Hungaria"-szárnynál említi a könyvtárt. Az 1753. évi
építkezés ugyanis, mely 26 öl hosszú szárnnyal bővítette a meglevő traktust, а В teremmel kezdődik.
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gáló („A", illetve „a"). A könyvtárnak a csillagvizsgáló felé is volt kijárata.16 1761-ig,
az ünnepélyes megnyitásig állandóan építkeztek az épületen, a könyvtárban is.
A négy boltívű mennyezetet freskókkal borították: Mózes a hittudományt, Salamon
király a jogtudományt jelképezte, az állatöv-, a csillagok-, a természet- és a múzsáknak képei a matematika, a filozófia és a többi tudományág könyveire utaltak.17
1761. május 5-én nagy ünnepélyességgel szentelték fel a könyvtárt, melyet az
évkönyvíró ,,kollégiumunk fő díszének" nevezett. Az ünnepélyen Jenamy Vilmos,
az ékesszólás tanára a barokk szónoklás pompájával dicsérte.18 Méltatta a könyvtárak
jelentőségét általában, majd a jezsuita rendnek érdemeit a könyvtár megalapításában és a könyvtár szerepét a tudományosságban. Mind ő, mind a későbbi évkönyvíró kiemelte Kéri Borgia Ferenc tevékenységét a könyvtár építésével és gyarapításával kapcsolatban. Jenamy panegiriszében joggal nevezte Kérit a könyvtár második
atyjának19. Az 1770-71. évi nagy építkezések már nem változtattak a könyvtáron,
az általános renoválás alkalmával csak ablakokat, ajtókat cseréltek ki.20
A könyvtár legteljesebb leírását az 1773. évi, a feloszlatáskor készített leltárban
találjuk. Eszerint a könyvtár egy nagyobb belső és egy kisebb külső helyiségből
áll21 (a 2. képmellékleten az .,Erster Stock" В és С szobája). A belső szoba berendezése: a falhoz erősítve tizenkilenc tölgyfából készült könyvespolc (armaria aperta),
két asztal (egy keményfából készült fekete márványlapos, s egy puhafa kiasasztal),
két lépcső, három zsámoly és négy szék (közülük kettő bőrüléssel). Magában a
könyvtárteremben való olvasásra csak a feloszlatás utáni korban gondoltak, így ez
a bútorzat megfelelhetett az igényeknek. Ugyancsak itt volt elhelyezve a kollégium
éremgyűjteménye három, kisasztalokra helyezett szekrénykében. Ebben a teremben
tartották a diákok fehér zászlaját is.22 A külső szobában kilenc, különféle színűre
18

Évkönyvek 1753. év. A csillagvizsgálót lebontották a múlt században, így a könyvtár helyiségeivel fejeződik be jelenleg az épületszárny. Az épületszárny nem mutat semmi figyelemreméltót,
és félő, hogy a könyvtár szépségéből semmi sem maradt meg, minthogy hosszú idő óta kaszárnya az
épület.
17
Jenamy [Vilmos] Guilelmus: Panegyricus occasione novae Academici Societatis Jesu Tyrnaviae Collegii Bibliothecae concinnatus a ... Tyrnaviae, 1761. Typis Academicis Soc. Jesu. 20 1,
18
Admiramini capacissimam eruditionis totius sédem, lectissimorum voluminum millia facile
viginti (!) conclusuram structuraeque doctissimae soliditatem, oportunitatem. Kovachich György
így emlékezik meg a könyvtár felavatásáról: ... vergrősserten sie ihr bereits weitläufiges Kollegium
und bestimmten davon einen der grossten und prächtigsten Geschlosse zu einer Bibliothek ...
Merkur von Ungarn. 2. Jg. 1787. 18.1.
18
A könyvtár alapítójának Rudolf királyt tartja.
20
Tyrnaviensis universitatis Aedificia concernentia acta. OL. Kancelláriai Lt. Acta particularia
no. 551. Hillebrandt aktái. 47 beszámozatlan oldal.
21
In tractu partis Collegii communiter Hungáriáé vocatae [Inventarium 27.1.] In tractu autem
primae [!] contignationis a latere occidentem respiciente ... 17. Bibliotheca. [Inventarium 78. 1.]
22
Az egyetemi konzisztóriumnak 1775. VII. 4. jelentése első sorban az egyetemi könyvtárról és
nyomdáról szól. Kovachich annyira jellemzőnek tartotta, hogy szorul szóra közli. Minthogy nagyrészt már az új terveket ismerteti, csak azt a részt emeljük ki, mely a könyvtárt írja le: der Haupteingang war aus dem Kollegium, hinten aber war ein Ausgang auf die Sternwarte durch eine Thür,
die man aber in der Bibliothek nicht so leicht bemerkte, weil darauf wie an den übrigen Kasten
Fächer für die Bücher angebracht waren. Der Saal war prächtig und geräumig, die Bücherkästen von
harten Holz, die Fenster gross und überhaupt alles herrlich bis auf einen Theil der Bücher selbst,
wo Jeder andere Wahl gewünscht hätte. ... (Merkur von Ungarn. 2. Jg. 1787. 1052.1.)
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2. A nagyszombati kollégium Transylvania szárnyának I., II. emeleti alaprajza

festett, aranydíszes puhafa szekrény állt, jezsuita írók képeivel díszítve.23 Ezekben
a szekrényekben volt elhelyezve az 507 kézirat, az 598 kötet tiltott könyv és a krudában maradt nyomtatványok anyaga. A könyvtár előtti folyosó falán Jézusnak, az
apostoloknak, szenteknek és a Társaság jeles tagjainak képei és érclámpák.
A barokk építőművészet térhatásokra törekedett, ekkor épültek a nagy könyvtártermek ; oszlopok, freskók, nagy ablakok, galériák jellemezték e termeket. A kolostori könyvtárak sem kivételek: a legnagyobb termet, rendszerint a refektórium
feletti helyiséget alakították ki számára, pompájukkal versenyeztek a főúri könyvtárak szépségével. Nem állíthatjuk egysorba a nagyszombati könyvtártermet a
magyarországi barokk műremekekkel, de nem vitás, hogy ha szerényebben is, a
barokk könyvtárterem ideálját valósította meg.
A nagy ablakok, a mennyezetet borító freskók, az ablakok között álló keményfa
polcok, a rejtett ajtó a csillagvizsgáló felé a kor igényét tükrözik. Kiemelendő, mert
ritkaságszámba ment, hogy díszes kályhát is építettek a terembe. A barokk könyvtárakra jellemző különlegességek közül csak az éremgyűjteményt tartották itt, a
földgömböket, műszereket nyilván a közelben levő csillagvizsgálóban, a ritka krokodilust a folyosó falán helyezték el. A könyvek a kor szokásának megfelelően
szakok szerint voltak felállítva. Ez nem is lehetett másképpen, mert a katalógus,
bár szakjai nagyjában megegyeztek a felállítással (ld. 1. és 2. táblázat.), azzal, hogy
helyrajzi számot nem közöl, inkább a leltár szerepét tölti be. Európában, a nagyszombatinál sokkal nagyobb könyvtárakban is, természetesnek tartották, hogy a
kívánt művet a felállított könyvek között keressék meg - a katalógus tájékoztatott
csupán, de ennek alapján könyvet nem lehetett megtalálni.24
A könyvtár mellett (2. képmelléklet D.) volt a subbibliothecarius szobája.
Felszerelése megegyezik a többi rendtagéval; vaságy, egy bőrszék, egy faszék, mosdótál korsóval, vas tömjéntartó, cserép-szenteltvíztartó. A harmadik emeleten volt egy
szoba a régi, használaton kívül helyezett könyvek számára.
A jezsuita rend eltörlésével az új, állami egyetemi könyvtárnak nemcsak funkciói, hanem helyiségei is szaporodtak. A könyvtárosok javaslatára olvasószobákat
jelöltek ki közvetlenül a könyvtárhoz csatlakozó Hungária-szárnyon: egyet általános
olvasónak, másikat „kutató"-olvasónak. Ezeknek ismertetése azonban már a következő korszakhoz tartozik.
A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPODÁSA
A könyvtár állománya különféle forrásokból gyarapodott. Legelső forrás a
kollégium nyomdája.25 A nyomda és a könyvtár kapcsolata kezdettől fogva szoros;
23

Ezek a szekrények nyilván azonosak az Évkönyvekben az 1718. évnél említettekkel. Két
szekrény fennmaradt a nagyszombati múzeumban. Fényképét ld. Az Egyetemi Könyvtár Evkönyvei.
3. köt. 1966. 109. 1.
24
A XVIII. sz.-i európai könyvtárakra vonatkozó adatokat ld. Predeek, Albert: Bibliotheksbesuche eines gelehrten Reisenden ... = Zentralblatt für Bibliothekswesen. 45. Jg. 1928. 221-265.,
342-354., 393-407. 1.
25
A kollégium és a nyomda elszámolásai, amelyekből idézünk: OL. Kamarai Lt. Acta Jesuitica.
Nagyszombat. A 2561. Rationes Menstruae Collegii Tyrnaviensis S. J. ab anno 1737—[1773] Mikro70

nem egyszer a kancellár (könyvtáros) és nyomdaigazgató személye azonos volt.
A nyomda saját, vagy más nyomdák könyveiből ajándékozott a tanároknak, a
könyvtárnak, a csillagdának, ünnepélyekre, egyes évfolyamoknak.26 Köttetést vállalt a könyvtár, a rektor, a tanárok számára. Rendszeresen gondoskodott a könyvtár
fejlesztéséről: a kancellárnak - a könyvtár vezetőjének - évente kifejezetten a könyvtár számára állandó jelleggel pénzt adott.27 (A nyomda elszámolásaiban a kollégiumnak adott pénz, melyet a rektor vett át, külön rovatként szerepelt.) A katalógusból is, de a nyomda elszámolásaiból is látszik, hogy saját kiadványaiból rendszeresen adott, néha több példányt is.28 Nem akarjuk ezt a juttatást a „kötelespéldányszolgáltatás" előzményének tekintetni, de kétségkívül jó példa és gyakorlat lehetett
a későbbi kor számára. A nyomda könyvraktárában levő könyvekből is adományozott a könyvtárnak: újonnan beszerzett29 és „elfekvő" könyvekből egyaránt.
Az utóbbira példa a könyvtár szempontjából nagyon szerencsésnek mondható
1735. év. Csepelényi Ferencnek nyomdai és könyvtári prefektussága idején a könyvtár 260 Ft értékben kapott XVII. századi könyveket bekötve. Az évkönyvírónak
ezt a tudósítását a katalógus is megerősíti: 1735-ben 560 kötet könyvet írtak be,
melynek kétharmada valóban régi könyv. Drága, új könyvek is szerepeltek a nyomda
ajándékai között: így pl. Suarez munkái velencei kiadásának „nyomdából újonnan
kijött 14 kötete" 1744-ben, vagy Martene-Durand 14 kötetes munkája 1767-ben
144 Ft értékben.30 A nyomda az 1764-1773 években - az 1767. évet nem tekintve
- 20-30 Ft értékben juttatott könyvet vagy vállalt kötést a könyvtárnak.
Ránk maradtak a nyomda elszámolásai között a könyvek beszerzésére fordított kiadásainak jegyzéke. A Rationes generates in libros extraneos kimutatja a
kiadásokat 1750 és 1773 között.31 Részletes, az egyes beszerzési tételeket feltüntető
kimutatás csak az 1764-1773. évekből maradt ránk, sajnos éppen azokból az évekből,
amikor a nyomda könyvkereskedői szerepe a legkisebb volt. Ezek az eladásra beszerzett könyvek nagyrészt egyéb hazai, valamint osztrák és cseh jezsuita nyomdák

filmje az Egyetemi Könyvtárban Mf Me 102. A 2562. Rationes menstruae, trimestres et generales.
A nagyszombati nyomda kiadásainak jegyzéke 1750-1773. A 2563-64. Liber primus, secundus expositorum. [1764-73.] Felsorolja az A 2562-ben megadott sorrendben (exposita in bibliopegos, candelas ... libros extraneos ...) évek, hónapok szerint a kiadásokat.
26
A hallgatóknak nagyszámmal adott tankönyv teszi érthetővé, hogy miért van kevés tankönyv
a könyvtárban.
27
A nyomda 1764. és 1772. között 105, 100, 100, 105, 149, 105 Ft-t, 130 Ft 21 krajcárt, 216 Ft
35 krajcárt, 129 Ft-t adott a könyvtárnak. (A 2563)
28
1772. Adscribuntur Collég, varii libri hie impressi eleganter compacti dati pro Bibliotheca.
17 Ft 57 krajcár [értékben.] (A 2563).
29
1767, júliusban 180 Ft 15 krajcár értékben adott a nyomda a könyvtárnak könyveket.
30
Suarez 14 kötete ld. Évkönyvek 1744. év. A mü: Suarez, Francisco: Opera omnia hactenus
edita ... Venetiis, 1740-1743. A könyvben az inscriptus (1744) mellett: „sumptibus eiusdem Typographiae." Martene - Durand 14 kötetes munkája: Martene, Edmundus - Durand, Ursinus: Veterum
scriptorum et monumentorum historicorum dogmaticorum moralium amplissima collectio. 1-9.
vol. Paris, 1724-1733. Híres munka. A könyvben a beszerzés dátuma beírva,
31
A Rationes generales in libros extraneos (1750-1773) 300 Ft-os átlagkiadást tűntet fel erre
az időszakra; a legtöbb 1750-ben, a legkevesebb 1756-ban volt: 1061, illetve 15 Ft.
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kiadványai. Az itt szereplő könyvekből egy-egy példányt megvett vagy ajándékba
kapott a könyvtár.32
A folyamatos beszerzést, a sorozatos munkák beszerzését nyilván a nyomda
biztosította, mert tudjuk, hogy az Acta Sanctorumnak mind velencei, mind antwerpeni kiadását, Gretser és Suarez többkötetes munkáit rendszeresen és gyorsan
a nyomda szállította.33 A kollégium nyomdáján kívül a külföldi könyvek beszerzésében bécsi könyvkereskedőkkel is kapcsolatban álltak: a XVII. sz.-ból Severus
Esch,34 a XVIII. sz.-ból Martin Endter35 és Augustin Bernardi36 közreműködéséről
tudunk. Ez utóbbiak egyben a nyomda bizományosai is voltak. Kapcsolatban állottak Olaszországgal, elsősorban Velencével, valamint a belga és délnémet katolikus
központokkal, Augsburggal és Regensburggal.37
A könyvtár vagyoni állapotát ismerjük,38 a könyvtárra fordított kiadások jegyzéke az 1737-1773. évekből fennmaradt.39
Ez az összeg évente változott: 52 és 415 Ft a két szélső érték. Összehasonlítás
céljából említjük meg, hogy a kassai jezsuiták 1755-től évi 100, a nagybányai jezsuiták 1714 és 1733 között összesen 937 Ft 18 kr-t költöttek könyvtárukra. Pannonhalma, ahol az összes szerzetesrendek közül a legnagyobb volt a beszerzés, 1768tól 1786-ig évi 700 Ft-ot állított be könyvvásárlásra, és így e 19 év alatt 1801-ről
32
A nyomda 1765. októberben Linné Selectae ex amoenitatibus academicis dissertationes ad
imiversam naturalem históriám pertinentes ... Graecii, 1764. két példányt vett 1 Ft. 12 krajcárért.
A két példány a könyvtárba került. 1766. februárban két példányban beszerezték: ,,D. Gregor
Trautweini Vindiciarum adversus Justinum Febronium" (= Vindiciarum adversus Justini Febronii de
abusu et usurpatione summae potestatis pontificiae. Augustae Yindel., 1765.) Ebből egy példány a
könyvtárban van.
33
Suarez, Francisco (1548-1617) spanyol filozófus és teológus, a jezsuita neoskolasztikus iskola
vezető filozófusa. A legolvasottabb szerzők egyike a nagyszombati könyvtárban. Az opera omnia
1-23. vol. Venetiis, 1740-1751. beszerzési módja:
1-4. vol. megj. 1740. beszerzés 1740.
5-10.
1741.
1742.
11-14.
1743.
1744.
15-16.
1744.
1745.
17-23.
1746-1751.
1756.
Az 1-23. vol. két példányban volt meg. Az Évkönyvek 1744-ben és 1745-ben írnak a beszerzésükről.
34
Csery József id. kézirat. 1637. év.
35
Iványi Béla-Gárdonyi Albert id. mű 60. 1.
36
Uo. 191.1. és OL. Jesuitica seu Fundus Studiorum 1302. Protocolla. Sessio 1775. 3a., 54., 58.
Az Acta Jesuitica teljes feldolgozása nyilván feleletet fog adni, kik voltak az egyetem szállítói, és így
a könyvkereskedelem és a könyvtár története egyaránt gazdagodik adatokkal.
37
Az Évkönyvek 1737. évi bejegyzése: Bibliotheca aucta hoc anno libris et omnis fere generis
partim Venetiis, partim Augusta, partim Ratisbona comparatis pretio 147 Ft.
38
A könyvtár „vagyona" az 1773. évi leltár szerint (16.1.) Capitale Bibliothecae Collegii apud
Joannem Liptay in obligatorialibus a 5 pc 500 Ft.
1714-ben az évkönyvíró állandó pénzügyi segély felajánlásáról ír: legalább évi 200 Ft-t terveznek be. 1714-ben ezt az összeget mindenesetre megkapták, és megvették a 25 kötetes Decisiones
Sacrae Rotae RomanaeX. Canonistae szakban Rubeo és Campagni név alatt Sfacrae] Rotae Romanae
Decis[iones] Rec[entiores]. Venetiis, 1697. A beszerzés dátuma 1715. A könyvekben az inscriptus.
1714. és 1715.
39
Ld. 4. táblázat.
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4249 kötetre szaporodott a könyvtár.40 A könyvtárra fordított összeget és a könyvárakat ismerve, világosan kitűnik, hogy a nagyszombati könyvtár gyarapodása
nagyrészt ajándékokból származhatott, mert a beszerzésre szánt összeg csak a
leglényegesebb művek beszerzésére volt elég. Az összeg elégtelen mivoltával az
évkönyvírók is tisztában voltak.
A jezsuita rend szervezettségéből következik, hogy szerteágazó házainak kiadványai ajándékként érkezhettek a könyvtárba. Innen érthető, hogy egyes jezsuita
szerzők minden könyve megvan: Erasmus Frőlich vagy Joseph Khell41 történeti,
numizmatikai, matematikai, illetve természettudományi művei azonnal megjelennek
a könyvtárban. Ezek a kiadványok a provinciákkal való szoros kapcsolatot, különösen a bécsi egyetemmel való kooperációt is mutatják.42 A rektorok 43 és tanárok44
adományai, melyek komoly értéket jelentettek, szintén a szomszédos országok
jezsuita rendházaival való együttműködés eredményei. E jól kiépített jezsuita .,kiadványcserén" kívül a rend éppen tudós tagjai munkássága révén igyekezett a tudós
társaságokkal kapcsolatot fenntartani.
A kortársak is tisztában voltak e kapcsolatok jelentőségével, mert mind az
évkönyvíró, mind Jenamy idézett panegiriszében Kéri B. Ferenc főérdemei közt
sorolja fel a tudós társaságokkal való jóviszonyát és kiadványaik beszerzését. E réven
jutottak a párizsi akadémia Histoire de l'Académie R. des Sciences 75 kötetéhez és a
szentpétervári akadémia Commentarii 1726-1769 köteteihez. (Mindkettő ma is
megvan az Egyetemi Könyvtár birtokában.)
Nem szabad megfeledkeznünk az egyes főurak és köznemesek ajándékairól,
végrendeleteikben tett hagyakozásaikról. Az adományozók nemcsak könyveket,.
hanem könyvek vásárlására, a „könyvtár gyarapítására" hagynak komoly pénzösszegeket (1706-ban pl. 1000 Ft-ot), és ezt ugyanolyan lelkesedéssel teszik, mint40

Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon. Magyar Könyvszemle. 30. évf. 1923. 81. 1.
Az olasz, angol és francia könyvtárak viszonyaival nem hasonlíthatjuk össze a magyarországi könyvtárak helyzetét, a németországi könyvtárak anyagi viszonyaival azonban már össze lehet vetni.
Rendszeres jövedelemre a németországi könyvtárak sem számíthattak: a legtöbb könyvtár ajándékokra, hagyatékokra volt utalva. A középnagyságú, a nagyszombati könyvtár nagyságrendjével
azonos könyvtárak általában évi 200-400 Ft közti juttatásokat élveztek. (Predeek id. műve.)
41
Mindketten osztrák jezsuiták. Erasmus Frölich (1700-1758) a numizmatika és történelem
terén alkotott maradandót, de matematikai munkákat is írt. A Garelli-Könyvtár igazgatói állásában
Joseph Khell (1714-1772) követte, aki hozzá hasonlóan foglalkozott történelemmel, numizmatikával, teológiával és a természettudományokkal. Otto Vogel: Die Bibliotheca Theresiana und ihre
Bibliothekare. Biblos. 16. Jg. 1967. 103-123. 1.
42
Kollár Ádám: Analecta monumentorum omnis aevi Vindobonensia. 1-2. vol. Vindobonae,.
1761. katalógusba írásakor a következő megjegyzést írták: „dono data ab Augusta Bibliotheca
Vindobonensi."
43
Az Évkönyvek és a katalógus megemlítik az adományokat.Pl. az 1755. évnél: ex eiusdem
[= rectorisl liberalitate 40 spiritualia-t kapott a könyvtár; 1766-ban: multas praeterea accessiones
debet specula astronomica, Bibliotheca, Res antiquaria liberalitate R. P. Rectoris [Schmitth Miklósi
44
Az 1744. év beszerzéseinek nagyrésze mellé „ex liberalitate P. Joan Prileszki" van írva.
E könyvek értékét mutatja, hogy az évkönyvíró is felsorolja egy részüket az Évkönyvekben (Prileszki
a dogmatika tanára 1749-1755-ig, s egyúttal dékán, többízben rektor és kancellár.) 1760-ban Mihalecz István jezsuita ingó javainak harmad részét a könyvtár felszerelésére ajándékozta. (Rupp Jakab:
Magyarország helyrajzi története. 1. köt. Pest, 1870. 112.1.) Az OL.-ban levő Acta Jesuitica nagyszámmal tartalmaz ilyen természetű végrendeleteket.
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ahogy az 1700-as évek elején sokan nagy pénzösszegeket ajánlottak fel a kollégium
építésére.
Az évkönyvírók bizonyos években többet foglalkoznak a könyvtár ügyeivel
- ezek a beszerzés, gyarapodás, építkezés szempontjából lényegesebb időszakok.
Ugyanilyen kiemelkedő éveket, vagy évet vehetünk észre, ha a katalógust nézzük
át a beszerzés idejét tekintve. Ha az 1690-ben kezdett katalógusban vizsgáljuk az
1691 és 1773 között beírt könyveket a beszerzés ideje szerint, az alábbi érdekes kép
alakul ki: 6012 kötetet írtak be a katalógusba - ebből 3997 kötet a beszerzéssel
egyidőben, a beszerzés idejét feltüntetve, 2015 kötet azonban, az egész gyarapodásnak mintegy 34%-a, a revízió alkalmával íratott be. A beszerzés idejét tekintve,
feltűnő csomók láthatók. 1690 után az első komoly beírás 1692-ben 169 kötet volt;45
ekkor Szentiványi Márton a rektor és a nyomdaigazgató, Sennyei László a kancellár. 1693-1704 között 2-44 a beszerzett kötetek száma. 1705-ben nagy kiugrás
következik: 650 kötetet írtak be. Ezek közül mintegy 200 kötet a nyomda terméke.
Vajon e nagyszámú nyomdai ajándékok Szentiványi Mártonnak köszönhetők,
nem tudjuk megállapítani.46
Az 1710-es évek pangásából az 1712. év gyarapodása emelkedik ki: 96 kötet.
Talán megint a nyomda és kancellár azonosságában kell keresnünk a magyarázatot: Tapolcsányi Lőrinc a dogmatika tudós tanára a helyettes kancellár és a
nyomda prefektusa. Az 1720-as évektől állandóan nő a beszerzés: 1732-ben 119,
1733-ban 182, 1735-ben 560, 1736-ban 164 kötetet írtak be. Az évkönyvíró 1735-nél
és 1736-nál megemlíti a nagy, értékben is kifejezett (732 Ft és 374 Ft) gyarapodást.
A nyomdából kapott könyvek nagy száma - értékben 260 Ft. - Csepelényi Ferencnek a nyomda prefektusának és egyúttal bibliothecae director-nak köszönhető.
Az évkönyvíró által felsorolt könyvek mind megtalálhatók a katalógusban, esetleg
egy év eltolódással beírva. 1742-1747-ben az évkönyvekben sok helyet szenteltek
a könyvtár gyarapodásának; ezekben az években komoly beszerzések voltak 1742-ben pl. 122 kötet. Az 1750-es években kiugróbb az 1755. év gyarapodása
(147 kötet). Erről az évkönyvíró is ír. Az 1760-as években könyvtári gyarapodásról nem számolnak be részletesen, csupán az 1762. évben sorolják fel az „új" szellemű fizikai műveket: Beccaria, Khell, Krafft, Castel és Boscovich munkáit. Az
1760-as években a könyvtári rend laza lehetett, mert kevés bejegyzés van a katalógusban (egy évre 1-40 kötet), holott tudjuk, hogy komoly beszerzések voltak ezekben
az években;47 a modern természettudományi könyvek meg éppenséggel ezekben
яг években, az 50-es évektől folyammatosan érkeztek be. A könyvek beszerzésének
felfelé ívelő irányát a könyvtárra fordított összegeknél is látjuk (4. táblázat).
1740-1749 átlag: 153 Ft kiemelkedő összeg: 266 Ft 35 kr. (1747)
325 Ft 3 kr. (1749)
45

Évkönyvek 1692.: Accessit Bibliothecae librorum singularim augmentum, pretium Rhenensium excedens facile trecentorum.
46
Szentiványi Márton 1692-1704. a nyomda prefektusa, 1704-ben kancellár, 1705-ben halt
meg. (Évkönyvek, Iványi Béla-Gárdonyi Albert id. műve, Serfőző József: Szentiványi Márton.
Bp., 1942.)
47
Id. 43. jegyzet. 1766-ra vonatkozó idézet.
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1750-1759 átlag: 154 Ft kiemelkedő összeg: 415 Ft 26 kr. (1752)
334 Ft 36 kr. (1755)
1760-1769 átlag: 202 Ft kiemelkedő összeg: 349 Ft 7 kr. (1760)
366 Ft 27 kr. (1763)
A katalógus bejegyzései - az egy évben érkezett könyvek száma - és az abban
az évben a könyvtárra fordított összegek látszólag nem fedik egymást. Feltételezhető, hogy a kiadások mind könyvekre vonatkoznak, hiszen minden egyéb - tüzelő,
gyertya, építkezés stb. külön rovatban szerepelt. Egyetlen olyan év (1737) van csak
ahol az évkönyvíró megemlíti az összeget, melyet különféle könyvekre költöttek
(147 Ft), és ez az összeg a könyvtárra fordított összeggel majdnem megegyezik
(152 Ft.)
Akármilyen értékes is az adomány, a könyvtár céltudatos fejlesztése csakis
vásárlás útján történhetik .Ha így nézzük meg a könyvtár gyarapodását, kétségkívül észre kell vennünk a céltudatosságot:
1. Alapvető munkák több kiadásban vannak meg. Az új kiadásokat viszonylag
gyorsan szerzik be.48
2. A jelentős vagy számukra fontos szerzők munkáit nemcsak új kiadásban,
hanem több példányban szerzik be.49
3. Sorozatos, többkötetes munkák folyamatos beszerzését szem előtt tartják.50
Ezen általános szempontok mellett jól kimutatható a beszerzésben egyes irányok, korszakok, nevezetes tanárok érdeklődési köre, és mindenek előtt az 1753.
évi reform hatása. Mária Terézia a felvilágosult államraison jegyében a bécsi egyetem mintájára Nagyszombatban 1753-ban új oktatási rendet vezetett be. Ennek
lényege, hogy ez alkalommal először szólt bele az állam az egyházi iskolák tanmenetébe. A reform hatásával azonban nem lévén megelégedve, 1762-ban Barkóczy Ferenc prímás vezetésével újabb reformmunkálatok kezdődtek meg. Л reform
teljes kibontakozását ugyan egy időre Barkóczy korai halála megakadályozta,51
de az 1770-ben bevezetett Norma studiorum az államhatalom korlátlan rendelkezéseit
tartalmazta. Az egyetemi reformmunkálatok kezdetén, 1752-55-ben és 1759-62-ben
Kéri Borgia Ferenc az egyetem rektora; 1753-ban ő dolgozta ki a nagyszombati
plánumot, a megváltoztatott tanítási rendet - 1762-ben Barkóczy tőle kéri be az
egyetem tanrendjét. A rend nyilván nem véletlenül helyezte Kérit ezekben a kritikus
években a kollégium élére. A jezsuita rendnek változtatnia kellett eddigi oktatási
politikáján, ha nem akart reménytelenül lemaradni a felvilágosodás polgári filozófusainak a tudomány és az oktatás minden területén érezhető hatásával szemben.
48

Suarez, Gretser műveinek állandó beszerzésén kívül látjuk ezt a „Sancti Patres" legújabb
kiadásainak beszerzésében, a skolasztikus filozófusok, teológusok (Ulloa, Esparza) új kiadásainak
rendszeres gyűjtésében.
49
Évkönyvek 1735.: Procurata opera Petavii, Bellarmini, Lipsii, Dümesnil, Fontana, Pichler,
Reiffenstul (!), Schmalczgruber (!) ut ex singulis plum exempla haberentur.
50
Évkönyvek 1735.: Procurati item, qui deerant ad completenda opera Baronii thomi (!) 3,
Kircheri tömi 8.
51
Hermann Egyed id. mű 103., 108. 1.
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El kellett fogadnia a természettudomány új eredményeit52, és kétségkívül a filozófia
terén is - ha csak szerényen is - helyet kellett adnia az új áramlatoknak. Az 1753.
évi reformot, mely ,.ugrásszerű változást jelentett az egyetem fizikatanításában" ,b*
nagy szellemi átalakulás előzte meg. Ennek vezetőjét Kéri Borgia Ferencben
(1702-1763) látja a tudománytörténeti kutatás. Kéri kétségkívül rendkívüli tehetség: foglalkozik patrológiával, a bizánci történelemben otthonos, kortársai csodálják fizikai és csillagászati tudományos munkásságát, híre Londont is megjárja, és
Cassini a csillagvizsgáló felavatásakor - mely a könyvtár megnyitásával egyidőben
volt - Nagyszombatra jön meglátogatni. A csillagászat és könyvtár iránt érzett
szeretetét mutatja, hogy az ő rendelkezésére, kívánságára készült ajtó a csillagvizsgáló torony és a könyvtár között. Arcképét a könyvtár alapítójára való emlékezésként a könyvtár előtt helyezték el.54 E sokoldalú tehetség a fizika terén indította
meg Nagyszombatban a fejlődést. Ennek a fejlődésnek nyomai jól láthatók a katalógusban. A könyvtár a jezsuiták korán megnyilvánuló természettudományi érdeklődésének megfelelően (De Lana, Kircher, Schott, Riccioli, Purchotius) kezdettől
fogva jól fel volt szerelve matematikai és csillagászati könyvekkel. A nagy áttérés
Newton fizikájára a könyvtárban is kimutatható: Newton munkáján kívül elsősorban a Newtont követő jezsuita szerzők munkáit szerezték be (Ceva, Castel,
Casati, Pardies). S'Gravesande55 és Musschenbroeck56 tankönyveivel pedig megkezdődik a modern fizikai tankönyvek áramlása57. Roger Boscovich58 alapvető
munkája (Theoria philosophiae naturalis) bécsi 1759. évi kiadása két példányban,
két kisebb műve szintén két példányban volt meg. Magyarországi követőit (Makó
Pált, Radics Antalt) nem említve, Kari Scherffer fizikáját két kiadásban is több
példányban, az ugyancsak jezsuita Noel Regnault fizikai műveinek nemcsak gráci
és nagyszombati, hanem francianyelvű párizsi és amsterdami kiadását (1735., 1745.)
is beszerezték több példányban. Az elektromosságban jelentős Jean Antoine Nollet
nagyon elterjedt Legons de physique experimentale-ja az 1745. évi három példányban
meglevő francia kiadáson kívül németül és olaszul is megvolt. Beccarianak Electricitas с könyvét 1762-ben szerezték be. A jezsuiták oktatási szervezetéből következik, hogy a szomszédos országoknak és az osztrák tartományoknak jezsuita
tankönyvei mind megtalálhatók: az 1750-70-es években Leopold Biwald, Joseph
Herbert, Klaus Mihály, Joseph Khell, Joseph Pohl, Georg Krafft, Johann Melchior
52

M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp., 1964. 140.1.
M. Zemplén Jolán id. mű 214. 1.
54
Jenamy Vilmos id. műve.
55
S'Gravesande, Wilhelm Jacob: Philosophiae Newtonianae Institutiones с mű két kiadásban
(Bassae, 1749. és Viennae, 1760.) három példányban volt meg.
56
Pieter Musschenbroeck nagy munkái közül az Elementa Physicaenék nápolyi 1751. kiadása
volt meg. (Beszerezve 1756-ban.) Bécsben és Leydenben megjelent kisebb terjedelmű tanulmányait
több példányban megjelenésük után 1-2 évvel szerezték be.
57
Az Évkönyvek 1762. évi bejegyzésében 9 szerző műveinek beszerzéséről tesz említést; mind
a 9 természettudományi munka: több Boscovich és 3 newtoni fizikával foglalkozó munka. Az 1763.
évi évkönyvíró beszámol Boscovich nagyszombati látogatásáról, 1764-ben megdicsérik azokat, akik
„Physicas positiones ad mentem Newtoni" védenek.
58
M. Zemplén Jolán id. mű 25. 1.: „Boscovich (1711-1787) elmélete ... a maga korában igen
elterjedt volt, ... a jezsuita fizikusok körében is igen nagy népszerűségnek örvendett ...A newtoni
fizika sok helyen éppen Boscovichon keresztül terjedt el.
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Verdries59 művei a nagyszombati egyetemi könyvtár erősen használt könyvei.60
A példányszámok nagysága is mutatja a könyvek elterjedettségét. A beszerzés
tudatosságára enged következtetni, hogy a modern fizikai könyvek nagyrésze a
Catalogus librorum bibliothecae astronomicaebzn is szerepel, tehát fontosnak tartották,
hogy e művek a csillagvizsgáló könyvtárának állományában is meglegyenek."
A művek olvasottságát a viszonylag nagy példányszámon kívül a kikölcsönzött
könyvek nyilvántartása is mutatja.62
A filozófiai müvek beszerzésében is látszik, kisebb mértékben ugyan, az új
szellem betörése. A könyvtár a jezsuita ellenreformáció szellemében fogant, így
filozófiai alapanyaga természetesen Arisztotelészen és Szent Tamáson kívül a XVIXVIII. sz.-i skolasztikus irodalom, melynek „klasszikusait" állandóan újabb és
újabb kiadásokban beszerezték.63 A XVIII. sz.-i filozófiai művek között nagy helyet
foglaltak el a német nyelvterületen levő jezsuita iskolák (Dillingen, Ingolstadt,
Innsbruck, Augsburg, Würzburg) tanárainak: Anton Mayr, Hermann Georg Hörman, Anton Erber, Joseph Redelhammer művei.64 Ezek a szerzők a régi iskola
hívei; kis számmal megjelentek mellettük a könyvtár állományában a német jezsuiták között elterjedt természetfilozófiai irány képviselőinek, Sigismund Storchenau
és Joseph Mangold munkái. Az egyházi felvilágosodás eklektikus irányú egyházi
íróinak munkáit az 50-es évektől kezdődőleg rendszeresen szerezték be. 65
69
E munkákat, valamint Boscovich, Nollet, Regnault könyveit a tanárok beérkezésükkor elvitték és ezért hiányoznak az 1690. évben kezdett katalógusból.
60
M. Zemplén Jolán: id. mű 240. 1.: „az első egyetemi (fizikai) tankönyvek Magyarországon
... a korszak megfelelőfizikaanyagátnyújtották." A szerző id. művének 222-224.1.-án felsorolja az
első nagyszombati fizikai tankönyvekben szereplő külföldi szerzők nevét, és minthogy minden tankönyvben ugyanazok a hivatkozások, közös forrást tételez fel. A katalógusból azonban látjuk hogy
az idézett szerzők művei megvoltak a könyvtárban, így feltételezhető, hogy a műveket magukat
ismerték és olvasták a tankönyvírók. Ugyanez látható a kölcsönvett könyvek legyzékéből is.
61
A Bibliothecaastronomicaban Athanasius Kircher, Caspar Schott, Ozanam, Erasmus Frőlich
Pardies, Musschenbroeck, Scherffer, Tycho Brahe, Newton, Noéi Regnault, Castel, Joseph Khelí
művei mellett természetesen sok a csillagászattal foglalkozó mű: de la Caille, a Nagyszombaton járt
Cassini művei, párizsi csillagászati ephemerides, acta physicoastronomica. Az Histoire de l'Académie
Royale des Sciences folytatása az 1753., 1761., 1762. 1764. évekből e könyvtárban található.
62
Handerla Ferencnél, a filozófia tanáránál többek között kölcsön voltak az alábbi munkákJean Bapt. Duhamel két munkája (1637., 1730.), az Ars Cogitandi (1736), Gallus Cartier: De anima
(1763), Storchenau Metaphysical (1769), Boscovich ,,theoria"-ja, Musschenbroeck (1751) és Georg
Krafft (1750)fizikája,De Lanis (1686), Clericus (Jean le Clerc), Stanley (1731) filozófiája, két Buddaeus, illetve Buddaeussal foglalkozó munka (1712,1724) és egy Organum. Mitterpacher Józsefnél, a matematika tanáránál kölcsön voltak az Histoire de l'Académie Royale des Sciences 1731-1750. évi kötetei. Horváth Jánosnál, a fizika tanáránál a 29 kölcsönvett fizika könyv között volt Joseph Herbert
Theoria ... electricitatis с 1773-ban beszerzett műve, a szentpétervári akadémia Commentarii 30
kötete, Kepler munkái és a könyvtárban meglevő összes Musschenbroeck mű.
63
Teljes számmal és nagy példányszámban a rend alapvető filozófusai: Toletus, Pereira, Fonseca, Vasquez, a Commentarii Collegii Conimbricensis foliánsai. A XVII-XVIII. sz.-i skolasztikusok
közül a spanyol jezsuita szerzők száma a legnagyobb; főleg velencei, kölni és lyoni kiadásokban:
Arnaga, Hurtado, Leonardus Lessius, Oviedo, Johannes Ulloa, Esparza és a legtöbbször, a legutolsó
időkig beszerzett Suarez.
6i
Csapodi Csaba: Két világ határán. Századok. 79-80. évf. 1945/1946. 85-137. 1. és Bernhard
Jansennek a tanulmányban idézett munkái!
65
Eusebius Ámort: Philosophia polyngana, Eduard Corsini hat kötetes Institutiones, Florian
Dalham Institutiones, Jean Bapt. Duhamel Philosophiája sok kiadásban, Cartier, Fortunatus'a Brixia,

77

Érthető módon teljesen hiányoznak a XVII-XVIII. sz. nagy filozófusainak
müvei.66 Még Leibniz nevével sem találkozunk; tanait Christian Wolff munkáiból
és a körülötte kialakult vitairodalomból (Buddaeus, Canz) ismerhették meg. A Wolffiskolában legjelentősebb és a magyar jogi oktatásban is jelentős szerepet játszó
Georg Joachim Daries több munkáját szerezték be 1773-ban, valószínűleg már a
reform hatására.67
A tanárok érdeklődési köre, kutatásuk iránya a katalógus történelem szakában
is visszatükröződik. Az 1753. évi reform elrendelte az egyháztörténelmi tanszék
felállítását, és 1769-ben tanszéket kapott a világi történelem is. Ezzel korrigálták a
jezsuita oktatási szabályzat, a Ratio hiányosságát, és az államhatalom szempontjait
is érvényesítették. A reform tankönyveket is bevezetett, ezek azonban már mind
megvoltak a könyvtárban. Ezen nem is lehet csodálkoznunk, hiszen a modern hazai
történetírás kezdetei, a magyar történelem tudományos művelésének megindítása,
a források rendszeres felkutatása, a módszer kidolgozása a jezsuiták, nevezetesen
Hevenesi Gábor érdeme.68 Az adatgyűjtés előbb az egyháztörténelemre vonatkozott, majd a XVIII. sz. első harmadában a politikai történelemre terelődött a figyelem. E történetírók szintén nagyszombati jezsuiták voltak (Timon Sámuel, Kazy
Ferenc, Kaprinai István). Történelemmel foglalkozott Kéri Borgia Ferenc is: az
1729-33-ban megjelent Corpus Byzantinae históriáé huszonhárom kötete alapján
írta meg az Epitome históriáé Byzantinaet, mely a magyar történelemre vonatkozó
bizánci adatokat tartalmazza. (Az alapforrás nagy részének egyidejű beszerzése
kimutatható a katalógusból.) A rend maga is tisztában volt a történeti kutatások
jelentőségével: Pray Györgyöt Annales veteres Hunnorumja megjelenése után, 1761ben felmentette a tanári és lelkipásztori teendők alól, hogy tehetségét teljesen a
történelmi kutatásoknak szentelhesse. Pray 1767 óta Pozsonyban tevékenykedett,
Katona István és Kaprinai István azonban továbbra is a nagyszombati egyetem
tanárai maradtak. Nyilván az ő kívánságaikat elégítették ki nagy forráskiadványok
beszerzésével, (Claude Fleury História ecclesiae 51 kötete, Muratori Scriptores rerum
Italicarum 25 kötete). Katona Istvánnak a leltározáskor kölcsönlevő könyveinek
térítvényei (128 mű 204 kötet) is mutatják, milyen hatalmas forrásanyaggal dolgozott.
Antonius Genuensis munkái. A divatos kompendiumokat, a korukfilozófiájátmagyarázó vitairatokat
gyorsan szerezték be. (Kampmiller: Crisisphilosophica super hodiema philosophia ... Viennae, 1730.
с. múvét 1731-ben három példányban.)
66
Jezsuita kiadványokon keresztül ismerkedtek meg a haladó gondolkodók egy részével is.
így pl. Leopold Prandtner On'go et progressus philosophiae c. 1723-ban megjelent művében, vagy
Sigismund Storchenau 1769-ben megjelent Metaphysicáiában Giordano Bruno, Galilei, Hobbes,.
Gassendi, az atomisták, Pascal, Spinoza, Malpighi, Harvey, Boyle stb. munkásságával ismerkedhettek meg. Megjegyzendő, hogy Spinoza, Descartes és a német atomisták munkái megvoltak a könyvtárban. A Descartes-irodalom és a Descartes-ellenes irodalom a revíziókor megvolt még, Spinoza
Principidja azonban addigra már elveszett.
67
Az 1760. évi jogi tanügyi reform által elrendelt kötelező tankönyvek egy-egy példányban
voltak meg, az 1770. évi reform során bevezetett Joachim Georg Daries-féle tankönyvet egyéb munkáival együtt két példányban 1773-ban szerezték be (vagy írták be a katalógusba). Megjegyzendő,
hogy azok a tankönyvek, melyekre Mária Terézia külön pénzt utalt ki, kimutathatólag már nem kerültek a könyvtár állományába. (E könyvbeszerzésekre ld. Eckhart Ferenc: A Jog- és Államtudományi Kar története 1667-1935. Bp., 1936. 81. 1.)
68
Hóman Bálint: Tudományos történetírásunk megalapítása a XVIII. században. Bp., 1920.
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Következő feladatunk a könyvtár állományának elemzése, itt a beszerzéssel
kapcsolatban csak arra szerettünk volna rámutatni, hogy a könyvtár beszerzése
alapfeladatán túl mennyire tükrözi a külső és belső eseményeket. Egyetemi oktatásunk története foglalkozik a tanárok munkásságával, a kiadott disszertációk tárgyával, a mi feladatunk lesz a könyvtár állománya alapján bemutatni, mit olvasott a
XVII-XVIII. századi tanár és hallgató. A felvilágosodás műveit gyűjtő főúri könyvtárak után e könyvtár vizsgálata nem hálás feladat, de nem közömbös ismerete.
A JEZSUITA REND FELOSZLATÁSA

1773. július 21-én XIV. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet, s ennek
következtében szeptember 20-án Mária Teréziának a m. kir. udvari kamarához
intézett rendelete alapján bizottságok szálltak ki vagyonának lefoglalására. A rend
vagyonának leltározásáról döntő commissio mixta szeptember 27-29. tartott ülése
a leltározás minden kérdésére kiterjedt. A könyvtárt érintő rendelkezések a következők voltak: a két kamarai commissarius az egyházi commissariusok jelenlétében
minden, pénzt vagy iratot tartalmazó szekrényt, lepecsétel, így a könyvtárt és a levéltárt is. A kikölcsönzött könyveket a rendtagok kötelesek visszaadni, de királyi
kegyelemből megtarthatják azokat, amelyek hivatásuk gyakorlásához szükségesek.
A jezsuiták vallásos tárgyú kéziratait a két világi commissarius jelenlétében el kell
égetni - kivételek ez alól a rendelkezés alól a könyvtárban elhelyezendő história
domesticák. Az ülés határozatait október 2-án utasításban - Instructio pro N. N.
velut Commissario Camerali - adták ki. Nagyszombatban október 11-én a rendelet
értelmében a kamara részéről Hávor Imre fogalmazó, a politikai hatóság képviseletében Zgurics János összeíró, az egyházi hatóság képviseletében Nagy Ferenc jelent
meg. A leltározást december 18-án fejezték be, ekkor adták át a 364 oldalas Inventarium seu conscriptio Collegii Suppressae Societatis Jesu Tyrnaviensis eiusque bonorum, caeterorum item effectuum ubilibet reperibilium peracta anno Domini 1773.
című kötetleltárt.
A leltár részletesen leírja először a kollégium pénzügyeit, majd az épületben
szárnyanként és emeletenként szobáról szobára végighaladva sorraveszi az ingóságokat. Ennek a leltárnak a jelentősége túlnő az egyetem történetének érdekkörén,
mert kitárul előttünk egy jól működő szervezet teljes képe; az egyetem keretén
belül működő intézményeknek (könyvtár, gyógyszertár, zenekar, csillagvizsgáló
stb.), és magának az egyetemi háztartás felszerelésének leírása fontos kiegészítője
egyéb XVIII. sz.-i művelődéstörténeti forrásainknak.
A commissio mixta a leltározás végén, a december 31-i ülésén69 megállapította,
hogy a könyvtárban nagy a rendetlenség, s ezért az értékes anyag megőrzésére curator
nevezendő ki. A könyvtár regisztrálásával, egy új katalógus készítésével Csapodi
Lajost bízták meg, akinél alkalmasabb személyt nem is találhattak volna:70 a rend69

Jesuitica ... 1300. Protocolla. 1773. sessio 104.
Fekete György és Ürményi József királyi biztosok jelentik, 1774. okt. 24.-én, hogy a királyi
dekrétum végrehajtása értelmében a másodkönyvtáros Csapodi Lajos, aki már abban az évben a
könyvtár gondját viselte. írnokok Kovachich György és Szattmári András. Az utóbbit az elenchusok
készítése terén végzett érdemeiért választották. (Merkur von Ungarn. 2. Jg. 1787. I. 661.1.)
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ben nagy tekintélynek örvend, a dogmatika tanára, 1766-tól 1772-ig a hittudományi
kar dékánja. Katalóguskészítési érdemeit méltányolták is, amikor - a rend feloszlatása
után - neki ítélték az új, állami egyetem könyvtárában a bibliothecarius secundarius
állását. Katalogizálási munkájának gyorsítására 1774. február 6-án egy írnokot
- Szattmári Andrást - és egy könyvhordó szolgát rendeltek segítségére, az előbbit
40, az utóbbit 20 krajcár napidíjjal.71
A nagy rendetlenség, amelyről a commissio mixta jelentése említést tesz, a
leltárból is kiderül: a földön 1855 heverő könyvet számoltak meg. A rendcsinálásra
tehát szükség is volt. Ez különben egybevágott azzal az összes rendházi könyvtárra
vonatkozó rendelkezéssel, hogy az állományról katalógust kell készíteni.
Az új katalógus készítői kezükben az 1690-ben megkezdett és 1773-ig folytatott katalógussal kezdtek munkához. Ez a katalógus a betűrenden belül 23 szakba
csoportosítva írja le a könyveket, megadván a szerző nevét, a mű címét, méretét,
a megjelenés helyét és évét, a kötés minőségét és a beszerzés idejét.72 Ebbe a katalógusba kellett volna minden beérkező könyvet beírni, s hogy ez nem történt meg, a
revízió eredményéből kiderül. A revíziónak tehát, melynek meg kellett előznie az
új katalógus elkészítését, három feladata volt:
1. A katalógusba be nem írt könyvek bevezetése a megfelelő szakba.73
2. Az immár teljesnek vélt katalógus alapján annak megállapítása, hogy milyen
könyvek vesztek el a könyvtár állományából.
3. A könyvállománynak az új katalógus számára modernebb szakrend szerint
való csoportosítása.
A revíziókor sorra vették az egyes könyveket, és meglétüket a katalógusban
megjelölték. (Az így megjelölt könyvek általában meg is vannak az új katalógusban.)
Nagyobb szakok esetében, ahol sok a beírás és ezért a betűrend áttekinthetetlen
volt, durva betűrend szerint beszámozták a munkákat, hogy ennek alapján lehessen
az új katalógusba azokat beírni. így elérték azt, hogy bár a betűrend nem szoros,
egy szerző munkái egy helyütt voltak. Ugyanekkor szakozták át a könyveket is;
a katalógusban a könyv mellé bejegyezték azt a szakot, ahol a könyv az új katalógusban szerepelni fog.
Csapodi szakított a régi felállítással, mely tudományszakok és nyelvek szerint
csoportosította az anyagot.74 A revízió előtt így volt elhelyezve a könyvállomány
- erről a leltár tanúskodik - és így osztályozza a könyveket az 1690-ben kezdett
71

Jesuitica ... 1301. Protocolla. 1774. sessio 29.
Ld. az 1. táblázatot
73
A katalógusba sokszor csak egy-két év múlva, vagy nem is került beírásra a könyv. így pl.
a Roger Boscovich: Dissertatio de viribus vivis (1752) c. munkát csak a revízió alkalmával írták a katalógusba, holott a könyvben 1757-es állománybavételi bejegyzés van. Söt Boscovich főműve a Theoria philosophiae naturalis (1759.), melyet az évkönyvíró szerint 1762-ben szereztek be, csak a revízió
után került kézbe, és így csak az új, 1774. évi katalógusban szerepel. (Handerla Ferencnél, a filozófia
tanáránál volt kölcsön.) A be nem írt könyvek számára jellemző, hogy a filozófia szakban a revíziókor 244 kötetet kellett beírni. Ez az összes beírt (nem meglevő!) könyvek 31%-a. Ebben a szakban
ezenfelül a legmodernebb könyvek a revízió után kerültek elő.
74
A katalógusban a tudományszakok és nyelvek szerinti csoportosításnak ez a vegyüléke a
XVIII. századi katalógusokban gyakori jelenség, sőt a komáromi jezsuiták könyvtáráról 1774-ben
<!) készült katalógusban (leltárban) is csupán a latin könyvek vannak szakok szerint csoportosítva,
míg a német, magyar és olasz-francia könyvek nyelvek szerint különülnek el. Gulyás Pál: A könyv
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katalógus. E téren azonban már régen nem volt meg az egységes gyakorlat, mert
ugyanazon munka a beíró megítélése (önkénye) szerint hol a nyelvi csoportba,
hol a szakcsoportba soroltatott. Nyilván a könyvek címleírása egységesítésének
szempontja és korszerűbb, használhatóbb katalógus kialakításának vágya vezette
Csapodit arra, hogy változtasson az eddigi rendszeren. Megszüntette a nyelvi csoportokat, 75 a felduzzadt szakokat (Philosophi, Historici, Humanistáé) alosztályokra bontotta; összetartozó szakokat egyesített, új rendszerbe foglalta az egyes
osztályokat (Theologi, Juristae). Űj elnevezést - Theologi dogmatici - adott a
Controversistae szaknak. (Megjegyzendő, hogy az 1690-ben kezdett katalógusban
még Apologetici szak is van, ennek azonban a felállításban nincs nyoma.)
A katalogizálandó könyvek közé" vette az addig nem katalogizált „tiltott"
könyveket (Haeretici et prohibiti). Ezeknek külön kezelése pápai rendeleten alapult;
gyóntatok, hitszónokok, teológiai tanárok számára azonban hozzáférhetőek voltak. Az 1690-ben kezdett katalógusban Haeretici szak egyáltalán nincsen, és az ide
tartozó könyvek tárgyuk szerint sincsenek más szakcsoportba bevezetve, noha
1690-ben a könyvtárnak már számos ilyen könyve volt, s azokat kezdettől fogva
külön kezelték. Tudjuk, hogy Pázmány Péter 1636-ban a könyvtárnak adta a Thurzókönyvtár eretnek könyveit;76 ugyancsak a jezsuita kollégiumra szállottak Telegdi
Miklós eretnek könyvei. Az új katalogizálás során feldolgozott 309 „tiltott" műből
228 jelent meg 1700 előtt, sőt 123 1600 előtt. Az eretnek, és tiltott könyvek között
szép számmal szerepelnek Luther munkái XVI. és XVII. sz.-i kiadásokkal, köztük
nyilván azzal a német kiadással is, melyről tudjuk, hogy Znióváralján már a XVI.
sz.-ban használták.77 Kálvin, Melanchton - egy-egy jelentéktelen munka kivételével - ugyancsak tiltott. Erasmus - filológiai munkái kivételével - szintén tilos. Később, a XVIII. sz.-ban a beszerzett „tiltott" könyveket (janzenista munkákat,
Grotius, Bodin, Machiavelli műveit, a Historie des revolutions de Hongrie-t) olykor
beírták a katalógusba, de továbbra is külön kezelték. Nyilván Nagyszombat felvidéki
helyzetéből következőleg a hitviták korának protestáns irodalmából - énekgyűjtemények, katekizmusok, prédikációk - elsősorban a lutheri irányzat van képviselve: Gottfried Arnold, Josua Stegmann, Keckermann, Avennarius, Oslander,
Hunnius, Johann Gerhard, Johann Friedrich König. A kálvini irányzat követői
közül több munkával szerepel Cocceius, Heidegger, Amesius, Turretini, Piscator,
Bullinger, Gualtherus, Pareus. Még angol puritánok angliai kiadásaival is találsorsa Magyarországon. 1-3. rész. [Kézirat gyanánt.! Bp., 1961. Magyar Könyvszemle. 30. évf.
1923. 83 1.
78
A Medici szak jól mutatja a revízió menetét. Az 1690-ben kezdett katalógusban 255 kötet,
a revízió után összeállított 1774. évi katalógusban 186 kötet (146 mű) van felvéve. Az 1774. évi katalógusban 17 olyan munka szerepel, amely az 1690-ben kezdett katalógusban nincsen a Medici szakban. E 17-ből azonban 10 mű az 1690. évi katalógusban a Germanici szakban megtalálható. így pl.
Böhmen Сига equorum 1735. évi beszerzési évszámmal. A revíziókor bejegyezve: „Medicus"
A könyv: Böhmen, Martin: Ein neu Buch von bewehrten Ross Artzneyen ... 9. Ausg. Leipzig-Frankfurth, 1674. Ugyanakkor 81 azon művek száma, amelyek az 1690. évi katalógusban szerepelnek,
de az 1774. évi katalógusban nincsenek felvéve. Ezek a munkák azonban - kettő kivételével - a revíziókor már nem voltak találhatók.
76
Csery József id. kézirat. 2. köt. 1636. évi bejegyzés.
77
Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának alapjai i.m. 295. 1.
A prágai Clementinumban is külön kezelték a tilos könyveket. Predeek i.m. 394. 1.
£
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kozimk: Nicholas Bifield, Benjamin Woodroife, John Lightfoote egy-egy munkájával. Nagy számmal találunk a hitviták korából magyar, illetve magyarországi
katekizmusokat, vitairatokat. Ugyanide került Skalich Pál Encyclopediae ... epistetonja (Basel, 1559). Megjelenési helye szerint a tiltott és eretnek könyvek legtöbbje
németországi (150) és svájci (42) kiadású.
A revízió a címleírások egységesítésével sok hibát ki tudott küszöbölni. így
megszüntette a már említett kettős címleírást a nyelvhez és szakba való osztás esetében. (Thomas Kempis Imitatio Christije öt helyen szerepelt: a Spirítuales szakban,
három nyelvi osztályban, sőt ezek közül az egyikben a T betűnél is!) Igyekezett
a több névformában szereplő szerzők munkáit összegyűjteni egy helyen. (Az 1690-es
katalógusban Zegen van Espen például három helyen szerepelt.) A szerzőn és címrendszón egyaránt szereplő műveket a szerző nevénél törekedett szerepeltetni.
A revízió főérdeme, hogy sikerült a több példányban meglevő könyvek egy,
de nem egyszer több szakban is elszórtan szereplő leírásait egyesíteni a példányszám feltüntetésével. Egyúttal selejtezést is végrehajtottak: nagy példányszámú
könyvek rossz példányait nem vették állományba.78 A revízió után a katalogizálásra
kerülő kötetek száma 10 090. A kéziratok száma nyilván az előírt kötelező selejtezés során 8-ra csökkent.
Itt szeretnénk kitérni a könyvtár állományának szám szerinti adataira. Az
1-3. táblázatban közöljük a katalógusok és a leltározás alapján összeszámolt állomány adatait. A táblázatokban közölt kötetszámok eltérnek egymástól. A két katalógus számadatai közti különbséget könnyen meg lehet érteni. Az 1690-től 1773-ig
vezetett katalógus 11 343 kötetet, az 1774. évi katalógus 10 090 kötetet tüntet fel.
Az 1774. évi katalógus áttekinthetőbb, így ennek számadatai megbízhatóbbak.
Hogy a két katalógus számadatai között különbség van, elsősorban abból adódik,
hogy az 1690-ben kezdett katalógus esetében az összes beírt köteteket számoltuk
össze, tehát mindazokat a könyveket, melyek a könyvtárba érkeztek, viszont tudjuk, hogy a revíziókor sok könyvet nem találtak, vagy selejteztek. Nehezebb azonban
feloldani az ellentmondást, amely a katalógusok és a leltár számadatai között van.
A leltározáskor 15 221 kötetet, a kéziratokat és a krudában levő nyomtatványokat
leszámítva 14 674 kötetet számoltak meg. (Hogy az orvosi könyvek valóban nem
voltak a könyvtárban, vagy „a földön fekvő könyvek" között voltak, nem tudjuk
megállapítani.) A nagy számbeli különbséget, mely az 1690-ben kezdett katalógusba
beirt és a leltározáskor valóban meglevő könyvek száma között fennáll, csak azzal
tudjuk magyarázni, hogy egyrészt az 1690-ben kezdett katalógusban egyöntetű,
egyértelmű beírás csak kezdetben volt, és a kötetszámot nem tüntették fel rendszeresen, másrészt a leltározáskor a műveket darabszám szerint számolták össze, és
ez gyakran több, mint a kötetszám. Hogy ez így lehetett, mutatja a tiltott könyvek
szakja, melyben a leltározáskor 598 kötetet számoltak össze, az 1774. évi katalógusba viszont 425 kötetet írtak be.
A katalógus, az „elenchus" 1774. októberében elkészült, és a kamara október
25-én átveszi. Negyedrét alakú, 190 lapot tartalmaz. Címlapján: Catalogus Librorum Bibliothecae Tyrnaviensis conscriptus anno 1774. Utolsó lapján (189b.) az
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Az 1753. évi tanügyi reform Haselbauer héber grammatikáját tankönyvnek írta elő: 1754-ben
50 példányt vettek belőle. A revízió már csak 23 pl.-t talált, az új katalógusba csak 18 pl.-t vesznek fel.
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összeíró neve: Libros hoc catalogo specificatos ex mondató Excelsae Commissionis
registravit Ludovicus Csapodi. A katalógus 17 szakba, a nagy alosztásokat tekintetbe
véve 39 szakba osztja a könyveket, sőt a Scriptura sacra, Lexica és Grammaticae
szakokat nyelvek szerint tovább finomította. A szakokon belül szerzői betűrendben következik a felsorolás. Az első rovat a szerző nevét, illetve szerző nélküli mű
esetében a mű címét, a következő rovatok a megjelenés helyét és évét, a kötetszámot
a méretet, a kötés minőségét, a példányszámot közlik. A revízió alkalmával elmondottakból következik, hogy ez a katalógus sem megbízható bibliográfiai szempontból. A munka túlságosan gyors volt ahhoz, hogy pontos címleírást adjon: a betűrend nem szoros, a címleírások az 1690. évi katalógus címleírásait másolják, ott
egészítve ki, illetve javítva, ahol nagy a hiányosság. Az újonnan beírt könyvek címleírása is követi a sajnálatos gyakorlatot, hogy - nem elvszerűen - a címet nemcsak
rövidítve közli, hanem nyelvre való tekintet nélkül latinul. Többkötetes munkák
esetében a megjelenés adatai — az első kötet impresszumát vévén csak tekintetbe sem megbízhatóak. Nagy előnye azonban az előbbi katalógussal szemben az, hogy
feltünteti a kötetszámot, és így ez a katalógusunk az egyedüli, amely megközelítőleg
számszerűleg is visszaadja a XVIII. sz. könyvtár állományát.
Sajnálnunk kell, hogy a művelt, több nyelven tudó s munkájukat lelkiismeretesen végző katalogizátoroknak kevés idő állt rendelkezésre. Csapodi rendszerező
képessége, nagy tudása a katalógus szerkezetén és az egyes szakok felépítésén is
meglátszik. így az általunk tüzetesebben megvizsgált filozófia szak felbontása, az
ott végzett címleírási revízió - nagy áttekintésről és szakismeretről tesz tanúbizonyságot. E katalogizálással a leltározás végleg lezárult. A jezsuita korszak
könyvállományának legteljesebb katalógusa új katalógus, mintegy jelképe annak,
hogy új korszak kezdődik a könyvtár életében.79
1. TÁBLÁZAT
ÁLLOMÁNY AZ 1690-1773. VEZETETT KATALÓGUS SZERINT
állomány
1690-ig
Scriptura Sacra
Concilia
Theologi
scholastici
morales
Canonistae
Juristae civiles
Philosophi
Medici
Mathematici
Concionatores
Catechistae

1691-1773
gyarapodás

239
384

174
194

507
214
157
71
362
88
339
283
46

390
210
320
245
418
160
184
262
74

összesen: 11 343 kötet könyv

állomány 1691-1773
1690-ig gyarapodás
Controversistae
Apologetici
Historici
Politici
Humanistáé
Spirituales
Vitae
Graeci
Hebraei
Ungarici et Bohemici
Germanici
Italici, Gallici, Hispani ci

221
75
417
54
570
634
118
71
37
172
199
73
5331

342
60
763
133
653
517
77
58
37
127
386
228
6012
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Az új, állami egyetemi könyvtár kezdetének történetét Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár
története a szerzetesrendek feloszlatása korában (1773-1790) az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 3.
kötetében tárgyalja. Világosan látszik, hogy a jól kialakított könyvtári gyakorlatot az új korszakban
fel tudták használni.
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2. TÁBLÁZAT
ÁLLOMÁNY AZ 1773. ÉVI LELTÁR SZERINT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A belső könyvtárban levő könyvek:
Libri SS Patrum et diversorum conciliorum majores et minores promiscue
Vitae sanctorum et ecclesiastic!
Theologi speculativi
Sacrae scripturae et interpretum eius
Controversistae
Matbematici
Germanici promiscui
Juridici diversi
Concionatores et catechistae
Graeci et Hebraei
Philosophici
Theologie! morales
Historici diversi
Humanistici scholares
Gallici et Italici diversae qualitatis
Graduales et varii Slavonici, Bohemici, Illyrici, Polonici etc.
Diversae speciei in armariis repositi
Spirituales
In terra jacentes

319
385
987
423
710
392
600
634
310
237
1019
629
696
788
272
686
458
908
1883
Г2336

A külső könyvtárteremben a szekrényben zárva volt:
1. Libri manuscripti
2. Diversae speciei impressi in cruda
3. Prohibiti libri

507
40
598

Névre szóló térítvén yen 1740 kötet volt kölcsön.
A könyvtárban levő könyvek száma: 14 674 kötet
3. TÁBLÁZAT
ÁLLOMÁNY AZ 1774. ÉVI KATALÓGUS SZERINT
Scriptura Sacra
Sancti Patres et ecclesiastici seriptores
Concilia
Decreta pontificum romanorum
Rituales ecclesiastici
Commentatores in sacram seripturam
Theologi scholastici
dogmatici
morales
Juristae
Canonistae
Civilistae
Juris patrii
naturae
publici
Politici
Medici
Philosophi veteres
recent iores
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kötet

mü

178
358
78
53
50
524
689
1065
460
326
188
76
10
4
165
186
417
420

80
128
26
13
33
258
294
451
214
141
144
25
7
4
104
146
205
142

kötet
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E
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e
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i
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L
i
b
ri m
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s
c
r
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t
i8t
é
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e
l

5
2
3
4
5
1
6
5
2
4
5
4
0
6
5
3
3
97
32

3
.táb
lá
za
t
fo
l
y
ta
tá
sa
mű
27
24
2
7
9
3
8
. 28

1
4
0
2
8
2
6
6
2
6

1
5
5
2
5
9
40
3
6
2
90

98
1
5
3
30
2
2
0
50

1
2
5
1
4
5
5
5
6
1
0
8
6
7
0
1
4
1
4
2
5
10 0
9
0

68
84
3
4
4
60
3
4
1
78
3
0
9
5
1
6
0

4. TÁBLÁZA
T
A KÖNYVTÁRR
A FORD
ÍTOT
T ÖSSZEGE
K
Fo
r
int

K
r
a
j
c
ár

Fo
r
int

1
0
3
1754
3
3
4
1755
7
9
Ajándék260Ft. 1756
1757
1
0
1
98
1
5
2
7
1758
7
3
361/2
1759
8
1
1760
52
41 1
/
2
3
4
9
55 1
/
2
8
9
1
1
9
1761
1762
9
3
50
4
5
3
6
6
43 1
/
2
1763
1
5
8
3
1
9
6
7
1
5
1764
1765
1
6
3
301
/
2
1
3
6
1
3
2
58
1766
1
8
5
1767
1
2
1
97
2
5
1768
1
8
2
2
6
6
3
5
1
4
2
3
7
1769
1
7
8
1
4
2
3
2
5
3
1770
7
6
371
/
2
1771
1
1
6
1
0
0
4
5
1772
1
7
8
1
3
3
26 1
/
2
1773
4
1
5
(jan-okt)
[Májusban323,15Ftegytétel!)
+ AzÉvkönyve
kadatai
1
2
2
40
1753

1690
1693
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752

200+
300+
732+
374+

K
r
a
j
c
ár
30
3
6

37 1/2

37

23 1
/
2
6 2/3
71
/
3
341
/
3

22
27

31
/
3

3
2

15 1
/
2
43 1
/
3

58
5

162/3

30

41 2/3

8
5

5. TÁBLÁZAT
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROSAI 1690-1772.
Dümmerth Dezső összeállítása a Catalogus personarum provinciáé Austriae S. J. (Pannonhalma,
Közp. Főkönyvtár, kézirat) alapján.

1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699-1700
1701
1702
1703
1704
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723-1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732-1733
1734-1735
1736-1737
1738
1739
1740
1741
1742-1743
1744
1745
1746-1747
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Prefektus:

Segédkönyvtáros :

Szentiványi Márton
Sennyei László
Bernardi Péter
Bernardi Péter
Bernardi Péter
Szentiványi Márton
Szentiványi Márton
Szentiványi Márton
Szentiványi Márton
Szentiványi Márton
Szentiványi Márton
Szentiványi Márton
Szentiványi Márton
Szentiványi Márton

Fekete Ferenc
Fekete Ferenc
Fekete Ferenc
Slalapar Lukács, Velenczei Márton

Wenner Jakab
Wenner Jakab
Wenner Jakab
Wenner Jakab
Кару Gábor
Кару Gábor
Szerdahelyi Gábor
Szerdahelyi Gábor
Szerdahelyi Gábor
Szerdahelyi Gábor
Szerdahelyi Gábor
Szerdahelyi Gábor
Szerdahelyi Gábor
Tapolcsányi Lőrinc
Tapolcsányi Lőrinc
Tapolcsányi Lőrinc
Tapolcsányi Lőrinc
Tapolcsányi Lőrinc
Tapolcsányi Lőrinc
Rajcsányi György
Huszár János
Huszár János
Csepelényi Ferenc
Csepelényi Ferenc
Szdelár Ferenc
Szdelár Ferenc
Szdelár Ferenc
Szdelár Ferenc
Kazy János
Kazy János
Graff Gábor
Graff Gábor

Tissemani István, Koller Kristóf
Bardia József
Szluha Ferenc
Menyhárt András
Hidy Gergely
Vorster Vilmos
Saherpöck Ignác
Wöber Ferdinánd
Strakos Albert
Tamási Miklós
Kolb István
Gottwaldt Ferenc
Gassner János
Tallián Péter
Donáti Frigyes
Mayr János
Obermayr Ferenc
Brumovsky Ferenc
Brean Károly
Graff Gábor
Benyovszky Pál
Imrikovics György
Galyuss Antal
Szegedi János
Kéri Ferenc
Nagy János
Tersztyászky János
Bíró György
Okolicsányi Elek
Vecsei János
Olsavszky György
Miller György
Muszka Miklós
Walter Pál
Wolff Flórián
Adányi András

1748
1749
1750
1751
1752
1753--1754
1755
1756-•1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763- 1764
1765- 1768
1769
1770-1772

Prefektus:
Graff Gábor
Turóczi József
Turóczi József
Turóczi József
Turóczi József
Graff Gábor
Graff Gábor
Prileszki János
Prileszki János
Prileszki János
Hávor János
Schmitt Miklós
Schmitt Miklós
Prileszki János
Muszka Antal
Muszka Antal
Ivancsics János

Segédkönyvtáros;
Werner Lajos
Osiminka András
Dugovics Antal
Reviczky Antal
Ivancsics János
Eisenpeitl Mátyás
Jenamy Vilmos
Haller János
Nagy István
Majthényi Gábor
Nagy József
Nagy József
Dániel Tivadar
Schmelzer Ignác
Schmelzer Ignác
Riethaller Mátyás
Fináczy Ferenc

A hiányzó években nem tűntet fel prefektust, illetve segédkönyvtárost a Catalogus.

GESCHICHTE DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BUDAPEST
1690-1774.
(Zusammenfassung)
Die älteste öffentliche Bibliothek, auch heute noch eine der wichtigsten wissenschaftlichen
Bibliotheken Ungarns, ist die Universitätsbibliothek Budapest. Die Umstände ihrer Gründung
und Vorgeschichte als Bibliothek des Jesuitenordens in Nagyszombat (Tyrnavia, Tyrnau, derzeit
Trnava in der Tschekoslowakei) wurden von Dezső Dümmerth in der Zeitschrift Magyar Könyvszemle (1963,1964.) bereits erläutert. Die hier behandelte Periode beginnt mit der Glanzzeit und endet
mit der Auflösung des Jesuitenordens im Ungarn. Der Aufschwung des Ordens setzt mit dem Ende
der Türkenkriege, dem Jahre des Landestages von 1687 ein. Unter Führung tatkräftiger Rektoren
(Sennyei, Szentiványi) beginnt der Aufbau des vom Brande beschädigten Collegiums in Nagyszombat, und als ein Zeichen des inneren Aufschwunges entstand im Jahre 1690 der erste grosszügige
Katalog der Bibliothek.
Im Folgenden soll gezeigt werden, wie sich 1690-1774 die Räumlichkeiten und die Erwerbungen
der Bibliothek des Collegiums gestalteten.
Die ausgesprochen zum Bibliothekszweck gebaute, bibliotheksmässig eingerichtete erste Räumlichkeit entstand 1715. mit einer Fläche von rund 200 m2. Die Jahrbücher der Universität berichten
auch von der Einrichtung der Bibliothek. Ihre entgültigen Räumlichkeiten erhielt sie 1761. In diesem
Jahre wurden die 1753. begonnenene Bauarbeiten beendigt, und die Bibliothek gleichzeitig mit der
Sternwarte eröffnet. Die dieser Studie beiliegenden Pläne zeigen deutlich die Lage der Bibliothek.
(Beilage 1: Grundriss des Collegiums, Beilage 2: Die Bibliothek im ersten Stockwerk ,,B" und „C".)
Der Bibliothekssaal mit einem Flächenraum von rund 300 ma war mit Fresken bedeckt; die Einrichtung wurde sogar von aufgeklärten Schriftstellern bewundert. (Hinsichtlich der Beschreibung s. Anmerkung 22.)
Der Bücheranwachs erfolgte aus drei Quellen. 1. Geschenke und Zuwendungen der Universitätsdruckerei, 2. Geschenke aller Art und 3. Kauf.
1. Die Druckerei übergab der Bibliothek Exemplare der eigenen Produktion (eine frühe
Antezedenz der „Pflichtexemplare") und Produkte anderer jesuitischer Druckereien. Die Druckerei
war sogar der Hauptliferant ausländischer Bücher, 2. Die Geschenke stammten hauptsächlich aus
den Jesuitenprovinzen benachbarter Länder. Wien spielte dabei eine grosse Rolle. Der Jesuitenorden
selbst war bewusst der Wichtigkeit der internationalen Beziehungen zwischen Gelehrten Gesell-
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schaften (Akademien in Paris, Sanktpetersburg.) 3. Hinsichtlich des Kaufes von Büchern besitzen
wir aus den Jahren 1737—1773. Rechnungsbücher des Collegiums, wonach die Bibliothek jährlich
durchschnittlich 150-200 Ft. erhielt (s. Tabelle 4.) Diese Summe reichte allerdings nur für die Erwerbung besonders wichtiger Bücher aus. Gewicht wurde gelegt auf die ununterbrochene Besorgung
von Serienwerken und mehrbändigen Büchern (Acta Sanctorum, Werke von Suarez), auf den Kauf
neuer Ausgaben wichtigster Schriftsteller, diese eventuell für den Unterricht auch in mehreren
Exemplaren.
Die Bibliothek besass, ausser reichlichen Material zu Unterrichtszwecken, seiner Funktion
gemäss in erster Linie Bücher theologischen und philosophischen Inhalts. Da in dem von 1690. bis zur
Aufhebung des Jesuitenordens geführten Katalog im Prinzip jedes Buch mit Angabe seiner Ankunft
eingeschrieben worden ist, lassen sich sehr gut die Umwandlungen in der Auffassung im Jesuitenorden gegen die Mitte des XVIII. Jahrhunderts verfolgen. Die Reformbestrebungen, die vorzüglich
den staatlichen Eingriffen vorzubeugen trachteten, lassen sich klar erkennen in der Besorgung von
Werken newtonianischer Physiker (Boscovich, s'Gravesande, Musschenbroeck). Dass Werke der
grossen Philosophen des XVIII. Jahrhunderts fehlen, erscheint natürlich, nur Werke von Christian
Wolff vertreten die neuen Richtungen.
Die Aufhebung des Jesuitenordens am 21. Juli 1773. besiegelte auch das Schicksal des Collegiums
in Nagyszombat. Das Inventar des Collegiums wurde am 18. Dezember 1773. überreicht. Dieses
Inventar ist von grosser kulturhistorischer Bedeutung, da alles was dem Collegium angehörte (von
der Apotheke bis zur Küche) aufgenommen wurde. Auch die ganze Einrichtung der Bibliothek ist im
Inventar enthalten.) Hinsichtlich des Bücherbestandes s. die Tabelle 2.) Da sich die Bibliothek in
grosser Unordnung befand, wurde mit der Aufnahme des Bestandes Lajos Csapodi, Professor der
Dogmatik betraut. Nach der Revision des Bücherbestandes wurde nach neuen Richtlinien ein neuer
systematischer Katalog verfertigt. (Die Beschreibung dieses Kataloges s. in der Studie von Endre
Pál völgyi in diesem Jahrbuch.)
Drei Tabellen verweisen auf den Bücherbestand der Bibliothek: 1. an der Hand des 1690.
angefangenen Katalogs, 2. laut des Inventars und 3. laut des von Lajos Csapodi verfertigten Katalogs
von 1774. Dass in dem 1690. begonnenen Katalog die Zahl der Bücher grösser ist als im Katalog
von 1774., ist verständlich, da bei der Revision von 1774. viele Bücher schon nicht mehr vorhanden
waren und viele ausgemustert wurden. Dass im Inventar eine viel grössere Anzahl von Büchern
angegeben wurde als im Katalog von 1774., ist auch so zu erklären, dass im Inventar die Anzahl von
gebundenen Bandteilen (Stück), im Katalog dagegen die Anzahl von Bänden angegeben wurde.
Mit der Aufhebung des Jesuitenordens beginnt eine neue Periode in der Geschichte der Bibliothek: nun ist sie die Bibliothek der staatlichen Universität. Der Bestand, die Funkzionen ändern
sich. Die wichtigsten Fragen dieser Zeit werden von András Tóth im 3. Bd. der Annales behandelt.
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EGYETEMÜNK BERENDEZKEDÉSE BUDÁN*
(1777-1784)
TÓTH ANDRÁS

I.
Egyetemünk Budára történt átköltözésének előzményei az előző évtized végére
nyúlnak vissza. Hosszas, az egész egyetemi tanulmányi rendet érintő tárgyalások
után Mária Terézia 1769 július 17-én kiadott leiratával királyi oltalma alá helyezte
a nagyszombati Universitast, mely így jezsuita rendi intézményből - még a rend
feloszlatása előtt - jezsuita vezetés alatt álló királyi jellegű egyetemmé vált.1 Ugyanennek az évnek a végén megjelent az orvostudományi kart létrehozó rendelet is.
így teljessé vált az egyetemi szervezet.
Az oltalomlevél megjelölte az egyetemi oktatás legfontosabb állami célját:
a szaktudományos és erkölcsi nevelés elsőrendű feladatát a fiatalságnak állami
szolgálatra való nevelésében látja. Nem lényegtelen mellékcélja az egyetemi szervezet
és oktatás fejlesztésének az sem, hogy a magyar fiataloknak ne kelljen drága külföldi egyetemeken végezni tanulmányaikat. Ezzel elsősorban a protestánsok előtt
óhajtották bezárni a külföldi tanulmányutak eddig is szoros kapuit. Az uralkodó a
nemzet iránti háláját óhajtotta kifejezni akkor, amikor a nagyszombati egyetemet
különleges királyi oltalma, gondviselése és irányítása alá helyezte. Oltalmának
külső jeleként, királyi jog alapján, az üresedésben levő gazdag földvári apátságot

* A tanulmány elsőrendű forrásanyaga az Országos Levéltár (OL) helytartótanácsi levéltárának (Htt.) „Departamentum litterario-politicum" (Litt, pol.) с. iratanyaga, különösen annak alábbi
különkezelt iratsorozatai:
a) Acta abolitae Societatis Jesu (AASJ);
b) Acta senatus Regiae Universitatis Budensis (ASRUB);
c) Acta ad translationem Universitatis Tyrnaviensis spectantia 1776-1786. (AT). [Niczky
Kristóf költöztetési biztos előzetes rendezés nélkül lapszámozott iratai.]
Felhasználtam ezeken kívül az alábbi iratközléseket:
a) Fejér, Georgius: História Academiae scientiarum Pazmaniae archi-episcopalis ас M. Theresianae regiae literaria. Documenta. Buda, 1835. [Fejér].
b) Pauler Tivadar: A budapesti magyar kir. tudományegyetem története. I. kötet. Bp., 1880.
[Pauler].
c) {Eötvös József): A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek előterjesztése a magyarkirályi tudományos egyetem vagyonának kimutatása tárgyában. (Okmánytárral). Buda, 1869. (Okm.),
valamint az egyetem 1935. évi jubileumával kapcsolatban megjelent kartörténeti köteteket Eckhart
Ferenc (jogi kar), Szentpétery Imre (bölcsészeti kar), Győry János (orvosi kar), Hermann Egyed
és Artner Edgárd (hittudományi kar) tollából.
1
Az 1769. évi tárgyalásokra 1. Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária
Terézia korában Bp., 1899-1902. (a továbbiakban: Fmánczy) I. köt. 305-335. Az oltalomlevelet
kiadta Pauler 492-494.
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összes birtokaival és tartozékaival az egyetemnek adományozta. Az oltalmazó kéz
mellett azonban hamarosan érezhetővé vált a politikailag is keményebben irányító
kéz súlya: a választott egyetemi tisztségviselők (rektor, dékánok, magistratus) adminisztratív szerepkörbe szorultak, s az Egyetem vezetését osztrák gyakorlat
szerint kinevezett szervek (főigazgató, igazgatók, consistorium, s felettük az elnökkancellár) vették át.2
Az új egyetemi szisztéma kidolgozása során találkozunk egy olyan névvel,
mely még sokszor szerepel a felvilágosodás korának egyetemtörténetében: Niczky
Kristóféval. Az 1769. évi oltalomlevél kiadását megelőző tárgyalások során ő vetette
fel először az egyetem Budára költöztetésének gondolatát.3 Általános egyetemtörténeti vonatkozásban is jelentős Emlékiratának bevezetésében nevelési alapelveit
fejtette ki, s hangsúlyozta, hogy a latin oktatást csak akkor szabad elkezdeni, ha a
tanulók a német nyelv elemeivel már megismerkedtek. Javaslatának e pontja mutatja elhelyezkedését kora politikai rendszerében. Mindennemű nevelés alapjának
a valláserkölcsi nevelést tartotta, de ugyanekkor síkraszállt az arithmetika oktatásának terjesztése mellett is. Általános elveinek kifejtése után tér rá a magyar egyetem
elvi és gyakorlati problémáira. Alapelvként leszögezi - s ebben egyetért az oktatásügyi reform bécsi kidolgozóival - hogy a magyar egyetemnek is a bécsi mintát kell
alapul vennie, viszont a hazai jog oktatásának, általában a helyi szokásoknak
különleges figyelmet kell szentelni. Határozottan állástfoglal az egyetem székhelyét
illetően: jóllehet Nagyszombatban az alapok készen állanak, mégis Buda „a királyok
Ősi székhelye" „az ország középpontjában", mely az ország minden részéből egyformán könnyen érhető el. A budai királyi palota az egyetem befogadására kitűnően
alkalmas: csupán új csillagvizsgálót és természettudományi múzeumot kell építeni.
Az elaborátum természetesen az oktatás vonatkozásában a jezsuita rendre épít,
azonban a tomista teológiát piaristákra, a kameralisztikát, a jogi és az orvostudományi tárgyakat polgári személyekre óhajtotta bízni. Részletesen szólt a vezetés és
az ellenőrzés kérdéseiről, s a költöztetés anyagi szükségleteiről, azok fedezéséről.
Külön kitért a Budán létesítendő Egyetemi Könyvtár kérdésére: az ifjúság jobb
képzése és nevelése érdekében nyilvános közkönyvtár létesítését javasolta. Az anyagi
kérdéseket a földvári apátság és a székesfehérvári őrkanonokság jövedelmeiből,
ill. kölcsönökből óhajtotta fedezni.
Az államtanács július 29-én foglalkozott Niczky előterjesztésével. Gebier
tanácsos határozottan Buda mellett foglalt állást, s örömét fejezte ki, hogy végre
egy magyar politikus hajlandó egyházi jövedelmet közcélra fordítani, Stupan tanácsos megemlítette, hogy Niczkyéhez hasonló javaslat nemrégiben már elhangzott
az egri püspök részéről. Az államtanács végül az egész javaslatot véleményezés
végett a magyar kancelláriának küldte le. Eszterházy Ferenc kancellár Niczky
javaslatát túl merésznek tartotta. Szava a konzervatív körök véleményét tolmácsolta,
3

Az egyetem 1770. évi szervezeti reformjára 1. Pauler 58. skk. 1. és Győry 36. skk. 1.
Emlékiratát kiadta Fináczy I. köt. 388-301. l.-on Planum Universitatis Regiae in der königlichen Freystadt Ofen címmel. (Arcképét közli ,,A magyar nemzet története" c. mű VIII. köt. 314. 1.)
A szöveg a Fináczy-jeiezte lelőhelyeken kívül Einrichtungs Plan deren Studien in Königreich Ungarn
címmel található még Niczky iratai között is (AT 400-426). Ez utóbbi szöveg - mint erre címe is
utal - bővebb, átfogóbb jellegű.
3
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melyek politikai szempontból aggályosnak tartották az egyetemnek a központba
kerülését. Véleménye alapján Mária Terézia a költöztetés ügyét egyelőre levette a
napirendről. Az egyetem így Nagyszombatban maradt, s a régi keretek között folytatta munkáját.
A döntő fordulat 1773-ban, a jezsuita rend feloszlatásakor következett bt,
A négy évvel korábban állami oltalom alá vett intézmény ekkor vált de jure és de
facto állami intézménnyé. Megkapta a feloszlatott rend nagyszombati rendházának
minden vagyonát, s teljes mértékben a helytartótanács irányítása alá került. A rend
feloszlatása után - mint ezt Fináczy megállapítja4 - már nem kellett tekintettel
lenni az évszázados hagyományokra, az anyagi megkötöttségekre. Az egész egyetem
előtt új távlatok nyíltak. A belső átszervezéssel egyidőben természetesen újból
felmerült a Budára való költözés gondolata is. A neves magyar művelődéspolitikus
Ürményi József az udvari tanulmányi bizottságban 1774-ben említette a kérdést.
A bizottság a pesti invalidusházat hozta szóba; Mária Terézia már ekkor a budai
várra gondolt. A kibontakozás azonban még mindig a távoli jövendőben volt: nem
csupán az átköltöztetés technikai jellegű kérdései vártak megoldásra, hanem az
ezek kivitelezését lehetővé tevő anyagi problémák is.
A jezsuita rend feloszlatása után az egész birodalomban meg kellett teremteni
a közoktatásügy új szervezeti és anyagi kereteit. Ezt a célt szolgálták a tanulmányi
alap és az egyetemi alap. Bonyolult, sok érdekes tanulságot rejtő történetük még
megírásra vár.4a Mindkét alap a jezsuita rend vagyonából keletkezett, s eredetük
ily jellege tette lehetővé, hogy több mint egy évszázadon át vitatni lehetett az egyetem, sőt az egész magyar állami közoktatás egyházi vagy állami jellegének kérdését,
az egyházi beleszólás mértékét. A jezsuita vagyon (az ún. „massa jesuitica") két
részre oszlott: a tisztán egyházi jellegű vagyonra (a volt, s az idők során jezsuita
birtokba került prépostságok, apátságok, mint р. o. Bozók, Sellye, Turóc stb.),
ill. az egyéb jellegű vagyonra. A rend feloszlatása után a tisztán egyházi jellegű
vagyont természete szerint oktatási célra fordították. Az egyéb jellegű vagyon
királyi kegyből nem az államkincstár kezelésébe került, hanem szintén oktatási
célra nyert felhasználást. Ennek ellenére az egyes vagyontestek jellegének megállapítása sokszor hosszas tárgyalást tett szükségessé (így р. о. a soproni volt keresztes barátok birtoka, az ún. „crucigeratus" esetében). A jezsuita összvagyon mértékét mutatja, hogy a tisztán egyházi vagyon 3,25 millió Ft-ot, az összes vagyon
7,76 millió Ft-ot tett ki, s ebből az összes vagyonból 1,82 millió Ft-ra rúgtak a tőkekihelyezések.
A hosszú évekig amorf alakban kavargó, pontosan csupán 1780-ban körvonalazott fenti tanulmányi alapból már feltűnően korán, 1775-ben kivált, és szervezett
4

Fináczy II. 142-155. A 144.1. idézi a felhasznált magyar kancelláriai ügyiratokat.
A kérdés egyik eszmetörténeti szempontból is jelentős összeállítását olvashatjuk Apponyi
Albert-Apáthy István: A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok és alapítványok
jogi természetének megvizsgálására ... kiküldött bizottság előadóinak jelentései. Bp. 1883. c. kötetében,
melyben a tanulmányi alappal Apáthy két jelentése foglalkozik. Az előszó ismerteti az előzményeket:
az 1870-ben kiküldött bizottság véleményét (benne Ghyczy Kálmán „egészen communisztikus"
felfogását), Hamar Pál jogügyi igazgató katolikus egyházi, Szepessy Mihály ezzel szembenálló véleménynnyílvánítását, majd a Schlauch-Ipolyi-féle bizottság munkálatait.
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formát öltött az egyetemi alap. Mária Terézia ekkor a massa jesuiticáhól kihasította
a nagyszombati kollégium minden vagyonát, s ezekből, valamint a földvári apátságból létrehozta az egyetem további létét biztosító egyetemi alapot; ez a kihasítás
évében 1 465 000 Ft-ot tett ki, s évi jövedelme 61 723 Ft volt.5 Gyakorlatilag ez
tette lehetővé, hogy a költöztetés kérdését újból fel lehetett vetni. Ürményi kivárta
a lelkileg is legalkalmasabb pillanatot: a Ratio Educationis végső fogalmazványának bemutatásakor hozta a kérdést újból szóba az uralkodó előtt. A döntő megbeszélésen kemény ellenzékkel kellett megküzdenie: a prímás, az országbíró, a
magyar kancellár Eszterházy Ferenc - részben politikai, részben anyagi okokból
- mereven ellenezték a költöztetés gondolatát. A tanulmányi bizottság elnöke,
Balassa Ferenc ingadozott; egyedül Kelcz tanácsos állt Ürményi mellett. Az értekezlet végülis úgy határozott, hogy a kérdést a helyszíneken bizottságnak kell megvizsgálnia.
Az alábbiakban az egyetem budai berendezkedésének, ottani rövid életének
kérdéseivel foglalkozunk. A korszak átmeneti jellegű volt, szereplői új helyzetekben új utakat kerestek. Adminisztratív átszervezések és viharos ideológiai küzdelmek
nehezítették a kibontakozást. Látni fogjuk, hogy a hét budai esztendő mégsem
volt hiábavaló.
A budai korszak oktatás- és hivataltörténetét a korábbi egyetemtörténeti
irodalom már alaposan feltárta. Nem volt célunk, hogy az ezekben olvasható adatok alapján minden részletre kiterjedő összefoglaló képet nyújtsunk a korszak történetéről. Arra törekedtünk, hogy egyrészt eddig ismeretlen forrásanyag alapján
figyelmen kívül hagyott eseményekre, összefüggésekre rámutassunk, másrészt megvizsgáljuk, mi az, ami a budai évekből már a jövő felé mutat.
II.
Eszterházy kancellár 1776 augusztus 3-án magánlevélben közölte Niczky Kristóffal, hogy a királynő őt szándékozik kinevezni a költöztetési bizottság elnökévé.6
Ezzel elvileg már el is dőlt az a kérdés, hogy költözik-e az egyetem vagy sem? hiszen Niczky volt az első, aki a gondolatot hét évvel ezelőtt felvetette. Két nappal
később a kancellária hivatalosan is közölte Niczkyvel a megtisztelő megbízatást7
és munkatársainak - Szabó András kanonok, egyetemi tanár és Kempelen Farkas
kamarai tanácsos - nevét. A megbízatást instrukció egészítette ki: a bizottság azt
vizsgálja, „mi válik inkább a közjó, illetve a közoktatás hasznára"', Vizsgálódásai
során kérje ki nem csupán az egyetemi vezetőség, de építészek és mesteremberek
véleményét is; térjen ki az aprólékos részletkérdések vizsgálatára. Ne csupán a
budai, ill. a pesti megoldási lehetőségeket nézze, hanem a Nagyszombatban való
maradásét is: mire lenne ott szükség, hogy az intézmény „egyáltalán egyetemnek
legyen nevezhető!" A műszaki kérdések mellett már kezdetben felmerültek erköl5
6
7
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Fináczy II. 155-178.
AT 546-547.
AT 463^67.
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*ek is: meg kell akadályozni, hogy Budán, különösen a Tabánban az emberiség
szemetje gyülekezzék össze; ellenkező esetben félős, hogy az ifjúság erkölcsei megromlanak.
A költöztetési bizottság azonnal munkához látott, s jelentését már 1776 december 22-én benyújtotta a kancelláriának.8 Előmunkálatait - mint ezt Níczky értékes
iratcsomójából látjuk - a kívánt alapossággal végezte. Az egyik elaborátum az
epületek akkori helyzetéről, a szükséges építkezési költségekről nyújtott felvilágosítást A nagyszombati vizsgálatot helyi és pozsonyi szakértők bevonásával végezték,
es bevezetőben részletes leíró ismertetést adtak az összes egyetemi épületről és létesítményről (így p. o. a botanikus kertből, mezőgazdasági mintakertből és sétahelybol álló rendi parkról). A nagyszombati elhelyezés kérdését vizsgálva a bizottság
általában megállapította, hogy az ifjúság a város 551 házában elszállásolható lenne,
f Z ^ b a ? a száll ásbérek magas volta miatt a submuralis házakba húzódnak, „meyek
erősen nedvesek és nagyon károsak az egészségre". Jelezték, hogy ez azonban
nem lényeges kérdés: ha az egyetem Nagyszombatban marad, úgyis minden vonathozásban jobb elhelyezésről kell gondoskodni. Az átköltöztetést is magasabb szempontok alapján kell elbírálni. Fegyelmi szempontok is felmerültek; szóba került az
általában sok bajt okozó jogászok konviktuális elhelyezésének kérdése. A jogi kar
ezt a megoldást ellenezte; egyrészt attól félt, hogy így nagyobb lesz „az erkölcsi
romlás", másrészt attól, hogy az anyagi különbségek jobban fognak érződni. A bizottság végső számítása szerint a nagyszombati építkezésekre 161191 Ft-ot kellett volna szánni. Egyébként az ottmaradásnak egyik legsúlyosabb ellenérvét az
orvostudományi kar szolgáltatta azzal, hogy a kisvárosban lehetetlen lenne megtelelő kórház létesítése és a klinikai gyakorlat biztosítása.9
A budai elhelyezés vizsgálatakor a bizottság egyelőre nem számolt a királyi
palotával. A szövegből világosan látszik, hogy a Budára való költözés volt a bizottság valamennyi tagjának szívügye. Összesen kb. 180 000 Ft-ra becsülték azt az
összeget, melyből az új központi épületet, a csillagdát és az új botanikus kertet
létesíteni, ill. a már meglevő épületeket (a volt jezsuita kollégiumot és szemináriumot)
renoválni lehetett volna. Sem a megközelíthetőség, sem az élelmezés, tűzveszély és
vízellátás terén nem láttak problémát. A nemes ifjakat a Várban, a többieket, a
ízi- és a Krisztinavárosban gondolták elszállásolni. A csillagvizsgálónak eredetileg
a Corvm-könyvtárnak vélt romépületet szánták. Behatóan foglalkozott a bizottság
az erkölcsi kérdéssel is, s úgy vélte, hogy nincs különösebb veszély: a szálláshelyeket
nyilvántartásba kell venni, s a rosszhírű Tabánba nem szabad kvártélyt engedélyezni,
ozan ésszel jegyzik meg, hogy „hacsak nem ellenőrzik szorgosan, az ifjúság mindenütt
ajlandó a vétekre." A szöveg élményszerű hangneméből úgy tűnik, hogy személyes
apasztalatok alapján vélik eltiltandónak a nyilvános fürdők látogatását: „számosan
f 336
„
-361. „Qualia aedificiapro Universitate praeexistant ? Et in quo statu sunt?"(Valószíd' e ^ e m p e I e n fogalmazványa, Niczky jegyzeteivel.) - AT 108-117. „Summarische Erläuterung der,
A? ]T*setzun£ der Universität von Tyrnau nach Ofen, betreffenden Fragen."-(Niczky signojával.)
AZ ebben említett tervrajzok (AT 389-393) Georg Karl Ziltach pozsonyi építész kezétől származnak.
endezkedés s o r á n is
AT^RO*
együttműködött a bizottsággal. - Költség-összehasonlító táblázat:
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keresik fel minden ruházatukat levetve a közfürdőket; ez a féktelen látvány a tanuló
ifjúságban tisztátalan gondolatokat kelt."
A pesti megoldást javallaná a bizottság szerint a város kitűnő fekvése, házainak
nagy száma, vízben való bővelkedése. Viszont: nincsenek egyetemi célra alkalmas
épületek s így ezek létesítése nagy összegbe (kb. 290 000 Ft) kerülne.
A három lehetőség részletes vizsgálata után a bizottság levonta a konklúziót:
az egyetemet, mely ,,minden tudományágnak nyilvános tárháza", az ország közepén,
mindenki által megközelíthető helyen kell elhelyezni. Sorra cáfolta a nagyszombati,
ill. a pesti elhelyezést javalló érveket, s felsorakoztatta érveit a budai megoldás
mellett. Budán, mely az ország központja, minden kar igénye kielégíthető. A jogászok közvetlen kapcsolatban lehetnek a legfelsőbb bírósággal; az orvosképzésben
rendelkezésre áll a kórház (a régi János-kórház) s ott a sebészet s a boncolás technikai
feltételei. A protestáns ifjúság a környék falvaiban megtalálja templomait, s így
ez sem lehet annak akadálya, hogy tanulmányait itthon, s ne külföldön végezze.
A tervezés szerény méreteit mutatja a tervezett központi épület vázlatrajza. A földszinti és az első emeleti fronton helyezkedtek volna el az orvoskari előadótermek
és lakások, a pedellus lakása és a career, valamint (két szinten) az Egyetemi Könyvtár.
Az első emelet oldalszárnyain a jogi kar két, a hittudományi kar négy előadóterme
és két lakószoba a könyvtárigazgató részére. A második emelet hátsó traktusán
a bölcsészkar két előadóterme, a természettudományi múzeum és a természetrajz
professzorának lakása talált volna helyet. A főfrontra tervezték a tanácstermet, az
aulát, a fizikai szertárat és a levéltárat. Az anyagiakat illetően a bizottság úgy vélte
hogy a budai megoldás kb. 44 000 Ft-tal kerülne többe, mint Nagyszombat átépítése.
Az összes költségekből kb. 40 000 Ft esik a seminarium generale (központi papnevelde) építésére. A 180 000 Ft összkiadásból kb. 133 000 Ft terhelné a tanulmányi
alapot. A bizottság jelezte, hogy az egyetemi alap évi maradványa 9000 Ft, mely
tőke-, ill. szükség esetén kamattörlesztésre fordítható. Felhasználható lenne még
ezen felül az eladható nagyszombati épületek vételára, az Egyetemi Nyomda kb.
1000 Ft értékű elfekvő raktári készlete és az a 10 000 Ft hozzájárulás, melynek
megfizetésére a budai megoldás esetén Buda város tanácsa magát kötelezte. A tervezés az irrealitás mezejére tévedt, amikor a bizottság úgy vélte, hogy ha a királyi
palotát az egyetem megkapja, csak 10 000 Ft lenne az átépítési költség, és csak az
angolkisasszonyok kitelepítéséről kellene gondoskodni.
A Niczky vezette bizottság javaslataival 1777 január 16-án foglalkozott az
egyetem átköltöztetésének elvi irányításával megbízott ún. vegyes bizottság Eszterházy kancellár elnökletével, Ürményi tanácsos előadásában, az alkancellár, Keltz
tanácsos és a Niczky-bizottság tagjainak részvételével.10 A jegyzőkönyv bevezetőben
10

Az ülés jegyzőkönyvének teljes szövegét kiadta, a költöztetés előzményeinek és kérdéskomplexumának számos részletét plasztikusan megvilágította Szalatnai Rezső: Kempelen Farkas és az
Egyetem átköltöztetése Budára. Bp. 1959. (A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 6. sz. Klny.
„Tanulmányok Budapest múltjából" XIII. kötetéből.) - Úgy véljük, hogy Szalatnai, amikor jogosan
hangsúlyozza Kempelen elsősorban adminisztratív szerepkörének fontosságát, indokolatlanul mellőzi Niczky elvi irányító szerepének jelentőségét. Tanulmányában hiányolható az egyéb levéltári
forrásanyag feltárása s kifogásolható a túlságosan sok feltételezés. - Kempelen szerepével egészen
futólagosan foglalkozott még Szentmihályi János (A Könyvtáros, 1954. 3. sz. 21. 1.)
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jelzi, hogy az uralkodó a magyar kancellária január 3-i, a Niczky-bizottság tervein
alapuló előterjesztése nyomán a budai palotát átengedte egyetemi célokra. Ezzel a
kérdés lényege eldőlt, a továbbiakban a lebonyolítás módozatát kell tisztázni.
A bizottsági előterjesztés egyes pontjai mellett szokás szerint az uralkodó sajátkezű
döntései olvashatók. A bizottság személyi vonatkozásban jelentős egyik javaslatában Kempelennek minden más elfoglaltság alól való mentesítését kérte, hogy
minden idejét a költöztetés és berendezkedés ügyeinek tudja szentelni. A továbbiak
során már csupán a budai elhelyezkedés technikai kérdései kerültek szóba; így az
egyes karok berendezkedése, a csillagvizsgáló, az alsóbbfokú iskolák, a nyomda»
a szeminárium és a könyvtár kérdései. Mária Terézia csupán a könyvtárral kapcsolatban tett lényegbevágó megjegyzést: azonnali átköltöztetését sürgette, s elrendelte, hogy a tudományos kutatás és oktatás számára felesleges anyagot a Nagyszombatban létesítendő akadémia részére ott kell hagyni, ill. át kell adni az azt
igénylő papságnak. Ekkor még nem született döntés a nemesi akadémiát és az anyagi
kérdéseket illetően.
A vegyesbizottsági jegyzőkönyvhöz fűződő királyi döntések alapján született
meg 1777 február 10-én az egyetem költöztetése felől intézkedő alapvető jogszabály.11
A korábbi, elsősorban Niczky által kifejtett alapelvek értelmében itt Mária Terézia
az egyetemet ,,a magyar tudományos és irodalmi élet éltető anyjának" nevezi. Kifejti,
hogy egyetlen, de teljes egyetemet óhajt létesíteni az ország középpontjában, s erre
a célra átadja a budai palotát, az angolkisasszonyok kertjét, a jezsuita rend budai
épületeit és Buda város ajándékaként az ún. Corvin-házat (a mai Országház u. 13. sz.
helyén). Elrendeli, hogy a jezsuita rend volt kollégiumában (később a kamara,
majd a pénzügyminisztérium elnöki épülete; ma üres telek a Mátyás-templom
mellett) generale seminariumot kell létesíteni. A nemesi akadémiát (Theresianum)
ötven főre kell létesíteni, a költöztetés és az egyetem további anyagi léte biztosítására
az üresedésben levő pécsváradi apátság jövedelmeit kell felhasználni, amit kiegészít
a kamara által térítendő 30 000 Ft, valamint Buda város 10 000 Ft-ja. A nagyszombati épületeket a katonai árvaház kapta meg, de az épületben fog működni továbbiakban is egy királyi akadémia bölcsészeti és jogi studiummal, melyet kiegészít
a teológiai képzést szolgáló Szt. István-szeminárium. E legfelsőbb elhatározás
alapján az udvari kamara 1777 március 6-án a magyar kamarának adott utasításában12 foglalta össze a legfontosabb gyakorlati tennivalókat, köztük a Buda város
ajánlatait illetőket is (vízvezeték létesítése, a Jezsuita-lépcső befedése, vásártartás
a várban, közvilágítás). A 30 000 Ft-os kamarai hozzájárulás első részleteként a
szintén üresedésben levő nyitrai püspökség jövedelméből rendelt kiutalni 10 000 Ft-ot
a Niczky-bizottság kezéhez.
Ezzel kezdetét vette az egyetem átköltöztetésének gyakorlati lebonyolítása.
Március 13-án megtörtént a nagyszombati épületek átadása a katonai árvaház
részére; majd 26-án Niczky a budai épületek tulajdonbavétele felől tett konkrét
javaslatokat.13 A költöztetés lefolyását a vegyes bizottság, ill. a tanulmányi bizott11
12
13

Kiadva Okm. VIII. sz. (33-37.) és Fejér X. sz. (34-36).
Okm. IX. sz. (37-38.)
AASJ 1777. Coll. Bud. nr. 4. fol. 27-28., 144-145. és 19-20.
95

sag jegyzőkönyvei alapján kísérhetjük nyomon. A vegyes bizottság március 16-i
ülése14 a legfontosabb gyakorlati kérdésekként a budai tanáccsal való kapcsolat
fenntartását és Affalter budai várinspektor megfelelő instruálását jelölte meg. Egyebekben a könyvtár és a nyomda költöztetéséről, a fizikai, matematikai és mechanikai
szertárak és a csillagvizsgáló sorsa felől tárgyaltak. A fizikai szertárral kapcsolatban külön kiemelték Piller professzor nemzetközi szinten is jelentős tevékenységét.
A tanulmányi bizottság április 21-i ülésén15 az Affalter részére készített utasítást
beszélték meg; közvetlen feletteseként Kempelent jelölték meg, míg Szabó András
Nagyszombatban ügyködött a költöztetés érdekében. Ezen az ülésen tárgyalták meg
a szállítás lebonyolításának részletkérdéseit is. Kempelen a vágszeredi sóhivatal
vezetőjével együtt kötött szerződést a nagyszegi ( = nádszegi) fuvarosgazdákkal;16
amikor ezek Nagy szegről Szeredre szállítják a sót, Szeredről Nagyszombatba mennek s onnan rakodva térnek vissza Nagyszegre, ahol a terhet majd átrakják a Budára
tartó üres sószállító hajókra. A súlyosabb terhek részére Rajcsányi sótárnok hat
tutajt állít össze; ezek faanyagát majd a budai építkezéseknél tudják felhasználni.
A tanulmányi bizottság május 13-án tartott ülésén17 már az egyetemi célokat szolgáló
épületek átadás-átvételét vehették tudomásul. A tanulmányi alap nevében Vörös
Antal h. főigazgató adta át a Niczky-bizottságnak a budai volt jezsuita épületeket;
ugyanekkor Buda városa örökjogon a Corvin-házat, Kempelen a kamara képviseletében a királyi palotát adta át az egyetemnek. Ez a jegyzőkönyv egyenként sorolta
fel a palotában és azon kívül található, egyetemi célt szolgálandó helyiségeket. Ezek
számszerű megoszlása világosan mutatja, hogy az oktatási és az egyéb célokat
szolgáló helyiségek, aránya nem volt egészségtelen. Központi célt szolgált kilenc
helyiség (templom, dísz- és tanácsterem, levéltár stb.). Tizenhárom helyiségben
lakások voltak; 27 helyiség közvetlenül oktatási célt szolgált, s ezek mellett hat
helyiségben a könyvtár és a szertárak (múzeumok) helyezkedtek el. Közvetlen vagy
közvetett oktatási célra állt tehát rendelkezésre a helyiségeknek kb. 60%-a.
Kempelen irányításával a nyár folyamán gyors ütemben haladtak előre a budai
előkészítő munkálatok. Erről a korszakról a már említett bizottsági jegyzőkönyveken
kívül Kempelennek Niczkyhez intézett levelei is tájékoztatnak.18 Egy június 20-án
kelt levél p. o. a munkálatokkal kapcsolatos személyi nehézségekről szól, s érinti
Kempelen és Hillebrandt főépítész nézeteltéréseit, „Es ist unbegreiflich, was alles
14

AT 383-388. (U.a.: AASJ 1777. Coll. Bud. nr. 4. fol. 152-162.)
U.o. fol. 140-198.
16
Nem írhatjuk alá Szalatnai i.e. 13. és 21. I. (23. jz.) alatt mondottakat Nagyszeg, Nádszeg,
ill. Nagylég vonatkozásában. Vályi András 1796-1798-ban megjelent műve szerint (Magyarországnak
leírása. II. 651. és 647.) Nagyszeg azonos Nádszeggel (a Kisduna mellett, sóházzal!). Ugyanígy írja
le Nádszeget Fényes Elek is (nagy sóházzal, rakodóhellyel; lakosai hajókáznak). Szemben a Nádszegről ma közölt helyzettel, a Gönczy Pál-féle megyetérkép (1885) alapján is megállapítható, hogy
Nádszeg mellett egy azóta kikapcsolt holtág húzódik, ill. a faluból közvetlen átkelőút vezet a csallóközi Vasárut felé. Más forrásaink is kifejezetten Nádszegröl szólnak (p.o. AASJ. 1778. Univ. Bud.
27. pos. 22.) - Teljesen valószínűtlen, hogy a fuvarosok a Csallóköz közepén fekvő Nagylégröl
valók lettek volna.
17
AASJ 1777. Coll. Bud. nr. 4. fol. 224-234., 259., 264-5. Ezt az állagfelmérést említi a 23a.
jz-ben adott Czagány-mű 49. sz. jz-e.
18
Kempelen levelei: AT 373-382. - A tanulmányi bizottság jegyzőkönyve: Okm. X. sz. (28.1.)
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aus Chicane geschehen karmi" - sóhajt fel Kempelen. Július 8-án részletesen beszámol
a munkálatok állása felől, s okát adja a késedelmeskedésnek: egész álló nap a mesteremberekkel tárgyal, nem szólva hivatalos személyek (így р. o. Ürményi) szemléiről. Részletesen szól az egyes épületek helyzetéről, a kőműves- és asztalosmunka
menetéről. Ekkortájt indultak meg - hosszas vita után - a csillagvizsgáló építkezési
munkái is a palota tornyában.19 Műemléki szempontokat - úgy tűnik - még a
kitűnő Kempelen sem tartott szem előtt; egy gótikus ablakot „modern" formára
alakított át, mivel így véleménye szerint az egész épület jobb külsőt nyert. Az anyagiakat illetően jelezte, - nem utoljára! -, hogy újabb pénzre van szükség: 26 427 Ftra.20 Augusztus végén tárgyalta meg a tanulmányi bizottság a Buda város anyagi
kötelezettségeivel kapcsolatos problémákat. A város szép ígéreteket tett, amikor
megcsillogtatták előtte a költözködés lehetőségét, azonban csak nehezen volt hajlandó azokat teljesíteni. A 10 000 Ft megfizetése nem volt kétséges, azonban sok
szó esett a vízvezetékek, a vásártartás, az utak kérdéseiről. Hosszas vita után a
város csak a Jezsuita-lépcső befedése alól kapott felmentést.
Szeptember 9-én a helytartótanács értesítette az egyetemet, hogy az uralkodó
felmentette az elnököt (Szentiványi Rafael püspök), a kancellárt (Richwaldszky
György püspök) és a jogi kar igazgatóját. Egyúttal elnökké kinevezte Patachich
Ádám kalocsai érseket, kancellárrá Nagy Ignác püspököt, a jogi kar igazgatójává
Vörös Antalt, az orvosi kar igazgatójává Vezza Gábor országos főorvost. Ugyanekkor jelent meg Systema novae Universitatis címmel az új egyetemi helyzettel
kapcsolatos személyi, tanulmányi és anyagi jellegű intézkedések gyűjteménye:
kinevezések a rektori hivatalban, a karokon, az Egyetemi Könyvtárban, az Egyetemi
Nyomdában és a csillagvizsgálóban; tankönyv- és nyugdíjügyek.21
Az őszi hónapok szintén szorgos szervezőmunkával teltek el; ennek eredményeként 1777 november 8-án a helytartótanács hivatalosan is tájékoztathatta az országot
a költöztetés megtörténtéről.22 Érdekes a tájékoztatás indoklása: azt, hogy az egyetem Budára költözött, nem kellett külön indokolni, mivel az ország központjába
való költöztetést a józan ész kívánta meg. Alaposabb magyarázatra szorult viszont
az a kérdés, hogy miért először az egyetem ment Budára, s nem a központi igazgatás
szervei. íme a magyarázat: Pozsony jobb kormányzati székhely, mint Buda, mert
közelebb van Bécshez és az örökös tartományokhoz! így lett a királyi palota a
„tudományok székhelye". A tájékoztatás részletesen foglalkozott az ifjúsággal kapcsolatos erkölcsi kérdésekkel, az akadémiai bentlakásos rendszer fegyelmi rendjével. Végül az egyetem ünnepélyes megnyitását 1778 május 13-ra, a királynő születésnapjára helyezte kilátásba.
A tájékoztató kiadásakor gyakorlatilag már befejeződött - úgy, ahogy azt
Kempelen tervezte - az egyetem Budára való költözködése. 1777 augusztus 24-én
19

Hell Miksa és Weiss Ferenc csillagászprofesszorok ezzel kapcsolatos szakvéleményét 1.:
AT 369-372. Szerintük a toronyról már messziről fel fogják ismerni a tudományoknak és művészeteknek szentelt hatalmas, királyi épületeket.
20
Ezt az összeget Mária Terézia szeptember végén engedélyezte (AASJ 1777. Coll. Bud. nr. 4.
fol. 410.)
21
ASRUB 1777. sept. nr. 1. és AASJ 1777. Coll. Bud. nr. 4. fol. 415^*54.
22
ASRUB 1777. nov. nr. 15. (Kiadva: Okm. XI. sz. 42. 1.)
7 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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tartották az utolsó nagyszombati előadást, majd felhangzott az egyetemet búcsúztató ének a szomorú nagyszombati utcákon:
Ergo vale parva Roma
Magnae Romae aemula,
Derelinquo desolata
Tecta tua comptula.

Kis Róma sok díszes háza,
Búcsút mondok teneked,
Nagy Rómának vetélytársa
Szívem itthagy, s elfeled.

Rex me iubet ire Budám,
Terra-mari urbem notam.
Erris posthac, nisi fallor,
Oppidorum famula.

A királynő parancsára
Elmegyek én most Budára.
Félek, hogy majd híred elvész
S ismeretlen lesz neved.23

Majd november 3-án a budai palotában a Mátyás-templomban tartott évnyitó
istentisztelettel megnyílt az első budai tanév. Az első előadást november 9-én tartották.
III.
A legújabb építészettörténeti irodalom, különösen Czagány István korabeli
tervrajzokkal bőven illusztrált, kitűnő munkája23/a lehetővé teszik, hogy rövid áttekintő pillantást vessünk a budavári palota akkori állapotára. Mellőzve most a
korábbi építkezések ismertetését az 1686-1748 évekből - melyek során számos
ismert névvel találkozunk (de la Vigne, Ceresola, Prati, Matthey), s melyekkel
р. o. a vízemelő szerkezetek létesítése is összefügg - csupán a tárgyunkkal szorosan
összefüggő legújabb műszaki munkálatokat említjük. Mária Terézia uralkodásának
első éveiben Grassalkovich Antal javaslatára merültek fel az első tervek, melyekben
több idegen építész mellett Mikovinyi Sámuel is résztvett. Ez az építkezési korszak
1758-ban abbamaradt, majd 1765-ben újra megindult a neves F. A. Hillebrandt,
ill. Grassalkovich építésze, Oracsek Ignác részvételével. A munkálatok nyomán
1760-ban már készen állt a palota középső része. 1766-ban Albert tescheni herceg
helytartó, a királynő veje beköltözött a palotába, mely így elsőízben újra a magyar
államigazgatás központja lett. 1769-ben már 203 helyiség állt készen .a palotában;
1771 után készült el a Zsigmond-kápolna. Albert herceg az egyetem áthelyezésekor
elhagyta a palotát, és visszaköltözött Pozsonyba.23/b Az egyetemi berendezkedésekkel kapcsolatos belső és külső építkezési munkálatokon kívül csupán a díszteremben
készült egy jelentős műalkotás: Vincenz Fischer festette meg a négy fakultás képét
1778-1780 között.
A jó ütemben lebonyolított kéthónapos költözködés lezajlása természetesen
23
A költöztetés lefolyását, a verset 1. Pauler 122. skk. 1. és Szalatnaii.c. 13-14., 21.1. A magyar
fordítás Vértesy Miklós munkája.
23/a
Czagány István: A budavári palota és a Szent György téri épületek. Bp. 1966. Műszaki
Kk., 194.1. A kötet 183-188.1. részletes tájékoztatást nyújt az OL. Terv- és Térképtárában található
tervrajzanyagról is. A palota korabeli külső képét a 24. 1. látható metszet, alaprajzát a 26-27. 1.
levő vázlatok nyújtják.
23/6
Albert herceg visszaköltözésének nyilván politikai okai is voltak. Ezek alaposabb vizsgálata
érdekes adalékkal szolgálhatna a korabeli magyar-osztrák államigazgatási viszony történetéhez.
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nem jelentette azt, hogy már minden építkezési és berendezkedési munka befejeződött. Az új egyetemi tanács első ülésein még számos ilyen kérdés merült fel, azonban természetesen szerepeltek a lényeges, tartalmi kérdések is: az oktatás és a tudományos kutatás szükségletei (központi és tanszéki könyvtárak, műszerek, szerszámok). Érdekes meg nem valósult tervként ekkor merült fel p.o. egy Ephemerides
Eruditorum с bibliográfiai tájékoztató lap kiadása is, melynek célja a professzorok
alapos és rendszeres tudományos bibliográfiai tájékoztatása lett volna.24
A leglényegesebbek azonban változatlanul az anyagi természetű kérdések
maradtak. Ezek egyrészt mint egyedi tanszéki, másrészt mint összegyetemi szükségletek jelentkeztek.25 Az egyetem jövedelmei ebben a korszakban két forrásból eredtek. Egyrészt a 411 651 Ft kihelyezett tőke után kapott 5%-os kamatokból (kb.
19 000 Ft), másrészt az egyetemi birtokok (Sellye, Turóc, Földvár, Bozók) jövedelméből (kb. 52 000 Ft). Az összjövedelem tehát 71 000 Ft volt. Ezzel szemben állt
évi 83 000 Ft kiadás (ebből 12 000 Ft túlkiadás az előző évről) és a 26 427 Ft építkezési adósság. A kiadások terén a központi igazgatás 10%, a bölcsészkar 18%,
a másik három kar 12-12% aránnyal szerepelt. Az Egyetemi Könyvtárra 6%, nyugdíjakra, kegydíjakra 10%, egyéb oktatási célra 10%, egyebekre szintén 10% jutott.
A tanulmányi bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy a birtokok jövedelmére nem
lehet pontosan számítani. A hiányokkal kapcsolatban a bizottság elnöke, Balassa
Ferenc elvi jelentőségű javaslatot tett: mivel a birtokjövedelmek előre nem látható
körülményektől függenek, s ezek alakulása anyagi csődhöz is vezethet, biztosítani
kellene az egyetem nagyobb méretű állami támogatását, az egyetemi alap felemelését. Az uralkodó válaszában elismerte, hogy a birtokjövedelmek nem állandóak,
viszont úgy vélte, hogy a turóci birtokból lényegesen nagyobb bevételt is elő lehetne
teremteni. Hangsúlyozta, hogy teljes mértékben tisztában van az egyetemmel kapcsolatos kötelezettségeivel, azonban állandó jellegű - mai fogalommal költségvetéshez tartozó - kiadást nem óhajtott vállalni. Engedélyezte ugyan a költöztetéssel
kapcsolatban időközben felmerült 26 427 Ft-nak a tanulmányi alapból történő
kifizetését, viszont sietett megállapítani, hogy az egyetemet nem állami, hanem államilag támogatott alapítványi intézménynek tartja. Ez azt jelentette, hogy a Balassajavasolta éves támogatási összeg felemelése nem valósulhatott meg. A királynő
azt ajánlotta az egyetemnek, hogy előbb tegyen kísérletet anyagi helyzete rendbehozatalára, az Egyetemi Nyomda és az Egyetemi Könyvtár helyzetének felülvizsgálatára, az egyetemi levéltár megfelelő kezelésére, - mintha ezzel elő lehetett volna
teremteni az évi sokezres költségvetési hiányt. A tanulmányi bizottság igyekezett
eleget tenni a felszólításnak, sürgette az egyetemi birtokok új urbáriumainak elkészítését és jelezte, hogy Sellye esetében (új felméréssel) sikerült évi jelentős jövedelem-emelést elérnie.
Az uralkodó anyagi természetű elvi állásfoglalása a továbbiakban sem változott:
az egyszeri, időnként jelentkező kiadásokat fedezte, azonban nem járult hozzá az
24

A lap kiadása felől a Ratio Educationis 155. és 177. §-ai intézkedtek. A kérdés a későbbi évek
során többször felmerült; az Egyetemi Könyvtár lett volna e kiadvány gazdája. (AASJ 1777. Coll.
Bud. nr. 4. pos. 220. - ASRUB 1778. dec. nr. 13. - ASRUB 1779. mart. nr. 27.)
25
Az egyetem vagyoni helyzetével kapcsolatos összesítő felterjesztésre (AASJ 1777. Coll.
Bud. nr. 4. pos. 222.) 1778. január közepén érkezett meg a döntés (и.о. 1778. Univ. Bud. 27. pos. 1.)
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éves költségvetési tételek rendszeres felemeléséhez. Nem változott a helyzet akkor
sem, amikor idővel kiderült, hogy nem csupán a Niczky-bizottság anyagi elképzelései
voltak teljesen légből kapottak, hanem az időközi hiteleket sem számították jól
ki. 1778 április 7-én Kempelen kénytelen volt újabb hitelt kérni. Kiderült, hogy
kereken 30 000 Ft-ra lenne még szükség. Mária Terézia - időközi kiadásról lévén
szó - kedvezően intézkedett: még április végén kiutalt a tanulmányi alapból
50 000 Ft-ot azzal, hogy ebből 20 000 Ft-ot a szeminárium építésére és felszerelésére
kell fordítani. Egyúttal elrendelte a legszigorúbb takarékosságot, s az építkezések
befejezésének határidejét augusztus 30-ban jelölte meg. Utasította a bizottságot havi
jelentéstételre is.26
Már korábban elrendelte, hogy a megnyitásra három jogbiztosító diplomát
készítsenek elő: egyet az átköltöztetésről és a teljes jogutódlásról a jezsuita vagyont
illetően; egyet a nemesi internátus (a Theresianum) alapításáról, egyet pedig az
oktatásügy általános rendezéséről. Elrendelte azt is, hogy a diplomák egy példányát
az egyetem, mint „minden irodalmi (azaz tudományos) intézmény anyja" őrizze.27
A tavasz folyamán egy kisebb szervezeti átalakításra is sor került: az egyetem épületében elhelyezett várbudai elemi iskolát beolvasztották az egyetembe; egyúttal szavazati jogot biztosítottak az egyetemi tanácsban a budai tankerületi főigazgatónak.
Persze még messze volt az az idő, amikor az egyetem ünnepélyes megnyitására
lehetett volna gondolni, vagy amikor már nem volt szükség újabb hitelekre. Már a
Niczky-bizottság május végi jelentéséből kiderült, hogy újabb ezresekre van szükség.
Az uralkodó most sem volt szűkmarkú: már július elején engedélyezett (a tanulmányi alapból, 4% kamatra) 15 000 Ft póthitelt. Ezzel az újabb hitelkéréssel kapcsolatban a bizottság, elsősorban Kempelen, részletesen beszámoltak a költöztetési
és építkezési munkálatokról.28 Mellőzve a máshonnan ismert vagy lényegtelen
műszaki adatokat, pár érdekesebb kérdésről érdemes megemlékeznünk. Kempelen
sajátkezűleg aláírt jelentéséből tudjuk, hogy Nagyszegig kocsin, onnan tutajon az
alábbi felszerelést szállították Budára: az Egyetemi Könyvtár könyveit és bútorzatát, a csillagvizsgáló felszerelését, az összes szertárak anyagát, az egyetemi iroda
bútorait, s az Egyetemi Nyomda nem könnyű gépi berendezését. Szintén Kempelen
számolt be az 1777 április 1-től az év végéig végzett budai munkálatokról is. Beszámolójából világosan látható, hogy a bizottság tagjainak mindennapos rutinmunkával kellett ellenőrizniük az építkezés technikai részleteit. Közfalak építésével,
ill. eltávolításával kellett a régi helyiségeket egyetemi célra alkalmassá tenni: a
26

AT 125-126. és 530-531. A hitelek összetétele
bizottság irreális tervezését:
Eredeti keret
Buda város járuléka
I. túlköltés
Theresianum
Összesen

már önmagában is jól mutatja a Niczky30 000 Ft
10 000 Ft
26 427 Ft
5 000 Ft
71 427 Ft

Az 50 000 Ft kiutalása 4%-os kamatra történt. A bizottság jelentései (AT 92-107.) kiterjedtek a
munkadíj-kifizetések ellenőrzésére, az egyes munkálatok mindenkori állására. A jelentésekből
látható a munkálat lassú menete, költséges volta, sőt bizonyos nyersanyag-hiány is.
27
AASJ 1778. Univ. Bud. 31. nr. 1.
28
AASJ 1778. Univ. Bud. 27. nr. 22
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tantermeket fel kellett bútorzattal szerelni. A földszinten díszes főbejárati kaput
építettek, az első emeleten a főlépcsőt tovább vezették a második emelet felé. Az
Egyetemi Könyvtárnak szánt raktártermekben az összes kályhát lebontották, s
mind az öt teremben elhelyezték a tölgyfából készült, aranyozott címerrel díszített
függönnyel ellátott könyvszekrényeket. A három középső szobát teljesen új, Bécsben készített bútorzattal rendezték be. Ugyanezen a szinten bútorozták be a tanácstermet is. A második emeleten az előadótermek mellett berendezték a fizikai és a
természettudományi szertár helyiségeit is. A leglassabban haladt a csillagvizsgáló
építkezése; az Egyetemi Nyomdát a Corvin-házban helyezték el: az épületet szinte
teljesen le kellett bontani, s át kellett alakítani. Személyi érdekessége az 1778. év
nyarának, hogy a tanulmányi bizottság Niczkyt és Kempelent — tekintettel egyrészt
állandó jellegű másirányú elfoglaltságukra, másrészt arra, hogy a munkálatok
legfontosabb szakasza már befejeződött, felmentette a munkálatok irányítása alól,
s azzal Szabó Andrást bízta meg.
1778 őszén végleg lezárták a Buda város kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
kérdéseket is. Az uralkodó - az építkezésekhez hasonlóan - augusztus 30-ban
jelölte meg itt is a végső határidőt. Szabó kanonok szeptember végén jelentette,
hogy a munkálatok „lassanként a befejezéshez közelednek"'. A csillagda tornya
ugyan csak tavasszal lesz befejezhető; hasonlóképpen a vízvezeték is, mivel nem
tudtak Budán használható csöveket szerezni. A hetivásárokat ekkor már a Várban tartották, a közvilágítás felszerelése megtörtént. Szükséges lenne még két beszállóhely építése a vásárosok, ill. a fiaikat látogató szülők elhelyezésére.
Az 1777/1778-as, első budai tanév természetes nehézségekkel telt el: az előre
nem látó anyagi tervezés, a munkálatok lassú üteme, s az anyaghiány megnehezítették a bizottság munkáját s nem tették lehetővé a tervezett tavaszi ünnepélyes
megnyitást. A következő tanévet viszont már nyugodtabb körülmények jellemezték, s az energiákat a belső szervezésre az elhelyezkedés részletkérdéseinek megoldására lehetett fordítani. A palotában kapott helyet a jogi és a bölcsészeti kar, az
Egyetemi Könyvtár, a fizikai és természettudományi szertár, az éremgyűjtemény,
a csillagvizsgáló, a Theresianum, a főgimnázium és a Szent Zsigmond kápolna
(István király jobbjával). A palota melletti épületben, ill. a régi János-kórházban
helyezkedett el az orvosi kar; a hittudományi kar, és a generale seminarium
a volt jezsuita épületekben. A füvészkert az angolkisasszonyok volt óbudai majorjába került.
Nem lesz érdektelen, ha emlékezetbe idézzük az egyetem budai korszakában
érvényes szervezeti kereteket is. Az egyetem élén az elnök-főigazgató állt (gróf
Fekete György), aki egyúttal a tanügy országos vezetője és a tanulmányi bizottság
elnöke is volt. A consistorium helyére az egyetemi tanács lépett; elnökből (Patachich
érsek), a karigazgatókból és a főgimnázium igazgatójából állott. Az egyetemi magistratus a tanács végrehajtó szerve volt: élén a rektor állt, tagjai a kancellár (a rektor
helyettese), a négy dékán, a kari seniorok és a gimnáziumi aligazgató voltak. A tanács és a magistratus viszonya nem volt j ó : a felülről kinevezett tanácsban a magist r a t e és a karok mindig az önkormányzat súlyos sérelmét látták.29
29

Pauler 118. skk. 1., 166. skk. 1., ill. 136. skk. 1. A négy karigazgató: Szabó András (hittud.
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1779 tavaszán a helytartótanács új egyetemi szabályzat kidolgozására vonatkozó utasítást adott ki.30 Ebben jelezte, hogy a Ratio Educationisban kifejtett
újszerű „res litteraria" (tudomány- és közoktatásügy) új szabályozást tesz szükségessé. Felkérték az egyetemi tanácsot, hogy a szükséges intézkedéseket alaposan
fontolja meg, s írásban tegyen javaslatot. Felhívta a figyelmet az oktatók és a fiatalság fegyelmi szabályzatára, a tanrendek gondos kidolgozására és elsősorban az
egyetemi tanács ügyrendjének szabályozására. Ezen kívül figyelemmel kell lenni a
közvetlenül alárendelt intézményekre (Theresianum, iskolák, kórház), a pénzkezelésre, valamint a különleges egyetemi funkciókra (könyvcenzúra, tézisek ellenőrzése, az egyetem történetének megírása). Foglalkozni kell a magistratus, az igazgatók, az egyes karok és dékánok funkcióival is. Az egyetemi tanács az utasításnak
eleget tett; a kért szabályzattervezeteket (36 külön iratban) 1779 decemberében
felterjesztette az uralkodónak. 31 A tervezetek - részben az utasítás tagolása szerint foglalkoztak az egyetemi karok és intézmények, irányító szervek működésével
(külön kitérve még a tankerületi főigazgatóra is), az ifjúság fegyelmi kérdéseivel,
a promotionalis eljárással, az egyetem és a középiskolák viszonyával is a Ratio
Educationisszal kapcsolatos tapasztalatokkal. Az iratok valóban figyelembe vették
azt az alapelvet, hogy az egyetemnek az egész ország oktatásügye irányító szervének
kell lennie. Ha egy ily tervezetbe - р. o. a bölcsészeti karéba32 - alaposabban beletekintünk, láthatjuk, hogy ez milyen apró részletekig elmenően foglalkozik az egyetem belső életével. A kari ülések rendjének, a professzori fizetéseknek és nyugdíjaknak, a kar egyetemen belüli utolsó sorolásának kérdése mellett szó esett р. о. a
professzorok kari bekebeleztetéséről is. Ennek az eljárásnak az volt a célja, hogy
érdemtelen elemeknek a karba való bekerülését - az autonómia segítségével - meg
tudják akadályozni. Lényeges kérdésekben mind a dékánnak, mind a seniornak ki
kellett kérniük a kar véleményét; ez természetesen nem vonatkozott a kar igazgatójára: ő volt - teljesen függetlenül az autonómiától - a kar ügyeinek irányítója.
Mind a tervezetekben, mind egyébként különös gondot fordítottak az egyetemi
ifjúság erkölcsi helyzetére is. A hallgatók száma a budai években 500-600 között
mozgott; ezeknek kb. egyharmada papnövendék volt s így, mint bentlakó, más
fegyelmi elbánás alá esett. A viszonylag kevesebb zavart okozó bölcsészhallgatók
kb. kétszázan voltak. A legtöbb baj - Nagyszombathoz hasonlóan - a joghallgatókkal kapcsolatban merült fel, jóllehet kevesebben voltak, mint a bölcsészek. A tanács
arra törekedett, hogy az ifjúság télen este 8, nyáron 9 óra után már ne tartózkodjék
az utcán. A katonaságnál már egy órával hamarább volt a takarodó. így az italos
utcai nézeteltérések nagyrészt elkerülhetőkké váltak. A magistratus szerette volna
elérni, ha megfelelő számú és jellegű, étkezést és szállást nyújtó ház állt volna a
diákság rendelkezésére, hogy így ne kelljen kocsmákban étkezniök. A tanács szerint
is mindez ,,számos ajtót nyit a nyilvános romláshoz", különösen, ha azok is elnézéssel vannak, akiknek feladata lenne az erkölcsök feletti őrködés. Jellemző, hogy makar), Vezza Gábor (orv. kar), Vörös Antal (jogi kar) és Makó Pál (bölcs. kar). A főgimnázium igazgatója Molnár János volt.
30
ASRUB 1779. apr. nr. 10.
31
ASRUB 1779. dec. nr. 134. (fol. 1-165).
32
Szentpétery 234-6.
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guk a karok sem tudtak megegyezni, hogy vajon engedélyezzék-e az ifjúságnak a
bálokon való részvételét. A helytartótanács kissé ingerült hangon szólította fel
őket a belső megegyezésre. A fegyelmi jellegű esetek persze - minden óvatoskodás
ellenére - elkerülhetetlenek voltak: zajos városi szánkázások, erdőtüzet okozó
kirándulások, farsangi tivornyák fordultak elő a leggyakrabban, azonban katonai
karhatalom igénybevétele a közel hét esztendő alatt csak egyszer vált szükségessé.
A kisebb esetekben az önálló egyetemi bíróság ítélkezett, s büntette kenyéren és
vízen töltendő carcerrel, néha botozással és korbáccsal a túlságosan bővérű ifjakat.33
Az egyetemi tanszékek fejlődését, az oktatott anyag jellegét és az előadások
beosztását illetően a négy jubiláris kartörténeti kötet és Pauler műve alapos tájékoztatást adnak. Az ott ismertetett adatokat csupán kevés és nem jelentős kiegészítésekkel lehetne ellátni. Pauler műve elsősorban azért érdekes, mert tudománytörténeti szempontból is jelentős beszámolót nyújt a nevesebb professzorok irodalmi
működéséről, anyagi helyzetéről. Érdemes e két tényező viszonyával egy kissé
alaposabban foglalkozni, mert ezt Pauler elmulasztotta. Az illetmények általában
nem voltak túlságosan magasak, s karonként változtak: Az orvosi karon 12001500 Ft, a jogi karon 1000-1500 Ft között; a legkisebb fizetéseket a bölcsészkar
nyújtotta 800-1200 Ft között. A szerzetestanárok illetményének alsó határa 600 Ft
volt.
Ennek ellenére a bölcsészkar tudományos teljesítménye volt a legjelentősebb.
A többi karon csupán egy-két, a magyar tudományos életben nevesebb professzort
találunk: az orvosi karon Winterl Jakab, Trnka Vencel, Rácz Samu; a jogi karon
Barics Béla és Markovics Mátyás nevét említhetjük. A bölcsészkaron egyik nagy
név mellett a másikat találjuk. Különösen vonatkozott ez a jozefinizmus éveire:
ezek az évek a viszonylagos véleményszabadság évei voltak. Említsük csak a korszak legnagyobb neveit a történettudományban (Pray, Schönvisner, Katona, Koppi),
a filozófiában (Kreil), a fizikában (Horváthy K. János, Makó Pál), a matematikában (Dugonics András, Mitterpacher Lajos, Rausch Ferenc) és a csillagászatban
(Weiss Ferenc). Ez a tanári kar már kezdett alkalmassá válni arra, hogy országos
felsőoktatási és tudományos feladatokat oldjon meg. Az egyetemet nem hiába
nevezték különböző iratok az összes tudományok anyjának, a tudományos élet
központjának. Nem csupán a felsőoktatással, ill. az azzal szorosan összefüggő
tudományos kutatással kapcsolatos feladatokat kellett tanárainak ellátniok, hanem
bizonyos szakértői munkálatokat is, mégpedig a legkülönbözőbb tudományágak
területein.
Régészeti vonatkozásban több esetben fordultak az egyetemhez szakértői
véleményért, ami nem csoda, hiszen a régészet tanára az európai hírű Schönvisner
István volt. 1778-ban az óbudai római fürdő felfedezésével, ásatásával és a vörösberényi éremlelettel kapcsolatban, majd a következő évben a Csév mellett talált
római mérföldkő ügyében. Számos természettudományos vonatkozású kérdés is
felmerült: egyszer Trencsén megye hatósága jelentett be egy torzszülöttet, majd a
meteorológiai megfigyelésekhez szükséges műszerekről hallunk. A hajdúvárosokban
33
ASRUB 1779. dec. nr. 31. - Pauler 163-165. - Eckhart 47. skk. 1. - Szentpétery 356. skk. 1.
- A bálokra ASRUB 1783. ápr. nr. 19.
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pusztító „lues venerea" ügyében a helytartótanács kért szakvéleményt, majd szó
esett a balatonfüredi savanyúvíz vegyelemzéséről és a Bucsánszky-féle Magyarország-térkép szakmai bírálatáról.
Könyvekkel kapcsolatban szinte magától értetődően fordultak a felsőbb szervek az egyetemhez: szerzői tiszteletdíjak megállapítása, elsősorban pedig cenzurális vonatkozású feladatok ügyében. 1780 áprilisától kezdve a helytartótanács szinte
rendszeresen leküldte az egyetemi tanácsnak a bécsi könyvvizsgáló bizottság jegyzékeit az engedélyezett, korlátozott és tiltott könyvekről. Az egyetemnek ugyanis
1721 óta hivatalból el kellett látnia bizonyos könyvvizsgálati feladatokat. A szabadabb Józsefi szellemet jelezte, hogy 1781 végén egy oly jegyzék érkezett meg,
mely a tilalom alól feloldott műveket tartalmazta. 1782-ben a helytartótanács az
új revíziós rendszer életbeléptetését közölte az egyetemmel, s jelezte, hogy az örökös
tartományokban teljesen felszabadították a könyvkereskedőket az ellenőrzés alól.
1783-ban azután nálunk is új rend lépett életbe a külföldi könyvszállítmányok ellenőrzése terén.
Az egyetemi cenzori tisztet ezekben az években részben Lakits György Zsigmond, az egyházjog, részben Makó Pál, a fizika tanára töltötte be. Lakits profeszszor vetett fel a cenzúra-feladatokkal kapcsolatban elvi és módszertani kérdéseket
is. Az ellenőrzés lazulása természetesen magával hozott bizonyos nehézségeket.
1782-ben az Álom második Jósefrül с füzettel kapcsolatban támadtak problémák;
1784-ben Kovachich Márton György jelentetett meg a cenzúra megkerülésével egy
léggömbökről szóló kiadványt, majd azt kifogásolták a cenzorok, hogy egy eladásra
kerülő magánkönyvtár jegyzékét nem látták, noha erre joguk lett volna. Az ilyen
problematikus esetekben az egyetemnek, ill. a cenzoroknak védekezniük, álláspontjaikat indokolniuk kellett.33/a
1780 tavaszán adta ki Mária Terézia a már régen tervezett ún. nagy alapítólevelet, és nyáron végre megtörtént az ünnepélyes megnyitás is. Az alapítólevél
nem csupán azért jelentős, mert egybefoglalja az egyetem javára addig tett valamennyi adományt. Jelentős azért is, mert bevezetésében részletesen szól az egyetem
kívánatos funkcióiról, és ismerteti a magyar egyetemtörténeti előzményeket is.
A funkciókat illetően a tudományos jellegű oktatás mellett egyenrangúként említi
a tanárképzést is: szakértő tanárokat kell az egyetemnek képeznie a vidéki akadémiák (a későbbi főgimnáziumok) és a gimnáziumok számára. Az egyetemen oktatandó tárgyakat is az szabja meg, hogy a középiskolákban milyen tárgyakat tanítanak.
зз/ад régészeti és természettudományi, valamint a könyv-és cenzuraügyi adatok elszórva szép
számmal találhatók az ASRUB-iratsorozatban az 1778-1784. ívek között. Arra, hogy az egyetem
feladata volt már régebben is a meteorológiai megfigyelés, azok az 1763. és 1768. időjárási táblázatos
feljegyzések tanúskodnak, melyeket az EK kézirattára Litt, őrig 614/1 jelzet alatt őriz. (Szakmai
szempontból szándékozik értékelni ezeket Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások
Magyarországon c. műve megjelenés előtt álló II. kötetében. A cenzurális könyvjegyzékek sorozatát
szintén az EK kézirattára őrzi J. 79. jelzet alatt. Az egyetem cenzúra-jogának alapja az, hogy Szentiványi Márton, a jezsuita korszak hírhedt ideológusa 1688-ban személyre szóló megbízást kapott e
funkció ellátására Lipóttól. Ezt a jogkört III. Károly 1721-ben a mindenkori egyetemi kancellárra
ruházta át. (Pauler 13. 1. ill. az 1721. évi oklevél и.о. 486-488. 1. Az oklevél hiteles másolatát az EK
kézirattára őrzi G. 161 я jelzet alatt.)
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Az egyetem történeti előzményeivel kapcsolatban a diploma említi Nagy Lajos
pécsi, Zsigmond budai, Mátyás király pozsonyi, majd budai egyetemalapításait.
A Budára való költöztetés történeti előzményét is Mátyás korában találja meg:
a tudós király szívén viselte Buda sorsát, s mivel Pozsony az ország szélén feküdt,
a fővárosban (vagy talán ott is) egyetemet létesített, tudós társaságot hozott létre,
fényes könyvtárat és könyvnyomdát rendezett be. Mária Terézia diploma inauguraleja ily módon - neveléstörténeti irodalmunkban elsőként - egységben szemléli
Mátyás művelődéspolitikai intézkedéseit, tudatosan hangsúlyozza ezek jelentőségét
s keresi bennük a királynő hasonló elképzeléseinek történeti előzményeit. (A Mátyás szerepét különösen hangsúlyozó történeti hagyománykeresést örömmel üdvözölte az ébredő magyar nemzeti irodalmi élet: Baróti Szabó Dávid A budai Universitas felszenteléséről c. versében annak a reményének adott kifejezést, hogy a
kard után most majd tollával szerez dicsőséget a magyar, s hogy az új feladat felett
Buda várában Mars, azaz Mátyás király szelleme fog őrködni.) A diploma úgy
vélte, hogy a Mohácsot követő évszázad folyamán sem merült feledésbe az országos
egyetem gondolata, hiszen a magyar vallásalapot létrehozó 1548: 12. te. gondoskodott az elhagyott egyházi javak jövedelmeinek művelődési célra való fordítása
felől. Majd II. Rudolf adományozta a turóci prépostság jövedelmeit a nagyszombati jezsuita kollégiumnak. Ezeket az előzményeket szinte természetszerűen követte
Pázmány 1635. évi egyetemalapítása, mely Nagyszombatnak a más birodalmi
egyetemekéhez hasonló jogokat biztosított. Az eredeti egyetem az idők folyamán
a jogi, majd az orvosi karral bővült. Az egyetem a régi törvény, az 1548:12. te,
alapján kapta meg nemrégiben a földvári apátságot, majd a jezsuita rend feloszlatása után a nagyszombati rendház minden vagyonát. Ezek után következett
az egész magyar oktatásügy átszervezése 1777-ben a Ratio Educationis útján, majd
- Zsigmond és Mátyás szellemében - az egyetemnek az ország központjába való
áthelyezése. Erre különben már a Pázmány-féle alapítólevél is feljogosította az
utódokat, bízva a török megszállás megszűntében; Ferdinánd megerősítő oklevele
pedig kifejezetten elrendelte, hogy ebben az esetben a turóci jövedelemből csupán
annyi illesse Nagyszombatot, amennyi az atyák tisztes megélhetéséhez szükséges,
- a többi az egyetemre szálljon.
Érthető büszkeséggel szól a diploma a Budára történt költöztetésről, a palota
átengedéséről, az építkezésekről, s a Theresianum alapításáról. Elérkezett az az
időpont - úgymond - amikor „mindazt, amire Őszinte szándékkal törekedtünk, a
befejezettség állapotába juttassuk el". Részletesen ismerteti az egyetemi szervezetet és a hivatali rendet. A senatus és a magistratus, valamint a karok után felsorolja
az egyetemi intézményeket (könyvtár, szertárak, csillagda, nyomda, botanikus és
mezőgazdasági kert). Megemlíti, hogy az egyetem őrizetére bízta a vári Zsigmondkápolnában István király jobbját. Ami az egyetemi jogokat illeti: az egyetemnek
a bécsi, prágai, gráci és olmützi egyetemekkel teljesen azonos jogkört biztosított
a tudományos fokozatok megítélése és minden külsőség (jelvények és pecsétek)
terén is.
A következőkben a budai ingatlanok tulajdonjogi kérdéseit rendezi a diploma.
A nagyszombati épületekért cserébe adja a palotát minden felszerelésével (külön
említve a vízvezetéket és a víznyomó berendezést), valamint a jezsuita rend minden
budai épületét. Kiegészítésként említ egy kisebb csereügyletet az esztergomi káp105

talannal, melynek során az Egyetem egy esztergom-alsóvárosi allodiumért egy
budavári házat kapott. Ezt követi a birtokadományok ünnepélyes megerősítése a
földvári apátság és a nagyszombati javak vonatkozásában. Az ősi turóci és bozóki
birtokokról ekkor már csupán egy csereügylet jóváhagyásával kapcsolatban történik említés: az egyetem (ill. a Tanulmányi alap) a szepesi püspökségtől a szekszárdi és a savniki apátság jövedelmeit kapta meg Bozók és Turóc fejében - ,,a
könnyebb igazgatás céljából". A turóci birtoktestből kihasított Sellye egyetemi
tulajdon maradt. Utolsó bekezdésében a Theresianum felől intézkedett, s anyagi
alapjává a pécsváradi apátság jövedelmét rendelte. Az utolsó pont a diploma egyes
példányainak őrzése felől intézkedett.34
Egyetemünk vonatkozásában a diploma inaugurale a koronát tette fel az elmúlt
évtized intézkedéseire. Megszabta - történeti hagyományokra építve, de ugyanakkor messze előremutatóan - az egyetemi funkciókat, és megteremtette a működéshez szükséges (szűkös, de elégséges) anyagi alapokat. Kétségtelen, hogy ezek az
intézkedések hagytak hátra kívánnivalókat, azonban tagadhatatlan, hogy lényegében biztosították az egyetem további fejlődését. A diploma inaugurale az ünnepélyes
megnyitással együtt - mind tartalmilag, mind formailag - korszakot zárt, s új kort
nyitott.
Az uralkodó - akinek a magyar oktatásügy, s azon belül az egyetem kérdései
valóban személyes gondjai voltak - nem hiába sürgette az építkezéseket, az oklevelek és pecsétek elkészítését s az ünnepélyes megnyitást. 1778-ban - ahogy tervezte
- még személyesen vehetett volna részt az ünnepségen; 1780 nyarán azonban már
beteg volt, s így csak királyi biztos, Pálffy Károly alkancellár képviselhette azon az
országraszóló ünnepségen, melyet az egyetemi tanács nevében Ürményi József
és a városi és megyei hatóságok rendeztek.35 Pálffy királyi biztos Vácon keresztül
június 24-én érkezett Pestre, ahol a megye közönsége, s az egyetemi tanács elnöke
köszöntötte. Innen megyei bandérium, lovas katonaság s a városi fegyveres polgárság sorai között vonult fel a budai várba. Szállása, a Batthyány-ház kapujában
Winterl Jakab, az egyetem rektora, a világhíres vegyészprofesszor köszöntötte.
Másnap, június 25-én került sor az ünnepségre. A királyi biztost a palota kapujánál a két egyetemi testület várta teljes díszben: hosszú fekete talárban, a rektor és
a dékánok sötétvörös bársony, a tanárok selyem köpenykében (epomis), valamenynyien sötétvörös fövegben (biretum). A díszteremben a baldachin alatt a királynő
képe állott. Pálffy biztos megnyitó beszéde után felolvasta a diplomákat, s azokat
megőrzésre az illetékeseknek átadta. Patachich érsek, praeses beszéde után - mely
jellemző módon elsősorban az egyetem fejlődésének egyházi, s nem közművelődési
jellegét emelte ki - kitüntetéseket osztottak. A kitüntetettek közt a költöztetési
34
A diploma inaugurale egyik eredeti példányát ma az Egyetemi Könyvtár kézirattára őrzi
(külön iratládában, a többi egyetemi jogbiztosító és alapító oklevéllel együtt). Kiadásait felsorolja
Pauler 127. 1. Itt az Okm. 54-63. 1. alatt található szöveget használtuk, melyet Pauler nem említ. Baróti Szabó Dávid verse újabban megjelent a Klasszikus álmok. A magyar költészet klasszikus hagyatéka. Anthológia. Bp. 1943." с kötet 38-39. 1. is.
35
Az ünnepély leírása: Pauler 128-135. (Fejér Doc. 103-104. alapján.) - Patachich beszédeit
1. Fejér Doc. 53-62. Az ünnepélyről készített hiteles metszet J. Schmutzertől a „Magyar Művelődéstörténet" с mű 4. kötet 468. 1.
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bizottság és az egyetemi professzori kar egyetlen tagja sem szerepelt. A délelőtti
ünnepségsort Te Deum zárta be, majd öt helyen rendezett lakoma következett.
Délután a Theresianum növendékei színielőadást mutattak be. Este a királyi biztosnak a tanács elnöke átadta Pray Györgynek az Egyetemi Könyvtár ritkaságairól
készített katalógusát. Ezt követően Pálffy alkancellár adott fényes vacsorát.
A királynő még örömmel hallgatta végig Pálffy beszámolóját az ünnepségekről,
azonban az egyetem hálaadó küldöttségét már nem tudta fogadni. Novemberben
gyengélkedni kezdett, s 29-én hajnalban elhunyt. A megnyitó ünnepségekkel kapcsolatban megjelent korabeli megemlékezések a kötelező dicshimnuszok szókincsén jogosan túllépve részben a királynő személyes, emberi érdemeit hangsúlyozták,
részben kiemelték az egyetem ügyei rendezésének művelődéspolitikai jelentőségét.
IV.
A budai korszak második fele politikai szempontból lényegesen megváltozott
körülmények között teltei. A jozefinizmus szelleme, mint mindenütt, ezen a téren is
döntő változást hozott, s alapjaiban rázta meg az egyetem alaki kereteit, eszmei
tartalmát, s arra kényszerítette, hogy földrajzilag is új helyen kezdje meg életének
következő évszázadait. Politikai szempontból elsősorban a türelmi pátens szellemének térhódítása teremtett új helyzetet. A nem-katolikus hallgatók számának erős
emelkedése természetesen hozta magával az esküforma változását: kimaradt a
szeplőtelen fogantatás említése, megszűntek a kötelező hitbuzgalmi kongregációk,
majd a zsidó fiatalok előtt is megnyílt az egyetemi felvétel lehetősége. Rövid időre
még az istentiszteletek látogatásának kötelező volta is megszűnt.36
Az új rend anyagi téren sem kis mértékben éreztette hatását. II. József már
1780 december végén általános jelentést kért az egyetemek helyzetéről, majd a
következő év tavaszán - mint mondani szokás - egyetlen tollvonással megszüntette a tanulmányi alapot, beolvasztva azt az államkincstárba. Ezzel a magyar
egyetem is elvesztette - pár hónappal a diadalmas diploma inaugurale megjelenése
után - anyagi függetlenségét, s teljesen az állampénztártól függő intézménnyé vált.
Gyökeres változás következett be a tanügyi igazgatás területén is: az udvari tanulmányi bizottság lett az összmonarchia vezető oktatásügyi szerve (a felvilágosodás
őszinte hívének, van Swietennek irányítása alatt). A magyar tanulmányi ügyek
irányítója Niczky Kristóf, majd halála után 1782-től Zichy Károly lett.37
A jozefinista korszak első éveinek egyetemi anyagi helyzete felől az a kataszter
tájékoztat, melyet 1782 tavaszán saját állapotáról készített az egyetem, s terjesztett fel a helytartótanácshoz Szabó András és Makó Pál aláírásával. A jozefinizmus
új ideológiai légköre felől pedig az az iratanyag, mely az 1783-ban tartott, ún.
Ürményi-féle vizsgálattal függ össze.
Anyagi felmérés készítését a helytartótanács már 1780 tavaszán elrendelte,
36
Győry 126. skk. 1. - Pauler 273. skk. 1. - Az első zsidó vallású orvosdoktor Österreicher
Manes volt, akinek a helytartótanács 1782. május 8-án engedélyezte a vallása szerinti eskü letétele
mellett a grádust.
37
Pauler 183-185.
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azonban nincs tudomásunk arról, hogy az el is készült volna. A gyors - néha túlságosan gyors - jozefinista ügyintézésre jellemző, hogy két évvel később, a március
14-én kiadott utasításra már május 11-én a helytartótanács asztalán feküdt az igen
részletes, általános helyzetfelmérés,38 mely sorravette az összes egyetemi épületet
és azok állapotát, néhol javaslatot is téve a tennivalók felől. A felmérésből kitűnik,
hogy a budai berendezkedés még akkor sem volt befejezettnek mondható. A műszaki
és fizikai szertárak közismerten igen értékes műszerei szekrények híján a földön
hevertek, a bútorok általában rongáltak voltak. A csillagvizsgáló műszeres berendezése elégtelen volt; Angliából történő kiegészítésére a felmérő bizottság 5000 Ftnyi összeget javasolt. Az anatómiai és a kémiai intézetek professzorai az oktatáshoz szükséges tanszéki könyvek teljes hiánya felől panaszkodtak. Mindent rendben
talált a bizottság az érem- és régiségtani szertárban; ez nem lep meg bennünket,
hiszen tudjuk, hogy vezetője, Schönvisner István professzor az Egyetemi Könyvtárban is kitűnt lelkiismeretes, szakszerű és lelkes munkájával.
Az épületek állapota sem volt mindenben kielégítő: a tetőzet általában elhanyagolt és erősen tűzveszélyes volt. A professzori lakások a főépületben, s azon
kívül nedvesek voltak: a tanárok ruházata, könyvei penészesedtek. A felmérésadta felsorolásból figyelmet érdekel az egyetemi melléképületeknek az elhelyezkedése: a várfalak mentén elterülő, novus mimdus-nsik (új. világ) nevezett részen
voltak az istállók, a kocsiszín, a jégverem és a szolgák lakásai. A felmérés részletesen felsorolja az egyes egyetemi intézmények ingóvagyonát; a felsorolásból kitűnő
képet kaphat az érdeklődő az egyes szertárak műszereiről és egyéb felszereléséről.
Részletességükkel különösen kitűnnek a kémiai, mechanikai és éremtani gyűjteményekről készített leírások, melyek tudománytörténetünknek eddig még ki nem aknázott forrásaiként tekintendők. Itt kell megemlékeznünk arról, is hogy az egyetem
egyébként is híres, értékes természettudományi szertára jelentősen gyarapodott
Mária Anna főhercegnőnek, az elhunyt királynő húgának ajándékával, ill. azzal a
műszeres- és könyvanyaggal, melyet az egyetem Piller Mátyás professzor hagyatékából vásárolt meg. A két érdekes gyarapodás jegyzéke szintén komoly tudománytörténeti forrás.39
II. József uralkodásának első éveiben két jelentős intézménnyel gyarapodott
az egyetem. Mindkettő az új követelményeknek megfelelően gyakorlati jellegű
volt. 1782 augusztus 30-án írta alá az uralkodó a mérnökképző intézet létesítéséről
szóló rendeletet; az új intézmény a bölcsészkar tanszékeként kezdte meg működését.
A tanulmányi idő a bölcsészeti tanulmányokat kiegészítő három esztendő volt; a
hallgatók nagy része állami ösztöndíjjal végezte tanulmányait. Pár hónappal később
keletkezett az orvosi kar alá tartozó állatorvosi intézet.40
38

ASRUB 1782. apr. nr. 16.
Mária Anna főhercegnő, ill. Piller Mátyás gyűjteményeiről 1. Szentpétery 339. (Kétséges,
hogy Mária Anna gyűjteménye vásárlás útján került az egyetemre.) Mária Anna főhercegnő gyűjteményéről nem tud Wandruszka, A.: Die Habsburg-Lothringer und die Naturwissenschaften с. tanulmánya. (Mitteil. d. Ost. Gesch. forsch. LXX. 1962. Heft. 3-4. 354-364. 1.) Egyéb anyag: ASRUB
1781. maj. nr. 16., jun. nr. 14., sept. nr. 20., dec. nr. 3., 1782. mart. nr. 9. nov. nr. 8., 1783. mart
nr. 31., jun. nr. 4. - M. Kanc. Acta Gen. 1783/963. - Htt. Litt. pol. 1789. Litter. fons. 3. pos. 27.)
411
Pauler 187-188. A mérnöki intézetről újabban 1. Fodor Ferenc: Az Institution Geometricum.
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Az Ürményi-vezette vizsgálat41 a megváltozott politikai helyzet természetes
következménye volt. A II. József trónralépése óta eltelt évek során az egész államapparátusban lényeges személyi változások következtek be. Az egyetemen is hasonló
volt a helyzet: a régivágású, volt jezsuita, vagy jezsuita eszmeiségű professzorok
mellett feltűntek a felvilágosodás hívei. Több szabadkőműves és protestáns tanár
kapott helyet az egyes karokban, A felekezeti differenciákkal erősen színezett világnézeti ellentétek maguktól értetődően teremtettek olyan helyzetet, mely elengedhetetlenné tette a vizsgálatot. Szinte teljesen érdektelen, hogy azt Bretschneider
könyvtárigazgató tette aktuálissá a maga erősen jezsuita-ellenes panasziratával.
Ha nem ő, biztosan más lépett volna fel, s ha nem Ürményi, akkor valaki más,
hasonló beállítottságú ember vezette volna le ezt a vizsgálatot. Egészen valószínű,
hogy az eredmény is azonos lett volna; ezt az eredményt nem a személyi, hanem a
politikai adottságok szabták meg.
II. József 1783 áprilisában Budán járt, s meglátogatta az egyetemet is. Tapasztalatai nem voltak kedvezőek: úgy látta, hogy az egyetemen még mindig minden nagy
rendetlenségben van. Hogy vajon ezt a véleményt Bretschneider alapozta-e meg benne,
az kérdéses. Kétségtelen az, hogy saját kezével írt utasításában kifejtette: az egészséges fejlődést a tanulmányi bizottságban, a helytartótanácsban, a kancellárián,
az egyetemi tanácsban levő „Personalitäten des Jesuitismus" okozzák. E látogatás
során határozta el Ürményi kiküldésetét. Ürményi nyáron kezdett neki a munkának,
s jelentését az év végén adta be. Pálvölgyi, aki legújabban részletesen foglalkozott
vizsgálóbiztosi működésével, úgy véli, hogy nem lehetett tőle várni a jezsuita szellem
letörését, mivel egész múltja a rendi felfogáshoz kapcsolta, s így szembenállt a felvilágosodás minden megjelenési formájával. Mondhatjuk talán úgy is, hogy Magyarországon ekkor minden közéleti ember, akire ezt a vizsgálatot rá lehetett bízni,
azonos felfogást vallott volna: azokat ugyanis, akik a felvilágosodáshoz közelálló
nézeteket vallottak, a hivatalos rendi fórumok nem fogadták volna el vizsgálóbiztosként. Az udvari tanulmányi bizottság - melyben van Swieten személye a felvilágosodás túlsúlyát biztosította - teljes joggal kételkedett az Ürményi-féle jelentés
hitelében. Jellemző, hogy egyetemtörténeti irodalmunkban egészen napjainkig ilyen
kételynek nyomára nem lelünk. Ez természetes: sem Pauler, sem az 1935. évi jubiláris kötetek szerzői - teljesen függetlenül tudományos kvalitásaiktól! - nem voltak
vádolhatóak jozefmista-felvilágosodott szimpátiával. Valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy Ürményi, kora magyar közoktatásügyének vezetője, nem tévedhetett, s csak a színtiszta igazságot írhatta le. Gyors áttekintés után is - annak ellenére,
hogy a vizsgálati anyag teljes forráskritikai értékelése még nem történt meg - kétségtelen, hogy ez nem mindig volt igaz.
Bretschneider vádiratának lényege az volt, hogy a jezsuita rend feloszlatása
Bp. 1955.;legújabban és röviden: Fónyad Ernő a „Budapest" с folyóiratban megjelent cikkében
(1967. 6. sz. 21-23.)
41
II. József alaprendelete: M. Kanc. Acta Gen. 1783/4125. - A vizsgálatról legújabban Pálvölgyi Endre írt: Bretschneider és az Egyetem 1783. évi felülvizsgálata. Bp. 1962. (Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei I. 79-104.) Bretschneider könyvtári működéséről Tóth András: Az Egyetemi
Könyvtár története a szerzetesrendek feloszlatása korában 1773-1790. (Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei III. 101-146.)
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az egyetem életében úgyszólván semmi változást nem hozott, mivel a legfontosabb
tanszékek, ill. az egyetemi központi ügyintézés változatlanul jezsuita kézben maradt.
A bölcsészkaron nem történt úgyszólván semmi változás. Ürményi, mint vizsgálóbiztos, nem csupán súlyos formahibát követett el akkor, amikor Bretschneider
viszontválaszait nem terjesztette fel jelentése mellékleteként és nem kívánta meg az
egyetemi tanácstól mindkét fél teljesen egyenértékű meghallgatását. Egész eljárásmódja szolgálta azt a célt, hogy a politikai nézeteltéréseket személyi ellentétekként
ábrázolja, hogy a valóban fennálló ellentéteket minimalizálja. Ezért fogadta el
szinte kritika nélkül az egyetemi tanács válaszát. Pálvölgyi érdekesen mutat rá
olyan tényekre, melyekből világosan látszik, hogy ha voltak is személyi ellentétek
a könyvtárigazgató és az egyetemi vezetőség között, szembenállásuk végső fokon
politikai természetű volt. Bretschneider hibát követett el akkor, amikor minden
felvilágosodás-ellenes áramlatot azonosított az exjezsuitizmussal. Ezzel egyrészt
módot nyújtott arra, hogy a felvilágosodás minden ellenfele összefogjon ellene és
az ügy ellen; másrészt megakadályozta a jezsuitaellenes haladó erők kibontakozását
és érvényesülését. így vált lehetővé, hogy Ürményi teljesen elhallgassa a hittudományi
és a jogi karok nézeteltérését, melyben pedig nem a szűkebb jezsuita-kérdés, hanem
a felvilágosodás általánosabb problémája játszotta a főszerepet.
Az első nézeteltérés kisebb jelentőségű volt: Barics Béla, a statisztika és az
egyetemes történet tanára a protestáns Zophaeus és Offerhans pápaság-ellenes
egyetemes történeti műveit ajánlotta hallgatóinak. Szabó András tiltakozására
Baricsnak nyilvánosan óvnia kellett hallgatóságát az eretnek művek olvasásától,
s még Köpf és Diepold könyvkereskedőnek is kellemetlensége támadt a könyvek
behozatala miatt.42 A következő vita tárgya az egyházjog oktatása volt, mely (egészen 1853-ig) a jogi kar feladatkörébe tartozott. A tantárgyat teológusok is hallgatták. 1780-ig nem is volt baj, mert a tárgyat Lakics volt jezsuita professzor adta elő.
Ekkor lett utóda Markovics Antal, aki Martini, Rieger és Sonnenfels tanítványaként
a természetjog híve volt. A hittudományi kar ezt nem nézte jó szemmel. A kari felfogást Patachich kalocsai érsek, egyetemi igazgató és Batthyány József esztergomi
érsek is támogatta. A karon belül Szabó András kari igazgató képviselte a szélsőséges maradi álláspontot, míg Nagy Ferenc rektor, a polemika tanára közelebb
állt a felvilágosodás gondolatköréhez. Bár 1781-ben a két kar közti vitát a helytartó
tanács a jogi kar javára döntötte el, a nézeteltérés állandósult. 1783-ban р. o. Godall
teológus hallgató és Markovics professzor súlyos vitája nyomán újult ki a szenvedélyes elvi küzdelem, - érdekes módon ,,a zsinat a pápa fölött" elv különböző
értelmezése tárgykörében.
Annak ellenére, hogy Ürményi mindent megtett annak érdekében, hogy az
egyetem vezetőségét tisztázza a Bretschneider-fogalmazta vádak alól, egyes vonatkozásokban mégis valóra váltak Bretschneider elképzelései: Szabó András kassai
püspök lett, s kivált az egyetemi keretekből: a hittudományi kar (rövid időre) szintén eltávozott az egyetem székhelyéről; átalakultak az egyetemi vezető szervek is
(ekkor szűnt meg р. o. Patachich érsek funkciója). A legjelentősebb változás szintén
a Bretschneider által jelzett területen, a bölcsészkaron történt: a volt jezsuita tanárok
A Barics-ügy iratai: ASRUB 1781. jan. nr. 3. és mart. nr. 6.
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közül számosan búcsúztak a kartól (Handerla, Szerdahelyi, Katona, Püspöky és
Wagner). Helyükre a felvilágosodás oly kitűnő, többnyire protestáns képviselői
léptek, mint Cornides, Fogarasi Pap, a szabadkőműves Werthes, ill. a szintén szabadkőműves Kreil Antal és a piarista Koppi Károly (utóbbi kettő később aktív
résztvevője a Martinovics-összeesküvésnek). A kari változások mellett jelentéktelennek tűnik, de nem érdektelen, hogy ugyanekkor nyugdíjazták a jezsuita csoport
egyik vezetőjét, Schauer abbét, az egyetem irodájának és levéltárának vezetőjét.43
Az Ürményi-féle jelentés benyújtásával egyidőben terjesztette fel az egyetem
a helytartótanács utasítására az összes egyetemi intézménynél engedélyezett és
használt tankönyvek jegyzékét.44 A felterjesztés érdekes oktatástörténeti forrás:
jól látszik belőle tankönyvhelyzetünk általában szegényes volta. A főgimnáziumban
p. o. magyar történetre a jezsuita Palma művét használták; a bölcsészkaron általában minden tantárgyra egyetlen könyv volt használatban. A jezsuita nevek itt
is szép számmal szerepelnek (filozófia és logika: Handerla; metafizika és fizika:
Horváth János; mathematika: Makó Pál; történelem: Katona István). Tankönyv
nélkül adták elő a vízműtant (hydrotechnika) és a gyakorlati mértant. Az előadott
tantárgyak (nem tanszékek!) közül hét volt társadalomtudományi jellegű (logika,
filozófia, filozófiatörténet, esztétika, etika, magyar és egyetemes történelem), kilenc
pedig természettudományos (fizika, csillagászat, mathematika, építészet, vízműtan,
mechanika, mértan, mezőgazdaságtan, természetrajz).
V.
További elmélyült vizsgálódás lenne hivatva annak kiderítésére, hogy a Bretschneider-ügy, ill. az Ürményi-féle vizsgálat milyen mértékben befolyásolta II. Józsefet akkor, amikor az egyetemet hirtelen áthelyezte Pestre, s az egész magyar
tanügyet átfogó új intézkedéseket hozott. Az biztos, hogy a Pestre való költözködést már eldöntötték akkor, amikor Ürményi benyújtotta jelentését: a rendelet
1783 november 28-án kelt.45 Érvényét vesztette az a politikai tétel, mely miatt 1777ben nem a közigazgatás, hanem az egyetem jött Budára: most már a központi
igazgatás szerveinek kellett a józan ész parancsszavára elfoglalniok székhelyüket
az ország központjában. Buda ekkor vált valóban is az ország fővárosává. Mivel
a központi szervek együttes és biztonságos elhelyezésére csak a várpalota volt alkalmas, a helytartótanács, a kamara és az országos levéltár Pozsonyból, a Curia Pestről költözött a budai királyi palotába. A költöztető rendelet tartózkodott az ideológiai érveléstől, s minden magyarázkodás nélkül intézkedett, amikor a jogi, az orvosi
és a bölcsészeti kart Pestre helyezte át. Ugyanekkor került Pozsonyba a hittudományi
43

Szentpétery 145.1. a bekövetkező személyi változásokat nem hozza kapcsolatba az Ürményivizsgálattal, csupán tantárgyak átcsoportosítását említi. Ugyanez a többi karokon: HermannArtner 178.1., Győry 136. és 150.1., Eckhart 154. 1. és Pauler 190.1. 1783 őszén már híre terjedt az
újabb költöztetési terveknek. Ekkor Nagyszombat városa kérte az egyetem visszahelyezését. A kérvényt a magyar kancellária simán ad acta tette (M. Kanc. Acta Gen. 1783/9326.)
44
ASRUB 1783. oct. nr. 14. (120) (A magyar nyelvet 1791-től, a németet 1784-től, a latint
1852-től oktatták, A görög oktatás a hittudományi karon folyt.)
45
Okm. X. sz. (69-73. 1.)
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kar, s egyesült ott a szintén Budáról oda helyezett seminarium generáléval.46 A
Várban csupán a csillagvizsgáló, a főgimnázium és az elemi iskola maradt.
A pesti berendezkedés műszaki munkálatainak lebonyolítására Hillebrandt
főépítész kapott megbízást, akinek egyúttal meg kellett terveznie azt is, hogy melyik
intézmény melyik pesti épületbe kerüljön. A költöztetéssel egyidőben (1784 április)
léptette életbe II. József az egyetem új vezetésével kapcsolatos intézkedéseit: az
egyetemi tanács megszűnt; az elnök funkcióját a helytartótanács egyik tanácsosa
vette át. Az egyetem vezetése újra a magistratus kezébe került, azonban megszüntették az önálló egyetemi bíráskodást. Természetesen megszűnt a kari igazgatók,
majd a kancellár tisztsége is.47
Az új korszak nyitányát jelzi a Reformatio studiorum Josephina néven ismert,
1784 június 14-én kibocsátott, elsősorban egyetemi vonatkozású felsőoktatási rendelkezés is.48 Az utasítás első helyen az ifjúság erkölcsi nevelésének kérdésével foglalkozott: a Mária-kongregációk megszüntetésével új vallásoktatási rendet léptetett életbe, s minden vasár- és ünnepnapon kötelezővé tette az egyetemi hivatalos
ellenőrzéssel történő misehallgatást és hitbuzgalmi előadást. Ezen kívül a „devotio"'
(kötelező áhitatoskodás) minden egyéb formáját megszüntette. Viszont óvta a
fiatalságot - a jelek szerint kevés eredménnyel - a táncmulatságoktól és a színielőadások látogatásától. A városi hatóság feladatává tette e téren a botrányok
elkerülését. Az utasítás a következőkben egyes oktatási-tanszéki részletkérdéseket
érint. Az orvosi kart utasítja a szigorúbb vizsgáztatásra és az országos közegészségügyi feladatok megoldása terén való aktívabb közreműködésre. Jelentősek a
rendelet tudománypolitikai vonatkozásai is: erőteljesen buzdítja a professzorokat
a francia, angol és olasz nyelv elsajátítására, hogy így a német irodalmon kívül is
ismeretekre tehessenek szert. Arra is bíztatja őket, hogy külföldi kollégáikkal,
tudós társaságokkal folytassanak levelezést. Természetes, hogy különböző intézkedéseket tett a német nyelv még szélesebbkörű elsajátítása érdekében is. Az egyetemi
hallgatók felvételével kapcsolatban társadalmi származásuktól függő megkötéseket
léptetett életbe: mivel számos nem-nemes ifjú csak azért iratkozik be, hogy a jobbágyi - ill. egyéb terhek alól mentesítse magát, ezentúl parasztfiú csak „kitűnő", a
polgárfiú legalább „jó" érdemjegy esetén vehető fel az egyetemre.
A Pestre való költözés 1784 őszén történt meg. A bölcsészkar és a jogi kar a
Curia épületébe (Ferenciek tere), az orvosi kar a királyi jogügyi igazgatóság volt
épületébe (a Hatvani utcába - ma a Kossuth L. utca és a Semmelweis u. sarok),
az Egyetemi Könyvtár, a mérnöki intézet és a füvészkert a ferencesek zárdájába
költözött. Az uralkodói parancsszóra, jogbiztosító oklevél nélkül történt áttelepítés
később hosszadalmas, erősen ideológiai színezetű tulajdonjogi vitát eredményezett.
46
Hermann-Artner 179. skk. 1. II. József 1782. szeptemberében feloszlatta az egyházmegyei
szemináriumokat s helyettük Budán létesített egy központi papneveldét. Ez elégtelennek mutatkozott.
1783. végén három ilyen intézményt hozott létre: Egerben, Pozsonyban és Zágrábban.
67
Fejér Doc. 66-67. - ASRUB 1784. maj. nr. 22/198. - A kancellári tiszt megszüntetésére
ASRUB 1784. sept. nr. 26/378/. A senatus 1784. dec. 30-án taitotta utolsó ülését s 1777. óta gyűjtött
iratait (az ASRUB-fondot) átadta megőrzésre a helytartótanácsnak (ASRUB 1784. dec. nr. 57.)
Ennek köszönhetjük, hogy ez az igen értékes egyetemtörténeti forrásanyag nem pusztult el az egyetemi levéltárral együtt.
4S
Fejér XVÍ. sz. (67-75. 1.)
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A pesti berendezkedés kezdeti nehézségei után az egyetem pályája felfelé lendült •
a magyar tudományos élet e jelentős intézménye a Pestre költözéssel kilépett a budai
várpalota szinte teljesen zárt elefántcsonttornyából, s bekapcsolódott az igen élénk
anyagi és szellemi életet élő balparti város életébe, az ország igazi vérkeringésébe.
Egyetemünk II. Józsefnek ezzel az intézkedésével vált valóban az ország, a nemzet
közkincsévé.
Visszatekintve talán úgy tűnik, mintha az a sok fáradság és pénz, amibe a
budai berendezkedés került, hiábavaló befektetés lett volna, mintha II. József elhamarkodott, meggondolatlan parancsot adott volna ki akkor, amikor elrendelte
a budai székhely feladását. Sem ez az utasítás nem volt elhamarkodott, sem a budai
évek nem voltak hiábavalóak. A Pestre költözés igazi helyére juttatta az egyetemet,
a budai évek pedig előkészítették arra, hogy alkalmas legyen a Pestre való költözésre. Az egyetem Budán vált azzá, amivé lennie kellett: országos jellegű, a gyakorlati szükségleteket kielégítő felsőoktatási intézménnyé. Szervezeti kereteiben, professzori karának átformálásában Budán jöttek létre azok a változások, melyek
ennek a fejlődésnek előfeltételei voltak.
L'INSTALLATION DE NOTRE UNIVERSITÉ A BUDA
(1777-1784)
(Résumé)
Dans í'histoire de notre Université, aujourd'hui Université Loránd Eötvös, les années soixantedix et quatre-vingts du XVIIIе siécle provoquérent des changements décisifs. Lors de la suppression
de la Compagnie de Jésus, en 1773, l'Université passa défmitivement sous la gestion de l'État. En
1777, eile transféra son siege - de la petite ville provinciáié de Nagyszombat - au centre du pays,
dans le palais royal de Buda. Elle n'y prit point racine, car un mandement de Joseph II la transféra,
en 1784, de la citadelle exclusive de Buda sur l'autre rive du Danube, ä Pest, alors en plein essor intellectuel et économique. A l'aide de sources jusqu'ici inconnues l'essai traite certains problémes
concemant í'établissement ä Buda, de merne que la vie universitäre en cetté ville. II relévé particuliérement tout се qui, pendant ces années de transition, s'avérait déja un gage de l'avenir.
Le déplacement fut précédé de longues negotiations. En 1769, l'Université fut complétée par
une faculté de médecine, Ce fut celle qui de toutes les autres se sentit le plus mai á l'aise dans la petit
ville de province, d'un caractére medieval. Sous la direction de Kristóf Niczky, eminent expert en
questions culturelles, une commission, dont un des membres fut Pillustre Farkas Kempelen, supputa
les besoms financiers et de la renovation des anciens aménagements et des nouveaux établissements
en projet. Les documents de cette commission constituent des sources uniques pour Í'histoire de
notre Université naguére laicisée, dont la fortune se composait d'importantes donations d'immeubles,
de merne que du fonds universitaire, distrait des biens des jésuites.
Le 14 février 1777, la reine Marie-Thérése d'Autriche intima á l'Université, „scientiarum totiusque rei Uterariae Hungaricae mater", de transferer son siege ä Buda. Le dernier cours ä Nagyszombat
fut donné le 24 aoűt, et le 9 novembre l'ouverture de l'année universitaire eut déja lieu ä Buda. Ä
cette époque les plus graves soucis furent créés par la situation pécuniaire: le déplacement s'avéra
onéreux, et les frais de la construction et de l'aménagement du palais excédérent considérablement
les previsions. Certes, la reine ne lésinait point sur les dépenses, mais ií fallut néanmoins empoigner
toute occasion pour découvrir de nouvelles sources de revenu. C'est ainsi qu'il fallut modifier, p. ex.,
le livre terrier d'un des domaines de l'Université, ce qui entraina, évidemment, de nouvelles charges
pour les serfs.
En 1779, on fait des préparatifs pour élaborer de nouveaux Statuts universitaires, qui reglementem de la facon la plus minutieuse la vie des professeurs et cclle des étudiants, en ce temps-lá regie
par le sénat (president et directeurs des facultés) institue par des organes de l'État, tandis que le magíst& Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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rat électif (recteur et doyens) ne jouait qu'un rőle secondaire. Les appointements le plus élevés étaient
touches ä la faculté de médecine, et les plus modiques á la faculté de philosophic En revanche, c'était
la faculté de philosophic qui produisait les résultats le plus notables; les members le plus en vue de la
faculté de médecine étaient les anatomistes et les chimistes.
Au printemps de 1780 la reine délivra son grand brevet, depuis longtemps en elaboration, qui
récapitulait toutes les donations faites jusqu'ä cetté date au profit de l'Université, ainsi que toutes les
functions qu'elle dévait exercer, d'apres son avis, dans l'enseignement et dans la vie scientifique du
pays. II indiquait, comme antecedent historique, la fondation de l'Université par le roi Mathias
Corvin, et de се fait il souiignait aussi, de propos délibéré, l'importance de la politique culturelle du
grand monarque humaniste. Base sur les traditions historiques, le ,,diploma inaugurate" formuláit,
avec une grandé clairvoyance, les täches de l'Université, et il en assurait (pour le moment dans des
limites plutót étroites) aussi les moyens financiers. Par suite de sa maladie la reine ne put pas assister
ä l'ouverture solennelle, et quelques mois plus tard un nouveau souverain Iui succéda. La fin de 1780
marqua aussi dans la vie de l'Université le début de l'époque trépidante du joséphisme, qui apporta,
certes, un nouveau souffle, mais aussi, en maint domaine, seulement des simulacres de solution.
Dans les premiers mois de son regne, Joseph II. créa, d'un trait de plume, une nouvelle situation. II
intégra dans le Trésor les fonds culturels et universitaires formes des biens des jésuites, et supprima
ainsi l'indépendance materielle de l'Université. Ceci dit, il n'est guére surprenant que, d'apres un
recensement économique fait en 1782, aucun progres financier n'ait été enregistré.
Sur les indications de Henrik Bretschneider, le directeur éclairé et ultra-internationaliste de la
bibliotheque, Joseph IL ordonna, en 1783, une enquéte politique ä l'Université, en vue de contrőler
la survivance et le rőle de l'influence des jésuites. Pour le fond, eile non plus n'arriva ä briser l'esprit
de resistance conservatrice ni de la Compagnie, ni de la noblesse, mais dans beaucoup de chaires il у
eut néanmoins une relévé de la garde. Des chaires furent obtenues par des représentants catholiques
et (се qui ne s'était jamais vu auparavant) protestants des lumieres aussi illustres que p. ex. Dániel
Cornides, Frigyes Werthes, Antal Kreil et Károly Koppi (les deux derniers participérent plus tard
au complot antidynastique monté par Martinovics). Dans la premiere époque du joséphinisme, en
1782, d'importantes chaires nouvelles, de nos jours déjá indépendantes et arrivées a la notoriété,
furent créées dans le cadre de l'Université, notamment l'École d'Ingénieurs (précurseur de l'Université Technique de Budapest d'aujourd'hui), et lTnstitut Vétérinaire (précurseur de l'Université des
Sciences Vétérinaires de Budapest d'aujourd'hui).
En 1784., Buda devint le siege administratif du pays: par consequent, les organes de l'administration centrale, quittant Pozsony et Pest, s'établirent au chateau de Buda. Ä l'exception de la faculté de
théologie, bannie á Pozsony, l'Université fut transferee á Pest. Ainsi les breves années ä Buda toucherent ä leur terme. D'apres notre avis leur sens et leur but ressortent de се que се fut au chateau de
Buda que l'Université tenta, pour la premiere fois, de devenir un établissement national de l'enseignement supérieur, faisant face aux besoins pratiques et s'adaptant aux courants ideologiques et
scientifiques de la „philosophic". Les conditions administratives, intellectuelles et materielles créées
á Buda prirent un essor plus vigoureux ä Pest, centre intellectuel du pays.
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR
A KAPITALIZMUS KIBONTAKOZÁSA KORÁBAN*
VÉRTESY MIKLÓS

Az Egyetemi Könyvtár jellegénél fogva elsősorban az egyetem könyvtára, és
ez volt a múltban is. Elsőrendű feladata, hogy az egyetem tanárait ellássa az oktatás és
továbbképzésük szempontjából fontos szakirodalommal, hallgatóit pedig a tanuláshoz
szükséges könyvekkel. Mint a legbővebb külföldi anyaggal rendelkező gyűjtemény
mindig szívesen látta az itt kutatni akaró, az egyetem kötelékébe nem tartozó tudósokat is. Egyébként ez a két feladat sok vonatkozásban egybeolvad, hiszen a professzorok és a nem professzor kutatók könyvigényei nem sokban különböznek
egymástól. Ezt a kettős funkciót később az 1875-ben elfogadott szervezeti szabályzat l.§-a a következőképp határozta meg: „A budapesti kir. m. egyetemi könyvtár
elsősorban ugyan az egyetem tanárainak és az egyetemi hallgatók használatára van
szánva, azonban mint országos egyetemi intézet egyszersmind más, az egyetemhez
nem tartozó olvasók előtt is nyitva áll."
Az intézmény hosszú ideig egyetlen nagy állami könyvtárunk volt, kötelespéldányt
élvezett, és ezért teljesítette, vagy legalább igyekezett teljesíteni mindazokat a kötelességeket, amelyek egy nemzeti könyvtárra hárulnak. Gyűjtötte a Magyarországon
megjelent könyveket, a felettes hatóságoknak szakvéleményeket adott, és ellátta
az esetenkint jelentkező központi jellegű feladatokat. Utóbbiak sorában a legjelentősebb és leghuzamosabb ideig tartó munka a Mária Terézia és II. József által
államosított kolostorok könyvanyagának szétosztása volt.
Sokan szerették volna, ha ezekhez még egy negyedik funkció csatlakozik.
Pest-Budán nem működött egyetlen olyan állami vagy városi könyvtár sem, amelyik
a főváros lakóinak közművelődési igényeit kielégítette volna. Az Egyetemi Könyvtár
azonban az adott helyzetben erre nem vállalkozhatott, szűkös dotációja nem tette
lehetővé ilyen irányú könyvek nagyobb számmal való beszerzését. A közművelődési
feladatot egyébként az 1875. évi ügyviteli utasítás nyíltan elutasította. Űgy intézke-

* Tanulmányom megírásában nehézséget jelentett az a tény, hogy az Egyetemi Könyvtár két
felettes hatóságának, az egyetemnek, valamint a vallás és közoktatásügyi minisztériumnak az irattára megsemmisült. így a könyvtár belső ügyeivel kapcsolatban két forrásra vagyunk utalva: a) a
könyvtár saját irattárára. Jelölése a jegyzetekben: EK. b) Az igazgatók évi jelentéseire. Ezek folyamatosan nyomtatásban jelentek meg az évi gyarapodási jegyzékek elején. Címük: A budapesti
Királyi Magyar Tudomány Egyetem Könyvtárának címjegyzéke. II-XXV. kötet. Bp., 1878-1901.
AII. kötet az 1877. évi gyarapodást és az 1877. évről szóló jelentést tartalmazza, a XXV. kötet ugyanezt 1900-ról. Jelölése a jegyzetekben: Jelentés az ... évről.
8*
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dett, hogy „regények, színművek s más mulattató könyvek csak bebizonyított tudományos célból adhatók ki."1
Az alábbiakban azt vizsgáljuk, hogy a könyvtár ezeket a feladatokat a kapitalizmus magyarországi kibontakozásának idején hogyan tudta ellátni, mit tett
minél jobb megvalósításuk érdekében.
I.
A KIEGYEZÉS ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS ÉLET

Az abszolutizmus korában a bécsi kormánynak nem állt érdekében, hogy a
magyar művelődésért, s ezen belül a könyvtárügyért jelentős áldozatot hozzon.
A rendelkezésre álló bevételek amúgyis korlátoltak voltak, túlnyomó részüket
elnyelték a hadügyi és rendőri kiadások.
Egészítsük ki a mondottakat azzal, hogy a kiegyezés előtti magyar kapitalizmusnak sem állt érdekében az iskoláztatásnak, a magasabb műveltséget megszerzők számának, s ezzel együtt a könyvtárügynek jelentősebb fejlesztése. Csak kevés
olyan ipari és mezőgazdasági munkásra volt szükség, akik az elemi iskola negyedik
osztályánál magasabb képzettséggel rendelkeztek, az állami és magántisztviselők
száma pedig meglehetősen alacsony szinten mozgott. Ezért tengődött az Egyetemi
Könyvtár évtizedekig a szó legszorosabb értelmében düledező épületben, ezért
zsúfolódtak össze könyvei egymás mögött hármas sorokban a raktári polcokon.
Az 1867-es kiegyezés lényeges fordulatot jelentett az ország életében, a jobbágyfelszabadítással kezdődő kapitalizálódás üteme csak ekkor gyorsult meg. Hat
év alatt, 1867-től az 1873-as világválságig a bankok, földhitelintézetek száma 88-ról
693-ra nőtt, tőkéjük pedig 66 millió forintról 286 millióra. A széntermelés duplájára, a vasbányászat produktuma két és félszeresére emelkedett. Újonnan alapított
vagy kibővített gyárak egész sora kezdett gyors egymásutánban működni. Ennek
során például Budapest Európa első malomvárosa lett. A birtokos osztály megtartotta ausztriai terményértékesítési lehetőségeit, s ennek következtében fokozódott
a nagybirtok tőkés árútermelése. Mindezek függvényeként az állam adóbevétele
magasabb, teherbírása nagyobb lett, vállalkozhatott költségesebb beruházásokra.
Az 1868-as népoktatási törvény kötelezővé tette az elemi iskola elvégzését.
Igaz, hogy előírásait csak késve és sok tekintetben hiányosan hajtották végre, mégis
sokat lendített az általános műveltségen. Például 1870-ben a főváros felnőtt lakosságának 27,8%-a nem tudott írni, olvasni; két évtizeddel később ez a szám 10%-ra
csökkent.
A kiegyezés után egyre több képzettebb szakmunkást igényelt az ipar; az állami,
megyei, városi tisztviselők száma megsokszorozódott; a gyárakban mérnökökre,
technikusokra volt szükség, a pénzintézetekben, kereskedelmi vállalatoknál tisztviselőkre, a bíróságokon jogvégzett ügyvédekre, bírákra.
Mindez magával hozta a tanítóképzők, polgári iskolák, gimnáziumok számának
1
Ügyviteli utasítás a budapesti Kir.M. Tudomány-egyetem Könyvtára számára. Bp., 1875.
27. § 9. 1.
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szaporítását, s ide tanárok kellettek. Mind többen iratkoztak be az egyetemre,
bár itt erősen hibáztatható, hogy a medikusok száma átmeneti emelkedés után az
eredeti szintre csökkent. A bölcsészek száma az iskolákéval arányosan nőtt, a jogászoké pedig egészségtelenül magasra duzzadt. Az őszi félévre beiratkozott hallgatók számát az alábbi táblázat mutatja.

Hittudományi hallgató
Joghallgató
Orvostanhallgató
Bölcsészhallgató
Gyógyszerészhallgató
összesen

1866

1875

1886

1899

kb. 80
1121
596
104
89

73
1340
586
500
122

94
1770
1195
328
206

89
3849
591
880
137

1990

2621

3593

5546

Nagyobb lett a jogtudomány, irodalomtörténet, történelem, matematika,
fizika, kémia és más tudományszakok kutatóinak a száma. A tudományos érdeklődés
fejlődését igen jól érzékeltetik a periodikumok. A számtalan napilap, képeslap és
rövidebb ideig élő szaklap mellett a kiegyezés körüli években egész sereg olyan
folyóirat indult, amelyik évtizedekig rendszeresen megjelent, és részben még ma is
megjelenik. Ilyen többek közt a Jogtudományi Közlöny, a Századok, az Archeológiai
Értesítő, a Természettudományi Közlöny, a Földtani Közlöny, a Nyelvőr, a Földrajzi
Közlöny, a Magyar Igazságügy és a könyvtárosok lapja, a Magyar Könyvszemle.
Ez a fejlődés korszerű vagy legalább korszerűbb könyvtárakat követelt, és
egyúttal biztosította - korlátolt mértékben ugyan - a fejlesztéshez szükséges anyagiakat. Ezért hozott a kiegyezés gyökeres változást az Egyetemi Könyvtár életében,
bár a közvetlen hatás közel egy évtizedes késéssel következett be. Az 1867 és 1875
közti időszak a könyvtár új korszakának csak előtörténete, egy új könyvtári épületért folytatott küzdelem ideje. Enélkül ugyanis az olvasók számának növelése és
megfelelő kiszolgálása, az újonnan beszerzett könyveknek - és tegyük rögtön hozzá,
hogy a régi állomány jelentős részének is - legalább féligmeddig tűrhető elhelyezése,
az új munkatársak számára szükséges dolgozóhelyek biztosítása egyaránt megoldhatatlan feladatot jelentett.2
TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAINK A KIEGYEZÉS IDEJÉN

Az 1867 utáni években Pesten három nagyobb könyvtár működött, a Nemzeti
Múzeumé, a Magyar Tudományos Akadémiáé és az egyetemé. A Múzeumi Könyvtár szép anyaggal rendelkezett, de ez túlnyomóan magyar vonatkozású volt, és
2
A könyvtár történetének 1875-ig terjedő szakaszát 1.: Tóth András; Az Egyetemi Könyvtár
és a magyar tudományos élet 1849-1876. = Tanulmányok Budapest múltjából. XII. köt. Bp., 195X
459-493. 1. Klny.-ban is.
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kevés benne az új könyv. Az olvasók még ehhez is alig juthattak hozzá. 1869-ben
bezárták, szakok szerint újra rendezték, katalogizálták, és ez a munka majdnem
hét esztendeig tartott! 1875-ben ismét megnyílt, a közönség azonban csak délelőtt
látogathatta 9-től l-ig. A személyzet létszáma alacsony volt, eleinte három fő (két
tisztviselő és egy szolga), s ezt 1871-ben egy, 1875-ben pedig két fővel bővítették.
Otthoni használatra nem adtak ki könyvet.
A Múzeum könyvtárát Széchényi Ferenc nemzeti könyvtárnak szánta, alapító
levelével kötelességévé tette mindazon nyomtatvány gyűjtését és megőrzését, amelyek
Magyarországot tartalmilag vagy alakilag, közvetlenül vagy közvetve érintik. Ez a
feladat tehát a XIX. század közepétől nem terhelte az Egyetemi Könyvtárt, a kiegyezés
után hangsúlyozottan nem, mert 1867-től kezdve megszűnt a kötelespéldányokra
9
való joga.
Az Akadémia könyvtára mostani helyén 1867-ben nyílt meg hetven személyes
olvasóteremmel. Alapítólevele szerint nyilvános könyvtárnak kellett volna lennie,
a gyakorlatban túlnyomórészt csak az akadémikusok igényeit elégítette ki. A nagyközönség részére hetenkint öt nap állt nyitva 10-től l-ig. 1875-ben új rendet vezettek be: délelőtt csak akadémikusok olvashattak, mások pedig délután 3-tól 7-ig.
Az olvasók egyszerre egynél több könyvet nem kaphattak kézbe. Kölcsönözni csak
akadémikusoknak és egyetemi tanároknak lehetett.3
Vidéken a legjobb és legtöbbet használt gyűjtemény az Erdélyi Múzeum Egyesület 1859-ben alapított kolozsvári könyvtára volt. Mellette nagyobbára egyházi
könyvtárak említhetők, mint az esztergomi, kalocsai, egri érseki, a pécsi, székesfehérvári stb. püspöki, a zirci cisztercita, a jászói premontrei, a pannonhalmi bencés
gyűjtemények, a sárospataki, debreceni, pápai református főiskolák, a pozsonyi
evangélikus liceum könyvtárai. Ezek azonban egyrészt vidéki voltuk, másrészt anyaguk túlnyomóan teológiai jellege miatt csak igen korlátozottan tudták kielégíteni
az olvasási szükségleteket. Komoly szakkönyvtárak a hatvanas évek végén ugyancsak hiányoztak.
Feltétlenül szükségesnek mutatkozott egy nagyobb, a külföldi irodalmat is
rendszeresen gyűjtő tudományos könyvtár létesítése,illetve valamelyik meglevő könyvtár ilyenné fejlesztése. Ismételten felmerült olyan terv, hogy a három nagy fővárosi
könyvtárt valamilyen módon egyesítsék, s így alapítsanak egy modern nagykönyvtárt. A kultuszminisztérium első lépésként összehívta a három intézmény vezetőségét,
hogy beszerzési tervüket igyekezzenek összhangba hozni. Az értekezletnek azonban nem lett folytatása. Szász Károly 1871-ben a Pesti Naplóba írt cikket Közkönyvtáraink, s az egy országos könyvtár címmel.4 Ebben javasolja, hogy nevezzenek ki egy országos könyvtári főigazgatót, aki a három könyvtár igazgatójával
kollégiumot alkotna. A beszerzésre fordítható összeg közös legyen - javasolta
Szász - a felosztási arányt évenkint vagy hosszabb időre a vallás és közoktatásügyi
miniszter határozná meg. Az egyes könyvtárak az összeg negyede fölött szabadon
rendelkeznének, háromnegyedének hovafordítása felől közösen döntenének.

3
4
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A Magyar Tudományos Akadémia könyvtára. 1826-1961. Bp., 1963.
Klny.-ban is megjelent. Bp., 1871.

Az elgondolásból semmi sem lett. Valóra váltását az egyes intézmények felettes szerveinek féltékenysége nyilván még akkor is megakadályozta volna, ha egyáltalán komoly tárgyalásra került volna sor. De még ez sem történt meg!
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ŰJ OTTHONA

Ilyen körülmények közt a minisztérium az Egyetemi Könyvtár fejlesztése mellett döntött. Leginkább itt volt található - bár sok tekintetben igen hiányosan olyan alapállomány, amelyet lehetett és amelyet érdemes volt tovább gyarapítani.
Ezt a könyvtárt látogatta egyedül komoly olvasógárda. A látogatók száma 1867ben 30 208, 1868-ban 34 950, 1870-ben 28 297 és 1872-ben 14 766 volt. A fejlesztésnek, a „minőségi" változásnak első feltétele egy új épület volt, hiszen az olvasók
számának 1868-tól 1872-ig tartó csökkenését teljes egészében a túlzsúfolt, rosszul
szellőztethető, az egészségre kimondottan ártalmas olvasótermi viszonyok okozták.
Az építés ,,sürgős, sőt halaszthatatlan voltát" az országgyűlés is elismerte az 1873.
évi XXI. tc.-ben, és megszavazta a szükséges költségeket, 538 862 Ft. 53 krajcárt.
A hely adva volt a régi épület közvetlen szomszédságában, a Reáltanoda utca
és a Barátok tere (ma Károlyi Mihály utca) által határolt sarkon, azon a telken,
amelyet a ferencrenddel folytatott hosszú harc utáni, 1872 május 26-án kötött megegyezés az egyetemnek juttatott. 5
Magyarországon az Egyetemi Könyvtáré az első, kimondottan könyvtári
célra készült épület. Tervezését Skalnitzky Antalra bízták, s ő bevonta a munkába
sógorát, ifj. Koch Henriket. Skalnitzky tervei alapján sok köz- és magánépület
készült, többek közt a fővárosban az Oktogon (ma November 7. tér) négy sarokháza, a főposta, a Nemzeti Színház bérháza, vidéken a debreceni és székesfehérvári
színház. Korai halála - 1878-ban hunyt el 42 éves korában - akadályozta meg abban,
hogy a kor legkiválóbb építészei közé kerüljön.
Az eklektikus, neoreneszánsz stílusban tervezett könyvtárépület nem tartozik
a sikerült alkotásai közé. A Károlyi Mihály utca felőli homlokzatot zavarossá teszik
az oszlopok és a velük nem harmonizáló saroktorony-kupola. A Reáltanoda utcai
hosszan elnyúló homlokzat igen szép, ezt azonban - sajnos - az utca keskeny volta
miatt alig lehet áttekinteni, és gyönyörködni nemes vonalaiban.
Mindkét homlokzatot sgraffitók díszítik - Than Mór alkotásai - a sarokkupolára Lotz Károly rajzai nyomán készült, az egyetem négy karát szimbolizáló szobrok
kerültek. Ez utóbbiakat az időjárás viszontagságait nem álló mészkőből készítették.
Hamar pusztulásnak indultak, a húszas évek elején el kellett őket távolítani. Azóta
sem pótolták.
A tervezésnél a szükséglet mellett még egy kívánság érvényesült. „Az épületnél nem szabad feledni - írta Trefort Ágost kultuszminiszter az építkezésről szóló
végjelentésében -, hogy nemcsak a 200 000 kötetet már is meghaladó, és évről évre
nagyobbodó könyvkészlet befogadására van hivatva, hanem arra is, hogy az egyetem
tanári karának, a főváros értelmiségének, főképp pedig a nagy számmal egybesereglŐ
5

69. 1.
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egyetemi polgárságnak a benne felhalmozott kincsek minél célszerűbb használatára
alkalmat, s módot nyújtson ... Minthogy az épület rendeltetése már külsejében is
kifejezendő volt, s azért más mívelt országok példájára az épület külalakját éts díszítését is emlékszerűvé kell tenni, még ha ez által az eredetileg előirányzott összeg
némi meghaladása sem vált volna mellőzhetővé."*
Trefort szavaiból világosan kitűnik, hogy az építkezés célja az olvasók szükségletének kielégítése mellett az volt, hogy a gazdagodó, önállósodott magyar állam
е
ёУ olyan palotát emeljen, amivel büszkélkedni lehet, amit az idegenek is megcsodálhatnak. Sajnos, a belső tervezésnél és berendezésnél ezt a másodlagos célt
fontosabbnak tartották az elsődlegesnél, a könyvtárépítés barokk hagyományai
érvényesültek, a monumentális, látványos elemek győztek a praktikusság és célszerűség felett. A tervezés alapjául nem a könyvtári feladatok minél tökéletesebb
támogatása szolgált, s így ez eleve elhibázott volt. Tegyük azonban hozzá Skalnitzky
mentségére, hogy ebben a korban Európaszerte hasonló elgondolás uralkodott,
külföldön sem talált volna megfelelő mintát, minden fontos részletével a könyvtári
funkciót szolgáló épületet.
A belépő olvasót hatalmas méretű előcsarnok fogadja, két szépen tagolt oszlopsorral. Falait a homlokzathoz hasonlóan sgraffito borítja, tehát olyan időtálló technikával készített díszítés, amit belső dekorációra a legritkábban szoktak alkalmazni.
A nagy tér azonban kihasználatlan, feleslegesen nagy területet foglal el. Igen sikerült, ünnepélyes hatást kelt az emeletre felvezető, márványtáblákkal ékesített
díszlépcsőház is.
A Károlyi Mihály utca felőli traktus legnagyobb részét a 228 m 2 alapterületű
olvasóterem foglalja el. Üvegtetős, felső világítása van, falain és mennyezetén a
tudományok és művészetek allegorikus alakjai - Lotz Károly freskói - láthatók.
Hosszú asztalai mellett 132 olvasó foglalhatott helyet. Magassága 15,1 méter, ezért
fűtése, világítása költséges, légtere feleslegesen nagy. Galériával ellátott falain polcok sorakoznak, s ezeken 10-12 000 kötetes kézikönyvtár helyezhető el. Az épület
kényelmes használatát korai kezdeményezésként központi fűtés és 164 gázlámpa
szolgálta.
A közönség részére szolgáló helyiségeknél még érthető a monumentalitás.
E>e a csak raktárkezelők által felkereshető raktárakat is a barokk teremkönyvtárak
mintájára tervezték, figyelmen kívül hagyva Toldy Ferenc modern könyvtárépítési
elgondolásait. Ő már 1846-ban termek helyett raktárszobákat kívánt, ahol sokkal
jobb a térfogatkihasználás, és ahol a szegény raktárkezelőknek nem kell állandóan
létrákon mászkálni a magasan elhelyezett könyvek kikeresésekor és visszarakásakor.
,,Minden nem hm könyvtárnok..., ki a használhatóságot, a kezelés könnyűséget,
s mi életkérdés, a könyvek fentartását nézi, a szobarendszert pártolja" - írta ,,Könyvtárépítés" című javaslatában. 7 A hét méter magas termek belsejét galéria övezte,
falain díszes, de a könyvek magassága szerint nem állítható fémállványok sorakoztak. A szűk Reáltanoda utca felé nyíló raktárak nappal is sötétek voltak, lámpa
6
A Vallás- és Közoktatásügyi M. Királyi Miniszternek végjelentése a budapesti M. Királyi
Tudományos Egyetem könyvtárának, élettani intézetének és a központi épület egyik szárnyának
fölépítéséről. Bp., 1878. 6-7. 1.
7
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pedig nem volt bennük! A villanyt takarékosságból nem vezették be az épületbe;
az olvasóteremben, dolgozóhelyiségekben, előcsarnokban használt gázvilágítást viszont tűzveszélyesnek tartották a raktárakban. Nem gondoltak arra, hogy a raktárkezelők által kényszerűségből gyújtott gyertyák könnyebben okozhattak volna
helyrehozhatatlan kárt.
A takarékosság más vonalon is érvényesült. Az építkezésnél ugyanis számoltak
a későbbi gyarapodással, erre a célra helyet tartalékoltak, viszont ezt szerették volna
addig is hasznosítani. Ezért a második emeletet nem állványozták be, hanem az
1872-ben felállított mintagimnáziumnak, a középiskolai tanárképző intézet gyakorló iskolájának engedték át ideiglenes használatra.
Az épületben több szolgálati lakást rendeztek be. Az igazgató a második emeleten kapott tíz helyiséget. A rendkívül nagy és rendkívül célszerűtlen lakás két részét
egy 17 méter hosszú széles folyosó kötötte össze! A két őr négy-négy szobás lakása
az udvari rész földszintjén és félemeletén volt elhelyezve, a kapusé a bejárat mellett.
A két raktárosnak és a fűtőnek a nedves és ezért könyvraktárnak alkalmatlan pincében adtak egy-egy szobát és konyhát. Budapest tanácsa ezeket a nedves és sötét
helyiségeket először orvosrendészeti szempontból lakhatatlanoknak nyilvánította,8
1876 június 24-én hosszas utánjárásra mégis megadta a lakhatási engedélyt, de
megállapította, hogy ilyen tervezés mellett egy magánfél bírságot kapott volna.9
A költözés10 után az ünnepélyes megnyitás 1876 március 26-án történt meg
Trefort Ágost kultuszminiszter, több más miniszter és képviselő, valamint sok
egyetemi tanár jelenlétében. Tekintettel arra, hogy az építkezéssel egyidőben felemelték a dotációt, és növelték az alkalmazottak számát, ettől a naptól kezdve mód
nyílt arra, hogy a könyvtár a kapitalista fejlődéssel járó megnövekedett oktatási és
kutatási igényeket kielégíthesse.
•

IL
SZINNYEI JÓZSEF

A tágas könyvtárépület megváltozott raktári rendet, a sokasodó könyvállomány és a növekvő feladatok használhatóbb katalógusokat, a nagy olvasóterem
kibővített kézikönyvtárt követelt. A rendezés alapelveinek megállapítása elsősorban az igazgatónak lett volna a feladata. Az a férfi, aki a régi tarthatatlan viszonyok
megszüntetéséért a legtöbbet harcolt, Toldy Ferenc igazgató, a könyvtárügy kiváló
szakértője, ekkor már nem élt. Utóda, Horvát Árpád olyan raktározási rendet
akart meghonosítani, amit csak a könyvtár több évi bezárása mellett lehetett volna
megvalósítani. A felettes hatóságok, az egyetem és a minisztérium, ehelyett Szinynyei József első őr ésszerűbb, könyebben bevezethető és a hosszú zárást elkerülő
javaslatait fogadták el. Őt bízták meg az olvasótermi kézikönyvtár kibővítésével,
katalogizálásával és a katalógus nyomdába adásával. Emiatt Horvát megsértődött,
8

Rektori h. 1875/76-701. sz. Az akta az OL-ban elpusztult.
7800/876-III. sz.
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A költözést részletesen ismerteti Szinnyei József és Horváth Árpád с tanulmányom = Az
Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I. 1962. 97-104. 1.
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a rendezési munkában nem vett részt, igazgatói teendőit elhanyagolta, majd 1876
októberében lemondott. A minisztérium december 16-án kelt rendeletével felmentette őt állásából.11
Szerencsésnek mondható, hogy ebben az időben az első őri állást Szinnyei
töltötte be. Benne az ügyszeretet és a tehetség a szorgalommal találkozott. Személyében Toldy és társai után új könyvtárostípus jelent meg, olyan aki foglalkozik tudományos munkával, de munkaterülete nem az irodalomtörténet, nyelvészet vagy
történelem, hanem a könyvtárosi hivatással szorosan összefüggő könyvtártan és
bibliográfia.
Mint naplójából és leveleiből tudjuk, a könyvekkel való foglalkozás szeretete
•és a bibliográfusi érzék fiatal kora óta benne élt.12 Az 1845-46. tanévben beiratkozott a pesti egyetemre, majd a győri akadémián folytatta tanulmányait, de a szabadságharc miatt nem tudta befejezni. Beállt először nemzetőrnek, azután honvédnek,
és Komárom feladása után főhadnagyként szerelt le. Később állást vállalt egy biztosító társaságnál, közben pedig szinte készült a bibliográfusi pályára. 1860-tól
gyűjtötte rendszeresen a különböző könyvészeti adatokat, és 1869-ben, mikor Pestre
költözött, már félmillióra rúgott céduláinak száma.
1871-ben került az Egyetemi Könyvtárba. Itt hivatali munkájának rendkívül
lelkiismeretes elvégzése mellett folytatta a folyóiratok és könyvek kicédulázását.
Ennek anyagából adta közzé a Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos
repertóriumának három kötetét (1874-85), a Természettudományi és matematikai
könyvészetet, több más repertóriumot, és összeállította a röviden csak Szinnyeinek
nevezett Magyar írók élete és munkái 14 kötetét, minden magyar könyvtáros, bibliográfus és kutató nélkülözhetetlen segédeszközét.
Tegyük hozzá a mondottakhoz, hogy nyelvismerete igen széleskörű volt, anyanyelvén kívül tudott latinul, németül, franciául, angolul, olaszul és spanyolul.
Mindez azt bizonyítja, hogy Szinnyei lett volna Horvát legméltóbb utóda az
igazgatói tisztségben. Sajnos, egyetemi végzettsége hiányzott, s emiatt nem nevezhették ki egy egyetemi könyvtár igazgatójává. Csak az igazgatói teendők ellátásával
bízták meg, bár ez az ideiglenesség közel két évig tartott. így a költözéstől kezdve
1878 végéig ő volt a könyvtár tulajdonképpeni irányítója. Igen nagy része van abban,
hogy a rendezési munkák fennakadás nélkül megindulhattak, és gyors ütemben
folytatódhattak.
SZILÁGYI SÁNDOR

A minisztérium sokáig keresett olyan személyt, aki az igazgatói állás betöltéséhez szükséges tudással rendelkezik, s emellett kellő tekintéllyel tudja képviselni
a könyvtár érdekeit. Ilyen könyvtárost nem talált, s ezért választása egy országos
hírű tudósra esett, a kultuszminisztériumban dolgozó Szilágyi Sándorra.
A kinevezés nem történt simán, az egyetem tanárai közül többen tiltakoztak
ellene. Nem könyvtárosi gyakorlatának hiányát vagy tudását kifogásolták, hanem
azt, hogy a katolikus alapítású, katolikus teológiai karral rendelkező, és részben
A részleteket 1. ugyanott.
Kozocsa Sándor: Adatok id. Szinnyei József életéhez = MKSz. 1964. 66-70. I.
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a katolikus eredetű tanulmányi és egyetemi alapból fenntartott egyetem könyvtárának igazgatójává reformátust nevezzenek ki. Ennek a nehézségnek az elsimítására
igen sokat tett az esztergomi prímási udvarnál nagy megbecsülésben álló Fraknói
Vilmos történetíró, múzeumi könytáros, aki 1878-ban nagyváradi kanonok lett.
Jelentős részben neki köszönhető, hogy Szilágyi megkapta kinevezését, és 1878
október 24-én elfoglalhatta új állását.
Szilágyi irodalmi pályáját fordításokkal, novellákkal és politikai cikkekkel kezdte.
Világos után elsőnek adott közre a szabadságharc vezetőiről szóló jellemzéseket és
rajzokat. 1850-ben és 51-ben hatszor próbálkozott folyóirat- és antológiaszerkesztéssel, az önkényuralom azonban valamennyit betiltotta. 1852-től 1867-ig Nagykőrösön
tanított. Ebben az időben fordult érdeklődése véglegesen a történetírás felé. Szorosabb kutatási területe eleinte a török hódoltság kora volt, később Erdély története.
Fáradhatatlan szorgalmára jellemző, hogy ezernél több kisebb-nagyobb tanulmánya,
valamint száznál több eredeti munkája és forráskiadványa jelent meg. Történettudományunk Szilágyinak nemcsak mint írónak köszönhet rendkívül sokat, hanem
mint lelkes és eredményes szervezőnek is. Ő szerkesztette 1875-től haláláig a Századokat, 1878-tól a Történelmi Tárat, ő indította meg 1889-ben a Magyar Történelmi
Életrajzok sorozatát, és ő volt a tíz kötetes milleniumi magyar történelem szerkesztője. Ezen túlmenően „az volt a törekvése, hogy a történetírói pálya újoncait magához
vonzza, ... gyakorlatilag beavassa a levéltári kutatás, a kiadás, a feldolgozás és a
szerkesztés titkaiba; a legszerényebb funkciótól a nagyobb feladatokig emelte fel
őket".™
Ez érthetővé teszi azt, hogy kinevezése - ha nem is volt könyvtáros - hasznosnak bizonyult. Mint tudós jól ismerte a kutatók igényeit, és minden erejével arra
törekedett, hogy ezeket a könyvtár ki tudja elégíteni. Mint történeti források kiadója,
jól értett a bibliográfiákhoz, írástörténethez. Mint szervező, a különböző munkaterületek közt célszerűen be tudta osztani a rendelkezésre álló munkaerőket. Mint
a fiatalság támogatója teljes megértéssel viseltetett az egyetemi hallgatók tanulmányi
igényeivel szemben. Szorgalmával hamarosan minden tekintetben elsőrangú könyvtári szakemberré képezte ki magát. Személye a függetlenségi gondolat ismert nevű
képviselőjeként a legalkalmasabb volt arra, hogy az egyetem Habsburg-párti és
klerikális gondolkozású professzoraival szemben a haladás gondolatát képviselje.
Tudományos munkáját igazgatói kinevezése után sem hanyagolta el, mégis
a tulajdonképpeni vezetői teendők mellett tevékeny részt vállalt a mindennapi
könyvtári munkában. A beszerzéssel járó feladatokat - jegyzékkészítés a javasolt
könyvekről, a beérkezett könyvek naplózása, a számlák utalványozása - az 1881.
évi könyvtári szabályzat 3. és 5. §-a változatlanul az igazgató kötelességévé tette,
és Szilágyi kötelességének mindig megfelelt. Például egy 1887-ben írt levelében az
egyetemi tanácstól haladékot kért egy megbízás teljesítésére, mert - mint írta „én most teljes erővel a Bászel és Wenzel-féle könyvtárak felvételén dolgozom \ 1 4
Beosztottjaihoz való viszonya - amennyire erre a régi aktákból, s egyéb írások13
Fraknói Vilmos: Szilágyi Sándor emlékezete. Akadémiai emlékbeszédek. XI. köt. 4. sz. Bp,
1902. 38. 1.
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ból következtetni lehet - jó volt. Tudásukat, szakismeretüket mindig elismerte,
megbecsülte, és - különösen az első időkben - gyakran fordult hozzájuk tanácsért.
Beszédes bizonyságai ennek a „tanácskozmányi ülések", ahol az igazgató és a tisztviselők közösen beszélték meg a felmerült kérdéseket, határozatokat hoztak ezek
megoldására, és egyúttal kijelölték a végrehajtásukért felelős személyt.
Ezeket az üléseket eleinte gyakrabban tartották, és napirendjükön kisebb fontosságú ügyek is helyet kaptak. 1880 után csak a jelentősebb ügyeket tárgyalták
meg, vagy csak ilyenekről készült jegyzőkönyv. Az 1878. november 14-i ülésen
Vlta
tták m e § például az olvasóterem szellőztetését és nyitvatartásának idejét, a külföldi disszertációk elhelyezését és szakozását, határozatot hoztak, hogy a gyakrabban
keresett hiányzó vagy csonka művekről jegyzéket készítenek, és hogy a jövőben öt könyvkereskedőtől fognak rendszeresen vásárolni. Az 1879. március 15-i
megbeszélés döntött a bibliográfiai segédkönyvtár külön megjelöléséről, a leghasznaltabb segédkönyvek két példányban történő beszerzéséről, külön szótárgyűjtemeny felállításáról és a késedelmes kölcsönzők elleni reklamálási akcióról.15
_ Az első tanácskozáson minden javaslat az igazgatótól származott, később a
javaslatok többségét a többi tisztviselő tette.
ŐRÖK, TISZTEK, NAPIDÍJASOK, RAKTÁROSOK

A tisztviselői státus 1875 után az igazgatón kívül két őrből és három (később
négy) tisztből állott. A két kategória közt - eltérően az előző korszakoktól - nem
volt szigorú elkülönülés, állásüresedés esetén majdnem mindig az egyik tisztet
nevezték ki őrnek.
Hazánkban a rendszeres könyvtárosképzést a népi demokrácia honosította
meg, de a tudományos könyvtárakban régebben is megkövetelték a szakmai és az
altalános műveltségi ismereteket, legalább egy évi gyakorlatot és az egyetemi végzettséget. Utóbbitól azonban kivételes esetekben eltekintettek, példa reá Szinnyei.
Az Egyetemi Könyvtárnál 1874-ben a kinevezésre pályázó könyvtárosok számára
szakvizsgát rendszeresítettek. Tárgyai a következők voltak: a) könyvészet, b) könyvtartan, s ennek keretében melléktárgyként a paleográfia valamint az oklevéltan
eemei, c) az egyetemes és a magyar irodalomtörténetnek a könyvtári szolgálat
szempontjából fontos része, d) két vagy három részletes címfelvétel. Az utolsó pont
klv
ftelével a vizsga szóbeli volt, jelöltenként fél-félórás időtartammal. Ennél kevesebb tárgyból állt a kezelőtiszti vizsga, itt ugyanis csak oklevéltant, írástörténetet
es irodalomtörténetet kérdeztek, a könyvtártanból pedig a gyakorlati részeket,
fcnnek letétele a harmadik tiszti állás betöltésére jogosított fel. A jelölteknek ezenkívül
izonyságot kellett tenni a latin, görög és német nyelvben való jártasságról.16
, E ^ a viz , Sga é s a z a körülmény, hogy az igazgatók - korábban Toldy Ferenc,
78-tól Szilágyi - szigorúan megvizsgálták a jelentkezők rátermettségét, jó képesie p tailácskozmányi ülések jegyzökönyvei a könyvtár irattárában.
8 У l l y e n viz
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sgáról bővebben: Vértesy Miklós: Könyvtáros vizsga 60 évvel ezelőtt. =
A
Könyvtaros. 1958. 574. 1.

ségű, alapos képzettségű és a könyvtári kérdések iránt érdeklődő tisztviselői közösséget eredményezett.
A költözés idején az első őri állást Szinnyei töltötte be, a másodikat Márki
József. Utóbbi 1856 óta dolgozott a könyvtárban, eleinte mint díjnok. Az őri kinevezést 1875-ben kapta meg, 1887-ben vonult nyugdíjba. Szorgalmas tisztviselő volt,
bár Toldy Ferenc 1866-ban írt véleménye szerint ,,könyvtártani felkészültsége hiányát ... oly mértékben tüntette ki, miszerint hinni kell, hogy e téren fennálló nézetek
és rendszerekről a sejtelemig sem emelkedett" У1 Ezt a véleményt mindenképp túlzottnak kell minősíteni. Márkinak versei, életképei, pedagógiai tanulmányai mellett több tankönyve, nevelésügyi módszertani könyve jelent meg és két bibliográfiát is összeállított: Címmutató a m. kir. egyetem és Pest város könyvtárainak magyar,
német, latin és francia nyelven írott államtani összes műveihez (Buda, 1865-69) Szak- és betűrendes kalauz az összes magyar irodalom története, s könyvészetéhez
(Bp., 1878). A két utóbbi nem magasszínvonalú mű, de mégis mutatja írója szakmabeli érdeklődését, és azt, hogy fáradtságosán összeállított könyvészettel akarta megkönnyíteni az olvasók munkáját.
Máté Sándor, akit 1875-ben neveztek ki első tisztnek és 1889-ben első őrnek,
a Magyar Könyvszemlének megalakulása óta munkatársa volt. Irodalmi működésének eredménye irodalomtörténeti és könyvtártani cikkeken kívül több önállóan
megjelent füzet és egy jogi szakkönyv. Szakértelmét mutatja, hogy 1889-ben megbízták az igazságügyminisztérium könyvtárának rendezésével. Ő volt tudomásom
szerint az egyetlen, aki Szilágyi iránt ellenszenvvel viseltetett. Ezt bizonyítja az
1898. évről szóló könyvtári jelentés, amelyet helyettes igazgatóként ő állított össze.
Egyetlen szóval sem emlékezik meg az elhunyt igazgató érdemeiről, ehelyett azokat
a ,,visszás intézkedéseket" bírálja, amelyekkel a minisztérium tisztviselői közül
ide helyezett igazgató, Szilágyi Sándor méggátolta az 1875-ben megkezdett rendezés
tervszerű folytatását.18 Ennek az ellenszenvnek az okát abban kell keresni, hogy a
rendkívül becsvágyó Máté hivatali előmenetelét meglassította a könyvtári státusba
nem tartozó Szilágyinak igazgatóvá való kinevezése.
Kudora Károly 1873-tól dolgozott a könyvtárban, eleinte díjnoki, 1875-től
tiszti és 1889-től őri állásban. Nevéhez fűződik az első magyar nyelvű könyvtártannak a megjelentetése.19 Ebben azt hangoztatta, hogy a könyvtárakban csak azok
végezhetnek jó munkát, akik alaposan elsajátították a könyvtártani ismereteket.
1884-ben sajtó alá rendezte az Egyetemi Könyvtár referenszműveket tartalmazó
segédkönyvtárának 26 szakra tagolt címjegyzékét,20 a századforduló után pedig a
jog- és államtudományi irodalom tárgyszó szerűen elrendezett könyvészetet.21 1884
17

Toldy 1866. dec. 28-án kelt felterjesztése. Idézi Dümmerth Dezső: Kishivatalnokok az Egyetemi Könyvtár szolgálatában. = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. II. Bp., 1964. 148-149.1.
18
Jelentés az 1898. évről. Szilágyi érdemeit a következő évi jelentésben az új igazgató, Ferenczi
Zoltán méltatja. Ugyané kötet közli Dézsi Lajos megemlékezését és Dedek Crescens Lajosnak a ravatalnál mondott beszédét.
19
Kudora Károly: Könyvtártan. Bp., 1893. Működéséről bővebben: Vértesy M.: Kudora Károly. = Könyvtáros. 1967. 400-402. 1.
20
Kudora Károly: A budapesti Kir. Magyar Tudomány Egyetem segédkönyvtárának címjegyzéke. Bp., 1884. Klny. az 1883. évi gyarapodási jegyzékből.
21
Kudora Károly: Jogi könyvtár. Bp., 1910.
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és 1897 közt több fővárosi és vidéki könyvtár rendezését, katalogizálását irányította,
köztük a késmárki evangélikus liceum 16 000 és a premontrei rend jászói 30 000
kötetes könyvtárát.
Litasy József 1875-től korai haláláig, 1881-ig könyvtártisztként dolgozott.
Irodalmi munkásságot nem fejtett ki, de előző állásából - Jászberényben volt könyvkereskedő - magával hozta a könyvek alapos ismeretét.
A későbbi évekből a tisztek és ideiglenes alkalmazottak közül említsük meg
Angyal Dávid, Barabás Sámuel, Dedek Crescens Lajos, Dézsi Lajos, Fejérpataky
László és Szadeczky Lajos nevét, akiknek pályafutása az Egyetemi Könyvtárban
kezdődött. Közülük csak ketten töltöttek itt hosszabb időt, Dézsi Lajos 1895-től
1906-ig, kolozsvári egyetemi tanári kinevezéséig és Dedek 1891-től 1913-ig, amikor
esztergomi kanonok lett. A többiek a státus szűk volta miatt nem kaphatták meg az
őket tudásuk, szakismeretük révén megillető anyagi ellenszolgáltatást. Ez volt az
oka annak, hogy hosszabb-rövidebb szolgálat után otthagyták a könyvtárt és mást
kellett helyettük alkalmazni, betanítani. Szilágyi jól ismerte helyzetüket, becsülte
tudásukat, ezért maga is támogatta őket akkor, amikor jobban fizetett állásba mentek. Angyal Dávidról például így írt, amikor gimnáziumi tanárságra pályázott:
„Fiatal íróink közt alig van valaki, aki szorgalom, kritika, mélyre ható elemző tehetség, éles ész tekintetében Angyal Dáviddal a versenyt kiállaná. Sajnálni fogom esetleges megválását intézetünktől, de ami engem nem tarthat vissza, hogy esetleges
előmenetelét hátráltassam", annál inkább, mert „négy testvérének eltartása nehezedik
rá, oly teher, mely könyvtártiszti fizetése mellett nem menti fel az élet mindennapi
nyomorúságával való küzdelemtől"'.22
A kinevezett tisztviselők egyedül nem tudták volna ellátni az egyre sokasodó
könyvtárosi munkát. Ezért mellettük rosszul fizetett, nyugdíjra nem jogosult napidíjasokat, írnokokat, ideiglenes tiszteket alkalmaztak. Köztük rendkívül használható munkaerőnek bizonyult Pádly Lajos és Egervári Potemkin Ödön, akik 1876tól 1890-ig, illetve 1895-ig szolgálták a könyvtárt. Előrehaladottabb koruk miatt
nem állt módjukban új pályát keresni, bár családjukkal együtt formálisan nyomorogtak az 1,50, majd később 1,75 forintra emelt napidíjukból. Nélkülük a könyvtárrendezés, rekatalogizálás ideje igen hosszúra nyúlt volna. Szilágyi különféle felterjesztéseiben állandóan „hűséges és mindenekfelett ritka szorgalmú tisztviselő"-ként
emlegeti őket, és úgy jellemzi mindkettőt, mint aki „a könyvtárrendezés minden ágában teljes tájékozást és gyakorlatot szerzett", aki „minden rendelkezésére álló szabad
idejét könyvtári munkákkal tölti el".23
A könyveket a régi épületben a tisztek keresték ki, és rakták vissza. A költözés
után ezt a feladatot - a takarítással együtt - két, később négy szolgának nevezett
raktárkezelő végezte. Mellettük egy kapus-házmestert, egy fűtőt és a nyolcvanas
évektől egy-egy ki nem nevezett kisegítő szolgát és „söprő napszámost" alkalmaztak, továbbá csökkentett munkaidőben két rokkant honvédot, akik közül az egyik
délelőtt, a másik délután teljesített szolgálatot a ruhatárban. Helyzetükre jellemző
22

EK. 160-1889.
Pádly és Egervári Potemkin jellemzését 1. Dümmerth Dezső i. tanulmányában. Az idézetek
ugyaninnen.
23
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az Ügyviteli utasítás következő intézkedése: ,,A szolga-személyzet könyvtári szolgálatban az igazgató által jó belátása szerint a hivatalos órákon kívül is igénybe vétethetik. Megjelenési és távozási idejét az igazgató szabja meg."u
A FELETTES HATÓSÁGOK. A BESZERZÉSI REND

A könyvtár a vallás- és közoktatásügyi minisztérium fennhatósága alá tartozott, közvetlen felettes hatósága az egyetem volt. A miniszteri tisztet 1872-től 1888-ig
Trefort Ágoston töltötte be. Trefort sokat tett a könyvtárért, minden erejével harcolt az építkezés mielőbbi megkezdése érdekében, az országgyűlés költségvetési
tárgyalásain melegen támogatta a könyvtár létszám és dotáció emelési kéréseit.
Abból a hitelkeretből, amellyel a minisztérium szabadon rendelkezett, ismételten
utalt ki jelentősebb összegeket egyes magángyűjtemények megvételére, és kisebb
jutalmakat, segélyeket a tisztviselők, díjnokok, szolgák részére. Elhunyta után
Szilágyi igen meleg szavakkal emlékezett meg róla. Az Egyetemi Könyvtárt Trefort
„tette európai könyvtárrá - írta - s én csak az ő parancsainak, eszméinek, gondolatainak végrehajtója voltam ... Őa könyvtárt, mint a tudományosságnak szolgáját, terjesztőjét tekintette, s valóban az Ő rendeleteinek felelt meg a könyvtár akkor, midőn az
összes európai könyvtárakkal érintkezési pontot keresett, és tartott fel, s minden olyan
tudósnak - nem tekintve, hogy az egyetem, körébe tartozik-e vagy sem - ki az európai
könyvtárakat használni akarta, közvetítőül szolgált".,25
Utódai, Csáky Albin (1888-1894), Eötvös Loránd (1894-1895) és Wlassics
Gyula (1895-1903) már nem érezték annyira szívük ügyének a könyvtárt, de a felmerült nehézségek megoldását mindig igyekeztek elősegíteni.
Az egyetem és ennek tanácsa sem viseltetett rosszindulattal a könyvtárral
szemben, de teljesen érzéketlen volt problémái iránt. Hiányzott belőle az egyetem
pillanatnyi szükségletein felülemelkedő művelődéspolitikai érzék. Bürokratikus,
vaskalapos magatartása sok tekintetben teljesen érthetetlen. A rektorok és a tanács
egyes intézkedései súlyosan bántották a munkáját jól végző Szilágyi önérzetét,
mások a könyvtári dolgozók munkáját tették feleslegesen nehezebbé, ismét mások
pedig a tervszerű beszerzést akadályozták, s így az olvasók érdekeit közvetlenül
is sértették.
Például teljes megnemértésre és a könyvtárosokkal szemben való közönyre
vallott a tanács döntése a munkaidő tekintetében. Ezt az 1875. évi szervezeti szabályzat nyolctól tizenkettőig és délután kettőtől hatig szabta meg, azaz heti 48 órában.
A rendezés és katalogizálás befejezése után napi két órával csökkentették ezt az
időt, de a hosszú déli szünetet meghagyták. Szilágyi 1882-ben egyik felterjesztésében
előadta, hogy az ősnyomtatványok, kéziratok és más nehezen olvasható szövegek
felvétele lámpafénynél igen szemrontó, és erre való hivatkozással javasolta a közönségszolgálattal nem foglalkozók részére az osztatlan munkaidő bevezetését.26 Javas24
Ügyviteli utasítás a budapesti K. M. Tudomány-Egyetemi Könyvtár számára. Bp., 1875.
15. § 6. 1.
25
Jelentés az 1888. évről. III. 1.
26
EK. 30-1882/83.
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latát a tanács elutasította. Előterjesztését 1898 decemberében megismételte, de
erre már válasz sem érkezett.
Igazgatási tekintetben a könyvtár teljesen alá volt vetve az egyetemnek. Minden ügyben szigorúan meg kellett tartani a „szolgálati út"-at, és a felettes minisztériummal is csak a rektor közvetítésével volt szabad levelezni.
Ez azt jelentette, hogy minden aktához kísérőiratot kellett szerkeszteni, s ebben
kérni a rektort: szíveskedjék pártolóan felterjeszteni a minisztériumba. Az aktát
a rektori hivatal iktatta, és újabb kísérőlevéllel küldte tovább. Felülről ugyanígy
történt az intézkedés, vagyis egy akta helyett mindig három készült.
Szilágyit bosszantotta a felesleges adminisztráció. Ezért felhasználta azt az
alkalmat, amikor a minisztériumból egyszer közvetlenül kapott két iratot, s a választ
ugyancsak közvetlen úton küldte el. A presztízsét féltő rektor azonban úgy tekintette
cselekedetét, mintha ezáltal csorbítani akarná a rektori hatalmat, és megrótta őt.
Szilágyi védekező iratában világosan kifejtette tettének elvi indokolását:
„Midőn a magas kormány két ízben fordult közigazgatási ügyben közvetlenül,
az egyetem mellőzésével hozzám, úgy hittem, hogy olyan közigazgatási ügyeknél,
melyek különben csak rektori vizával láttatnak el, és sem személyi, sem elvi dolgokat
nem foglalnak magukban, egyenesen felterjesztvén nem fognak olyanoknak tekintetni,
mely a rektor hatáskörét sérti; hanem úgy fog vétetni, amint én tekintettem, ti., hogy
az ilyen apró, mondhatni adminisztrációs ügyekben egyedül csak idő és papíros kímélés
kedvéért terjesztettem közvetlenül a minisztériumhoz"'P
Ez a bürokrácia az ügyintézésben általában csak időt rabolt el, a beszerzések
terén azonban károsnak bizonyult. Az akkori szabályzat szerint ugyanis a dotációt
az egyetemi tanács által megállapított százalék arányában szét kellett osztani a
négy kar között. A beszerzendő könyvek jegyzékét ennek az összegnek az erejéig
a karok könyvtárbizottságai állították össze. Szilágyi kinevezése után azonnal kérte
a tanácsot, hogy a kari bizottságok üléseire hívják meg, hogy megtehesse ott észrevételeit, és hogy megadhassa az esetleg szükséges felvilágosításokat.28
A bölcsészkar volt ebben az időben a leghaladóbb gondolkozású. Professzorai
közül említsük meg Eötvös Loránd, Gyulai Pál, Goldziher Ignác, Heinrich Gusztáv,
Hunfalvy János, Margó Tivadar, Salamon Ferenc, Szabó József, Télfy Iván, Than
Károly, Vámbéry Ármin nevét! A javaslat célszerű voltát azonnal belátták. Ettől
kezdve az a gyakorlat alakult ki, hogy Szilágyi tett javaslatot a bizottság összehívására és ennek időpontjára, az üléseken pedig ajánlólistát terjesztett elő a beszerzendő művekről. Ezeket a bizottság rendesen lényegtelen változtatásokkal, kisebbnagyobb kiegészítésekkel jóvá is hagyta.
A többi kar nem követte ezt a példát. A teológiai és a jogi kar reakciós professzorai féltek, hogy a függetlenségi gondolkozású, protestáns vallású igazgató
nekik nem tetsző könyvbeszerzési politikát fog kezdeményezni, s ezért semmiféle
együttműködésre sem voltak hajlandók. Az orvosi kar viszont merev szakmai
gőgből zárkózott el. A bizottságok tagjait saját szűk szakterületükön kívül csak
tekintélyük megóvása érdekelte. Legalábbis erre kell következtetni, mikor olvassuk
27
28
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Szilágyinak a tanácshoz egy évvel később, 1879 októberében keltezett felterjesztését:
,,A könyvtári bizottságok legnagyobb részével még egyetlen egyszer sem érintkezhettem. Ily módon pediglen, tekintetes egyetemi tanács, tervszerűen vezetni a könyvtár
gyarapodását nem lehet. A gyakorlat megmutatta, hogy egyes tudományszakok túlságos pártfogásban részesültek más szakok rovására; némely szaknál a sarkalatos,
s az alapmunkák sincsenek meg. Megtörtént, hogy roppant drága munkák, melyek
más könyvtárban is megvannak, itt is bevásároltattak; hogy egy és ugyanazon munkát
két kar is meghozatott".29
A tervszerűtlenséget növelte még az a többször előfordult eset, hogy ugyanazt
a művet külön megrendelte a jogi kar könyvtárbizottsága, külön a dékáni hivatala,
s így az egy kar részéről is két példányban futott be.30 Nem egyszer a kari díjalapból
a karok közvetlenül vásároltak könyveket, s ezeket - anélkül, hogy naplózásra,
címfelvételre a könyvtárba küldték volna - kölcsönadták a professzoroknak.31
A visszásságok közé tartozott az a szokás is, hogy a külföldről kapott disszertációk közül a bölcsészkar professzorai kiválogatták maguknak az őket érdeklő
példányokat, és csak a többit küldték át a könyvtárnak. „Egyes tanároknál - írta
Szilágyi ezzel kapcsolatban a tanácsnak-az általa elvitt értekezésnek csak momentán
becse van, melyet, ha felhasznált, aligha fog könyvtárában elhelyezni, míg az Egyetemi
Könyvtár gyűjteményén ki nem pótolható csorbát ejtett." Felajánlotta, hogy a kapott
disszertációkat legalább négy hétre elhelyezi a tanári olvasóba: ott mindenki
kényelmesen átnézheti.32 A tanács ezzel kapcsolatban is megmutatta, hogy a tanárok
kényelmét többre becsüli a könyvtár érdekeinél, és a felterjesztést elutasította.
A helyzet később sem változott. Szilágyi utóda, Ferenczi Zoltán még az 1900. évi
jelentésében is kénytelen megállapítani, hogy ,,a rektori hivatalhoz beérkezett tudori
értekezéseket és egyetfemi] nyomtatványokat könyvtárunk nem mind kapja meg,
mint ez pl. Kolozsvárt gyakorlatban volt".3Z
Egyéb szempontból azonban Szilágyi ismételt fellépése némi eredményt hozott.
Ennek következményeként alakult ki az 1881. évi könyvtári szabályzat által szentesített új beszerzési rend. Ez az irányítást továbbra is a karoknál hagyta, de legalább
a felesleges és a kettős vásárlások ellen védelmet nyújtott. A 4. § szerint a kari bizottságok ,,összeállítják az általuk beszerezni kívánt könyvek jegyzékét jutalékuk erejéig.
E jegyzékek 8 héttel a félév kezdése után a tanács útján a könyvtárigazgatóhoz tétetnek át, ki a megrendeléseket azonnal végrehajtja; azon esetekben pedig, ha netalán
egyes munkákra nézve észrevételei volnának, ezeket megteszi, s 2 hét alatt ugyanazon
úton a karokkal közli. A karok az ily munkákra nézve 4 hét alatt történendő végleges
megállapodásaikat ismét a fentebbi úton a könyvtárigazgatóhoz juttatják." Mai
szemmel természetesen nehéz megérteni, hogy a kari bizottságok miért választották
ezt a hosszadalmas, nehézkes utat, és miért nem akarták meghívni üléseikre az
igazgatót.

28
30
31
32
33
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Ha az igazgató akart új vagy antikvár műveket vásárolni, előbb a bizottságoktól kellett erre engedélyt kérni. Két kart érdeklő drágább könyveknél Szilágyinak
egyszerre két karhoz kellett aktát küldenie: egyezzenek bele, hogy a költségeket
fele-fele arányban fedezhessék,
A nehézségeket fokozta a kifizetések bonyolult módja. Mert, - írta Szilágyi
egy másik felterjesztésében a tanácsnak - „a számadásoknak karok szerinti vezetése
roppant fáradtságos munka és felesleges időpazarlás. Ugyanis a törzskönyvön kívül
külön kell vezetni a karok szerinti megrendelések könyvét is, aszerint osztani fel az
egyes könyvárusok kontóit, azokat külön lemásoltatni, mert egy kis tévedés is órákig
tartó hátramaradást okoz." Kérte ezért, hogy a kvesztura 1880-tól ne karok, hanem könyvkereskedők szerint utalja ki a pénzt. Ugyanakkor azt is javasolta, hogy
a költözéskor megszavazott 7000 forintos rendkívüli hitel utolsó részének felhasználásáról ne a karok döntsenek, hanem ezt az igazgató javaslatára a csonka művek
és a feltűnő hiányosságok pótlására fordíthassák.34 Az 1879. december 6-i tanácsülés mindkét indítványt elvetette.
A helyzeten csak az 1889-ben megállapított úgynevezett „könyvtári illeték"
segített. Ezzel a könyvtár közvetlenül rendelkezhetett, célja volt „a mellőzhetetlenül
szükséges és mindegyik tudománykart általánosan érdeklő enciklopédikus művek
beszerzése, a legérzékenyebbnek mutatkozó hiányok pótlása, a csonkaságok kiegészítése, a nagyközönség posztulátumainak kielégítése".35 A könyvtárilleték ugyan
1898-ban megszűnt, de helyette 2500 forinttal felemelték a rendes beszerzési keretet,
és ezzel az összeggel a karok megkérdezése nélkül ugyancsak az igazgató rendelkezett.
A kari bizottságok működésének pozitív oldala is volt. A tagok az egyetemi
professzorok közül kerültek ki, s ők, mint szakmájuk tudósai, a leghivatottabbak
voltak annak eldöntésére, hogy melyek az egyes tudományágak legfontosabb, legjelentősebb, legnélkülözhetetlenebb kiadványai. A bizottságok listáinak voltak
fogyatékosságai, egyes professzorok elmulasztották tárgyuk kívánságjegyzékének
beadását, mások hiányos nyelvtudásuk miatt nem rendeltek meg angol vagy francia
műveket, az agilisabb tanárok túl sok könyv beszerzését erőszakolták ki, s ennek
eredményeként részesedtek - Szilágyi kifejezését használva - egyes tudományszakok
túlságos pártfogásban más szakok rovására. Egy azonban bizonyos: tudományos
szempontból érdektelen műveket nem vettek fel a listákra, s így az Egyetemi Könyvtár
beszerzései valóban a tudományt szolgálták.
III.
A RÉGI ÁLLOMÁNY. A KÖNYVVÁSÁRLÁSRA FORDÍTHATÓ ÖSSZEG

A kiegyezéskori állomány tudományszakok szerinti megoszlására használható
tájékoztatást nyújt a könyvtár hatvanas évek végén lezárt szakkatalógusa.36 Kilenc
31
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EK. 14-1879/80.
Jelentés az 1898. évről. VII-VIII. 1.
Kézirattári jelzete: J 42
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vaskos kötetben tizenkét szakra felosztva sorolja fel a műveket. A szakok százalék
szerinti megoszlása a következő:
teológia
egyháztörténet
filozófia
történelem
diplomatika és kronológia
numizmatika és archeológia
irodalomtörténet
filológia
jog
matematika
földrajz
orvostudomány

26,8%
10,1%
5,4%
8,1%
1,5°
1,7%
3,2%
12,2%
13,5%
2,6%
1,6%
13,3%
100 %

Egyes szakokhoz némi magyarázat szükséges. Filozófia alatt mást értettek,
mint mi, ide osztották a bölcseletieken kívül a fiziológiai és antropológiai műveket
is. A könyvtári katalógusok az irodalomtörténetbe kerültek. A filológia szak igen
sokoldalú, a nyelvtanok, retorikák, poétikák, oratorikák mellett epigrammákat,
tragédiákat és egyéb szépirodalmi műveket tartalmazott. A földrajz sem korlátozódott a geográfiára, megfértek benne a művészettörténeti munkák is.
A könyvtár jezsuita intézményként alakult, és a feloszlatott szerzetesrendek
könyvtáraiból igen sok teológiai művet kapott. Ennek a múltnak a következményeként a vallásos jellegű művek száma elérte, sőt valószínűleg meghaladta a 40%-ot,
mert a teológián és egyháztörténeten kívül vallásfilozófiai, egyházirodalomtörténeti művekre egyéb szakokban is rábukkanunk. Elég tűrhető aránnyal szerepelt
a világi történelem (segédtudományaival együtt 11,3%), a jog és az orvostudomány,
ez utóbbi azonban túlnyomórészt teljesen elavult munkákkal. A legmostohább elbánásban a természettudományok részesültek; korszerű kémiai, természetrajzi könyvet
alig lehetett találni.
Nyelvi szempontból a múlt örökségeképp a latin állt az első helyen, a német a
másodikon, a magyar számszerűség tekintetében csak a harmadik helyet tudta elfoglalni. Francia könyv igen kevés akadt, egyéb nyelvű pedig jóformán semmi.
Nyilvánvaló, hogy ezen a helyzeten sürgősen kellett segíteni, ilyen összetételű
anyaggal a hallgatók, professzorok, kutatók jogos könyvigényeinek csak csekély
töredékét lehetett kielégíteni.
A szűkre méretezett költségvetés kevés új könyv vásárlására adott alkalmat.
A könyvtár 1870-ig csupán évi 2000 forintot költhetett könyvbeszerzésre és köttetésre.
1871-ben ezt az összeget 5000 forintra emelték, ugyanennyit szavazott meg az országgyűlés a Múzeumi és az Akadémiai Könyvtárnak is. (Ugyanekkor a bécsi Hofbibliothek 20 000 Ft dotációt élvezett, a British Museum pedig csupán köttetésre
75 000 Ft-nak megfelelő összeget.) A három budapesti társintézmény közül kétségtelenül az Egyetemi Könyvtár volt a legsanyarúbb helyzetben, nemcsak azért, mert
aránytalanul több látogatót kellett könyvekkel kiszolgálni, hanem azért is, mert
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a Nemzeti Múzeum kapott kötelespéldányt és feladata csak a magyar és magyar
vonatkozású anyag gyűjtését tette kötelezővé, az Akadémiai Könyvtár pedig csereanyagként jól értékesíthette - és értékesítette is - az akadémiai hivatalos kiadványokat.
Az országgyűlés méltányolva az Egyetemi Könyvtár nehéz helyzetét, a hiányzó
fontos szakkönyvek pótlására 1876-ban megszavazott négy esztendőre évi 7-7000
forintos rendkívüli hitelt. A rendes költségvetési keretet 1880-ban 8000, 1882-ben
10 000, 1892-ben pedig 12 000 forintra emelte a parlament. Ehhez járult több ízben
rendkívüli átalány egyes könyvtárak megvásárlására, és 1885-től különböző címeken
évi 3000 forint.
A dotáció azonban így sem volt elegendő. Az 1880. évről szóló igazgatói jelentés
joggal panaszolja: „Tekintetbe véve, hogy a könyvtár közönsége évről-évre gyarapszik, a hazai és külföldi irodalom folytonosan és nagy arányban gazdagabbá lesz,
hogy az átalány megközelítőleg sem volt elegendő arra, hogy egy félszázados mulasztás
gyakran igen érezhető hiánya pótoltassék; sajnosán tapasztaltuk, hogy a [8000 forintra
felemelt] átalány e kettős szükségnek: a hiányok pótlásának s az új beszerzésére
vonatkozó kívánalmaknak nem tehet eleget."2,1
A BESZERZÉSEK SZAKSZERINTI MEGOSZLÁSA

A.dotációból az egyes karok a következő arányban részesültek: hittudományi
10%, jogi 24%, orvosi 30%, bölcsész 36%. A hittudományi kar nagy befolyását bizonyítja, hogy 1886-tól kezdve ennek arányát 12%-ra emelték, s a jogiét 22%-ra csökkentették, noha ezt a változtatást semmi sem indokolta. Ebben az évben ugyanis a
négy karra 3387 hallgató iratkozott be, ebből 1770 (52,3%) volt a jogászok és 94
(2,8%) a teológusok száma. Az olvasóteremben még kisebb volt a teológusok aránya,
csak 13 iratkozott be (9 hittudományi hallgató és 4 lelkész = 0,6%), míg a jogászok
közül 901 (674 hallgató, 45 szigorló, 159 ügyvédjelölt és 23 ügyvéd = 45,3%).
Különösen a bölcsészkar részére juttatott 36% maradt messze a tényleges szükséglet mögött. Jogász, orvos ugyan sok látogatta a könyvtárt, de ők nem olvastak
annyira sokféle művet, mint a bölcsészek. Abban az időben a természettudományi
kar még nem vált külön, tehát a bölcsészprofesszoroknak és hallgatóiknak szükségük volt történelmi, nyelvészeti, irodalomtörténeti, filozófiai, pedagógiai, matematikai, kémiai, fizikai, biológiai, ásványtani, növénytani, állattani, földrajzi, néprajzi könyvekre, és ebből a 36%-ból kellett megvásárolni az irodalomtörténeti tanulmányokhoz szükséges szépirodalmat is.
Az 1876-1899 közt beszerzett művek szakok szerinti megoszlása a következő:38
A
В
С
D
37
38

szak
szak
szak
szak

(teológia)
(jogtudomány)
(közgazdaság, statisztika)
(orvostudomány)

8,2%
10,4%
6,5%
11,4%

Jelentés az 1880. évről. III-IV. 1.
A statisztikát az évi gyarapodási jegyzékek alapján állítottam össze.
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E szak (természettudományok, technika, geológia, természetrajz stb.) 7,6%
F szak (filozófia, esztétika, pedagógia)
4,6%
G szak (történelem, irodalom- és művészettörténet, földrajz, egyetemi kiadványok)
24,2%
H szak (klasszika filológia, nyelvészet, szépirodalom)
22,3%
J szak (vegyes és enckilopédikus művek)
4,8 %
Az új beszerzések következtében lényegesen megváltozott az állomány összetétele. 1884-ben a következő megoszlást mutatta:
A
В
С
D
E
F
G
H
J

szakban
szakban
szakban
szakban
szakban
szakban
szakban
szakban
szakban

összesen

12 102 mű
9 429 mű
3 747 mű
7 110 mű
8 650 mű
5 542 mű
17 953 mű
15 339 mű
446 mű

15,1%
11,7%
4,6%
8,9%
10,8%
6,9%
22,4%
19,1%
0,5%

80 318 mű

100%

Ezenkívül számon tartottak 723 ősnyomtatványt, 1200 egyéb régi nyomtatványt,
1485 régi magyar könyvet, 800 féle hírlapot és 1101 folyóiratot. A teljes állomány
215 000 kötetre rúgott.39
A korszak legvégén, a XIX. század utolsó esztendejében a kötetszám a kéziratos anyagot figyelmen kívül hagyva 264 885-re emelkedett. Ebből az aprónyomtatványok - főleg külföldi egyetemi disszertációk - száma 40 186 volt.40
A beszerzési statisztikában két feltűnő aránytalanság van. Az egyik az a tény,
hogy az orvosi tárgyú művek száma 30% helyett csak 11,4%. A magyarázatot az
orvosi könyvek viszonylag magas árában találhatjuk meg. Ezzel ellentétben az
E, F, G és H szakba tartozó művek száma erősen megközelíti a 60%-ot, holott a
karok közti megoszlás szerint csak 34% lenne a részesedés. A főokot itt ugyancsak
a beszerzési árban kell keresni, a szépirodalmi, nyelvészeti, történelmi könyveknek
a többihez viszonyított olcsó voltában. így kevesebb pénzből több művet lehetett
vásárolni. Csak egy példa rá! A Tauchnitz sorozat háromezren felüli kötetszámával
egymaga többet jelentett a statisztikában, mint sok év egész gyarapodása, bár értékben nem lehet a kettőt egybevetni. Figyelembe kell venni azt is, hogy állandóan
elég sok ajándékkönyv érkezett be, s ezek többsége a G és H szakot gyarapította.
A bölcsészkarhoz tartozó tudományágak összességükkel szép arányban szerepeltek, de ezt elsősorban a társadalomtudományi szakokba (irodalomtörténet,
történelem, nyelvészet, filozófia) tartozó könyvek nagy mennyisége okozta. A természettudományokról annál kevésbé mondható ez el. Három alaptudományát, a
39
4n
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matematikát, fizikát, kémiát, továbbá az embertant, állattant, növénytant, ásványtant, geológiát a beszerzésnek kevesebb, mint 5%-a képviselte, s ez az arány csak
akkor ment fel 7,6%-ra, ha az alkalmazott tudományokat, a mérnöki, műszaki,
mezőgazdasági, hadtudományi és a sporttal foglalkozó munkákat is ide számítjuk.
Ezekben az években egyébként gyakorlatilag jóformán teljesen megszűnt a korábban
sem számottevő műszaki és mezőgazdasági jellegű szerzeményezés.
A könyvtárak profilírozása nem történt meg, az Egyetemi Könyvtár gyűjtőkörében a természettudomány mégis igen csekély helyet kapott, s ez a helyzet az
évtizedek múltával javulás helyett csak rosszabbodott. Ennek okát elsősorban a
beszerzési keret elégtelen voltában kell keresnünk. A rendelkezésre álló pénzből
nem lehetett minden fontos és alapvető művet megvenni, s így a vásárlásokat szükségképp korlátozni kellett. Abban azután, hogy a humaniórák kedvezőbb elbánásban részesültek, szerepe volt a könyvtár korábbi szerzeményezési gyakorlatának és
annak az uralkodó felfogásnak, amely az általános műveltség fogalmát az irodalmi
és történelmi ismeretekre korlátozta. Feltehető, hogy a természettudós professzorok
sem képviselték a könyvtárbizottságban kellő eréllyel szaktudományuk érdekeit.
Maga az Egyetemi Könyvtár sem erőltette az ilyen irányú munkák beszerzését,
hiszen igazgatója történettudós volt, tisztviselői közül senki sem érdeklődött a
természettudományok iránt. Mindenesetre tény, hogy ez a háttérbe szorítás a hetvenes, nyolcvanas években megfelelő szakkönyvtárak hiányában feltétlenül károsan
hatott a természettudományok magyarországi fejlődésére.
FOLYÓIRATOK, TANKÖNYVEK BESZERZÉSE

A könyvtár hamar felismerte a folyóiratoknak, mint a legújabb tudományos
eredményekről való tájékoztatás eszközének jelentőségét. Elég sok periodikumot
rendelt meg, s ezek számát anyagi lehetőségeihez képest folyton szaporította. Ezt
mutatja a rendszeresen járó folyóiratokról és hírlapokról szóló alábbi kimutatás.
Az évkönyvek, naptárak és más, ezekhez hasonló jellegű periodikumok ezekben a
számokban nincsenek benn.
1877-ben

1899-ben

hazai folyóiratok
külföldi folyóiratok

78
115

97
243

összesen

193

340

A hazai folyóiratok száma két évtized alatt alig emelkedett, de az összetételében
jelentős változás állt be. Az Egyetemi Könyvtár ugyanis az országos hírlapkönyvtár
felállítása után - alapítását később részletesen ismertetem - nem tekintette többé
feladatának a hírlapok gyűjtését. Az ajándékképp beérkezett fővárosi és vidéki
politikai napi- és hetilapok közül csak kettőt vagy hármat tartott meg. A többi
egy ideig összecsomagolva feküdt a raktárban, majd Szilágyi 1890 elején engedélyt
kért eladásukra. Indokul felhozta, hogy beköttetésük drága lenne, sok helyet foglal137

nak el, és mind megtalálható a hírlapkönyvtárban.41 Helyettük a könyvtár az újonnan induló tudományos jellegű folyóiratokra fizetett elő nagyobb számban.
A periodikumok nyelv szerinti megoszlása a Bach-Schmerling korszak öröksége, a középiskolai kötelező német nyelvoktatás és az erős német kulturális befolyás
következtében erős német túlsúlyt mutat. E téren két évtized alatt sem mutatkozott
lényeges változás, a német nyelvű folyóiratok száma 52,8%-ról csak 50%-ra esett
vissza.42
magyar
német
francia
angol
olasz
román
orosz
szerb-horvát
lengyel
összesen

1877-ben
69
102
15
4
1
2
193

1899-ben
88
170
42
13
11
8
6
2
340

A kilencvenes évek elején merült fel először komolyabb formában az Egyetemi
Könyvtár tankönyv-könyvtár funkciójának kérdése. Hány példányban köteles a
tankönyveket beszerezni? A hallgatók jelentős része szerette volna, ha ezeket kikölcsönözhette volna otthoni használatra. Egyes műveknek, különösen jogi tankönyveknek kis példányszáma vizsgaidőszak idején az olvasóteremben is nehézségeket okozott, mert néha egyszerre tizenöten-húszan is kérték ugyanazt a művet.
Egyik napilap 1891 november 19-i számában Tanulók bajai címmel megjelent kis
cikk helytelenítette az alacsony példányszámot. Szilágyi válaszként felvetette a
kérdést: „Feladata-e az Egyetemi Könyvtárnak, hogy tankönyv-könyvtár legyen1}
Mert tankönyv csakugyan van a nagyteremben, s némelyik 5-8 példányban is megvan.
Ezeket megkaphatják a jelentkezők, de annyi példányt, hogy minden tanulónak jusson
egy-egy tankönyv, csakugyan nem tarthat a könyvtár."^ Úgy érezte, hogy a szűkösen megállapított beszerzési hitelkeret terhére nem vásárolhat egy műből 40-50 példányt. Ehelyett javasolta, hogy a karokon létesítsenek tankönyvolvasókat - ő
olvasóköröknek nevezte -, s ezeket lássák el kellő példányszámú művel. Ezzel az
olvasóterem túlzsúfoltságán is enyhítenének.44
Szilágyinak elvben igaza volt, de ez a diákok panaszán nem segített. Indítványát
elutasították, tankönyvolvasókat nem állítottak fel, a szegénysorsú hallgatók részére
a vizsgákra készülésnél továbbra is nagy nehézségeket okozott a drága tankönyvek
megszerzése.
41
42
43
44
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EK. 174-1890.
A két statisztika az 1877. és az 1899. évi gyarapodási jegyzékek alapján készült.
EK. 273-1891.
EK. 18-1892.

AJÁNDÉKOK, BEKEBELEZETT MAGÁNKÖNYVTÁRAK

Bár az állománygyarapítás legfontosabb és - mint a könyvtár évi jelentései
ismételten hangsúlyozzák - számbelileg is legjelentősebb módja a XIX. század
utolsó harmadában a vétel volt, mellette nem hanyagolható el az egyéb úton történt
szerzeményezés sem.
Szoros értelemben vett csere ebben az időszakban nem folyt, ugyanis nem
voltak cserepartnerek, akik rendszeresen postára adták volna saját kiadványaikat.
Inkább kölcsönös ajándékozásról beszélhetünk. A könyvtár nyomtatásban megjelent kéziratkatalógusát sok külföldi könyvtárnak megküldte, s onnan viszonzásképp egyéb katalógusokat kapott. Több külföldi egyetem ajándékozta meg többékevésbé rendszeresen a budapesti egyetemet almanachjaival, tanrendjeivel, rektori
beszédeivel, a hozzá benyújtott disszertációkkal. Ezeket az egyetem továbbadta
könyvtárának, a saját hasonló kiadványait pedig külföldre küldte. Az egyetemekkel való szervezett csere - mint Ferenczy panaszolja az 1900. évről szóló jelentésében
— még a századforduló idején sem valósult meg.
A beszerzési hitelkeret korlátozott volta miatt Szilágyi mindent megtett, hogy
ajándék útján minél több művel gyarapíthassa az állományt. Kezdeményező készsége és széleskörű ismeretsége nagy hasznára volt a könyvtárnak. Állandóan mentek
levelei az egyes hatóságokhoz, intézményekhez, kérve, hogy küldjék meg a könyvtárnak az általuk megjelentetett könyveket, folyóiratokat és általában minden
olyan művet, amelyek ,,nemcsak a jelenre bírnak fontossággal"^ .Többször fordult
hasonló kéréssel lapkiadókhoz, sőt magánemberekhez is. Az ajándékozási kedv
fokozása érdekében az adományozók névsorát leközölte a kinyomtatott évi jelentésekben. A nagyobb ajándékokról értesítette a hírlapokat, és pár köszönő szó
írására bíztatta őket.46
Mindez nem maradt eredmény nélkül. A hazai minisztériumokon, intézményeken
kívül, több osztrák hatóság, néhány külföldi akadémia és statisztikai hivatal gyarapította rendszeresen vagy alkalmilag a könyvtár állományát. Szépszámú tudós is
adományozott vagy hagyományozott könyveket, elsősorban saját munkáit, de nem
egyszer egyéb értékes műveket.
Jóllehet a kötelespéldány szolgáltatás a könyvtár részére 1867-ben megszűnt,
néhány kiadó és nyomda továbbra is elküldte kiadványait, így elsősorban az Egyetemi
Nyomda, az Állami Nyomda, az Athaeneum, a Franklin.
A XIX. század utolsó harmadában sok értékes magánkönyvtár került a könyvtár birtokába, olyanok is, amelyek kötetszáma jóval meghaladta az évi átlagos
gyarapodást. Köztük időrendben is, nagyság szempontjából is az az első, amelyet
az 1850-ben elhunyt Frank Ignác pesti jogtudós azzal a feltétellel hagyott végrendeletileg Pestre, hogy városi könyvtárt szervezzenek belőle.
A város hosszú ideig nem tudott mit kezdeni a hagyatékkal, majd 1858-ban
átadta az Egyetemi Könyvtárnak, és kérte, hogy letétként őrizzék egy önálló városi
könyvtár alapításáig. A gyűjteményt a könyvtár külön kezelte, elkészítette cím15
46

VKM-nak írt levél. EK. 13-1878/79.
Például EK. 72 és 73-1878/79.
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leírásait, a könyveket az olvasók rendelkezésére bocsátotta. 1874-ben, a költözés
előtt, Horvát Árpád választás elé állította a fővárost: vagy vigyék el, vagy adják át
végleg az egyetemnek. Budapest az utóbbi megoldás mellett döntött, mert - az
1875. március 11-i közgyűlés szerint - „a főváros jelenlegi pénzhiánya közt sem
könyvtári épületet nem emelhet, sem a Frank-féle gyűjteménynek könyvtárrá kiegészítésére és folytonos gyarapítására szükséges összegeket e célra nem folyósíthatja."
így szűnt meg az önálló jellege ennek a 14 000 kötetes, harmadában jogi tartalmú
könyvtárnak, így került végleg egyetemi tulajdonba.47
Két aránylag nem nagy, de színház-, illetve könyvtörténetileg fontos gyűjtemény
ajándék útján került a Ferenciek terén álló épületbe. Az egyik a Nemzeti Színház
könyvtárának az a része, amely az igazgatóság megállapítása szerint „nincs aktuális
használatra szánva". Két részből állt, az 1794-től 1845-ig terjedő időben Pest-Budán
tartott német előadásokat hirdető színlapokból és 792 kötet dramaturgiai műből
meg színdarabból (1882).48 A másik az Egyetemi Nyomdának minisztériumi utasításra
átadott könyvtára, amely jórészt a nyomda saját sajtói alól kikerült termékeit tartalmazta, köztük néhány unikumot is (1885).
Mircse János magyar történész Olaszországban élt évekig, s ott igen sok ritka
olasz történelmi és irodalmi művet gyűjtött össze. 1883-ban halt meg. Könyvtárát
két évvel később megvették az Egyetemi Könyvtár részére 5000 forintért úgy, hogy
ebből háromezret a kultuszminisztérium, kétezret pedig az egyetem fizetett.
1886-ban egyszerre két gyűjtemény került ide. Az egyik Pauler Tivadaré, a
kiváló büntetőjogászé, 4190 kötet könyvből és néhány kéziratból állt. A gyűjtő
úgy rendelkezett, hogy ezeket halála után fia, Pauler Gyula ajándékozza a könyvtárnak. A másik gyűjtemény, Szentkirályi Mór hagyatéka kicsi volt, összesen 83
műből állt, gyűjtőköre miatt mégis említést érdemel: magában foglalta a múlt században annyira divatos hasonszenvi gyógymódnak, a homoöpátiának majdnem
teljes magyar és német nyelvű irodalmát.
1889-ben a minisztérium megvette Bászel Aurél tanár 1947 kötetből és 1635
külföldi program értekezésből (középiskolai értesítőkben megjelent tanulmányokból) álló könyvtárát 5000 forintért. Ezt a csupa görög-római auktorból és klasszikafilológiai tárgyú műből álló gyűjteményt jól kiegészítette Télfy Iván egyetemi tanár
952 kötetes hasonló művekből álló könyvtára. Télfy 1898-ban halt meg, végrendeletében az egyetemre hagyta könyveit.
Wenzel Gusztáv jogtörténész könyvei két részletben és kétféle módon kerültek
az Egyetemi Könyvtárba. A professzor 1890-ben könyvtárát két részre osztotta.
A magyar és szláv történeti tárgyú köteteket megtartotta magának, a többit pedig
az egyetemnek adta. Halála után családja a megmaradt könyveket eladta Dobrovszky Ágost antikváriusnak, s a könyvtár itt válogatott ki 496 munkát 579 kötetben.
Berger János teológiai professzor rendszeresen vizsgálta az Egyetemi Könyvtár
állományának alakulását. Az innen hiányzó és általa fontosnak tartott egyház47
A Frank Könyvtár történetét 1.: Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története. Bp., 1966. 10-19. 1. Innen az idézet is. A Frank Könyvtár jegyzéke az EK. kézirattárában J 52
jelzeten.
48
Jelentés az 1882. évről. IV. 1.
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történeti műveket megvette, - hozzávetőlegesen ezer kötetet - és a könyvtárnak
adományozta.49
A század utolsó negyedében az évi beszerzés átlagosan 2131 mű volt 3192
kötetben. Évekre elosztva a gyarapodás a nagyobb magánkönyvtárak beolvasztása
miatt nem egyenletes, a legkisebb 1877-ben (1318 mű, 2298 kötet) és 1892-ben
(1618 mű, 2201 kötet) volt, a legnagyobb pedig 1884-ben (3184 mű, 6270 kötet)
és 1885-ben (4145 mű, 5799 kötet). Ezekben a számokban azonban nincsenek benn
a gyarapodási jegyzékekben miscellanea néven említett különféle aprónyomtatványok. Ezek száma évi 300-800 közt ingadozott.
A RITKASÁGTÁR GYARAPODÁSA

A ritkaságtár első említésre méltó gyarapodása ebben a korban az építkezéssel
függ össze. A könyvtárépület alapozásakor egy római kori befalazott kőre, egy
Hunyadi címerrel díszített kapuzatcsúcsra és egy Mátyás király palotájából származó
oszlopfőre bukkantak. Ezeket a Magyar Nemzeti Múzeum kapta, s az cserébe
öt nyomtatványt adott: Bornemissza Péter XVI. századi prédikációgyűjteményének,
az Első ..., Masic ... és Harmadic Része az Evangeliomokbol es az Epistolakbol
való íanvsagoknae50 három kötetét, az első hazánkban nyomott könyvet a Budai
krónikát51 és Mátyás király 1488-ban kiadott törvénygyűjteményét.52 Ennek a cserének a lebonyolítása volt Toldy Ferenc igazgatónak nyugdíjazása előtti utolsó
érdemleges intézkedése.53
1877-ben rendkívüli értékekkel gyarapodott a könyvtár. Az orosz-török háború
alkalmából a magyar egyetemi ifjúság rokonszenve jeléül egy díszkardot küldött
II. Abdul Hamid szultánnak, s ő az ajándékot 35 kódexszel viszonozta. Ezek a
XVI. században kerültek török kézre, s azóta a sztambuli szerájban őrizték. Közülük
tizenegy hiteles Corvina.54 Valamennyi hófehér pergamenre antikva típusú aranybetűkkel írt kódex, néhány díszes iniciáléval, a címlapjukon széles, gazdag ornamentális és egyéb díszítéssel. Többségének szerzője klasszikus auktor; Cicero,
Silicus Italicus,Curtius Rufus, Tacitus, Julius Caesar és Theophrasztosz műveit
е
ёУ~еёУ> Eusebius Pamphiliusét két kötet tartalmazza, egy kötet pedig életrajzi
analekta Cornelius Nepos, az ifjabb Plinius stb. tollából. Ehhez járul két teológiai
tartalmú mű, az egyiket Tertullianus írta, a másikat Szent Kelemen pápának tulajdonítják.
A nem Corvina kódexek közül tizenegy kötetet papírra írtak, a többit hártyára,
a túlnyomó többséget a XV. században. Valószínűleg ezeket is magyar könyvtá49

A beolvasztott könyvtárakra vonatkozó adatokat 1. az. EK. évi jelentéseiben. A Pauler könyvtár jegyzéke a kézirattárban J 65 jelzettel. A többi könyvtár jegyzéke a szerzeményi osztályon található a beszerzési naplók mellékleteként.
50
Szabó K. RMK. I. 95., 115. és 119. Könyvtári jelzete: RMK. I. 12., 13., 14.
51
Szabó K. RMK. II. 1. H 4994. Jelzete: Ősny. 10.
62
Szabó K. RMK. Ш. 17. С 1757. Jelzete: Ősny. 827.
53
EK. irattár szám nélkül, 1874. jan. 8-i kelttel.
54
Jelzetük: Cod. Lat. 1-11.
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rákból harácsolta egykor a török, bár két kötet - Gabriel de Concoreggio és Sextus
Pompeius Festus művei - valamikor Franciscus Sforza tulajdona volt. Két kötet
olasz nyelvű, egy spanyol, a többi latin. Tartalmilag igen változatosak. Találunk
köztük két Bibliát, Plutarkhosz, Arisztotelész, Cicero, Svetonius, Terentius, Boethius
műveit, két latin grammatikát, panegirikusokat, analektákat, portolánót és egy
építészeti enciklopédiát Marcus Vitruvius Pollio tollából. Két kódexet kell külön
kiemelnünk. Az egyik Albucasis arab orvos Chirurgiájának 1280 körül készült
másolata. 225 orvosi műszer képe, 39 anatómiai ábra díszíti, és teszi orvostörténeti
szempontból különösen értékessé.55 A másik Dante Divina coemediájának 1345
körül készült kézirata. Művészettörténetileg a könyvtár legértékesebb darabja,
99 illusztrációjával - Berkovits Ilona megállapítása szerint - „az egész velencei
miniatura festészetnek legkiválóbb és legnagyobb terjedelmű alkotása" .^
A kódexeket egy időben nyirkos helyen őrizhették: a legtöbbön kisebb-nagyobb
mérvű pusztítást okozott a penész, a legnagyobb kárt egy XIV. századi Biblia
szenvedte.57
A szultán nem akarta ajándékát a meglevő, erősen megrongálódott, megpenészedett kötésben elküldeni, s ezért mind a 35 kódexet újra köttette piros, fehér,
illetve zöld színű kecskebőrbe. A régi kötések eltávolítása természetesen nagy kárt
jelentett, különösen a Corvináknál. Pár évvel később néhány lap azt a hírt hozta,
hogy az eredeti kötéstáblák még megvannak az Eszki Szerájban. Szilágyi ekkor
azonnal írt Trefortnak megszerzésük végett.58 Az akció további sorsát nem ismerjük,
csak az bizonyos, hogy eredménytelen maradt.
Abdul Hamid ajándékán kívül a könyvtár kevés ritkasággal gyarapodott;
kéziratokat, régi nyomtatványokat az előző korokhoz hasonlóan a kiegyezés után
sem vásárolt, hisz szűkös dotációja még az oktatáshoz és a kutatáshoz legfontosabb
munkák maradéktalan beszerzését sem tette lehetővé. így 1889 és 1899 közt, tizenegy esztendő alatt összesen 1 ősnyomtatványt, 12 régi magyar könyvet, 25 darab
1711 előtti hungarikát (túlnyomórészt magyar szerzők külföldön megjelent művei)
és 28 kéziratot szerzett be. Utóbbiaknak pontosan a fele Wenzel professzor ajándékából származott.
Az ősnyomtatvány, Leone Battista Alberti De re aedificatione с müve (H 419)
nem különösebb érték. A régi magyar könyvek közt megemlítendő Kopcsányi
Márton Keresztyén Imádságos könyvechkéje és a hozzákötött A Kerestyeni tudomaninak rövid Sommaia с mű. Mindkettőt Bécsben nyomták, 1637-ben. Ezek az
egyetlen ismert teljes példányok, kívülük csak egy erősen csonka példány ismeretes.59
55

Berkovits Ilona: A budapesti Egyetemi Könyvtár Albucasis kódexe. = MKSz. 1937. 229240. 1. Klny.-ban is.
56
Berkovits Ilona: A budapesti Egyetemi Könyvtár Dante-kódexe s a XIII. és XIV. századi
velencei miniaturafestészet története. Bp., 1928. 63. 1.
57
A török ajándékkódexekről: Csontosi János: A Konstantinápolyból érkezett Corvinák
bibliográfiai ismertetése. = MKSz. 1877. 157-218. 1. - Török Árpád: XXXV. Handschriften. Bp,
1878. - A budapesti M. Kir. Egyetemi Könyvtár codexeinek címjegyzéke. Bp., 1881. 1-17.1. - Mezey
László: Condices Latini medii aevi. Bp., 1961. 23-49. 1.
58
EK. 116-180/81.
59
Szabó K. RMK. I. 665. és 666. Jelzete RMK. I. 114-115.
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Az újonnan beszerzett kéziratok közül Arany János Arisztofanész fordításainak
a nagy költő által sajátkezűén írt példánya a legbecsesebb. Arany László özvegye
ajándékozta 1899-ben.60
IV.
ÚJ KATALÓGUSOK

A költözés után a dolgozók idejének java részét a rendes napi munka (rendelések, számlaellenőrzések, az új anyag címfelvétele stb.) mellett a közel 200 000 kötetes
régi állomány rekatalogizálása foglalta le.
A régi épületben a meglevő kötetekről kétféle kötetkatalógus adott felvilágosítást, egy leíró (szerzői) és egy szakok szerint csoportosított. Utóbbinak az volt a
főhibája, hogy a műveket csak 12 szakba osztotta. A könyvek nem kaptak egyedi
jelzetet, a katalógusok csupán annak a szekrénynek és annak a polcnak a jelét tüntették fel, ahol álltak. Ezt a rendszert egy korszerű nagykönyvtárban nem lehetett
fenntartani, de nem is lett volna érdemes, mert az új épületben a polcok más méretűek voltak, s így mindenképp új jelzeteket kellett adni.
A rendezés elveit egy ebből a célból összehívott bizottság dolgozta ki.61 Az
1876 május 20-án tartott utolsó ülésen a következő határozatokat fogadták el:
a régi kötetkatalógusokat nem folytatják, helyettük új szerzői és szakkatalógust
kezdenek. A könyveket 46, az ABC két-két betűjével jelzett szakba osztják, ezeken
belül három-három nagyságrendbe (25 cm-nél kisebb, 25-35 cm-es és ennél nagyobb
alakúak) csoportosítják, és mindegyiket eggyel kezdődő futószámos (numerus
kurrens) jelzettel látják el. A csoportokon belül a magyar és az idegen nyelvű munkákat külön-külön számozzák, azaz összesen 276 számsort létesítenek.
Az egyedi futószámos jelzetrendszer a raktári rend kialakításának elengedhetetlen követelménye volt. Hibájául csak az róható fel, hogy a raktárt 276 részre tagolta,
mindegyiknek a végén helyet kellett hagyni a gyarapodásnak, s így előbb következett be a helyhiány, mintha csak néhány számsor lett volna.
Az ekkor kezdett leíró katalógus ma a könyvtár alapkatalógusa. A kéziratok,
folyóiratok és néhány küíöngyűjtemény (ősnyomtatványok, aprónyomtatványok)
kivételével a teljes állományról felvilágosítást ad. Noha a címleírási szabályzat
azóta többször módosult - utoljára 1953-ban, a szabvány életbelépésekor - ez
a használatát nem zavarja. A változások egy része ugyanis csak az adott információk körét bővítette (sorozathoz tartozó művek gyűjtőlapja, részletesebb utalóhálózat stb.), a lényeges változásokat viszont keresztülvezették az egész katalóguson.
Utóbbiak közül a legfontosabb a címrendszó megváltoztatása volt, az első nominativusban álló főnévről az első szóra való áttérés.
A 18x22 cm-es lapokon levő címleírások nem egyforma részletességgel készültek. Eleinte a munka meggyorsítása érdekében a kevésbé fontosnak tartott adatokat
(alcím, részcím, kiadó, lapszám, több kötetes műveknél az egyes kötetek tartalmának
részletezése) elhagyták, a címlapról hiányzó adatokat (szerző keresztneve stb.)
60
61

Jelentés az 1899. évről. Jelzete H 96.
A tanácskozásokról bővebben 1. Szinnyei József és Horvát Árpád с már idézett tanulmányom.
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nem egészítették ki. A nem teljes címleírások számát a későbbi és ma is állandóan
folyó rekatalogizálás jelentősen csökkentette, de azért a katalógushasználó ilyenekkel ma is bőven találkozhat.
Egy szakkatalógus csak akkor szolgálja jól az olvasót, ha minél több alszakra
oszlik, ha egy-egy témára vonatkozóan csak kevés cédulát tartalmaz. Ezt az elvet
már a XIX. század első felében ismerték. Andreas Ernst August Schleiermacher
1852-ben nyomtatásban is megjelent rendszere 8838 szakcsoportot sorol fel. A
Preussische Staatsbibliothek 1845-81 közt készített szakkatalógusa például a magyar történelmet, tehát egy náluk aránylag kevés művel képviselt szakot a következőképp tagolja: Irodalom, gyűjteményes és vegyes kiadványok, általános történet, római kor, a magyarok legrégibb története, régészet, fejedelmek, királyok
időrendben, általános genealógia, életrajzgyűjtemények, címertan és rendjelek,
egyes családok leszármazása és története, földrajz, statisztika, néprajz, szokások
és erkölcsök, alkotmány és közigazgatás, királyság, hivatalnoki kar, parlament,
államszerződések, pénzügy, ipar és kereskedelem, országutak, folyók, csatornák,
hadügy, egyház (korszakokra bontva), jótékonyság, egyes országrészek, egyes
községek.02
Az Egyetemi Könyvtárnak Szinnyei József és Fraknói Vilmos által kidolgozott
szakrendszere a 46 szakon belül minden további részletezést mellőz, az összes művet
a szerzők betűrendjében sorolja fel. Pedig a szakozás megkezdésekor a folyóiratokon, ritkaságokon kívül az állomány hozzávetőlegesen 60-70 000 műből állt, egy-egy
szakba tehát átlag másfélezer mű került. A helyzet később az új beszerzések következtében egyre romlott. Például a harmincas évek elején a Ga (világtörténelem)
szakba tízezernél több mű tartozott!
A rendszerről folyó vita kapcsán Horvát Árpád igazgató „ál-szakszerűségnek"
nevezte azt, ha ,,az egyetemes történelem, ókor, középkor, újkor, legújabb kor, Egyiptom és India története, görög és római történelem, népvándorlás, kereszteshadak,
reformáció, hadjáratok, forradalmak, Anglia, Franciaország, Olaszország, Németország stb., stb. története, városok, intézmények, erkölcsök stb., stb. története, biográfiák, kronológia, diplomatika, heraldika, geneológia, numizmatika, epigrafika stb.,
stb." mind egy szakba kerül.63 Sajnos azonban megmaradt a kritikánál, nem ajánlott jobbat helyette, pedig az előző évben állami kiküldetésben több hónapig tanulmányozta a nyugateurópai könyvtári rendszereket.
E két említett katalógussal párhuzamosan egy helyrajzi katalógust is elkezdtek.
A rendezési munka 1876 nyarán kezdődött meg, és igen gyors ütemben folyt.
Még ebben az esztendőben elkészült az E és D szak, a következő évben а В, С és
G szak, 1878-ban pedig a H szak legnagyobb része. Ekkor - mint Máté Sándor írta
- ,,a külső személyzetből igazgatóvá kinevezett Szilágyi Sándor ... megszakította ...
a rendezési munkálatok fonalát, és a folyó munkák elvégzéséből fennmaradó munkaerőt más irányban foglalkoztatta". Emiatt az „1878. év előtt megkezdett helyrajzi
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A Staatsbibliothek szakrendszerének ismertetését I. Gulyás Pál: A bibliográfia kézikönyve.
1. köt. Bp., 1941. 480. 1.
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Horvát Árpád: Néhány szó a budapesti M. Kir. Egyetemi Könyvtár rendezése és címtározása ügyében. Bp., 1876. 38. 1.
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katalógusok csonkán, kiegészítésre várnak, melyek hivatva lettek volna egyszersmind
a hivatalos leltárt is képezni"?*
Máté megállapításait nem lehet alaposabb vizsgálat nélkül elfogadni, mert
igazgatója iránt ellenszenvvel viseltetett. Mindenesetre a helyrajzi katalógus abbahagyásáért Szilágyi hibáztatható. A gyarapodási naplóban sehol sincsenek feltüntetve a raktári jelzetek, s ez a raktárrevíziót gyakorlatilag lehetetlenné tette. A helyrajzi katalógus folytatását a minisztérium a későbbi esztendőkben több ízben sürgette; mindannyiszor hiába, mert a könyvtár személyzethiányra hivatkozva 1929-ig
nem vállalta ezt a munkát.
Más a helyzet a rekatalogizálással. Ennek elhúzódása nem bénította meg a
közönségszolgálatot, mert az új címfelvételre nem került könyveket a régi kötetkatalógusok segítségével meg lehetett találni, és ki lehetett hozatni a raktárból,
így e gyéb, fontosabb feladatok miatt ennek ütemét lassítani lehetett.
Végül Máténak harmadik Szilágyi ellen felhozott vádja: „a szak- és névkatalógus korrekt szerkesztése ... nem volt keresztülvihető" nem Szilágyit terheli, mert
még az 1876-ban tartott megbeszéléseken határoztak úgy, hogy a munka gyorsítása
miatt „el kell térni a modern tudomány színvonalán álló katalógus készítésétől, olyantól, aminőt a Múzeum könyvtára is roppant költséggel, megfelelő haszon nélkül készített".^
A munka ütemének lassítása miatt a H szak rendezése 1879-ben, az aránylag
kevés műből álló F szaké 1880-ban, a teológiai munkákat tartalmazó A szaké
1884-ben, a törzsanyag utolsó részéé, az enciklopédiáké, lexikonoké (J szak) 1885ben fejeződött be.
A rekatalogizálás elhúzódása magát Szilágyit is kellemetlenül érintette és a
minisztériumhoz írt 1883. évi jelentésében mentegetőzik miatta: „ ... ha a személyzetnek más teendői nem szaporodtak volna meg óriási arányban, ha más nemű halaszthatatlan dolgok nem tartóztatták volna fel a munkálatok, már jóval hamarább uralettünk volna az anyagnak. De a múlt [1882.] évi könyvkiállítás az erő jelentékeny
részét vette igénybe ... S ehhez járul a hivatalos teendők nagymérvű szaporodása:
ez évben az olvasók száma megkétszereződött, s a vidékre és külföldre küldött könyvek
száma megnégyszereződött. De a közönség kiszolgálása s a vidéki posztulátumok teljesítése halaszthatatlan volt".66
A címleírások hosszú ideig kézírással készültek. 1897-ben Szilágyi egy újítást
vezetett be. ,,A címcédulák másolásánál kipróbáltam egy Remington féle írógépet,
s nagyon alkalmasnak találtam" - írta ekkor a tanácsnak, és egyben engedélyt kért
arra, hogy az évi átalányból 290 forintért megvehesse a könyvtár számára.67 Az
engedély megérkezett, és 1897 negyedik negyedétől kezdve a katalóguscédulák
nagyobb része írógépen készült.
Mindkét címjegyzék tokokban levő, nem rögzíthető lapokból állt. Sorrendjüket
az olvasók könnyen összezavarhatták,' kiemelhettek belőlük lapokat, amint ez
_
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Jelentés az 1898. évről V. 1.
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Az Egyetem irattárának az Orsz. Levéltárban őrzött és azóta elpusztult iratai közt volt egy
a rendezésre vonatkozó aktaköteg 727-1875/76 számon. Onnan írtam ki az idézetet még 1954-ben.
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Jelentés az 1883. évről. IV-V. 1.
67
EK. 226-1897.
10 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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később, az első világháború után meg is történt. Az igazgatóság helyesen látta, hogy
benne „helyrehozhatatlan kárt okozhatnak az olvasók"** Ezért a katalógusok szabad
használatát csak komoly tudósoknak, megbízható kutatóknak engedte meg. A többi
látogatónak a raktárból igényelt műveknél csak a könyv szerzőjét és a címet kellett
a kérőlapra írnia, a jelzetet a könyvtári dolgozók keresték ki. Ez a szokás később
visszásságokra vezetett. A raktárkezelők a többletmunka miatt sok esetben jelzet
nélküli kérőlapokat el sem fogadtak - panaszolta az egyik olvasó, Szabó Ernő. 69
Ezen a bajon az egész katalógus nyomdába adásával akartak segíteni. A budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Könyvtárának címjegyzéke című kiadvány
első kötete, az olvasóterem kézikönyvtárának katalógusa, 1876-ban jelent meg,
s ekkor még úgy tervezték - mint Szinnyei írta az előszóban -, hogy a második
kötet a törzskönyvtár „természettudományi és matematikai része" lesz.70 Később
anyagiak hiánya miatt le kellett erről a tervről mondani, és csak az évi gyarapodást
adták ki, átlag 12-13 ív terjedelemben.
A címjegyzék második kötete az 1877. évi gyarapodást tartalmazza. A további
kötetek egészen az első világháborúig rendszeresen jelentek meg. A felsorolás a
46 szak szerint, s a szakokon belül az írók betűrendjében történt. A hatodik kötetig
a kötet végén egybeolvasztva, betűrendben újra közölték az egész gyarapodást,
ettől kezdve csak index tájékoztat a szerzőkről. A folyóiratokat és hírlapokat eleinte
az egyes szakok végén tüntették fel, és csak 1894-től osztották egységes betűrendbe.
A teljes folyóiratállományról 1885-ben új katalógus készült, s ez nyomtatásban
is megjelent az évi gyarapodási jegyzék végén. A lista hozzávetőlegesen 450 hazai
és 1600 külföldi periodikum címét tartalmazza, feltüntetve a meglevő évfolyamokat.
A könyvtár az új épületbe költözéstől kezdve különös gondott fordítót a referensz jellegű művekre, ezekből külön segédkönyvtárt állított fel a hivatali szobákban.
Katalógusát az olvasók tájékoztatása céljából Kudora Károly összeállításában
26 szakba csoportosítva nyomtatásban jelentették meg.71 A segédkönyvtár állománya
- bibliográfiák, szótárak, enciklopédiák, könyvtártani és könyvtörténeti művek
- ekkor kb. 600 műből állt.
KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEK

A ritka nyomtatványokat a nyomasztó helyhiány miatt hosszú ideig a többi
könyvvel együtt kellett raktározni. A költözés után sor kerülhetett négy különgyűjteménynek, az ősnyomtatványok, a régi magyar könyvek, a magyar vonatkozású
művek és az aprónyomtatványok tárának felállítására.
Ezt a feladatot leegyszerűsítette a teljes anyag szakozásá és rekatalogizálása,
68

EK. 18-1892.
Szabó Ernő: Néhány adalék a tudományegyetemi könyviét- történetéhez. = Egyetemi Lapok.
1892. febr. 18-i szám. Az 1920-as években a szakkatalógus céduláit kilyukasztották, összefűzték, és
miután így biztosították a sorrendet, az olvasók rendelkezésére bocsájtották.
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Bp., 1876. IV. 1.
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A budapesti Királyi M. Tudomány-Egyetem segédkönyvtárának címjegyzéke. Bp., 1884.
Az 1883. évi gyarapodási jegyzék függelékeként jelent meg, de klny.-ban is.
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hiszen ennek során minden egyes kötetet amúgyis kézbe vettek, s így könnyű volt
kiválasztani az új gyűjtemények anyagát.
Az ősnyomtatványtár felállítása 1878-ban fejeződött be. Rendezésére és katalogizálására Kudora másodőr kapott megbízást. Feladatával 1881-ben készült el.
Szilágyi a katalógust nyomtatásban akarta kiadni, tervét azonban kétszer is elhalasztotta, 1881-ben azért, mert a rekatalogizálás közben egyre újabb és újabb olyan
keltezetlen könyveket találtak, melyek inkunábulumoknak bizonyultak, 1887-ben
pedig az időhatárnak 1520-ig való kiterjesztését tervezték.73 Jóllehet az 1501-1520
közt megjelent művek egészen részletes címleírása megtörtént, 1901-ben a könyvtár
mégis visszatért a nemzetközileg elfogadott 1500 esztendőhöz. Kudora körülbelül
950 ősnyomtatványt dolgozott fel,73
A „Régi magyar könyvtár"-ba (RMK. I-gyel és RMK. II-vei jelezve) az 1711-ig
megjelent magyar nyelvű és a Magyarországon nyomott könyveket osztották,
tehát azokat a műveket, amelyeknek bibliográfiáját Szabó Károly állította össze
Régi magyar könyvtára, első két részében. Noha Szabó könyvészete készítésekor az
Egyetemi Könyvtár állományát is átvizsgálta, az RMK gyűjtemény értékét 28 olyan
kötet növelte, amelyeket Szabó sem innen, sem máshonnan nem ismert, s így unikumnak számítottak.
A „Magyar vonatkozású" (röviden MV) gyűjteményt az 1711-ig megjelent
hungarikákból állították fel, olyan könyvekből, amelyek vagy Magyarországról
szólnak, vagy magyar származású a szerzőjük. A századforduló táján, amikor
Szabó Károly és Hellebrand Árpád Régi magyar könyvtárának harmadik része is
elhagyta a sajtót, a gyűjteményt kettéválasztották; az RMK. III-mal jelölt részbe
tették át a magyar szerzők munkáit, míg a magyar tárgyúak továbbra is az MV-nek
nevezett másik részben maradtak.
A könyvtár állománya bővelkedett sok reformáció korabeli hitvitázó művel,
politikai röpirattal és egyéb XVI. századi aprónyomtatvánnyal. Ezek az „aprónyomtatványok" elnevezésű gyűjteménybe kerültek. Később az időhatárt kitolták,
XVII., sőt XVIII. századi nyomtatványokat is osztottak ide, változatos tartalommal (gyászbeszédek, iskoladrámák, nyelvtanok, liber graduálisok). Még a terjedelemmel sem törődtek, mert száz lapnál vaskosabb kötetek is akadnak köztük.
Ezeken kívül a nyolcvanas évek elején még kb. 60 000 darab aprónyomtatvány
sorakozott a könyvtár polcain. Ezeket is különgyűjteményekbe osztották, de éppen
ellenkező okból, mint az előbb említetteket. Nem tartották ritkaságoknak őket,
sőt kevesebbre értékelték, mint a törzsanyaghoz tartozó műveket, és ezért nem
érdemesítették rendes feldolgozásra. Általában csak egy katalóguscédulát készítettek róluk, s ezt nem az alapkatalógusba osztották, hanem külön címtárba.
Ilyennek tekintették a külföldi egyetemi disszertációkat. Rendezésük az 1876ban elfogadott szakrendszer szerint történt, címfelvételüket az úgynevezett disszer72

Jelentés az 1881. évről. IV. 1. és jelentés az 1887. évről. IV. 1.
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táció-katalógusban őrizték. Külön gyűjteményekbe kerültek a XVIII-XIX. századi üdvözlő versek, a halotti versek, a halotti beszédek, a naptárak; a fennmaradt
aprónyomtatványok pedig a „miscellanea" elnevezést kapták.
Az aprónyomtatványok feldolgozására a törzsállomány befejezése után került
sor. A munka kb. egy évtizedig, a kilencvenes évek közepéig húzódott el. Litassy
József kezdte el, halála után Márki József folytatta.74
KÉZIRATKATALÓGUSOK

A nyomtatott könyvek rendezése és címfelvételezése mellett a történettudós
igazgató különösen szívügyének érezte a könyvtár nagyértékű történelmi forrásanyagát, a kéziratokat. ,,Az, hogy a régi rendezés a tudomány mai színvonalának nem
felel meg, legkevesebb baj volna, de a fő az, hogy a legfontosabb dolgok katalogizálva
sincsenek. A drága kódexek hiányosan és rosszul vannak felvéve, az oklevelek szét
vannak szórva, és nincsenek indikálva, a tudósok levelei szét vannak szórva különböző
kollekciókba. így sem a tudósokat kiszolgálni, sem az írókat gyámolítani nem lehet"
- panaszolta egy átiratban a rektornak.75
A panasz jogos volt, bár erősen túlzott, A Pray, Kaprinay és Hevenesi gyűjtemények anyagáról igen részletes, az egyes oklevélmásolatok tartalmát pontosan
feltüntető kötetkatalógusok készültek még a XIX. század legelején. Ezeket ma is
őrzi a könyvtár.76 A többi kézirat nagyobb részéről a negyvenes évek közepén
Toldy Ferenc igazgató és Garay János költő, akkoriban a könyvtár írnoka, állított össze egy cédulakatalógust.77 Az azonban való, hogy egy közös mutató nagyon
hiányzott, használatuk enélkül nehézkes volt.
Szilágyi nem maradt meg a puszta panasz mellett. Addig ostromolta felterjesztéseivel az egyetemet és a minisztériumot, amíg végre sikerült kiharcolnia előbb egy
ideiglenes, később pedig egy végleges állást ennek a munkának az elvégzésére.
A kéziratkatalogizálás nagy felkészültséget, nyelvtudást, paleográfiai és bibliográfiai ismereteket kíván. így a munkaerő kiválasztása nem bizonyult könnyű
feladatnak. Szilágyi azonban a fiatal történetírói gárdában megtalálta a megfelelő
embereket, olyanokat, akik részben már addigra nevet szereztek maguknak, részben
később váltak ismert tudósokká. Ilyen volt Fejérpataky László, aki a munkát elkezdte, és Barabás Sámuel, Szádeczky Lajos, Dedek Crescens Lajos, akik folytatták
és befejezték.
Először a kódexek kerültek sorra. Az állomány 116 latin (ide számítva két
olasz és egy spanyol nyelvűt is) 2 görög, 5 szláv, 5 arab, 8 török, 3 német és 8 magyar
kódexből állt. A latin, német és magyar nyelvűeket Fejérpataky katalogizálta, a
többiekhez külső segítséget kért, így a görögökhöz Ábel Jenő egyetemi professzort,
74
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a szlávokhoz Bojnisich Iván horvát régészt, aki akkor kapott doktori oklevelet
a budapesti egyetemen, az arabokhoz Goldziher Ignácot, a sémi filológia egyetemi
amgántanárát és a törökökhöz Szilády Áron akadémikust.
Trefort miniszter biztosította a katalógus kinyomatásához szükséges anyagiakat,
s így 1881-ben megjelent két változatban, magyar, illetve latin nyelvű címlappal,
előszóval, de azonos szöveggel.78
A többi kézirat közül külön gyűjteménybe kerültek a céhlevelek, valamint az
eredeti oklevelek és levelek (litterae originales). A Hevenesi, Kaprinay és Pray
gyűjtemény hasonlóképp külön kollekció maradt, azonban néhány kötetet, amelyek
másolatok helyett eredeti okleveleket tartalmaztak, Szilágyi egységeire bontatott
és a litterae originales közé osztatott. Ez a sors érte a Hevenesi gyűjtemény 68. és
74., a Pray gyűjtemény 58. és 59. kötetét. Az eljárás oka ismeretlen, de valószínűleg
összefügg Szilágyinak a török korra vonatkozó oklevélgyűjtő tevékenységével Tóth András megállapítása szerint.79
Azokból a kéziratokból, amelyek egyikbe sem tartoztak, kilenc szakcsoportot
létesítettek, s ezeket betűjelzéssel látták el: A = teológia, Ab — egyháztörténet,
В = jogtudomány, D — orvostudomány, E = természettudományok, F = filozófia,
esztétika, pedagógia, G = történelem, irodalomtörténet, földrajz, H = nyelvészet és
szépirodalom, J = katalógusok.
A kézirattári katalógus további kötetei nagy késéssel jelentek meg, 1889-ben
a kilenc fent említett szakba sorolt kéziratoké és a céhleveleké, 1897-ben a litterae
originales, valamint a Hevenesi és Pray gyűjtemény feldolgozása. A két befejező
kötet már a századforduló után került ki a nyomdából, 1907-ben (Kaprinay kollekció) és 1910-ben (index).80
A késedelmes megjelentetés egyik oka az volt, hogy a kéziratokkal foglalkozók
szerény, a tudásuknak meg nem felelő fizetést kaptak, s így egy-két esztendő múlva
jobb állásba mentek. Fejérpataky nem egészen másfél évet töltött itt. 1882-ben a
minisztérium hosszabb külföldi tanulmányútra küldte, majd a Magyar Nemzeti
Múzeumba nevezte ki levéltárossá. Barabás 1883-ban került ide, két évvel később
az Országos Levéltárba helyezték. Szádeczkyt 1891-ben a Képviselőházi Napló
szerkesztésével bízták meg. Dedek viszont nem tudta egész munkaidejét a kéziratokra fordítani, mert a kis létszám miatt egyéb könyvtári munkát is kellett végeznie,
1897-ben pedig a kultuszminisztérium hosszú ideig tartó, nem könyvtári vonatkozású
levéltári kutatással bízta meg.
A nagy késést azonban mindez csak részben indokolja, mert a katalógusok
összeállításában a meglevő jegyzékek nagy könnyítést jelentettek. Ali ez különösen
a Kaprinay gyűjteménnyel kapcsolatban, mert ennél kevés Önálló munkát végzett
Dedek, jóformán kimásolta az egészet a régi katalógusokból, s ahol változtatott
rajta, mint például a negyedrét sorozat 54., 55. és 57. köteteinél, a változtatás túl78
A budapesti M. Kir. Egyetemi Könyvtár codexeinek címjegyzéke. - Catalogus codicum
Bibliothecae Universitatis R. Scientiarum Budapestinensis. Bp., 1881.
79
Tóth A.: „Holt" kéziratgyűjtemények élete. = MKSz. 1958. 42-50. 1.
80
Catalogus manusciptorum Bibliothecae Reg. Scient. Universitatis Budapestinensis. 2. tom.
1-4. pars. Bp.
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nyomóan rövidítés volt. Munkáját e tekintetben inkább sajtó alá rendezésnek nevezhetjük, mint önálló feldolgozásuak.81
RAKTÁRAK

Az 1875-ben elkészült hatalmas épület, amelynek légköbmétere több, mint
tízszerese volt a réginek, csak rövid időre biztosította a könyvek zavartalan elhelyezését. Négy évvel későbben már jelentkezett minden könyvtár örökös baja és panasza, a helyhiány. Ennek főokát abban kell keresnünk, hogy kevés helyiséget rendeztek be raktárnak. Sok teret foglaltak el a szolgálati lakások, az alagsort és a széles
folyosókat nem állványozták be, a második emeletet pedig ideiglenes használatra
a mintagimnázium kapta.
A könyvtár ezért Trefortot állandóan kérvényekkel és szóbeli panaszokkal
ostromolta, hogy telepítse ki az iskolát. Ez 1881 őszén megtörtént, a kiürített termek
falaira 1882 elején olcsó, fából készült könyvállványokat szereltek, és ettől kezdve
másfél évtizedig nem okozott gondot a helyhiány. 1896-ban azonban Szilágyi megint
úgy nyilatkozott, hogy ,,a hely szűkét már is kezdjük érezni".82 Ezen a gondon átmenetileg az első emeleti folyosó beállványozása segített.
V.
KÖZÖNSÉG SZOLGÁLAT

A költözés után a személyzet kis létszáma és a rendezési munkák miatt a nagy
olvasóterem csupán délután volt nyitva, kettőtől hatig. 1883-tól a látogatók délelőtt
tíztől tizenkettőig is használhatták. Sokan kifogásolták a délutáni korai zárást.
Szilágyi ekkor a nyitvatartás idejét két órával későbbre tette át (4-től 8-ig), és a
felügyelővel megszámláltatta az olvasók számának órák szerinti megoszlása't. Kiderült, hogy hét óra után ugyan kevesen érkeznek, de az ottlevők közel harmada egészen nyolcig maradt. A tanács 1883-ban azt kívánta, hogy a könyvtár kapuit csak
este tízkor zárják be, de ilyen értelmű leiratát az igazgató a személyzet túlterheltségére való hivatkozással elutasította, bár a javaslat „pedagógiai fontosságát"
elismerte.83
Tíz évvel később, 1893-ban Csáky kultuszminiszter elrendelte, hogy az olvasóterem kilenctől tizenkettőig és háromtól nyolcig legyen nyitva, az olvasás az egyetemi szünnapokon se szüneteljen, és utasította Szilágyit: „legyen rajta, hogy célszerűbb
munkamegosztás mellett a jelenlegi szolgalétszám is megfeleljen a követelményeknek" .ы Az igazgató válaszában elismerte az egész napi nyitvatartás fontosságát,
de utalt arra, hogy az új rend mellett a raktárkezelőknek napi tíz órát kell dolgozniuk. Kérte tehát, hogy adjanak engedélyt még egy személy felvételére, vagy ha ez
81
82
83
84
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Dedek maga seholsem hivatkozik a régi katalógusokra, mint forrásra.
Jelentés az 1896. évről V. I.
EK. 63-1883/84.
EK. 15-1893. A rendelet kelte 1892. dec. 24.

nem lehet, akkor ne növeljék a nyitvatartas idejét.85 Csáky hajthatatlannak bizonyult, ragaszkodott a megnövelt nyitvatartási időhöz, és csak 1894 február 20-án
írta alá az engedélyt egy új ideiglenes napibéres felvételére.
A helyben olvasást 1880-ig semmiféle formához nem kötötték. Joggal írhatta
Szilágyi, hogy „nincsen nyilvános könyvtár Európában, mely oly korlátlanul, minden
megszorítás nélkül volna nyitva boldog, s boldogtalannak." De ezt a korlátlan szabadságot nem lehetett sokáig fenntartani. A hiányos ellenőrzés miatt ismételten előfordult, hogy az olvasók tankönyveket vittek a WC-be, ott letépték tábláját, s a
könyv belső részeit kabátjuk alatt kicsempészték, ellopták. Emellett egy olyan lopás
is történt, amely ,,az épületre, s a benne olvasókra is könnyen végzetessé válhatott
volna". A WC-ben levő gázlámpa csövét egyik nap estefelé valaki lecsavarta, és
zsebre vágta. A nyitva maradt csövön át a gáz szabadon áramlott a szűk és zárt
helyiségbe. Szerencsére az egyik olvasó érezte az erős gázszagot, s így idejében
elzárták a vezetéket. Ha a raktárkezelő valamivel korábban megy ki égő kanóccal
a lámpa meggyújtására, vagy ha valaki gyufát gyújt, súlyos robbanás történhetett
volna. Ilyen lopás után ,,az igazgatóságnak garanciát kellett kapni, hogy ide csak
komoly törekvésű, & valóban olvasni akaró ember jön be, nem pedig a rossz idő ellen
azilumot kereső lump" - írta Szilágyi,86 és a tanács beleegyezésével bevezette a névre
szóló olvasójegyeket. Ezt azonban megfelelő személyazonossági igazolás mellett
bárki megkaphatta.
A nagy olvasóterem nem sokkal az építkezés befejezte után már szűknek bizonyult. A 132 férőhely a sok ezer egyetemi hallgatónak kevés volt. Ennek igazolására
két korabeli lijságcikket idézek. A Függetlenség című napilap tudósítója az 1880
szeptember 26-i számban Könyvtáraink címmel elpanaszolja, hogy már nyitás előtt
nagy tömegben várnak az olvasni akarók, és amikor megszólal a nyitást jelző harang,
nagy tülekedés keletkezik a ruhatár előtt. Az öklök és a szolgák protekciója dönti
el - tudósít a riporter - hogy ki jusson az olvasóterembe, és ki maradjon kívül.
Rényi József, az Egyetemi Kör elnöke az Egyetemi Lapok 1892 február 18-i
számában így sóhajtott fel: „Hányszor volt zsúfolva az Egyetemi Könyvtár, melynek
elhanyagolásával vádolnak, hányszor kellett dideregnünk a téli hónapokban, míg az
olvasóterem székei közül valamelyik szabaddá lett."S7
A panaszokat megerősíti a forgalmi statisztika. 1880-ban 37 197 olvasó 45 375
művet használt. A napi átlag 140 fő, ám a forgalom nem oszlott meg egyenletesen,
az olvasók száma több alkalommal meghaladta a napi 250-et, s ez napi négy órai
nyitvatartas mellett erős telítettséget jelent. A látogatók száma 1890-ig nagyjából
azonos szinten mozgott, ettől kezdve állandóan emelkedett, és 1899-ben elérte a
49 034 olvasót és az 53 463 művet. Ez a szám azonban napi nyolc órai nyitvatartas
mellett kisebb zsúfoltságot jelentett az 1880. évinél.
A statisztikához némi helyesbítést kell alkalmazni. Ugyanis a 49 034 szám
pontosan véve nem ugyanennyi olvasót jelent, hanem azt, hogy ,,a 2809 látogatásra
jogosultsággal bíró olvasó hány ízben használt könyvet". Az akkori szabályzat ugyanis
85
8e
87

EK. 113-1893.
EK. 32-1880/81.
A cikk R-rel van jelezve, s ez minden bizonnyal Rényit jelenti.
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kimondta, hogy ,,rend szerint egyszerre csak egy kötet adatik ki olvasás végett; kivételt tesznek a szabály alól a szótárak, nyelvtanok, fordítások, atlaszok s más efféle
segédkönyvek." Azonban ,,egy azon nap több különböző munka is к iádat ik egymás
után az olvasónak."ss Tehát ha valaki egy negyedóra elmúltával visszaadta a kapott
könyvet, és mást kért helyette, akkor a statisztikában két látogatót jelentett. Az
olvasott művek száma ezért olyan kevés az olvasók számához viszonyítva.
Az olvasótermen kívül a helyben olvasásra az első emeleti kerek szobában egy
külön tanári dolgozószoba és a földszinten egy folyóiratolvasó - akkori nevén
,,hírlapszoba" - is rendelkezésre állt. Itt nemcsak a professzorok és az ismert nevű
tudósok kaptak helyet. „A nagyobb munkákkal és tanulmányokkal elfoglalt ifjak
számára a kerek teremben mindig van hely - jelentette Szilágyi 1881-ben - senkitől
sem tagadtam meg az engedélyt; aki komolyan akar tanulni, szívesen segítik utasításaikkal a tisztviselők."^
Arra vonatkozóan, hogy hányan vették igénybe ezt a lehetőséget, az évi jelentések csak annyit mondanak, hogy „az egyetemi tanárok és kutatók számára fenntartott dolgozóteremben és a folyóirati szobában történt használati forgalom, ami
pedig évről-évre progresszív módon nagyobbodva, igen jelentékeny, itt nincs felvéve."®0
1899-ben 2555 olvasó 7534 művet használt ily módon.
A kölcsönzés a korszak elején jobbára az egyetemi tanárokra szorítkozott, és
ennek megfelelően igen kisszámú; napi átlagban mindössze 2 kölcsönző 5 művet
vitt el. Később enyhítették a kölcsönzési feltételeket. Az 1881. évi szabályzat szerint
biztosíték nélkül vihettek haza könyveket az egyetemi tanárok, s az igazgató engedélye mellett ,,oly tekintélyes állású férfiak, kiknek magánvagyona vagy hivatali
állása elégséges biztosítékot nyújt arra nézve, hogy az okozott kárt megtéríteni készek
is, bírják is." Tanárképző hallgatók egyetemi tanár, a központi papnevelde növendékei a szeminárium igazgatójának jótállása mellett kaphattak kölcsön könyvet,
mások - tehát a jogászok és orvostanhallgatók is - csak a könyv teljes árának biztosítékképp való letétele mellett.91
Ettől kezdve a forgalom fokozatosan emelkedett, és napi átlaga 1895-ben elérte
az 50 művet. Az évek szerinti megoszlás a következő:
év

1877

1880

1885

1890

1895

1899

kölcsönvett mű

1463

2686

3224

4503

13577

13907

AZ OLVASÓK ÉS AZ ÁLTALUK HASZNÁLT MŰVEK

Az egykori olvasókról és olvasmányaikról a forgalmi statisztikák adnak többékevésbé kielégítő felvilágosítást. Az olvasóterembe beiratkozottak foglalkozásáról
a legkorábbi kimutatás 1886-ban készült. Nézzük meg ezt és a korszak végéről az
1899. évit!
es ügyviteli utasítás a budapesti К. M. Tudomány Egyetemi Könyvtár számára, 28-29. §
Bp., 1875. 9. 1.
89
EK. 217-1880/81.
90
Jelentés az 1895. évről. Hasonló mondatok egyéb évekről szóló jelentésekben.
91
1881. évi szabályzat a budapesti egyetemi könyvtár részére. 35. § Bp., 1881. 10.1.
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Foglalkozás
joghallgató
orvostanhallgató
bölcsészhallgató
hittudományi hallgató
gyógyszerészhallgató
műegyetemi hallgató'
állatorvostan hallgató
jogszigorló
szigorló orvos
tanárjelölt
ügyvédjelölt
középiskolás
hivatalnok
író, újságíró
ügyvéd
orvos
lelkész
tanár, tanító
egyéb (magánzó, tiszt stb.)
összesen

1886

1899

637
527
172
10
56
95

37
36

1241
189
473
7
10
242
31
69
24
42
190
56
107
21
12
10
3
53
29

2082

2809

-

26
35
17
174
124
92
11
22
11

—

Százalékos megoszlás szerint:
1886

1899

fő

%

fő

%

tudományegyetemi hallgató
más egyetem hallgatója
szigorló, tanárjelölt
ügyvédjelölt
középiskolás
egyéb

1402
95
78
174
124
209

67,3
4,5
3,8
8,4
6,0
10,0

1920
273
135
190
56
235

68,6
9,7
4,8
6,7
2,0
8,2

összesen

2082

100

2809

100

A látogatók kétharmada mindkét évben a tudományegyetem hallgatói közül
került ki. 1899-re emelkedett a szigorlók száma, több mint duplájára nőtt a műegyetemi és állatorvostani hallgatók száma, erősen csökkent a középiskolásoké, és közel
két százalékkal azok aránya, akik az olvasótermet nem tanulás céljából vették
igénybe, hanem művelődés vagy tudományos kutatás érdekében.
A jogász (hallgató, szigorló, ügyvédjelölt, ügyvéd) olvasók arányát nem mondhatjuk magasnak, ha összehasonlítjuk a joghallgatók számával. Az 1899/1900 tanév
első felére beiratkozott 5546 diák közül 3849 (69,5%) a jogász. Ez a szám szoros
összefüggésben áll a jogi műveltség túlbecsülésének folyamatával. A jogi diploma
a közfelfogás szerint birtokosát a legkülönfélébb állások betöltésére tette alkalmassá,
s ezért kinevezéseknél - elsősorban természetesen a közalkalmazotti kinevezéseknél - a jogi doktorátus letételét követelték meg.
A tanári kutatószoba és a hírlapszoba használatára az igazgató adott engedélyt,
a kevés számú látogatót a felügyelő tisztviselők jól ismerték, feleslegesnek tartották
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az ide szóló látogatójegyet, s ezért foglalkozásuk szerinti megoszlásukról nem készült
kimutatás.
Az olvasott művekről szóló statisztikák csak a kilenc főszak szerinti felbontást
közlik, s így ezekből nem derül ki, hogy a G szakon belül hány történelmi (Ga, Gb),
irodalomtörténeti (Gc), művészettörténeti (Gd) és földrajzi (Ge) művet olvastak.
A százalékos arány kiszámításánál mellőztem a folyóiratokat, ritkaságokat és a
lexikonokat, enciklopédiákat stb. tartalmazó / szakot. Ezek ugyanis a legkülönbözőbb műveket foglalják magukba, s ezért nem adnak arra a kérdésre feleletet, hogy
milyen arányú volt az olvasók jogi, orvosi, történelmi stb. érdeklődése.
Az évi jelentésekben közreadott táblázatok 1898-ig csak az olvasóteremben
használt műveket tüntetik fel. Ferenczy Zoltán, az új igazgató 1899-ben azután a
kölcsönzésekről és a tanári szoba forgalmáról szóló kimutatásokat is közreadta,
hogy „a kép a könyvtár használatáról teljes legyen."^ Ebben az évben a forgalom
a következőképp alakult:

szak

összesített
forgalom
művek

A
В
С
D
E
F
G
H
J
folyóirat
ősnyomtatvány
kézirat
egyéb

| %

1005
25 361
6 313
5 504
4 010
2 707
9 917
8 649
6 295
4 313
421
161
253

1,6
39,9
9,9
8,7
6,3
4,4
15,6
13,6

74 909 1
i

olvasótermi
forgalom
művek

%

114
23 426
5 459
4 876
3 507
1426
5 249
5 138
4 268

0,2
47,7
11,1
9,9
7,1
2,9
10,7
10,4

53 463

tanári és
hírlapszoba
müvek
142
596
384
207
226
614
934
313
1 178
2 667
177
10
101
i

7 539

i

,..,..,
kölcsönzés

%

művek

%

4Д
17,4
11,3
6,0
6,6
18,0
27,5
9,1

749
1 339
470
421
277
667
3 734
3 198
849
1656
244
151
152

6,9
12,3
4,3
3,9
2,6
6,1
34,4
29,5

13 907

A 74 909 mű 71,4%-át az olvasóteremben használták, s így az itteni forgalom
döntően befolyásolja az összforgalmat. Külön-külön vizsgálva a nagy olvasótermet,
a tanári és hírlapszobát, valamint a kölcsönzést, egymástól jelentősen eltérő adatokat kapunk.
A teljes forgalomnak majdnem pontosan a fele, 49,8% esik a jog- és államtudományi művekre (B és С szak). Túlnyomó részük tankönyv, használati arányuk legnagyobb az olvasóteremben (58,8%), az ide beiratkozott jogászok nagy számának
megfelelően, míg a tanári szobában és a kölcsönzőben ez az arány 28,7. illetve
16,6%-ra csökken.
A bölcsészkaron előadott tárgyak közül a természettudományok az összfor82
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Jelentés az 1899. évről.

galomnak csak 6,3%-ával vannak képviselve, a társadalomtudományok (F, G, H
szak) pedig 33,6%-kal. A professzorok és tudósok elsősorban a könyvtár történelmi,
irodalomtörténeti, nyelvészeti, filozófiai és pedagógiai anyagát keresték. Ezt bizonyítja, hogy e szakok együttes aránya a tanári és hírlapszobában elérte az 54,6%-ot,
a kölcsönzésben pedig a 70%-ot. Különösen feltűnő, hogy a filozófiai-esztétikaipedagógiai könyvekre (F szak) esik a tanári szobai használat 18%-a, noha ezek
aránya az állományban és a beszerzésben egyaránt nem érte el még a 8 %-ot sem.
A kimutatásban ősnyomtatványnak nevezték az 1500-ig megjelent nyomtatványokon kívül az 1711 előtti magyar könyveket is. Ezeknek, valamint a kikölcsönzött kéziratoknak a száma azért olyan magas, mert benne foglaltatik a vidékre
küldött ritkaságok száma.
PANASZOK AZ OLVASÓSZOLGÁLAT ELLEN

A múlt. század utolsó negyedében általános a panasz, hogy a könyvtárak raktárkezelői gorombák, kelletlenül szolgálják ki a közönséget. A Függetlenség 1880
szeptember 26-i számában megjelent Könyviáraink c'mű cikk például megemlíti,
hogy csak azért nem panaszolja az Egyetemi Könyvtári „szolgák udvariatlanságát,"
mert így is sokkal felette állnak múzeumi kollégáiknak. 1892-ben Szabó Ernő az
Egyetemi Lapokban sokkal erősebb hangon írt. Szerinte a baksis játsza a főszerepet,
s ha valaki a raktárból óhajt egy könyvet az olvasóterembe kérni, akkor „a t. szolga
urak tenyerével kell beszélni", Ő egy Eusebius kötetet hónapok óta hiába keresett.
Az állandóan visszatérő válasz az volt: nincs. De amikor újévkor az egyik raktárkezelőnek borravalót adott, az a többi könyvreváró olvasót faképnél hagyva a
könyvtári szabályok ellenére azonnal hozta a kért művet.93
Szilágyi ismerte ezeket a panaszokat, és tudta, hogy a közönségszolgálatot meg
kell javítani. Ebbe a feladatba az olvasókat is be akarta kapcsolni. 1891-ben figyelmeztető táblákat tétetett ki, s ezen hívta fel őket, hogy ne mulasszák el ,,a tapasztalt
visszaéléseket alulírott igazgatónak bejelenteni; még pedig nem általánosan hangzó
vádat, hanem konkrét esetet, mert el vagyok határozva a szabályzatoknak az olvasók
érdekében érvényt szerezni."
A felhívás semmit sem segített. Szabó Ernő említett cikke is elismeri, hogy a
látogatók teljesen passzívak, nem akarják panasztevésükkel kockára tenni a raktárkezelők jóindulatát. Ilyen körülmények közt az igazgató csak arra szorítkozhatott,
hogy a tudomására jutott panaszokat megvizsgálta, és a vizsgálatnak megfelelően
intézkedett. Ez a néhány konkrét eset azonban megmutatta, hogy az olvasóktól
nemcsak támogatást nem várhat, hanem ők azok, akik ,,a szolgaszemélyzetet demoralizálják, s ennek megtörténte után még ők törnek pálcát azok erkölcsi értékén,
melynek megalázásában részt vettek." Nem a raktárkezelők követelték a borravalót,
hanem annak adásával a közönség szoktatta őket ahhoz, hogy hivatali munkájukat
külön ellenérték ellenében végezzék.94
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Voltak, akik a hosszú, két és fél - három hónapig tartó nyári szünetet helytelenítették. A Függetlenség 1883 április 11-i számában megjelent Könyvtári mizériák
című cikk felvetette a kérdést, hogy nyáron a három budapesti nagykönyvtár közül
miért nincs felváltva legalább egy nyitva? A könyvtárvezetők közül egyedül Szilágyi
válaszolt. Rámutatott arra, hogy az Egyetemi Könyvtár „egész éven át soha sincs
bezárva". Nyáron ugyan csak délelőtt van hivatalos óra, és az olvasók kis száma
miatt a nagy olvasótermet valóban nem nyitják meg, de a kis olvasót, a hírlapszobát, mindenki használhatja ilyenkor is. „Ezt legjobban az újságíró urak tudják,
kik, ha. valamely adatra szükségük van, néha még az ünnep napján is felkeresik a
könyvtárt, s üres kézzel sohasem távoznak."*5
Még egy, az egyetemi tanácshoz beadott panasziratról kell megemlékeznünk.
1882-ben több egyetemi hallgató kifogásolta, hogy egyes, több kiadást megért
alapvető műből csak régi, 20-30 évvel azelőtt megjelent példányt kaphatnak meg
olvasásra. Szerezze be a könyvtár az újabb megjelenésűeket is! A tanács a könyvtárigazgatótól kért véleményes jelentést az ügyről. Szilágyi, aki bosszús volt, hogy
a kari könyvtárbizottságok a beszerzésnél egyáltalában nem igénylik a könyvtárvezetőség javaslatát, véleményét, hozzászólását, csak ennyit írt az aktára: „Ez a
karok dolga - különben kevésről áll."96
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

A múlt században a könyvtári ügyek intézésére nem volt semmiféle központi
szerv. Ezt a szerepet nagyon sok esetben az Egyetemi könyvtár vállalta. A legfontosabb és a legtöbb munkával járó ilyen ügynek a külföldi kölcsönzés bizonyult.
A könyvtár már régóta küldött könyveket vidéki gimnáziumoknak, jogakadémiáknak, könyvtáraknak és más intézményeknek. Szilágyi ezt a könyvtárközi
kölcsönzést különösen fontosnak tartotta az adott viszonyok közt, s ezért erősen
propagálta. Örömmel ajánlotta fel nagyszámú tudós barátjának és minden kutatónak a könyvtár enemű szolgálatát. 1882-ben 36 vidéki intézménynek 89 esetben
adatott postára kölcsönműveket, és ettől kezdve a forgalom egyre nőtt. A kilencvenes
években az évi jelentésekben sohasem hiányzik a következő mondat: „A hazai
tanintézetek majdnem kivétel nélkül igénybe vették könyvtárunkat." Ugyanekkor a
fővárosi kutatók részére nagy számban kölcsönzött vidékről okleveleket és Budapesten nem található könyveket.
A tudományos szempontból fontos anyag tekintélyes része a hazai könyvtárakban egyáltalán nem volt található. Szilágyi ezért rendszeresítette a külföldről
való kölcsönzést is. 1882-ben 12 könyvtárhoz 25 ízben fordult kérő levelekkel.
Később ez a szám lényegesen emelkedett. Volt olyan esztendő, az 1890., amikor az
Egyetemi Könyvtár kölcsönkérő aktái 45 külföldi könyvtárba és levéltárba jutottak
el, számszerint 14 osztrák, 12 német, 3-3 francia és svéd, 2-2 belga, holland, olasz
és svájci, valamint l-l dán, amerikai, indiai, orosz és spanyol intézménybe.97
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Függetlenség. 1883. ápr. 12-i szám.
EK. 217-1881/82.
Jelentés az 1890. évről.

A kölcsönzés nem szorítkozott a könyvtárban dolgozó kutatók igényeire,
hanem vállalta a közvetítő szerepet a vidéken élő tanárok, írók, könyvtárosok
igényei kielégítésére. Kívánságukra a legnagyobb készséggel kért könyveket külföldről, s ezeket megérkezésük után továbbította a hozzájuk legközelebb eső gimnázium, könyvtár vagy plébánia címére.
A külföldi intézmények szívességét igyekezett viszonozni. Amikor például a
gráci egyetemi könyvtárnak volt szüksége néhány, az Egyetemi Könyvtárban nem
található magyarországi sematizmusra, kölcsönkérte ezeket a Nemzeti Múzeum
könyvtárából, és úgy adta postára.
1885-ben egy vidéki középiskola kérését a bécsi egyetemi könyvtár nem teljesítette. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium ennek kapcsán érdeklődött, hogy
a budapesti Egyetemi Könyvtár milyen feltételek mellett kölcsönöz Ausztriába.
Szilágyi válaszában beszámolt a külföldi kölcsönzés egyre növekvő forgalmáról,
dicsérte az osztrák könyvtárak előzékenységét, és érthetőnek tartotta, ha egy ismeretlen külföldi iskolának nem merik odaadni könyveiket, „De már eddig is több
esetben történt, hogy a hazai középiskolák hozzánk fordultak s mi a kért könyveket
kivettük azoknak, és átküldtük. S hogy ez a jövőre is így legyen, annak semmi sem áll
útjában." Óva inti Trefortot egy elhamarkodott megtorló rendelkezés kiadásától,
mert ez „csak a mi tudósaink számára volna hátrányos, s éppen azért nagyon kérem,
hogy a magas minisztérium kegyeskedjék az illető középiskolát oda utasítani, hogy
kérésével hozzánk forduljon."9*
Ezzel e felterjesztéssel az Egyetemi Könyvtár hivatalosan is elvállalta a rendszeres külföldi könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítását. Ezt a feladatot 1923-ban
vette át tőle az akkor alakult Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ.
A Központ forgalma azonban sokáig igen szűk keretek közt mozgott, így például
1930-ban mindössze 58 könyvet hozatott meg külföldről.
VI.
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRHÁLÓZAT

Az egyetemi könyvtárhálózat kezdetei a XVIII. század végére nyúlnak vissza.
Közvetlenül a jezsuita rend feloszlatása utáni évekből vannak adataink arról, hogy
az egyetem a kémiai és esztétikai tanszék részére vásárolt könyveket." A XIX.
század első évtizedeiben már jelentékeny jcönyvanyaggal rendelkezett az állatorvosi intézet és a csillagvizsgáló könyvtára. A század közepére két kari könyvtár
fejlődött ki, a teológiai, amelyet közösen kezeltek a központi papnevelde könyveivel és az orvosi. Utóbbi nagyságára jellemző, hogy 1864-ben nyomtatott könyvjegyzéket bocsátott ki.
A kiegyezés után sorra alakultak meg a tanszéki, szemináriumi könyvtárak,
így a jogi karon a nemzetgazdasági és statisztikai (1879), a római jogi (1888), az
98
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államtudományi (1895), a jogbölcseleti (1898) és a büntetőjogi. A bölcsészeti karon
a XVI1Í. század végén alapított botanikuskerti növénytani könyvtáron kívül a
klasszika filológiai (1874), a modern filológiai (1874), a földrajzi (1880), a fizikai
(1880), az embertani (1881), a föld- és őslénytani (1882), a vegytani (1885), az
állattani (1886), a történelmi (1888), a művészettörténeti (1893) és a matematikai
intézet (1897) könyvtára működött. Ezenkívül 14 orvoskari intézet létesített önálló
könyvtárt.
Az egyetem költségvetésében az „elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei"
címén külön összegeket engedélyeztek egyes tanszékek számára. 1884-ben 22 (ebből
14 orvoskari) tanszék részesült ilyen támogatásban. A füvészkert céljára 8000 forintot adtak, az állattani intézetnek 800-at, az ásványtani múzeumnak 600-at, az
antropológiai intézetnek 500-at, a régiség- és éremtanszéknek 300-at, a görög filológiai múzeumnak 150-et.100 Az összegek később emelkedtek. 1889-ben 1 jogi,
19 orvoskari és 18 bölcsészeti tanszék szerepelt ily módon a költségvetésben.101
Nyilvánvaló, hogy ezeknek az összegeknek egy részét - a füvészkert esetén bizonyára egészen jelentéktelen hányadot - könyvvásárlásra fordítottak. Több esetben
az elhunyt professzorok saját könyvtárukat hagyományozták intézetükre.
A tanszékek és a központi könyvtár közt nem jött létre szervezeti kapcsolat.
Nincs tudomásunk arról, hogy Szilágyi megkísérelte volna e hálózat szakmai ellenőrzését vagy pedig felajánlotta volna módszertani segítségét. Valószínűleg nem tette
meg, de ha megtette volna, nyilván elutasításban részesült volna attól az egyetemtől,
amelyik a kari könyvtárbizottsági üléseken sem engedte meg a központi könyvtár
igazgatójának megjelenését.
így a kapcsolat csupán arra szorítkozott, hogy az Egyetemi Könyvtár duplumanyagából időnkint részesedtek a tanszékek. 1889-ben egyszerre 1251 művet kaptak
az alábbi részletezés szerint:102
modern filológiai szeminárium
klasszika filológiai szeminárium
földrajzi szeminárium
ásványtani intézet
növénytani intézet
vegytani intézet

537 mű
260 mű
285 mű
91 mű
66 mű
12 mű

A hálózat legjelentősebb könyvtárával az orvoskar tanártestülete rendelkezett,
az 1895-ben kiadott nyomtatott katalógus 7440 művet és 380 íéle folyóiratot sorol
fel.103 Ezt hallgatók nem használhatták, más karhoz tartozó tanszemélyzet is csak
külön engedéllyel.
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ORSZÁGOS HÍRLAPKÖNYVTÁR

Az Országos Hirlapkönyvtár alapításának terve az Egyetemi Könyvtárban,
illetve ennek első őrében, Szinnyei Józsefben fogamzott meg. О volt hazánkban az
első, aki felismerte a folyóiratok és hírlapok fontosságát a különféle kutatásoknál.
Sajtórepertóriumainak a készítésénél azután látta, hogy a folyóiratokat ugyan a
legtöbb helyen több-kevesebb gondossággal őrzik, de ,,a hírlapokat minden könyvtárban mostoha gyermekként szokták tekinteni, nem ápolják, nem dédelgetik, sőt
nem ritkán lábbal tiporják."1** Tapasztalatainak hatására elhatározta, hogy harcot
indít egy olyan könyvtár érdekében, amelyik az összes Magyarországon megjelent
lapot a teljesség igényével összegyűjti, feldolgozza és az olvasók rendelkezésére
bocsátja. A létesítendő intézményt Országos Hírlapkönyvtárnak nevezte el, ám ez
a cím megtévesztő, mert gyűjtőkörébe a folyóiratok is beletartoztak.
Szinn\ei első ilyen célú propaganda cikke 1872-ben jelent meg, és tizenkét
esztendővel később vezetett eredményre. Kezdeményezésére az Egyetemi Könyvtár
1884 elején felterjesztést küldött a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba, és
javasolta, hogy a három nagy budapesti könyvtár anyagából állítsanak fel egy
hírlapkönyvtárt. 195 Trefort pár hónappal később, 1884 június 50-ára megbeszélésre
hívta össze a három könyvtár igazgatóját és az akadémia főtitkárát. Itt megállapították, hogy a legtöbb hírlapot, 6580 évfolyamot a Nemzeti Múzeum könyvtára
őrzi, tehát ez lehet a legjobb alapja az új gyűjteménynek, az Egyetemi és az Akadémiai Könyvtár ennek adja át magyarországi folyóiratanyagából mindazt, ami ott
hiányzik. Az értekeztelen elfogadott határozatot Trefort a következő hónap 2-án
kiadott rendeletével kötelezővé tette, s egyben 2000 forint évi dotációt engedélyezett erre a célra.loe
A gyűjtemény szervezésével és vezetésével azt bízták meg, aki a legtöbbet tette
érdekében, Szinnyeit. Kinevezést és tiszteletdíjat azonban sokáig nem kapott ezért
a munkáért. 1884 július 23-ától kezdve délelőttön kint két díjnok segítségével megkezdte az anyag cédulázását, délutánonkint pedig régi munkahelyén dolgozott
tovább.
Az. Egyetemi Könyvtár 165 magyar és 122 idegen nyelvű, összesen tehát 283
féle periodikumot adott át, ennek nagyobb részéből több évfolyamot. Az átengedett
anyagban megtalálható a Felsőmagyarországi Minerva, Molnár Magyar Könyvháza,
a Merkur von Ungarn négy, a Zeitschrift von und für Ungern három, a Hölgyfutár
tizenhárom évfolyama és még sok egyéb.107 Többségük XIX. századi, s ez rámutat
arra, hogy a Múzeumi Könyvtárban a hazai periodikumok mennyire hiányosan
voltak meg, feltehetően főleg a kötelespéldány-rendelet büntető szankcióinak hiánya,
és ebből kifolyólag a nyomdák hanyagsága miatt.
Az Egyetemi Könyvtár nemcsak majdnem teljes hazai hírlapanyagát engedte
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át, hanem egy státushelyet is. Szinnyei ugyanis, mikor néhány év múlva a Nemzeti
Múzeum tisztviselői közé sorolták, magával vitte oda az első őri állást.
Űj helyén eleinte nem fogadták szívesen. ,,A Múzeumnál engemet - írta egyik
barátjának - a személyzettől független lévén, betolakodónak tekintenek, és egy svihák
folytonosan áskálódik ellenem ... Pulszkynálpedig odáig vitte a dolgot, hogy ő nyíltan
mondta szemembe többször: ,,ő ellene van a hírlapcsarnoknak, és mindig is ellene
lesz." A hírlapkönyvtárt még névleg sem ismeri el."108 Szerencsére ez az állapot nem
tartott sokáig, és a gyűjtemény 1889-re, mikor megnyílt a nagyközönség használatára, már teljesen beolvadt a Széchényi Könyvtárba, s ennek egyik önálló osztályává
vált.
BIBLIOGRÁFIAI TANÁCSADÁS

Központi könyvtárügyi szerv hiányában a vallás- és közoktatásügyi minisztérium gyakran kért tanácsot és segítséget az Egyetemi Könyvtártól. így történt ez
a hazai bibliográfiák kiadása esetén.
Kertbeny Károly a minisztérium támogatásával megjelentette a magyar vonatkozású régi német könyvek jegyzékét, majd hozzáfogott a XIX. századi anyagi
feldolgozásához. Halála után a munka folytatására és befejezésére Petrik Géza
kapott megbízást. Trefort többször fordult Szilágyihoz, tőle kérdezte, hogy mennyi
legyen a szerkesztői tiszteletdíj, mekkora előleget adhat, lehet-e már nyomdába
adni a kéziratot, miképp csináljanak külföldi propagandát, adjanak-e a könyvtáraknak árkedvezményt? Szilágyi minden kérdésre részletes, pontos választ adott,
és felajánlotta a nyomdakész kéziratnak és a szedésnek a korrektúráját.109
Petrik olyan jól oldotta meg feladatát, hogy Trefort - Szilágyi tanácsára rábízott egy másik, nagyobb jelentőségű feladatot, Szabó Károly művének folytatását, az 1712-1860 közti magyar könyvészet összeállítását. Az Egyetemi Könyvtár
igazgatója felsőbb megbízásból ebben is tevékeny segítséget nyújtott, átnézte a
kéziratot, sürgette a nyomás megkezdését, tanácsokkal látta el a szerzőt, előszót
írt, és még olyan apróságokra is gondolt, hogy Petrik részére kedvezményes vasúti
jegyet szerezzen a vidéki könyvtárakba tett útjaihoz.
Egyéb esetekben is az Egyetemi Könyvtártól szerezte be a kultuszminisztérium
információit, például akkor, amikor a belga kormány érdeklődött nála, hogy Magyarországon miképp van megszervezve a könyvtárosi vizsga.110 Időnkint nem állami
intézmények is innen kértek szakvéleményt, így ide fordult egy örökségi ügy kapcsán a késmárki evangélikus líceum „mint a bibliográfia terén egyik legilletékesebb
és legnagyobb tekintélyű fórumhoz", és kérte, döntsék el, hogy helyes-e a kettős
példányoknak az általuk való értelmezése.111
Ezekből a feladatokból a tisztviselők is kivették a részüket, több ízben vállalták el minisztériumi, iskolai, egyesületi stb. könyvtárak rendezését. Szinnyei minisz108
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tériumi megbízásból a szegedi Somogyi Könyvtár működéséről tett részletes jelentést,112 Kudora pedig tagja volt a Múzeumi Könyvtár kézirattárában észlelt hiányok
felülvizsgálásával megbízott kéttagú, és Dedekkel együtt a milleneumi kiállítás
írás- és könyvtörténeti anyagát rendező háromtagú bizottságnak.
A MAGYAR KÖNYVTÁRÜGY A SZÁZADFORDULÓ IDEJÉN

Könyvtárügyünk a kiegyezéstől a századfordulóig nagyot lépett előre, de ez a
fejlődés igen egyenetlen volt. Áll ez elsősorban a közművelődési hálózatra. A budapesti gyűjtemények közül egyedül a Toldy Ferenc utcában működő Budai Könyvtárt lehet megemlíteni, mert ez 10 518 kötet szakmunkájával és 5000 kötet szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvével a II. kerületi lakosság igényeit eléggé kielégítette. Más kerületekben hiába keresünk hasonló célú és hasonló nagyságú közművelődési könyvtárt, helyette csak nyerészkedési célból létesített magán kölcsönkönyvtárakat találunk.
Ellenben sokat haladt előre a szakkönyvtárak, s ezen belül a természettudományi
gyűjtőkörűek fejlődése. Nézzük meg néhány jelentősebb könyvtár állományának
nagyságát 1900-ban!113
Országos Statisztikai Hivatal
Műegyetemi Könyvtár
Természettudományi Társulat
Fővárosi Statisztikai Hivatal
Országos Földtani Intézet
Országos Magyar Gazdasági Egylet
Orvos Egyesület
Technológiai Iparmúzeum
Meteorológiai Intézet

76 174 kötet
57 540 kötet
22 215 kötet
20 185 kötet
15 700 kötet
11 813 kötet
11 450 kötet
7 572 kötet
4 170 kötet

E gyűjtemények jelentőségének megítélésénél gondoljunk arra, hogy egy tizenötezer kötetes geológiai vagy egy négyezer kötetes meteorológiai könyvtárnak a
tudományág addig megjelent minden jelentős hazai és külföldi kiadványát tartalmaznia kell.
A szakkönyvtárak túlnyomórészt nemcsak az intézetek dolgozóinak és a társulatok tagjainak álltak rendelkezésére, hanem a kívül álló kutatóknak is. Ezt
bizonyítja többek közt néhány nagy olvasóterem is, a Műegyetemi Könyvtáré 110,
a Technológiai Iparmúzeumé és a Természettudományi Társaságé 50-50 férőhelylyel. De már a Képviselőházi Könyvtár negyvenezer kötetét csak az országgyűlési
képviselők használhatták.
Az általános gyűjtőkörű könyvtárak közül a Magyar Tudományos Akadémiáé
elérte a 150 000 kötetet, de ennek majdnem kétharmadát, 93 000 kötetet munkaerőhiány miatt nem katalogizáltak, s így az olvasók részére hozzáférhetetlen maradt.
na

EK. 103-1886. Az ügyre vonatkozóan 1.: Vértesy M.: Vizsgálat a Somogyi Könyvtárban
1886-ban. = A Könyvtáros. 1958. 1. sz. 31.1.
113
A könyvtárakra vonatkozó számszerű adatokat 1.: Magyar Minerva. 1. évf. 1900. Bp., 1900.
II

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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A Széchényi Könyvtár állománya különféle adományok és a köteíespéldányok
révén szépen gyarapodott, sok ritkaságot szerzett meg, hírlaptára nemzetközi viszonylatban is kiválóan működött. Ugyanekkor rá kell mutatnunk a hiányokra is. Forgalma nőtt ugyan, aránylag azonban igen kevesen látogatták, inkább múzeum volt,
mint könyvtár. Nemzeti könyvtár jellege mellett sem tett semmit nemzeti bibliográfiánk megteremtése és a nemzetközi kapcsolatok kiépítése érdekében. Külföldi
könyvet igen keveset szerzett be, még a hungarikákat sem gyűjtötte rendszeresen.
Tegyük azonban rögtön hozzá, hogy ezeket a feladatokat a meglevő személyzettel
és a kapott beszerzési hitelkerettel nem is valósíthatta volna meg.
Ilyen körülmények közt az Egyetemi Könyvtár a magyar könyvtárak közt
megtartotta vezető szerepét, lisztviselői képzettek voltak, és általában jól teljesítették feladataikat. A hazai könyvtárak között a legtöbb és a legkülönfélébb szakba
tartozó külföldi könyvet vásárolta. Gyakran adott tanácsot felettes szerveinek
könyvtárügyi kérdésekben. Fontos szerepet vállalt a könyvtárközi kölcsönzés
terén. Olvasótermi helyhiánnyal küzdött, de azért nagy általánosságban így is kielégítette az egyetemi hallgatók könyvigényeit. Legjobban a professzorok és a kutatók
irodalommal való ellátása terén teljesítette feladatát. Dézsi Lajos szerint ebben
a korszakban alig jelent meg nagyobb szabású tudományos dolgozat, „melynek
szerzője hálásan el ne ismerte volna" a szükséges források megszerzésénél Szilágyinak
és az Egyetemi Könyvtárnak „kézséges közreműködését" ,1U Dézsi szavaihoz legfeljebb azt a helyesbítést lehet hozzátenni, hogy a „tudományos" jelzőt a történelemre,
irodalomtörténetre, nyelvészetre, filozófiára, pedagógiára korlátozzuk. A korszak
végén mindenesetre annyi szakkönyvtár működött, hogy ezekben a kutatók a természettudományok legtöbb ágának az Egyetemi Könyvtárból hiányzó alapvető
műveit megkaphatták.
1899 január 21-én, 71 éves korában halt meg Szilágyi Sándor igazgató. Elhunyta
után Máté Sándor első őr vezette az intézményt 1899 december 18-áig, amíg az új
igazgató, Ferenczi Zoltán elfoglalta a helyét. Noha Ferenczi 1891 óta a kolozsvári
egyetem és az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtárának igazgatója volt, és kitűnő
könyvtárosnak bizonyult, kinevezésében az Egyetemi Könyvtárnak az a régi hagyománya is érvényesült, hogy vezetője országos hírű tudós legyen. így esett Pray György,
Schönvisner István, Fejér György, Toldy Ferenc, Horvát Árpád és Szilágyi Sándor
után a választás rá, aki mint irodalomtörténész, különösen pedig mint Petőfi életrajzíró jó nevet szerzett magának. Igazgatói működésének túlnyomó része azonban
a XX. századra, az imperializmus korára esik, s így külön tanulmányba kívánkozik.
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Dézsi L.: Szilágyi Sándor. = Jelentés az 1899. évről. XX. 1.

DIE UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK VON BUDAPEST IN DER PERIODE
DER ENTFALTUNG DES KAPITALISMUS
(Zusammenfassung )
Nach dem Ausgleich von 1867 hat sich das Tempo der Entwicklung des Kapitalismus in Ungarn
stark beschleunigt, und dieser Prozess erforderte zeitgemässe Bibliotheken. Das Ministerium entschied, dass in erster Linie die Budapester Universitätsbibliothek zu einer zeitgemässen, grossen
wissenschaftlichen Bibliothek ausgestaltet werden soll, denn diese wurde von den meisten Lesern
besucht, und weil hier am ehesten ein solcher Grundbestand zu finden war, den es möglich und auch
wert war weiterzuentwickeln.
Die erste Forderung der Entwicklung war ein neues Gebäude, denn der Lesesaal im alten Gebäude drohte einzustürzen, und in den Magazinen konnten wegen der Überfüllung keine neuen Bücher
eingestellt werden. In den monumentalen Prachtbau, der aber den Funktionen einer Bibliothek in
vielen Beziehungen nicht entsprach, zog die Bibliothek im Jahre 1875 ein.
Die Universitätsbibliothek unterstand dem Unterrichtsministerium und bekam von dort jede
erforderliche Unterstützung/Ihre unmittelbare Behörde aber, die Universität, erschwerte ihre Arbeit
mit vielen kleinlichen Massnahmen. Am schädlichsten erwies sich der Umstand, dass der Direktor
hinsichtlich der zu erwerbenden Bücher kaum etwas zu sagen hatte, den Erwerb besorgten die Ausschüsse der Fakultäten, und der Direktor wurde zu den Sitzungen von dreien unter den vier Ausschüssen kein einziges Mal eingeladen.
Bald nach dem Umzug legte der damalige Direktor, Árpád Horvát, sein Amt nieder. Statt
seiner leitete zwei Jahre lang der erste Custos, József Szinnyei, der hervorragende Bibliograph, die
Bibliothek. An seinen Namen knüpft sich der Entwurf der neuen Magazinordnung und des Katalognetzes. Er hatte kein Universitätsdiplom, und konnte deshalb nicht zum Direktor ernannt werden.
So wurde Sándor Szilágyi, der berühmte Geschichtsgelehrte, zum Direktor, der sich sehr bald zu
einem ansehnlichen Fachmann ausgebildet hat.
Die Dotation war ziemlich niedrig, bis zum Jahre 1871 jährlich 2000, von da an jährlich 5000
Gulden.
Wegen des Geldmangels konnten auf den Gebieten von vielen Wissenszweigen selbst die grundlegenden Werke nicht angeschafft werden. Zu ihrem nachträglichen Erwerb wurde vom Reichstag
im Jahre 1876 die Summe von 28 000 Gulden bewilligt, aber auch dies erwies sich als wenig. Die
Niedrigkeit des Erwerbskredits wurde halbwegs durch die einzelnen grösseren Bücherspenden und
durch die vom Ministerium ausserhalb des Kredits angekauften Privatbibliotheken ausgeglichen.
Solche waren: die an rechtswissenschaftlichen Werken reiche Bibliothek von Ignác Frank, die an
klassisch-philologischen Werken reichen Bibliotheken von Aurél Bászel und von Iván Télfy, die
rechtsgeschichtliche Bibliothek von Gusztáv Wenczel, die strafrechtliche von Tivadar Pauler, die
an Werken über die italienische Geschichte reiche Bibliothek von János Mircse. Der Durchschnitt
des jährlichen Zuwachses betrug 2131 Werke in 3192 Bänden. Ziffernmässig betrug der Bestand
während der Umzügszeit 180 000, in 1884 215 000, und am Ende des Jahrhunderts 265 000 Bände.
Die Dotation wurde im prozentualen Verhältnis unter den einzelnen Fakultäten verteilt. Die Naturwissenschaften erfuhren eine sehr steifmütterliche Behandlung, sehr wenig solche Bücher wurden
beschafft. Die Manuskriptensammlung erfuhr den wertvollsten Zuwachs im Jahre 1877, als Sultan
Abdul Hamid der Universität 35 Kodizes schenkte, darunter 11 verbürgte Corvin-Kodizes.
Dem Umzug folgte die Einführung einer neuen Magazinordnung und die Rekatalogisierung
des gesamten Bestandes. Die Bücher wurden 46, je mit zwei Buchstaben des Alphabets bezeichneten
Fächern zugeteilt, und innerhalb dieser Fächer in drei Grössenordnungen aufgestellt, und in jeder
Grössenordnung mit je einem, mit der Nummer Eins beginnenden numerus currens versehen.
Statt der alten Bandkataloge wurden zwei neue Zettelkataloge begonnen, ein beschreibender und
ein nach Fächern gruppierter, (ein Realkatalog.) Der beschreibende Katalog erwies sich als sehr gut,
auch heute bildet er den Grundkatalog der Bibliothek. Ein grosser Fehler des Realkatalogs ist
darin zu sehen, dass innerhalb der 46 Fächer jede weitere Teilung vermieden wurde, so gelangten zu
viele Werke in die einzelnen Fächer, und auf diese Weise wurde dieser Katalog zur Orientierung in
den Fachliteraturen ungeeignet. Mit der Rekatalogisierung wurde im Sommer 1876 begonnen; am
Anfang ging es mit der Arbeit schnell voran, später hat sie sich verlangsamt, und wurde erst in 1885.
beendigt.
[1*
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Nach dem Umzug hörte der drückende Raummangel auf, es wurde nun möglich, aus den Raritäten (bestehend aus Inkunabeln, alten ungarischen Büchern, Hungaricis usw.) Sondersammlungen zu gründen.
Den Manuskriptenkatalog gab die Bibliothek in 5 Bänden im Druck heraus, der erste, der
Kodexkatalog, erschien in 1881, der fünfte, die verschiedenen Indizes enthaltende Band aber in 1910.
In 1876 wurde auch der Katalog der Handbibliothek des Lesesaales gedruckt, und von 1877 an
jedes Jahr derjenige der Neuerwerbungen.
Der 132. Personen fassende neue Lesesaal erwies sich bald als eng. Die Durchschnittszahl der
täglichen Besucher erreichte schon in 1880 die Zahl 140, in den Examensperioden übertraf sie aber
auch die Zahl 250. Gegen Ende des Jahrunderts erhöhte sich diese Zahl parallel mit dem Wachsen
der Anzahl der Universitätshörer. Ungef. 68% der Besucher waren Universitätshörer, 5-10% Hörer
von anderen Hochschulen, 12% Rigorosanten und Lehramtskandidaten, die anderen waren Beamten,
Mittelschullehrer, Anwälte, Pensionisten. Dabei stand den Lesern noch ein Professoren Arbeitszimmer und ein Zeitschriftenlesezimmer zur Verfügung.
Die Ausleihe war am Anfang der Periode sehr gering, sie beschränkte sich hauptsächlich auf
Universitätsprofessoren und betrug im Tagesdurchschnitt 5 Werke. Später, als bei entsprechender
Bürgschaft auch die Hörer Bücher nach Hause bringen durften, erhöhte sich der Verkehr auf mehr
als das Zehnfache.
Nahezu 60% der im Lesesaal benützten Bücher bestand aus rechtsund staatswissenschaftlichen
Werken. Dieses Verhältnis kann nicht als zu hoch angesehen werden, besonders wenn man bedenkt,
dass 70% der Hörer der Universität Jura studierte. Im Professorenarbeitszimmer und in der Ausleihe gestaltete sich die Nutzung anders, hier gingen die literaturgeschichtlichen, geschichtlichen,
philologischen, philosophischen und pädagogischen Werke voran, mit 55 bezw. 70%.
Die medizinische und die theologische Fakultät verfügten schon in der Periode des Ausgleichs
über bedeutende Fakultätsbibliotheken, später kamen nacheinander die verschiedenen Lehrstuhlund Seminarbibliotheken zustande. Sie hatten aber keine geregelten Verbindungen zur Universitätsbibliothek, sie erhielten bloss manchmal einige Duplikate von ihr.
Für die Bibliotheksangelegenheiten kam im vorigen Jahrhundert noch kein zentrales Organ
zustande. Diese Rolle wurde in vielen Fällen von der Universitätsbibliothek von Budapest übernommen. Sie gab dem Unterrichtsministerium Ratschläge in bibliographischen Fragen, sie half
bei der Neubearbeitung des Materials von Provinzbibliotheken, und sie stellte den Plan für eine
Zentralzeitungsbibliothek auf, die sämtliche Zeitungen und Zeitschriften des Landes mit Vollständigkeitsanspruch sammeln sollte, die auch zustande kam, und später zu einer Abteilung der der
Széchényi Nationalbibliothek wurde.
Die Universitätsbibliothek wurde zum wichtigsten Organ der Ausleihe unter den Bibliotheken.
Sie betrieb die Ausleihe nicht nur für die Provinzbibliotheken, sondern auch fürs Ausland. Sie hat
z. B. im Jahre 1890 von 45 ausländischen Bibliotheken bezw. Archiven regelmässig Bücher leihweise
erhalten, und unter den betreffenden Institutionen befanden sich auch amerikanische und indische
Bibliotheken.
Im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts schritt das ungarische Bibliothekswesen mächtig
voran, besonders auf dem Gebiete der Gründungen von Fachbibliotheken, und auch die Széchényi
Nationalbibliothek durchmachte eine bedeutende Entwicklung. Die Universitätsbibliothek behielt
aber ihren führenden Platz unter den ungarischen Bibliotheken. Ihrer Aufgabe genügte sie am besten
beim Versehen der Professoren und Forscher mit der erforderlichen Literatur.
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIÁJA*
(1965. MÁJ. 1. - 1967. SZEPT. 1.)
DÉRI MIKLÓSNÉ

I. ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI MUNKÁK

Könyvtári Minerva. (Fel. szerk. Faragó Lászlóné. Bev. Kovács Máté. Kiad.
az) OSZK Könyvtártud. és Módszertani Központ. 1-2. köt. Bp., 1965, (OSZK
Házi soksz. - Népműv. Propaganda Iroda.) XLII, 684, 234 p. [Fénynyomat.]
A könyvtári szolgálat jogi szabályozása. 2. Összeáll, és szerk. Takács József.
Bp., 1966, (Népműv. Propaganda Iroda.) 360 p. |Az Országos Könyvtárügyi és
Dokumentációs Tanács kiadványai. 17.] [Fénynyomat.]
Déri Miklósné: Könyvek és könyvtárak a két világháború között. = Könyvtáros.
1966. 577-579. p.
Héberger Károly - Kéki Béla: Időszerű könyvtárpolitikai kérdések. = Felsőokt.
Szemle. 1966. 78-83. p.
A tudományos és szakkönyvtárügy fejlesztésének főbb célkitűzései a 3. ötéves
tervidőszakban. (Tervezet.) — Könyvtáros. 1966. 59-63. p.
II. A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár története a szerzetesrendek feloszlatása
korában (1773-1790). Bp., 1966, (Szegedi Ny., Szeged.) 101-146. p. |Klny.: Az
Egyetemi Könyvtár évkönyvei. III. |
Vértesy Miklós: A régi pesti Egyetemi Könyvtár és látogatói. — Budapest.
1967. 10. sz. 37. p.
Tóth András: Tervek az Egyetemi Könyvtár fejlesztésére (1906-1914). =
Magyar Könyvszemle. 1967. 228-242. p.
V. KÖNYVTÁRI SZEMÉLYZET

Vértesy Miklós: Kudora Károly. =

Könyvtáros. 1967. 400-402. p.

VI. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS

Dümmerth Dezső: Az Antiquissima-gyűjtemény III. kollekciója. (Collectio
Tyrnaviensis 1612-1635.) Kézirat. [Jelzete G 919]
* Kiegészítés az Egyetemi Könyvtár évkönyvei I—III. kötetében megjelent bibliográfiához.
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VIII. OLVASÓSZOLGALAT, FORGALOM

Vértesy Miklós: Olvasótermi gondok a budapesti Egyetemi Könyvtárban. =
Könyvtáros. 1966. 454-456. p.
IX. RITKASÁGTÁR

Horváth Lórántné: Egy leveleskönyv az Egyetemi Könyvtárban. (Kiadatlan
reneszánszkori levelek.) Bp., 1966, (Szegedi Ny., Szeged.) 229-237. p. |Klny.: Az
Egyetemi Könyvtár évkönyvei. HI. j
Donath Regina: Iratok a westfáliai békekötés történetéhez az Egyetemi Könyvtár kézirattárában. Bp., 1966, (Szegedi Ny., Szeged.) 239-252. p. |Klny.: Az Egyetemi
Könyvtár évkönyvei. III. |
Vértesy Miklós: Magyar nyelvű könyvek az Egyetemi Könyvtár régi állományában. = Magyar Könyvszemle. 1966. 66-70. p.
X. A KÖNYVTÁR ÚJABB KIADVÁNYAI

Az ateizmus és a valláskritika nemzetközi cikkbibliográfiája. (Készült az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Könyvtárában. Összeáll.: Dr. Ákos Károly, Dr. Pelle
József, Bezenyi Béláné.) Bp., Tankönyvk. - (Főv. Nyomdaipari Váll.) III. 1962.
1965. 170 p. - IV. 1963. 1966. 96 p. - V. 1964. (1966.) 110 p. [Fénynyomat.]
A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. Bp.
26. Dezső László: Pamjatnikidelovoj pisz'mennosztiZakarpat'ja.(Urbalial'nüe
zapiszi.) - A kárpátaljai hivatalos írásbeliség emlékei. (Úrbéri feljegyzések.) 1965,
(„Tempó" KSz.) 111 p. [Fénynyomat.]
27. Déri Miklósné - Pelle József: A neopozitivizmus marxista bírálatának
bibliográfiája. 1966, (Felsőokt. Jegyzeteli. Váll.) 20 p. [Fénynyomat.]
28. Déri Miklósné - Pelle József: Az egzisztencializmus marxista bírálatának
bibliográfiája. 1967, (Felsőokt. Jegyzeteli. Váll.) 25 1. p. [Fénynyomat.]
29. Déri Miklósné: A romantika magyar irodalmának bibliográfiája. - Bibliographie de la littérature hongroise du romantisme. 1967, (Főv. Nyomdaipari
Váll.) 30 p. [Fénynyomat.]
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. - Annales Bibliothecae Universitatis de
Rolando Eötvös nominatae. (Szerk. Mátrai László, Tóth András, Vértesy Miklós.)
III. 1966. Bp., 1966, (Szegedi Ny., Szeged.) 334 p., 1 t.
[Ism.:] Papp István: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei III. = Könyvtáros.
1967. 49-50. p.
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HANS DERNSCHWAM KÖNYVEI KÖZÖTT
HERMANN ZSUZSANNA

Nem tagadom, amikor 1964-ben Bécsbe mentem, hogy a Nationalbibliothek
egyik 16. századból fennmaradt könyvgyűjteményében az eredeti tulajdonosnak,
Johannes Dernschwamnak széljegyzeteit keressem, azt reméltem, kincsekre fogok
bukkanni. Nem teljesen alaptalanul: találtak már eddig is értékes adatokat e könyvek
lapjain, régóta tudták, hogy Dernschwam szívesen rögzítette írásban az olvasottakkal kapcsolatos asszociációit. Dernschwam életének és működésének első komoly,
mindmáig legalaposabb kutatója, Franz Babinger, már 1912-ben sürgette e könyvek
rendszeres átvizsgálását.1 Ha ez nem is történt meg, az eddig felfedezett bejegyzések
őt igazolják: adalékokat szolgáltattak nemcsak magának Dernschwamnak, hanem
egyes, vele kapcsolatot tartó humanistáknak életéhez, működéséhez is, fényt vetettek egy-egy könyv, kézirat sorsára.2 Mindaz, amit Dernschwam tevékenységéről,
gondolat- és ismeretvilágáról tudtam, csak fokozta várakozásomat és az eredménybe
vetett hitemet.

1

F. Babinger: Hans Dernschwam, ein Kleinasienforscher des 16. Jahrhunderts. = Deutsche
Rundschau für Geographie. 35. Jg. 1912/13. 546. 1. - 1523-ban, Dernschwam törökországi naplójához írt bevezetésében, Babinger megismételte e felszólítását. Ld.: Hans Dernschwam's Tagebuch
einer Reise nach Konstantinppeí und Kleinasien (1553/55). Hrsg. und erläutert von Franz Babinger.
München - Leipzig, 1923. XXX. 1.
2
J. Stöffler 1532-es Ephemeridesét (Jelzete: 72 V 32) Dernschwam bejegyzési naptárként használta; életének több eseményét csak e bejegyzésekből ismerjük. Hieronymus Balbira, Cuspinianusra
és Angelus Cospusra vonatkozó adatokat írt Balbinak 1494-ben Bécsben kiadott epigrammagyűjteményébe és Diodorus Siculusnak Angelus Cospus fordításában 1518-ban Velencében megjelent
művébe, az utóbbiból arról is értesülünk, hogy Angelus Cospus a Corvin-könyvtárból kapott kézirattal dolgozott (Jelzete: 28 A 55). Törökországi útjáról több görög kéziratot hozott, ezek megszerzésének módját mind a kéziratokban, mind az azok alapján kiadott könyvekben kifejtette. - Széljegyzeteire t.k. már életében fölfigyeltek: Hieronymus Wolf, aki Corpus historaie Byzantinae c. gyűjteményében felhasználta a Dernschwam-féle kéziratokat, Zonaras művéhez 1556-ban írt előszavában idézte a fölhasznált kéziratra írt jegyzetét. A múlt században Ernst Birk, történész és 1844-től
a Hofbibliothek dolgozója, majd 1871-től 1891-ig annak vezetője, foglalkozott Dernschwammal
és könyvgyűjteményével, de kutatásainak eredményét nem publikálta; az általa gyűjtött anyag
- köztük utalások Dernschwamnak 6, részben előbb említett, jegyzetekkel ellátott könyvére
- a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban őrzött hagyatékában található. (Nachlass Birk. Nr. 158.)
Babingeren kívül legutóbb Ankwicz-Kleehoven használta föl Dernschwam széljegyzeteit (ő találta
meg a Diodorus kiadásba írt megjegyzést). Ld.: H. Ankwicz-Kleehoven: Der Wiener Humanist
Johannes Cuspinian, Gelehrter und Diplomat zur Zeit Kaiser Maximilians I. Graz-Köln, 1959.
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Nincs itt hely arra, hogy részletesen taglaljam Dernschwam életét, működését,
a legkülönbözőbb tudományágaknak tett szolgálatait; az érdeklődőket mindenekelőtt Berlász Jenőhöz kell utasítanom, aki Dernschwam könyvtárának katalógusát
alaposan és sokoldalúan elemző tanulmányában összefoglalta azt is, ami e könyvek
gyűjtőjéről ezideig ismeretes.3 Szeretném azonban megmagyarázni, miéit tartottam
a magam részéről oly érdekesnek Dernschwam gondolat- és ismeretvilágát, meg
szeretném indokolni, miért kerestem izgatottan véleményének megnyilvánulásait,
és miért nem tartom, a valójában - be kell vallanom - csekély eredmény ellenére
sem kárba veszettnek a könyvei között töltött időt.
Dernschwam humanista képzettségű ember volt - a bécsi és lipcsei egyetemeken
folytatta tanulmányait -, kapcsolatot vagy éppen barátságot tartott számos neves
humanistával, Cuspinianusszal, Joachim Camerariusszal, Wolfgang Laziusszal,
Sebastian Münsterrel, Taurinusszal, Caspar Bruschiusszal és másokkal, három évig,
1514 és 1517 között az ekkoriban Magyarországon működő olasz humanista,
Hieronymus Balbi szolgálatában állott, készséggel közvetített könyveket, kéziratokat, és szenvedélyesen gyűjtötte azokat, néhány mű kiadásában is szerepet játszott,
ókori feliratokra vadászott, humanista gőggel értékelte a műveltséget, különösen
a latin és görög nyelv ismeretét, mélyen beágyazódott tehát a 16. századi magyarnémet-cseh humanista világba, mégsem illik rá teljes mértékben a humanista megjelölés. Ennek kisebb részben oka az, hogy ő maga sohasem írt a nyilvánosság
számára, nem volt tollforgató ember. Azt a két művét, amelyet az elmúlt 200 év
során fedeztek föl, és nyomtattak ki, az 1553-55-ös törökországi útján készített
naplóját és az 1563-ban papírra vetett besztercebányai memoárját, saját részére,
illetve az utóbbit valószínűleg a besztercebányai városi tanács felkérésére írta.4
E német nyelven, mindenfajta rendszer és műgond nélkül - de, részben éppen ezért,
rendkívül érdekesen és színesen - följegyzett tapasztalatokban, élményekben, emlékekben a humanista stílusnak, gondolati és írói módszernek kevés nyoma található.
Bőségesen föllelhető viszont bennük az, ami elsősorban megkülönbözteti Deinschwamot humanista kortársaitól: írójuk szenvedélyes érdeklődése a gazdasági,
társadalmi viszonyok, az élet apró mozzanatai, a köznapok valósága iránt, jártassága a gazdasági élet legkisebb részleteiben is.
Dernschwam ugyanis elsősorban gazdasági szakember volt, foglakozása a
gazdasági élethez, közelebbről a bányászathoz kötötte; hosszú éveken keresztül
a Fuggerek faktoraként működött, amint ő maga állítja egyik széljegyzetében,
több mint 35 évig ennek az augsburgi bankár-dinasztiának érdekeit képviselte
Magyarországon; Budán, Erdélyben, majd Besztercebányán. Humanista és gazda-

3

1. sz.

Berlász Jenő: Dernschwam János könyvtára. = Magyar Könyvszemle. 1963. 4. sz. és 1964.

4
A törökországi naplót - kivonatosan és számos hibával - először H. Kiepert adta ki 1887-ben.
A teljes kiadás F. Babinger érdeme (ld. 1. jegyzet). A Beschreibung des Mitternhaus im Neusohl
gelegen, sambt anderen, was sich in der Cron Hungarn zugetrag először J. Chr. Engel Geschichte des
Ungrischen Reichs c. művének 1. Theiljében jelent meg (Halle, 1797). Zivuska J. magyarra is lefordította: A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság régi okiratainak tartalomjegyzéke. Besztercebánya, 1906. Legújabb kiadása: P. Ratkos: Dokumenty к banickemu povstaniu na Slovensku
(1525-1526). Bratislava, 1957. 453-476. 1.
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sági képzettség, érdeklődés párosult ily módon benne, s ez a 16 századi Magyarországon oly ritka - és szerencsés - ötvözék teszi mindenekelőtt érdekessé, sőt
izgalmassá ismeret- és gondolatvilágát.
Érdekes az egyetemes kultúra szempontjából nézve, de különösen izgalmas a
16. századi magyar társadalom, történelem, kultúra kutatói számára, hiszen Dernschwam ismeretanyagában tetemes helyet kapott a magyar élet. Túl azon, hogy
élete nagyrészét - 1514-től, kisebb-nagyobb megszakításokkal, valószínűleg 1568-ban
bekövetkezett haláláig - Magyarországon töltötte, és közben, természetéből fakadó
kíváncsisággal, nyitott szemmel járt benne, foglalkozása megkövetelte, és egyúttal
meg is könnyítette környezetének alapos megismerését. A Fuggerek szolgálata
nem korlátozódott egyszerű üzleti ügyintézésre: a faktornak tájékoztatnia kellett
az; országtól távol élő gazdáit a gazdasági és politikai helyzet minden változásáról,
olykor bonyolult tárgyalásokban képviselni őket, vizsgálnia kellett a bányamunkások helyzetét, és fürkésznie a politikai vezetők magatartását, szándékát,
fel kellett mérnie a vállalkozást fenyegető veszélyeket és a védekezés lehetőségeit.
A Fuggerekhez küldött jelentései így nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és
politikai szempontból is szerfölött fontos - és mindmáig ki nem aknázott - dokumentumai e kornak. 5
Ez a kor pedig a magyar történelem egyik legbonyolultabb, a történetírás elé
mai napig számos kérdőjelet állító szakasza: a Mohácsot követő zűrzavaros évtizedek. Dernschwam kritikus pillanatban, az 1525 májusában kitört Fugger-ellenes
fölkelés idején tűnt fel a budai Fugger-faktorátusban, majd részt vett azokban a
tárgyalásokban, amelyek végül is az augsburgi bankárok győzelméhez vezettek:
az 1526 áprilisában megkötött új szerződésben II. Lajos ismét bérbe adta a Fuggereknek - immár nem a Thurzókkal közösen - az észak-magyarországi bányákat,
és kötelezte magát elszenvedett káruk megtérítésére. A 15 évre kötött szerződést
1527 márciusában elismerte az új király, Szapolyai János, akivel 1530-153 l-ben
Dernschwam a Fuggerek nevében az erdélyi sóbányák bérletéről is tárgyalt. 1541-ben
további 5 évvel hosszabbították meg az észak-magyarországi bánya-bérletet, majd,
amikor 1546-ban a Fuggerek végleg megszüntették azt, Dernschwam segédkezette
vállalkozás felszámolásában. Veszélyes és kusza években tevékenykedett tehát,
a pártharcoktól szaggatott, töröktől támadott Magyarországon szerezte ismereteit a gazdasági és politikai helyzetről, a nép életéről, a politikai vezetők magatartásáról, jelleméről, a török veszély nagyságáról és a védekezés kilátásairól.
Ami ezideig ismereteiből, tapasztalataiból napfényre került, fölöttébb kritikus
megfigyelőről árulkodik. Dernschv/am a kívülálló szemével vizsgálta a magyar
helyzetet, talán elsősorban nem azért, mert ő maga külföldi volt - a csehországi
Brüxben született 1494-ben -, hanem, mert mindvégig külföldi gazdasági érdekeltséget képviselt itt, az augsburgi bankárok nézőpontjából figyelte a magyarországi
5
Teljes egészében csak az 1528-ban Erdélyből adott jelentését adta ki és méltatta J. Strieder
(Ein Bericht des Fuggerschen Factors Hans Dernschwam über den Siebenbürgener Salzbergbau um
1528. = Ungarisches Jahrbuch. 13.1933. 260-290.) 1. Számos jelentésére utal, és néhányból kivonatokat közöl G. Frh. v. Pölnitz. Ld.: G. Frh. v. Pölnitz: Anton Fugger. Tübingen. 1. Bd. 1958. 2.
Bd. 1963. (Schwäbische Forschungsgemeinschaft bei der Kommission für Bayerische Landesgeschichte. 4. Reihe. 6., 8. Bd. Studien zur Fuggergeschichte. 13., 17. Bd.)
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eseményeket. Főképp ebből fakadt talán bősz Szapolyai- és Szapolyai-párt-ellenessége. Kritikai szellemének azonban korántsem szabtak határt a párt-alakulások:
bíráló megjegyzéseiből kijutott szinte minden politikai vezetőnek, akit valamelyest
ismert, és a magyar politikai élet egészének is. ítéletei olykor talán túlságosan is
szigorúak, sőt nemegyszer igazságtalanok, de megfigyelései, az éles szemű kívülálló
észrevételei, mindig érdekesek, új színnel gazdagítják ismereteinket e korról és e
kor embereiről.
Nemcsak a magyarországi helyzetet nézte Dernschwam bíráló szemmel: a
kritikai szellem lényéből fakadt. Különösen élesen nyilvánult ez meg a vallás terén,
olyannyira, hogy életrajzírói zavarba estek, ha vallási hovatartozását kellett meghatározni. Pápaság-, sőt bizonyos katolicizmus-ellenessége egy percig sem vitás
ugyan: minden lehető alkalmat megragadott, hogy elmondja lesújtó véleményét a pápaságról, szerzetesekről, egyes katolikus dogmákról, de bírálata olykor
a reformáció híveit sem kímélte. Mindkettőre fogunk példákat találni széljegyzetei
között is. Babinger oly módon próbálta áthidalni ezt az ellentmondást, hogy Dernschwamot egy harmadik vallási irányzathoz sorolta, azt gyanította, hogy, mint
Csehország szülötte, a huszitizmushoz húzott. Legújabb életrajzírója, Kurt Oberdorffer, kétségbe vonta, hogy Dernschwam maga lutheránus lett volna, annak ellenére, hogy a pápaságra szórt szidalmaiban a lutheri eszmék fedezhetők föl.6
A magam részéről inkább arra hajlom, hogy Dernschwamot kifejezetten Luther
hívének tekintsem, és mindazt, ami ez ellen szól, részben mindent bíráló szellemének
tulajdonítsam, részben pedig annak a ténynek, hogy Dernschwam életében a katoli-1
kusok és protestánsok közti határvonal még sokszor bizonytalannak tűnt, nem rajzolódott ki élesen. Besztercebánya polgárai például, akiknek vallási életében, a
Fuggerek faktoraként, Dernschwam is játszott bizonyos szerepet,7 már az 1520-as
évektől kétségtelenül lutheránusok voltak ugyan, de csak az 1550-es évek végén
került sor arra, hogy ezt írásban és határozottan kifejtsék, nyíltan elhatárolják magukat a katolicizmustól.
A kor - és különösen Magyarország - kulturális, gazdasági és politikai életében egyaránt jártas, éles szemű, önállóan gondolkodó ember vélemény-foszlányait
kerestem tehát a bécsi Nationalbibliothekban. Hogy igen keveset találtam belőle,
úgy hiszem, a munkának nem hiábavalóságát, hanem nehézségét mutatja. A rendelkezésemre álló idő nagyon csekélynek bizonyult ehhez a feladathoz, és, ha nem hinném, hogy az eredmény mindenekelőtt a magyar történelem és kultúra művelőit
érdekelheti, igazat kellene adnom Babingernek, aki ennek elvégzését a Nationalbibliothek egyik dolgozójától vagy legalábbis egy Bécsben élő kutatótól várta.
(Az én hitemet látszik viszont igazolni, hogy ez mindmáig nem történt meg.) A magam részéről Dernschwam könyveinek elenyésző töredékét tudtam csak átnézni,
6

K. Oberdorffer: Hans Dernschwam. ( = Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben. Hrsg.
von G. Frh. v. Pölnitz. 1. Bd. München, 1952. 240. 1.)
7
Részt vett a Szt. Erzsébet ispotály papjainak (rektorainak) kiválasztásában és beiktatásában,
minthogy ez a vallási intézmény a mindenkori bánya bérlök kegyurasága alá tartozott. (Besztercebánya város levéltára. Historica 28. Stadtbuch 1542-1561. 103., 477-479. I. Országos Levéltár.
Filmtár. С 74. doboz.)
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alig több mint 100 művet a - legalábbis eredetileg - mintegy 2000 közül.8 Talán
mégsem érdektelen, ha tapasztalataimról, köztük a kutatásban felmerülő nehézségekről, beszámolok.
A nehézségek főképp abból fakadnak, hogy a tényleges feladat, Dernschwam
könyveinek átnézése előtt az azonosítás munkáját is el kell végezni. Nemcsak a
kutatótól igényel ez sok időt, hanem elsősorban a könyvtár alkalmazottaira ró
jelentős terhet: nagyszámú könyvet - az átnézésre kerülőknél is jóval többet - kell
ily módon megmozgatniuk. Dernschwam könyvtárának egységét ugyanis az idők
folyamán megbontották, a könyveket, új jelzettel ellátva, besorolták az összállományba, és sem a régi, még Dernschwamtól származó katalógusban nem tüntették föl
az új jelzeteket, sem az új katalóguscédulák nem utalnak a provenienciára. Ennél
még súlyosabb problémákat okoz az a körülmény, hogy nemcsak a könyvtár egészének, hanem azon belül sokszor a több önálló művet tartalmazó köteteknek egységét is megbontották: a kolligátumokat - ezek alkották Dernschwam könyveinek
csaknem kétharmadát - többnyire darabjaira szedték, és a különválasztott és
-kötött műveket hol azonos, hol különböző jelzettel osztották be az összkönyvtári
állományba.
Nem okoz nehézséget az azonosítás azoknál a könyveknél, amelyek megtartották eredeti kötésüket és Dernschwam ex librisét. A Nationalbibliothek vezetői, messzemenő segítőkészséggel, rendelkezésemre bocsátották az ezekről készített jegyzéket,
amely a könyvek jelenlegi jelzetét tünteti fel. 61 mű - 75 kötet - szerepel e jegyzéken
(9 jelzet hibásnak bizonyult köztük), és lehetséges, hogy Dernschwam eredeti könyvtárában sem volt sokkal nagyobb az ily módon rendbe szedett könyveknek száma.
Az egyik könyvben ugyanis, a hátsó tábla belső oldalára Dernschwam följegyezte,
hogy 45 forintot adott ki kötésre, ez az összeg pedig kb. 100-120 könyv köttetését
fedezhette.9 Lehetséges, természetesen, hogy a könyvek köttetésére kiadott összegnek csak egy részét jelölte itt, az a tény viszont, hogy a bécsi kamara 1569 februárjában viszonylag oly alacsony összeget, 500 forintot fizetett Dernschwam örökösének e könyvtárért, ugyancsak arra mutat, hogy nem csupa egységesen és szépen
kötött könyvet vettek át tőle.
Az eredeti kötéseket a 16. század második felének jellegzetes német vaknyomásos ornamentikája díszíti: a világos bőrrel bevont fatáblákon görgőkkel nyomott
minták keretezik a tükröt. A minták alapelemei között találunk kettős vonallal
képzett rombuszt, közepén stilizált virággal, levél- és növénymintákat, próféták,
szentek vagy ókori filozófusok arcképeit. Az első táblán a külső keret két téglalapot fog közre, a felső, kisebbikbe a bekötött mű rövid címét nyomták, az alsóban
a tulajdonos monogramja, HD található.
8
Az eredeti katalógus alapján Oberdorffer összesen 2270 kéziratos és nyomtatott önálló művet
említ (i.m. 242.1.), Berlász J. kb. 2100-ra becsüli az önálló nyomtatott művek számát (i.m. M. Könyvszemle. 1964. 1. sz. 2. 1.). Valószínűnek tartom azonban, hogy a jelenleg ténylegesen a Nationalbibliothek birtokában levő, Dernschwamtól származó könyvek száma ennél lényegesen kisebb.
9
HD binderlon fi. 45. A nevezett könyv: O. Brunfelsius: Herbarium vivae eicones ad naturae
imitationem ... effigiatae. Argentorati, 1532, J. Schottus. (Jelzete: 69 P 29) - Besztercebánya város
tanácsa 35 dénárt fizetett az 1530-as években a városi könyvek köftetéséért. (Beszterceb. város lt.
Számadáskönyvek. 1537. 102. 1. 1539. 82. 1. OL. Filmtár. С 79. doboz.)
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Akad elvétve olyan kötés is, amely a könyv tartalmához igazodik. Ilyen Melanchthon egyik műve,10 amelynek felső táblájára Luther aranyozott arcképét nyomták, alatta ezzel a szöveggel: ,,1536. Ez az arc az élő Lutheré, aki tiszta szívvel tanítja
Krisztus eszméit." A hátsó táblán Melanchthon aranyozott arcképe alatt ez olvasható:
„Az apróbb tudományokban (artes parvae) jeleskedett Melanchthon, ne becsüld le
azonban ezt az érdemet." Ezek a mondatok, amelyek - nyilván a könyvkötőnek
szánva - Dernschwam írásával egy-egy cédulán a könyvbe beragasztva is megtalálhatók, összes megnyilvánulásai közül talán legvilágosabban fejezik ki Dernschwam
határozott Luther-szimpátiáját.
A kötései) és ex librisen kívül is akadnak azért, szerencsére, fogódzók az azonosításhoz, sőt, az eredetileg is önálló egységet alkotó könyveknél ez nem is igen problematikus. A tulajdonos szerette beírni a nevét vagy monogramját könyveibe, a címlapra, esetleg a fej- vagy lábmetszésekre, és ahol ezt nem tette, ott is útmutatásul
szolgálnak a régi jelzetek. A könyvekből nem törölték ki sem az eredeti jelzeteket,
sem azokat, amelyeket a Hofbibliothek első könyvtárosa, Hugo Blotius adott
nekik 1575-ben. (Blotius meghagyta Dernschwam könyvtárának egységét, és a
könyveket 6742-től 7739-ig terjedő számsorba osztotta.) A müvek végén, a nyomtatott szöveg után pedig többnyire jellegzetes bejegyzés található, egy csupa nagybetűs, valószínűleg pecséttel beütött név és évszám:
M. IODOCUS NASS
ANNO MDLXIIII.
Ez a bejegyzés bizonyára egy 1564-es könyvtárrendezés nyoma, amelynek végrehajtójáról, Jodocus Nassról, azonkívül, hogy Dernschwam famulusa lehetett, csak
annyit tudunk, hogy 1569 áprilisában 30 koronát, azaz 46 forint 30 krajcárt kapott
a bécsi kamarától. 11 A nehézségek így főképpen a szétszedett kolligátumoknál merülnek föl: ezeknél a régi jelzet (és esetleg Dernschwam neve vagy monogramja)
csak az eredeti kötésnél elsőként, a Jodocus Nass-féle bejegyzés e kötésnél utolsóként szerepelt műben található.
Segíti végül az azonosítást - Dernschwam kézírásának megismerése után e kutatás tárgya: a könyvekbe írt jegyzetek. Nem minden könyvében találhatók
ilyenek, de viszonylag nagy azoknak a száma, amelyekben az egykori tulajdonos
benne hagyta nyomát, ha mással nem, aláhúzásokkal, a margóra írt címszavakkal, maga készítette tartalomjegyzékkel. Némelyikében ennél több is föllelhető, az,
amit kerestem: Dernschwamnak az olvasottakkal kapcsolatos asszociációi, latin
vagy német nyelvű széljegyzetei.
Sok ezek között a számunkra érdektelen is, más művekből vett adatok, vélemények, tényszerű kiegészítések. Petrarca műveinek 1501-es velencei kiadásában a
szöveget egy latin nyelvű epigrammával egészítette ki, Herberstein Rerum Mosco10

Ph. Melanchthon: Philosophiae morális epitome. Argentorati, 1538, apud Cratonem Mylium. (Jelzete 71 Z 181)
11
F. Babinger: Hans Dernschwam ... . = Deutsche Rundschau für Geographie. 36. Jg. 1913/14.
187. 1.
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viticarum commentarii с. művéhez összeállította a lengyel királyok uralkodási rendjét, sok szerző nevéhez életrajzi adatokat írt ki Gesner Bibliotheca-)Abó\.
Olykor azonban saját tapasztalata, véleménye kívánkozott ki belőle. A szigorú
kritikus szólal meg e könyvek, margóin is. „Csodálom, hogy ily tudós férfiak ennyire
babonásak lehettek", jegyezte föl például Giovanni Pico della Mirandola életrajzát olvasva, amelyet a szerző fia írt apja összes műveinek kiadásához.12 Michael
Herr, a 16. század első felében működő orvos és író, számos klasszikus műnek,
köztük a Geoponica-шк német nyelvre átültetője, Dernschwam szerint „bebizonyította esztelenségét Constantinus ,,De agricultura" [ = Geoponica] c, művében. Nagy
fantaszta, aki sem görögül, sem latinul nem tud." (Újabb értékelés szerint Michael
Herr, noha nagyon szabadon fordított, a nyelveket ügyesen kezelte.)13
A pápaságról, szerzetesekről alkotott véleményét e könyvek margóin is gyakran kifejezésre juttatta. A franciskánus Alfonsus a Castro eretnekségekről írt
könyvének végére érve, „Mellőzted a te franciskánus barátaidnak az egész világon
mind közt leggyalázatosabb eretnekségét" felkiáltással, különböző szerzők alapján
maga ismertette e szerzetesrend történetét.14 Bartholomaeus Chassenaeus, francia
jogtudós Catalogus gloríae mundi с művével kapcsolatban Dernschwam határozottan állást foglalt a császár és pápa egymáshoz viszonyított hatalmának kérdésében, természetesen az utóbbi rovására. Talán hajdani ura, Hieronymus Balbi hatása
is megnyilvánult itt, ő ugyanis V. Károly 1530-i bolognai megkoronázásának alkalmából hosszabb - később egyházi indexre tett - tanulmányban feszegette, hasonló
értelemben, ezt a problémát.
A francia Chassenaeus művéhez fűzött polémikus megjegyzésében azonban
nemcsak pápa-ellenessége kapott hangot: Dernschwam, úgy lászik, - és ez eszmevilágának előttünk eddig rejtett vonása - a német humanisták sorához csatlakozva,
érzékenyen és harciasan védte a Német-Római Birodalom és német-római császár
valójában mindinkább névlegessé váló hatalmát. Az immár teljesen illuzórikus
európai egység utáni nosztalgikus vágy az ébredező nemzeti öntudattal keveredett
ebben az érzékenységben, és kereste igazolását a múltban, többek között oly módon,
hogy a germán történelmet minél távolabbi időkbe igyekezett visszavezetni. Talán
ezt a törekvést olvashatjuk ki Dernschwamnak abból a megjegyzéséből is, amelyet
Tacitus AnnalesébQ írt: „Tacitus szerint a Germania név űjkeletű szó, jóllehet jóval
előtte már Caesar és mások is említést tettek a germánokról. Sőt még Livius is hirdeti,
hogy régi szerzőknél olyan utalást talált, amely szerint Tarquinus Priscus idejében
germánok jártak Itáliában. Tacitus így kizárólag agyszüleményét írja, amikor a Germania nevet új szóként tünteti föl."15
A német humanistáknak ez az érzékenysége sértett gőggel válaszolt az itáliai
12

J. Picus Mirandula: Opera omnia. Basileae, 1557, H. Petri. (Jelzete 71 N 3)
A széljegyzet O. Brunfelsius művében található, az 1. torn, utolsó sztl. levelén (Id. 9. jegyzet).
- Michael Herr-röl ld. J. Franck méltatását (Allgemeine deutsche Biographie. 12. Bd. 204-205. 1.).
14
Alfonsus a Castro: Adversus omnes haereses libri XII1L Antverpiae, 1556(1557), J. Steelsius.
159. lev. (Jelzete 19 В 12).
15
P. Cornelius Tacitus: Annalium ab excessu Augusti ... libri sedecim, qui supersunt ..., ad
exemplar manuscriptum recogniti per Beatum Rhenanum. Basileae, 1533, Off. Frobeniana. V8 lev.
(Jelzete: 48 Q 50).
13
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humanizmusnak minden nem itáliait - és különösen németet - „barbár"'-ként kezelő
és nevező megvetésére, támadással védekezve, mint a mi Dernschwamunk,
aki Franciscus Albertinus Mirabilia Rome с. művét olvasva, már az első szavak
mellé oda biggyesztette: „Álszent és talpnyaló, itáliai módra."™ S a Német-Római
Birodalom szellemi harcosai küzdöttek a franciákkal is, akik, akárcsak ők, a maguk
államát tekintették a Római Birodalom örökösének. A fejedelemségekre bomlott
német állam humanistái folytatták a régi, a középkorban fel-felújuló vitát a „translatio imperii" kérdésében, s a német-római császárság öröklött jogait és egyetemes
hatalmát hirdető írásaikra a franciák ugyanolyan harciassággal válaszolva védelmezték saját álláspontjukat. (Balbinak 1530-ban írt művét is először, már 1537-ben,
francia részről támadták meg.) így válik érthetővé az a dühödt franciaellenes kirohanás, amellyel Dernschwam Chassenaeus művébe írt császár-apológiáját befejezte: ,,A római császárnak tartoztok engedelmességgel mindnyájan, ti hitehagyott
franciak (Galli- kakasok), akik alighogy kappanok vagytok, sokkal inkább gyalázatos her•maphroditák, egyszemélyben kurvák és kurqfiak (succubi et incubi)."11
A német-római császár egyetemes jogaiért folytatott harcuk közben fájdalmas
dühvel észlelhették a német humanisták a valóságot: a Birodalom bomlását. A Birodalmat féltő harag tört ki Dernschwamból is, amikor, a vallási szempontokat
félretéve, ,,a Birodalomból dezertáló, hűtlen" embernek nevezte a lutheránus Brandenburgi Albertet, a reformáció hívét, terjesztőjét és haszonélvezőjét, a Német
Lovagrend utolsó nagymesterét, aki a lengyel király fennhatósága alatt világi fejedelemséggé alakította a Lovagrend területét.18
Háttérbe szorultak a vallási szempontok más ítéleteiben is, például, amikor
mélyen - és tegyük hozzá: igazságtalanul - lesújtó véleményét hangoztatta egy másik,
ha nem is kifejezetten lutheránus, de erősen a reformációhoz húzó emberről: Sylvester Jánosról. Dernschwam, úgy látszik, elolvasta - ez egyúttal a magyar nyelvben
való jártasságát is bizonyítja -, és a legmélyebb megvetéssel kezelte Sylvester Új
Testamentum fordítását; valóságos bibliai átkokat szórt nemcsak a fordító, hanem
annak mecénása, Nádasdy Tamás fejére is. Szerinte Sylvester „rossz (perversus)
jordító és a legnagyobb gazember, urával és patronusával, Nádasdyval egyetemben.
Az Isten törjön benneteket kerékbe, és vessen örök tűzre, most és mindörökre, érdemeitek szerint." És még egyszer: „Jaj nektek, akik Isten szavát tetszésetek szerint
rontjátok és gyalázzátok meg. Örök kárhozat legyen jutalmatok."1'3
Hogy miből fakadt e szenvedélyes, elvakult gyűlölet, arról sajnos nem értesü10

F. Albertinus: Mirabilia Rome. Lugduni, 1520, R. Morin. 1. lev. (Jelzete 53 G 2; egy eredetileg 7 műből álló kolligátum első tagja. A kolligátum többi, különkötött darabja ugyanezen a számon
található.)
17
B. Chassenaeus: Catalogus gloriae mundi. Lugduni, 1546, G. Regnault. 125. lev. (Jelzete
37 P 7). - Balbi művéről Id: Hermann Zs.: Egy humanista karrierje. = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. II. 1964. 239. 1.
18
A széljegyzet S. Herberstein: Rerum Moscoviticarum commentarii (Basileae, 1551, J. Oporinus.) 111. l.-ján található (Jelzete 63 С 5). E mű 58. l.-ján megjegyzést írt a ,,tma" mértékegységhez:
„Germani dicunt ein Thungoldt, das ist 10 mal 100 thausent. Et in Transsilvania sales secundum turnenos numerant."
19
Uy Testamentum magar nelwerí, .... Uyssighet, 1541, Abadi Benedek. A2 és A3 lev. (Jelzete
BE 9 Q 35).
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lünk. Valószínűnek tartom, hogy elsősorban személyes ellenszenv táplálhatta.
Nádasdyt Szapolyai udvarában ismerhette meg Dernschwam közelebbről, azokon
a tárgyalásokon, amelyeket 1530-1531-ben folytatott a Fuggerek nevében, eredménytelenül és - mint már akkor is kifejezésre juttatta - ellenséges és számára ellenszenves légkörben. Akkoriban Grittit és ennek képviselőjét, Nádasdyt tartotta a
Fugger-érdekek legfőbb akadályozójának.20
Nem kizárólag megvetésének adott azért kifejezést Magyarországgal kapcsolatban. A szigorú kritikus lelkes magasztalóvá vált, valahányszor az ország természeti
adottságairól vallhatott. Erre nyújtott számára alkalmat egy földrajzzal foglalkozó
könyv, Dominicus Marius Niger Geographiae commentariorum libri XI. с műve,
Dernschwamnak, az általam átnézettek közül legbőségesebben kommentált olvasmánya.21
Egyik jegyzetéből arról is értesülünk, hogy ezt a művet 70 éves korában, 1564ben olvasta. „Akik átlépték a 60 évet, befejezhetnék már életüket, hogy elég
táplálék jusson a többieknek", hirdette a szöveg, amihez Dernschwam hozzáfűzte:
„Én nem, mert immár 70 éves vagyok".
E könyv lapjain fölidéződtek benne törökországi útjának emlékei, személyes,
nagyrészt már naplójában is rögzített tapasztalataival egészítette ki az olvasottakat.
Carthago említésére eszébe jutott, hogy 1555-ben egy kisázsiai török falucskában,
a bithiniai Carthalban töltötte egy éjszakáját, Amasia neve mellé odaírta, hogy
„En, H. D. 1555-ben jártam Amasiában, amely Strabo hazája volt", itt is értekezett
- mint naplójában - a törökök által fogyasztott kábítószerekről, a dervisekről, ezekről a „természettől bolond, együgyű emberekről", „akik szükségből, szegénységből
és tudatlanságból csináltak maguknak vallást", a törökökkel együttesen garázdálkodó
haramiákról, „a főképp bosnyákok, horvátok, szerbek közül kikerülő nomád pásztorokról, akiket a magyarok hajdúknak, azaz pásztoroknak neveznek", e marhatolvajokról és emberrablókról, „akik a foglyokat eladva, elnéptelenítik Magyarországot"'.
Törökök, haramiák nem akármilyen országot pusztítottak: Dernschwam fájdalommal szemlélte e vandalizmust, és óriásinak ítélte az okozott kárt. Amikor
1564-ben Niger könyvében a föld kincseiről olvasott, többnyire Magyarországra
gondolt, és széljegyzeteiben az ország természet adta gazdagságát dicsőítette. „Hazugság", vitakozott Nigerrel, aki szerint a spanyolországi Artabrum (Cabo de Finisterre)
a leggazdagabb nemesfémekben. „De Magyarországon, Erdélyben, a Szepességben,
a bányavárosokban olyan bőségesen találhatók e fémek, hogy fel sem lehet sorolni.
Máskülönben nem szállítanának belőlük Magyarországról, nyilvánosan vagy titokban,
több ezer mázsát Spanyolországba, Portugáliába és más aranyat és ezüstöt nélkülöző
országokba. Németországról nem beszélek." Máshelyiitt ugyancsak szükségesnek
tartotta, hogy a szöveget kiegészítve magasztalja „Magyarországnak, különösen
Erdélynek gazdagságát aranyban, ezüstben, rézben, ólomban, vasban, mészben, sóban,
higanyban".
20
21

G. Frh. v. Pölnitz: Anton Fugger. 1. Bd. 1453-1535. 1958. 216-234. 1.
D. M. Niger: Geographiae commentariorum libri XI., .... Una cum Laurentii Corvini
Novaforensis Geographia et Strabonis Epitome, per Hieronymum Gemusaeum translata. Basileae,
1557, H. Petri. (Jelzete 47 P 26.)
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Ahol hévíz forrásokról szólt a szöveg, Dernschwam a margóra írta: „Ilyen meleg vizű források nem egy helyen találhatók Magyarországon, mint például Stubnyafürdőn, Körmöcbánya mellett, Bajmócon, Budán több helyen is és a dunai Szent
Margit szigeten. Csodálatos meleg vizű források vannak Pöstyénben a Vág mellett,
Trencsén közelében. Úgyszintén Selmecbánya környékén két helyen is, valamint Várad
alatt.... Cuspinianus alig századrészben sorolta föl ennek az országnak gazdag javait.
És ezt pusztítják most a törökök."
Hogy Dernschwam mekkora dicshimnuszt zengett e szavakkal, azt akkor
értjük meg igazából, ha elolvassuk az ország gazdag javainak „alig századrésznyi"
felsorolását, Cuspinianus Oratio protrepticajit. A bécsi humanista 1526-ban írta
és adta ki e Buzdító kiáltványát, amelyben - a Dernschwam megjegyzéséből is kicsendülő gondolatmenettel - a törökök pusztította ország gazdagságára apellálva
serkentette a törökellenes küzdelemre a német fejedelmeket: ha másra nem, gondoljanak arra, hogy ritka értékes földért harcolhatnak. S céljának megfelelően, hosszan,
lelkesen magasztalta az ország kincseit.22
A törökök iszonyú pusztításáról Dernschwam képet adott naplójában, amikor
beszámolt a meghódított Magyarországon keresztül vezető útjáról. Nem egyedül
a törököket okolta e gazdag ország vesztéért: részeseknek tartotta ebben a magyar
urakat, mindenekelőtt Szapolyait és híveit. És 70 éves korában, egy földrajzi leírást
adó könyv lapjait forgatva, amikor azt a kifejezést olvasta a szövegben, hogy valakinek „a munkásságához bőséges tér nyílott", újra kibuggyant belőle a harag: „Magyarországon bőséges tér nyílt az urak munkásságához, mert az országot ők és a törökök pusztították el, a rabló János vajdával, aki betolakodott király volt."
Máshelyütt még élesebben fogalmazott. Várdai Pál, esztergomi érsekről írt,
akivel 1529-ben Budán találkozott, amikor az kapcsolatot keresett a budai basával.
„Ilyen rombolást végeznek manapság a magyarok, mintegy rablásból élve, és hazájukat
elveszejtve", vonta le az általános következtetést Dernschwam. „De ahogyan megszerezték Pannoniát, úgy fogják azt el is veszíteni, minthogy a törököket nem lehet
másképpen elűzni, csak a hűtlen, azaz a törökökhöz húzó magyarokkal együtt."
Dernschwamnak e harcias kifakadásával azonban már elbúcsúztunk a bécsi
Nationalbibliothektól: ez a jegyzete a müncheni Bayerische Staatsbibliothek egyik
kéziratában található. A kézirat, amelynek legfontosabb részét Stanislaus Sauer,
boroszlói kanonok sziléziai krónikája alkotja, 1560-ban került Dernschwam birtokába, és onnan - más könyvekkel, kéziratokkal együtt - Münchenbe.23 Dernschwam bőségesen ellátta ezt is jegyzeteivel, itt is szidta a szerzeteseket - köztük
Kapisztrán Jánost, aki szerinte „tudatlan szerzetes volt, aki nem tudott latinul, és
tolmáccsal prédikált" -, a pápákat, papokat és, mint láttuk, a magyar urakat.
и
Az Oratio protrepticának Dernschwam birtokolta - és a katalóguscédula szerint is jegyzeteivel ellátott - példányát sajnos nem láthattam: a könyvet nem találták. (Az 53 G 2 jelzetű 7 műből
álló egykori kolligátum 6. darabja.) - Cuspinianus halála után, 1553-ban, újra kinyomtatták e művét;
függelékként csatolták a szerző hagyatékából, elsősorban Dernschwam szorgalmazására kiadott
,,Austria" с. írásához. Ld.: Ankwicz-Kleehoven i.m. 279—284. 1.
as
A kézirat jelzete Clm. 965. Ismertette és Sauer krónikájának szövegét kiadta H. Hoffmann
és K. Engelbert. (Münchner Theologische Zeitschrift. 4. 1953. 102-118. 1. és Archiv für Schlesische
Kirchengesch. 13. Bd. (1955.) 82-137. 1. 14. Bd. (1956.) 105-140. 1., 15. Bd. (1957). 124-170. 1.)
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Nem bukkantam kincsekre Dernschwamnak azon könyveiben, amelyeket
módom volt átnézni. Nem találtam bennük lényeges ismeretlen adatokat, új összefüggéseket megvilágító tényeket, gondolatokat. Mégis, ennek az elmélkedve - és
kezében tollat tartva - olvasó embernek e néhány asszociációjából is kicsendül
korának, a 16. századnak számos problémája, gondja-baja, köztük a számára is
egyik legfájóbb, Magyarország pusztulása. S nyújt talán némi segítséget ahhoz,
hogy jobban megismerjük e kornak egyik figyelemreméltó alakját, a jegyezetek
íróját, Hans Dernschwamot.
ÜBER DIE MARGINALIEN DER DERNSCHWAMSCHEN
BÜCHERSAMMLUNG
(Zusammenfassung)
Die Absicht dieser Arbeit war keineswegs die in der Wiener Nationalbibliothek aufbewahrten
Biichersammlung des Fugger-Faktors in Ungarn, Hans Dernschwam (1494-1568), buchgeschichtlich zu bearbeiten. Die Verfasserin begnügte sich diesmal mit der Untersuchung der Notizen, die von
Dernschwams Hand in die Bücher eingetragen wurden. Es konnte zwar nur ein Bruchteil der Bücher
durchgesehen werden, doch das gesichtete Material mochte vielleicht auch zur Charakterisierung
der Aufzeichnungen beitragen. Es werden da im Wesentlichen keine neue Tatsachen geboten, doch
die über Dernschwam bisher bekannten Daten werden einigermassen befestigt und erweitert.
Die Marginalien - scharf kritischen Geistes — zeugen vom Dernschwams Hass gegen Mönche
und Päpste, von seiner Sorge um die Einheit des Heiligen Römischen Reiches, um die schwindende
Macht des Kaisers. Er sah der Verwüstungen in dem, von ihm als ein reiches und wertvolles Land
hochgeschätzten Ungarn betrübt zu. Er lässt seinem Groll gegen den ungarischen Adel, den er für
die Türkenkatastrophe mitverantwortlich hielt, freien Lauf.
Die Marginalien, wie seine beiden im Laufe der letzten 200 Jahre gedruckten Werke,
lassen Dernschwam als eine zuhöchst interessante Gestalt des Nach—Mohatsch-Ungarn erscheinen.
Sie sind von einem Mann geschrieben, der am Gebiet der humanistischen Bildung genauso bewandert gewesen, wie in den Fragen der Wirtschaft. Er war ein kritischer Beobachter der Verhältnisse
in Ungarn, die er - ein Ergebniss der im Dienste der Fugger verbrachten Jahrzehnten - auch ausgezeichnet kannte.
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A STOCKHOLMI BIBLIOTHECA CHRISTINIANA.1
KALMÁR LAJOS

I.
A XVII. századnak egyik legműveltebb és olyannyira különös alakja Krisztina svéd királynő, hogy az európai udvarokban csakhamar állandó kedvenc beszédtéma lett tudása, különc élete és környezete. Zsenialitását az ősi Vasa család
örökségeként kapta, mivel ez a nemzetség vagy lángelméket, vagy súlyos elmebajos
utódokat adott Európának. Gusztáv Adolf - Krisztina atyja - azonban kivételképpen erős fizikumú, lelkileg is kiegyensúlyozott egyéniség volt. Felesége, a művelt
brandenburgi Mária Eleonóra hisztérikus természetű, minden lágyság, kedvesség
nélküli asszony hírében állott.2 Elképzelhető milyen tébolyodottá vált, majd mély
letargiába süllyedt, amikor 1620-ban született kislánya közvetlenül a szülés után,
még név nélkül meghalt. Második leánya 1623-ban született, és Krisztina nevet
kapott, de már tizenegy hónapos korában meghalt ő is. Ilyen előzmények után született 1626 dec. 8-án harmadik leánya, - a későbbi királynő - akit ugyancsak Krisztinának kereszteltek. A bomlott idegzetű Eleonóra gyűlölte leányát, mert ennyi
szenvedés után fiút szeretett volna.3 Anyjának ellenszenve átragadt a dajkákra is,
akik a kisleányt többször ledobták, hogy ily módon szabadulhassanak meg tőle.
így lett egész életére ferde vállú.4
A kis Krisztina tehát anyjától az idegbajt, a Vasa-családtól pedig a lángelmét
örökölte. Mégis büszkén írta később Önéletírásában, mily boldogság számára,
hogy leánynak születhetett, mert „ha férfinak születtem volna, a szokás és a példa

1
A jelen tanulmány, amely - a téma szerteágazó nagy terjedelme miatt - Krisztina királynő
könyvtára történetének csak svédországi szakaszával foglalkozik, elsőnek kísérli meg, hogy összefoglaló képet adjon a stockholmi Bibliotheca Christinianaxól. Könyvtárosainak működését is kizárólag erre a körre szűkítve tárgyalom. Ebben a tárgykörben mai napig is Harald Wieseigren:
Drottning Kristinas Bibliotek och Bibliotekarier című 1901-ben Stockholmban megjelent értekezése
az egyetlen munka, amely - hiányosságai ellenére — vázlatos útmutatást és szempontokat adott
munkámhoz. A tanulmányban közölt néhány idézet Szentimrei Márton fordítása {Svédországi
Krisztina с Bp. 1882-ben megjelent művéből); a többi svéd nyelvű korabeli dokumentum és levélrészlet a szerző fordítása.
2
Illustrerad svensk litteraturhistoria av Henrik Schuck och Karl Warburg. (Tredje, fullständigt omarbetade upplagan. Utgiven av Henrik Schuck.) Andra delen: Reformationstiden och
Stormaktstiden. (Stockholm 1927.) [Továbbiakban: 111. svensk litt. IL]
3
Hjalmar Guldfjäril: Om svenska princessor. Historiska anteckningar sveriges quinnor.
(Stockholm. 1854.)
4
Szentimrei Márton; Svédországi Krisztina. Élet és korrajz. (Bp. 1882.)
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talán megrontott volna. Talán mint sokan mások ... borba fojtottam volna a tehetségemet ,.."ъ
Apja büszke is a kislányra, és már kétéves korában magával vitte egy katonai
fogadásra a kalmari várba, ahol előre tudván a gyermek érkezéséről, nem merték
elsütni a várágyúkat az üdvözlő fogadtatásnál. Gusztáv Adolf azonban parancsot
adott minden löveg eldördülésére, hogy a ,,katona-leány szokjék hozzá e zenéhez".*
Később ezt írja apjáról Krisztina: ,,Kihirdette, hogy számomra tökéletes férfiúi
nevelést fog adni, és megtanít mindenre amit egy fiatal hercegnek tudnia kell, hogy
uralkodása értékessé váljék. Az én hajlamaim különben nagyon is megegyeztek az ő
szándékával, mert legyőzhetetlen ellenszenvet érzek mindazzal szemben, amit asszonyok
csinálnak, és mondanak. A női ruhák, cicomák, szokások: tűrhetetlenek számomra.
En sose hordtam cifra hajviseletet, nem törődtem az arcszínemmel, sem alakommal
- általában véve a testemmel. Megvetek mindent, ami látszatra hozzátartozik női
nememhez. Képtelen vagyok elviselni a hosszú női ruhákat, és hordani a feltűnő rövid
szoknyákat. Tehetségtelen vagyok minden kézimunkához, ezt sohasem tudtam megtanulni. De csodálatos könnyedséggel tanulok minden nyelvet ,.."7
Sajnos, még hat éves sem volt, amikor atyja meghalt a lützeni csatában. Halálának híre megdöbbentette egész Európát. Még ellenségei is mély tiszteilettel
adóztak hősiességének és nagy szellemének. A svédekben és az egész protestáns
táborban határtalan fájdalmat keltett elvesztése.
Ettől kezdve pokollá vált a kis Krisztina élete. Anyja a gyász súlya alatt még
zordabbá vált, és kényszerítette leányát, hogy vele együtt zárkózzék be a palota
egyik hatalmas termébe, ahol ezüst dobozban bebalzsamozva őrizte férje szívét.
A falakat körös-körül fekete drapériával boríttatta be, a csukott ablakok is letakarva,
csak a nagy gyertyák fénye imbolygott a kísérteties kriptái sötétségben. A terem
halotti némaságát olykor órákra is Eleonóra királynő félelmetes jajveszékelése törte
meg.8 A kislány magába roskadt, szótlanná vált, mert játékos csevegését azonnal
félbeszakította anyja félelmetes, gyászos elmélkedése. Énekelni felségsértés volt,
- márcsak azért is, hiszen koronás királynő lett - futkározni pedig e fekete kriptában elképzelhetetlen lett volna. Krisztina egyetlen szabadulási lehetősége a tanulás volt: átszaladhatott egy világos szobába, ahol bámulatba ejtő szorgalommal
mélyedt bele a könyvekbe.9 így alakult ki a kisleány tanulási programja, amely
reggel hat órakor kezdődött és este hat óráig tartott anélkül, hogy az ebéden kívül
megszakította volna más pihenéssel-10 Tíz éves korában már hibátlanul írt svédül, németül és latinul. Tizennegyedik évétől Axel Oxenstierna, - Krisztina nagykorúságáig az ország kormányzója - tanítani kezdte a kormányzás tudományára, államügyeketvitatott meg vele, és nem győzte bámulni szellemi fogékonyságát.11 Ily módon
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vált szabaddá Krisztina élete, megszűnt fölötte anyja nyomasztó gyűlölete. A tanulás mellett már vívhatott, lovagolhatott, sőt vadászhatott, ez utóbbi kedvenc szórakozása maradt később is. Ideggyengesége ellenére fizikailag erős volt, olyannyira,
hogy férfiakat is próbára tevő ragyogó lovagló lett, aki vágtában le tudta lőni a
menekülő nyulat.12
Hajnali három órakor kelt ezentúl, és naponta csak öt órát aludt. Valóban
férfi módra élt. Közben magába szívhatta Oxenstierna mély műveltségét, szeretetét
a művészetek iránt és nagy jártasságát az államügyek intézésében. A korabeli kiemelkedő irodalmat - keletét éppenúgy, mint a nyugatét - eredetiben olvasta, és a klaszszikus auktorokat nemcsak elemezte, hanem azokból jelentős részeket kívülről is
megtanult. A szónoklás gyakorlásaképpen Sallustiusból, Curtiusból és Liviusból
szavalt nagy elragadtatással.13
Ragyogó, sokoldalú tudásának híre csakhamar túlnőtt a svéd palota falain.
Ennek legjobban Oxenstierna örült, aki jogos büszkeséggel adta át 1644-ben a
tizennyolc éves, nagykorúvá lett Krisztinának a kormányzás vezetését. A királynő
tehetségének bizonysága, hogy uralkodásának oly rövid tíz éve alatt a stockholmi
udvar valóban „Észak Velencéje"'-vé, Európa kulturális központjává válhatott.
II.
Krisztina nem örökölt elődeitől könyvtárat. Az ősi gyűjtemény - amelyről
a történelem során megemlékeznek egyes följegyzések - néhány biblia, missale és
törvénykönyv kivételével elkallódott. Apja pedig az uppsalai egyetem könyvtárát
gazdagította hódításai során zsákmányolt könyvekkel. Már a harmincéves háború
első felében is, a svéd csapatok által lefoglalt külföldi könyvtárak anyaga nagy
ládákba csomagolva mind sűrűbben érkezett. Az öreg Johannes Thomae Bureus,
akit Gusztáv Adolf bízott meg a könyvek gondozásával, képtelen volt ilyen mennyiséget feldolgozni. Ezért jórészt föltáratlan holt anyag maradt, amelynek felmérése
lehetetlen.
Gusztáv Adolf király legelső tanára: Johan Skytte, királysága idején a birodalmi tanács vezetője lett. Ő építette ki az ország oktatási rendszerét, és őáltala
került első ízben az ország összeköttetésbe a külföldi tudósokkal. О maga is több
évet töltött külföldön, így többek között Hollandiában, ahol mély barátságot kötött
Gerhard Johan Vossiussal, Krisztina királynő egyik leghíresebb könyvtárosának
apjával. Az ő ismeretségei révén ismerték meg az európai tudósok és művészek a
svéd udvart, és jöttek később Gusztáv Adolf leányának hívására Stockholmba.
így került kapcsolatba Lars Forneliussal is, akit 1628-ban avattak filozófiai doktorrá
Leidenben. Utána Hollandiában folytatta tanulmányait, majd elindult a svéd sereggel Németországba, elkísérte Gusztáv Adolf hadiudvarát Nürnbergből Lützenig,
ahol a király halála után csatlakozott ahhoz a nagyszabású hajókísérethez, amely
hazavitte Gusztáv Adolf holttestét. A kiskorú Krisztina helyett a gyámkormányzóság
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már 1634 márc. 26-án felhatalmazta Forneliust: töltse be a könyvtárosi tisztet
„a korona könyvtárában, mind a régiben, mind az újban" .u
Mint említettük, a stockholmi udvarban levő, illetve megmaradt anyag nagyon
csekély volt, és összetételében sem kielégítő. Mivel pedig a leendő uralkodó, a kis
Krisztina tanulmányaihoz megfelelő szakkönyvek kellettek, és mivel az uppsalai
állomány jóval felülmúlta a stockholmi udvarét, ideiglenesen áthoztak onnan egy
válogatott anyagot Stockholmba. A tanuláshoz szükséges munkák legjavát azonban
a würzburgi könyvtárból elszállított könyvek szolgáltatták. Würzburgot ugyanis
1631-ben megszállta Gusztáv Adolf.
Fornelius tehát a stockholmi udvarban kezdte meg működését. Könyvtári
munkája mellett a kancellárián is dolgozott, s itt megírta Gusztáv Adolf királynak
és elődeinek életét, tetteit. Emellett rendben tartotta a könyvtárat is, „a szobát,
a polcokat, melyek erre a célra rendeltettek, hogy onnan semmi el ne kallódhassék,
el ne raboltassék, és legkevésbé Se menjen romlásba elhanyagolása vagy mulasztása
által".15
Fizetését háromszáz birodalmi tallérban állapította meg a kamara, és rendszeres időközökben folyósította is számára.16 A királyi kancellária véleménye szerint a könyvtár feladata a nyolc éves királynő szórakoztatása és tanítása. Úgylátszik komolyan is vették, és a könyvtárat valóban személyes szolgálatára rendelték
a kis Krisztinának. Ez kiderül egy 1635 nov. 17-én keltezett kérelemből az uppsalai
konzisztorium részéről a királyi kancellária felé, amelyben kérték az udvart, hogy
a würzburgi könyvtárból elszállított könyvekből kaphasson az ő könyvtáruk is.
,,Ami a könyvtárat illeti ... alázatosan óhajtjuk, hogy Felséged először válassza ki
azokból mindazon otthagyandó és megőrzendő könyveket, amelyek akár most vagy
a jövőben Felséged tanulmányaihoz hasznosak lehetnek, és csak azután a többit, és
minden duplumot kegyeskedjék az uppsalai Akadémiának ajándékozva, elküldeni."11
Ez ellenkezett ugyan Gusztáv Adolf rendelkezésével, melyet Würzburg megszállása
után - 1631 nov. 6-án - helybeli keltezéssel adott ki, amely elrendelte, hogy az itteni
könyvtárból elvitt könyvek egyedül csak az udvari prédikátorhoz, Johannes Matthiaehoz szállíttassanak, aki a kislány első tanítója volt. Annerstedt véleménye szerint
a würzburgi anyagból kb. hatszáz kötet található Uppsalában; a királynő számára
kiválasztott anyag azonban ma már megállapíthatatlan. Közben Forneliust Skytte
ajánlására kinevezték a költészet professzorává Uppsalába 1635 november 5-én.
Sajnos, öreg napjaiban írt életrajzában nem emlékezik meg könyvtárosi működéséről.
Már Stockholmból való távozása után érkezik a svéd fővárosba a francia vendég
d'Ogier, aki leírásában azt állítja, hogy nem látott semmiféle királyi könyvtárat, és
nem tud Fornelius utódjáról sem a királynő kiskorúsága alatt. Nyilvánvaló, hogy
Johannes Matthiae látta el a könyvtári teendőket, legalábbis azt a részét, ami a
Krisztina tanulmányaihoz szükséges könyvek beszerzését, ill. összeállítását illeti.
14
Harald Wieseigren: Drottning Kristinas bibliotek och bibliotekarier főre hennes bosättning
i Rom. Jemte en öfverblick öfver de Kungl. Biblioteken i Sverige főre hennes regeringstid. (N. F. K.
Vitterhets historie och antiqvitets Akademiens hadlingar. 13:2.) (Stockholm. 1901.) 13. p.
15
Wieselgren: Lm. 13. p.
16
Másolata a stockholmi Kungliga Bibliotek Okmánytárában.
17
Wieselgren: i.m. 14. p.
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Ezt következtetni lehet abból, hogy miután püspökké nevezték ki az udvari prédikátort, egyszeriben égetően fontossá vált új királyi könyvtáros kinevezése. Mégsem
találjuk nyomát egészen 1647-ig egyetlen kinevezett könyvtárosnak sem.
Midőn Krisztina nagykorú lett és a gyámkormány átadta számára 1644-ben
az uralkodási jogot, a stockholmi kastélyban csak a tanulmányaihoz szükséges
külön kézi-könyvtárat használhatta, amely talán helyileg sem volt magában a
könyvtárban. Nagyságát illetően alig lehetett néhány ezer kötetnél több. Természetes, hogy a királynő, aki közben páratlan műveltségre tett szert, egyáltalában
nem volt megelégedve ezzel a gyűjteménnyel, és megkezdte annak a nagyszabású,
sőt könnyelmű programnak a végrehajtását, amely könyvgyűjtő szenvedélyének
szinte féktelen kiélését jelentette. Nyelvismerete bámulatos. Mannerscheydt jezsuita
véleménye szerint legalább tíz-tizenegy nyelven beszélt, többek között arabul és
héberül is. Senecat, Sallustiust, Caesart, Liviust, Tacitust könnyedén olvasta. Platón
műveit eredetiben élvezte.18 Guise herceg kijelentette, hogy franciául úgy beszél,
mintha Parisban született volna.19 Alig tudott könyveitől, tanulmányaitól megválni.
ő maga írta, hogy ha miniszterei megjelentek vaskos papírcsomagjaikkal, úgy vélte,
mintha a sátánt látná feltűnni maga előtt.20
Első hivatalos könyvtári vonatkozású intézkedése egy 1647 szept .4-én kibocsátott meghatalmazása,21 mellyel Johan Freinsheimet a stockholmi királyi könyvtár
vezetőjéül nevezte ki Gerhard Vossius ajánlására. A híres strassburgi filológus már
1642-ben megérkezett Svédországba, és az uppsalai egyetemről irányította Krisztina tanulmányait. Mint könyvtáros, ő lett legfőbb tanácsadója és tanítója a klaszszikus irodalomban, filozófiában. Ó fejlesztette ki Krisztinában a gyűjtőszenvedélyt
is. Őt bízta meg a királynő, hogy tájékoztassa Descartes filozófiájáról, új művéről a
Frincipia philosophiaeről, mely 1644-ben jelent meg.22 Már Freinsheim Stockholmba
jötte előtt megkezdődött a könyvtár előrendezése, melyről egy 1647 jún. 22-én
kelt levél tudósít, melyet Wijnbladh kancelláriai tudósító iktatott. „Mivel Melcher
Falkenbergh kormányzóhelyettes úr a birodalmi marsallt, gróf Linnar Torstensson
urat bízta meg, hogy állíttassa öss'ze a könyvtárat, aki most megérkezvén, mi az Ő
számára annál alkalmasabb helyiséget nem is tudunk adni - amelyben a könyvtár
elhelyezhető lenne -mint azt a boltozatos helyiséget, amely ott lejjebb fekszik a lakosztályok részén . ,." 23
Freinsheim tehát már úgy érkezett a stockholmi udvarba, hogy pontosan ki
volt jelölve a könyvtárhelyiség, és előkészítve a holt anyag a feldolgozásra. Nem
volt járatlan a könyvtári munkában, hiszen ezt megelőzően Strassburgban ugyancsak könyvtáros volt Bernegger professzornál. Annakidején Hugo Grotius írta
Oxenstiernanak róla, hogy ő Németország legnagyobb tudósa. Freinsheim felkereste Grotiust még Parisban. Mikor azután modern kiadásban megjelentette
18
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Curtiust tudományos jegyzeteivel ellátva, oly nagy hírneve lett, hogy tüstént meghívták Uppsalába Skytteanus professzorhoz. Isac Vossius, Salmasiushoz írt levelében azt állítja, hogy Krisztina ötezer forintos fizetést adott neki, ... mert tanítja a
királynőnek a politikát, gyakoroltatja Őt az igazi auktorok olvasásában, hogy megkülönböztethesse az Augusius-korabeli szókincset a silányabb latintól" ?*
Egy vidéki lelkész: Jonas Petri, aki 1650 nyarán látogatást tett a királyi udvarban, így meséli el naplójában: „ebéd után voltam a könyvtárban, amely pompás,
ötemeletes és egyik állványon is, másikon is szertelenül nagy tömegben állnak a könyvek,
mindenféle fajta. Franshaemius, egy nagy tudású ember a könyvtáros; ...a könyvtárban
minden pénteken vita van; a kutatók és más tudós férfiak szabadon jöhetnek ide,
nincs semmi megkötése sem a disputáknak, arról tárgyalnak amit a legszívesebben
óhajtanak ... Franshaemius legtöbbször a viták praes'ese."25 Az ötemeletes könyvtár
csakis egymás fölé magasodó öt emeletnyi polcot jelenthet.
Stockholmból Freinsheim írt egy levelet lsac Vossiusnak,26 melyben elmeséli,
hogy naponta élvezhette a királynő társaságát, elmélkedtek, és tanította őt. Azt
tanácsolja Vossiusnak, hogy fogadja el a királynő ajánlatát, és jöjjön Svédországba. Az utóiratban megemlíti még, hogy jócskán elfoglalt a sok könyv elrendezésével, melyeket Grotius küldött Parisból a királynő számára. Ezenkívül parancsot kapott, hogy gyűjtsön össze minden olyan írást, könyvet, amely a még hiányos
Livius gyűjteményt teljessé tenné. Kéri erre vonatkozólag Vossius tanácsát a fellelhető anyag hollétéről.
Az első nagy szerzemény Hugo Grotius jelentős könyvtára volt, melynek rendezését - mint a fenti levélből kiderült - Freinsheim kapta feladatúi. A hatalmas
anyag sértetlenül érkezett meg Parisból Stockholmba. Csupán egy Grotius kéziratért, a Gótok történetéért a királyné három ezer tallért küldött az özvegynek, s az
hálás levélben köszönte meg Krisztina nagylelkűségét.27 Úgy látszik azonban, hogy
Freinsheimnek nézeteltérései támadhattak az udvarnál, mert 1650 szeptemberében
visszahúzódva Uppsalába ment, és egy év múlva elhagyta Svédországot.
A vásárlásokon kívül özönlött a hadizsákmány is, hiszen a háború Gusztáv
Adolf halála után ismét fellángolt. A királyi könyvtár ilyen módon napról-napra
nagyobb ütemben gyarapodott. 1648-ban Königsmark vezetése alatt a svéd csapatok
egy cseh katonaszökevény segítségével heves küzdelem után elfoglalták Prága várnegyedét, így bejuthattak a császári palotába is. A szabadrablásban a parancsnoknak
és a katonáknak kb. tíz millió arany érték jutott. A Hradzsin híres gyűjteményét:
II. Rudolf királyi könyvtárának, műgyűjteményének tekintélyes részét - a híres
Codex Argenfeusszsd együtt - összecsomagolták és Johan Hartwich titkár felügyelete
alatt elküldték Stockholmba.28 Erről jegyzi meg sajnálkozva Freinsheim egyik leve24
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lében,29 hogy harminc nagy ládába dobálták bele az értékes könyvanyagot. Mire
azonban ez a szállítmány megérkezett, ő akkorra elment Stockholmból, hiszen
előzőleg kérte már leváltását. így részben az özönlő könyvmennyiség, részben a
királynő ambíciója, amellyel könyvtárát növelni szándékozott, hogy Európa-hírü
gyűjteménnyé fejleszthesse, - egyre sürgetőbbé tette új könyvtáros kinevezését.
Választása a svéd udvar előtt már jól ismert család fiatal tudósára esett, Gerhard
Vossius fiára: Isac Vossiusra. 1648-ban meghívta és kinevezte könyvtára vezetőjéül.
A könyvtár segédszemélyzetére vonatkozólag az első adat 1649-ből maradt fenn
a kamara számadáskönyvében, amelyben megemlítik Joachim Gredert, aki a könyvtári kiszolgálásért kétszáz forintot kapott. Ugyanez év szeptemberi bejegyzéséből
kiderül, hogy Hartwich titkár ajándékképpen a prágai könyvtár elszállításáért és
felügyeletéért kétszázhatvanhat forintot vett fel. Egy novemberi adat tudtul adja,
hogy a francia könyvkötő: Jacques Morét száz forintot kapott végelszámolásképpen. Ugyancsak novemberi bejegyzés, amelyből kiderül, hogy a még Hollandiában
tartózkodó Vossiusnak a kamara nyolcezer forintot küldött, hogy a királynő számára
vásároljon könyveket, kéziratokat.30
A fiatal Vossius Leidenben tanult, majd 1641-ben indult több éves utazásra
Angliába, Franciaországba, Olaszországba és Németországba. Mindenütt klasszikus
auktorok kiadatlan kéziratai után kutatott, főleg görög szerzőktől gyűjtött. így hamarosan jelentős gyűjteményre tett szert görög és latin kéziratokból, ezenkívül egész
Európában számos ismeretséget kötött a legjelesebb tudósokkal. Híre mindenütt
megelőzte, és úgy emlegették: ,,a híres apa méltó fia'''. Parisban Grotiusnál lakott,
itt találkozott Bengt Skyttevel, a stockholmi udvar követével, aki már akkor csábította Svédországba. (Skyttevel később még találkozni fogunk, ő lett ugyanis II. Rákóczi György erdélyi fejedelemnél a svéd udvar követe.) Vossius azonban Parisból
előbb Olaszországba ment, ahol Ptolemeus kéziratok után kutatott. Sarrauhoz,
a párisi parlamenti tanácsoshoz írt levelében már négyszáz saját gyűjtésű kódexéről
számol be.
Miután megkapta Krisztina meghívását, vállalkozott az útra, noha már közelgett a tél. Ahogyan Beuning holland követnek írta: „nem is olyan nehéz ide utazni
amint azt elhíresztelték" ,Z1 Sarraunak pedig ismét írt Parisba, hogy talált saját maga
számára is, de Ptolemeus és más antik geográfus számára is - az öreg föld határain
kívül - egy ismeretlen földrészt és „jól, tettem hogy átutaztam az egész világot, hogy
találkozhassam egy ilyen kitűnő hercegnővel. Az ő korában még nem akadt egyetlen
férfi sem, aki ily tudós lett volna."32 így érkezett meg Vossius Stockholmba, magával
vivén értékes kódexgyűjteményét, és Krisztina könyvtárában talált is rögtön anyagot
a kódexekhez írt jegyzetei kidolgozásához.
A prágai könyvtár Stockholmba érkezett anyagát Vossius tanulmányozta át
először. Nagybátyja, a tudós Franciscus Junius, aki Dordrechtben működött, és a
29
A Schefferhez írt levél 1649. január 13-i keltezéssel az uppsalai Universitets Bibliotek tulajdonában van.
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gót írást, irodalmat fejtegette, - élénk levelezésben állt Vossiussal. Egyik levelében
említést tesz a Codex Argenteusról, melyet az 1500-as években találtak meg egy
belga kolostorban: Werdenben. Sokáig nem tudták, hogy innen hová vitték a kódexet.
Junius azonban kinyomozta Prágába kerülését. Ezt meg is írta Vossiusnak. Mivel
Vossius ismerte az onnan elhozott anyagot, könnyen rábukkant erre a híres zsákmányra, amely Ulfila püspök gót fordításában közli a négy evangéliumot. Azonnal
el is küldte nagybátyjának, aki meghatódva köszönte meg ezt a szerencsét, hogy
tanulmányozhatja ezt a nyelvészeti szempontból páratlan értékű kincset. így vált
egyszeriben világhírűvé a Codex Argenteus.zz
Vossius saját kutatásai mellett naponta kiszolgálta a királynőt a könyvtárban,
amely egyúttal magában foglalta Krisztina tanulószobáját is. Vossius lett a királynő
görög tanácsadója és tanítója. Ő említi, hogy külön voltak már választva a kéziratok
és a nyomtatott könyvek, mindkét csoport külön-külön teremben.
Krisztina most már nem elégedett meg csupán a korabeli Európa-szerte híres
tudósok munkáival, hanem szinte valamennyit személyesen is udvarában akarta
látni. így került sor Claudius Salmasius francia polihisztor meghívására, aki Vossiusnak már régi jó barátja, - majd a másik barát Nicolaus Heinsius megérkezésére
is 1649 őszén. Ezért írhatta Friesendorf Dalarőből útban Portugália felé, aki Krisztina megbízásából utazott, hogy részére festményeket vásároljon - megköszönvén
mégegyszer a szívélyes vendéglátást, - hogy Vossiusnak „naponta adódik alkalma,
hogy új barátokat vezessen be az udvar fényébe" Zi Különösen érdekes az a levél,
amelyet Vossius Sarrauhoz írt Parisba, megbízva őt, hogy vásároljon könyveket a
királynő számára. Ebben kifejti Krisztina ízlését, aki hallani sem akar a regényekről,
korabeli tragédiáról, vagy komédiáról, hiszen ilyesféle olvasmányokra nincs ideje.
Ellenben vágyik a régi auktorok kiadásaira. Kéri, hogy lehetőleg azok legfrissebb
kiadásait szerezze be számára, amelyekhez a jegyzetanyagot akár maga Sarrau,
vagy Bochart, Valesius, Sirmondus vagy Rigaltius írta. Ami a kódexeket illeti, a
királynő szívből óhajtaná megkapni pl. a St. Victor, a St. Germain kolostorok és
Petavius Dionysios gyűjteményének katalógusait, vagy a Richelieu és Mazarin
könyvtár kódexeinek jegyzékét. Külön kiemeli Vossius levelében, hogy Krisztina
mélyen lekötelezve érezné magát, ha ajánlatot kaphatna azon illető személye felől,
aki számára ezeket a katalógusokat megszerezné.35 Sarrau válaszolt is e levélre,30
kifejtve, hogy aligha tapasztalt még ekkora érdeklődő örömet másnál efféle dolgok
iránt, és ilyen uralkodónőtől nem tud megtagadni semmiféle szolgálatot sem. Még
abban az évben meg is szerezte az egyik párisi könyvtárból Krisztina legkedvesebb
írójának: Jamblichusnak a könyvét. Amikor ezt kézhezvette a királynő „remegett
az örömtől", ahogyan erről a jelenetről Vossius beszámolt levelében Sarraunak.37
Megvásárolta számára a görög és latin kéziratokban gazdag Mesmes elnök könyvtárát, a híres Bibliotheea Memmianat is roppant összegért.38
Wieselgren: i.m. 55-56. p.
Dalarö, 1649. július 10-i keltezésű levél.
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Miután Heinsius megérkezett, tulajdonképpen Vossiussal ketten látták el a
királyi könyvtár vezetését, és egymást váltották, amikor valamelyikük külföldi
utazáson volt. Mikor Vossiusnak meghalt az apja, engedélyt kapott Krisztinától,
hogy ideiglenesen visszautazzon Amsterdamba. Heinsiusnak is volt már könyvtári
gyakorlata, hiszen 1642-ben Angliában, majd Parisban a leghíresebb könyvtárak
munkáját, kéziratgyűjteményeit hosszasan tanulmányozta. Specialitása az Ovidius
és Claudianus kódexek kutatása volt. 1647-ben Nápolyban időzött, 1649 októberében pedig Hollandiából utazott Stockholmba, ahonnan azonban 1650 februárjában
a királynő utasításával ismét visszatért Hollandiába kéziratok felkutatására. Ezalatt
Vossius látta el Stockholmban a könyvtári feladatokat. Útközben Heinsius megkezdte vásárlási akcióit, így Koppenhágában a híres lundi kéziratokért versengett,
Sorőből javaslatot küldött, hogy vegyék meg a Stephanus könyvtárat, Gottorpban
pedig hosszasan időzött, mert kivonatokat készített a hercegi kéziratokból, sőt
ezekről szerzett egy katalógust is. Hamburgban megnézte Lindenbrogius könyvgyűjteményét. Brémában pedig kiválasztott a város archívumában néhány értékes
kéziratot, melyeket az ő felhívására elküldtek Krisztinának. Nyilván útközben
tőle is kérhettek katalógust a svéd királynő könyvtárának egy-egy különgyűjteményéről, erre következtethetünk abból a levélből, melyet Vossiusnak írt, kérve őt,
küldjön számára egy jegyzéket Krisztina könyvtárának kémiai gyűjteményéről.
Vossius válaszolt is azonnal: ,,Valószínűleg még emlékezel rá, hogy egy nagy raktárra való akad az ilyesféle könyvekből, úgyhogy a jegyzék ezekről egy vastag könyv
lenne."39
1650 nyarán könyvtáros váltás történt. Most Vossius indult Hollandiába,
Heinsius pedig visszatért Stockholmba. Hazaérkeztekor beszámolt a koppenhágai
királyi könyvtárról, és megállapította, hogy ott csak por és piszok található. Megemlítette, hogy a dán könyvgyűjtő Seefeld J0rgen (1594-1662) könyvtárát érdemes
lenne megvenni, ,,az meglehetősen jó, de nem kell bőkezűnek és pazarlónak lenni
megvásárlásánál".40 Nem is vette meg Krisztina, igaz, hogy a svéd-dán háború
során később hadizsákmányként, ingyen megkapta. A javasolt Stephanus könyvtárat ezzel szemben megvásárolta, ennek összegét azonban már De la Gardie hitelezte
számára. Ez az anyag meg is érkezett még 1652 június előtt Stockholmba.
Krisztina már 1649-ben elhatározta, hogy megveszi Vossius apjának híres
könyvtárát, amelyet elküldtek számára a fiatal Vossius gyűjteményével együtt a
svéd fővárosba. Később az az anyag is beleolvadt a királyi könyvtárba, amit Isac
Vossius ezen kívül hozott magával saját tulajdonaként. A pénzügyi kamara számadásai között 1649 novemberében erre a szállítmányra vásárlási összegként tizenkétezer tallér ezüstpénzt jegyeztek be, - más adat szerint nyolcezer birodalmi tallért
ígért Gerhard Vossius könyvtáráért Krisztina, - nyugtát azonban nem mellékeltek,
ami azt bizonyítja, hogy nem lett kifizetve.41
A külföldi könyvtárakból kért katalógusok alapján az 1650-es évek elején megkezdődött a Bíbliothecae Christinianae Catalogusának szerkesztése és leírása. Vossius
Wieselgren: i.m. 27. p.
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többször is említi leveleiben a katalógus írását, azonban hogy ez mennyi ideig tartott, nem tudjuk eldönteni. Két fólió nagyságú kötet készült el, amelyben 953 kézirat
szerepel és 1350 „régi könyv és újabbak, nádvesszővel írva". Az ívrét nagyságú kéziratok között első a Vetus testamentum latiné, amely még az ősi könyvállományból
maradt meg. Ugyanilyen az Evangelist arum fragmenta sermone et eharactere gothico
is. A klasszikus auktorok közül ebben a kézirat katalógusban még alig-alig található keleti szerző. Ebből következtethető, hogy ez a katalógus még a nagy bevásárlások előtt készült, mert később már nagyszabású keleti gyűjteménnyel dicsekedhetett Krisztina, aki különös előszeretettel vásárolta ezeket. A nyomtatott könyveket
leíró katalógus Classes A-F-ig elkészült része csak teológiai műveket foglal magába,
5276 címszóval. Ez még az elhurcolt prágai könyvtár megérkezése előtti állományt
rögzítette. Ez mutatja: a könyvmennyiség oly rohamosan nőtt, hogy feldolgozása
teljesen lemaradt.
Jellemző a bőkezű vásárlásokra az az adat, amit Arckenholtz - Krisztina életének későbbi írója - német forrásokra hivatkozva idéz, hogy Yossius külföldi útja
során megvette Jamblichos: Chronicon Babylonicum с művét, melynek kézirata az
egyetlen példány volt a világon, és Ariánus Philostorgius: História ecclesiastica
с munkáját a királynő könyvtára számára százhatvanezer tallérért. Egy másik
hír szerint egy hordó aranyat adott értük Krisztina.42 A könyvtár számadáskönyvei
közül az egyik fennmaradt fólió nagyságú füzet: „Krisztina királynő udvartartására
és gazdaságára vonatkozó levelek és okmányok 1647-68. Eredetiek." Néhány jellemző adat ebből a királynő nagystílű vásárlásaira. Egy dátum nélküli bejegyzés,
csak így: „ritkaságok felvásárlására 8617 birodalmi tallér; egy történelmi kárpitért,
egy tétel spanyol lakkért és egy díszes ágyért 16 233 birodalmi tallér"-t fizetett ki a
kincstár. „Könyvtár [nem nevezi meg!] felvásárlására és utazási pénz Palbitzkynek ...
23 556 birodalmi tallér".m Jellemző, hogy amikor pl. a nagy keleti kézirat gyűjtemény
- amely Gilbert Gaulminé volt - megvásárlási árában: húszezer tallérban megállapodott Vossius a tulajdonossal aki hajlandó volt ezért az összegért „ajándékul"
küldeni könyvtárát a királynőnek, Krisztina értesülvén az összegről, utasította
Vossiust harmincezer tallér „ellen ajándék" kifizetésére.44
Nagy örömet keltett az a hír, hogy miután Vossius Hollandiából Parisba érkezett, még ugyancsak 1650 nyarán negyvenezer frankért megvette a Petau könyvtárat:
Petavius Dionysios híres francia egyetemi tanár könyvtárát, melynek nagyrésze
drága, ritka klasszikus szerzők műveiből állt. A gyűjteményben szerepelt kétezer
különösen értékes eredeti kézirat, amelyek a francia állam történetére vonatkoztak.45 Némi üröm is vegyült azonban a jó fogás feletti örömbe, mert a levelekből
és egyéb felszólító sürgetésekből kitűnik, hogy a királyi kamara adósságkönyvében
- amely a túlzott költekezések miatt egyre dagadt - 1653-ban még a teljes összeg,
egyéb más utána jövő vásárlásokkal megtetézve kifizetetlen adósságként szerepelt.
Ennek ellenére 1651 május végén megérkezett Stockholmba az a hajó, amely hozta
Neumann: i.m. 138. p.
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a Petau könyvtár kéziratait. Ennek feldolgozását a közben visszatért Vossiusra
bízta Krisztina, mert Heinsius már ez év februárjában elutazott Franciaországba
gyűjtőútra, egyben azzal a céllal is, hogy megpróbálja megnyugtatni a párisi eladókat Krisztina fizetési készségéről. Ugyanakkor Krisztina parancsot adott párisi
bankárjának, hogy tízezer écus-ért vásárolja meg a toulouse-i érsek kéziratait is.46
A Petau könyvtár anyagának legnagyobb része arab, héber, örmény, perzsa,
kopt kézirat és néhány görög is akadt köztük. Az egész szállítmányról azt írta Vossius Heinsiusnak, aki saját kutatásaival volt elfoglalva, hogy „számuk nem több,
mint ahány nap van egy évben".41 Talált köztük több Ovidiust is, sőt „egyet, amit
te nem igen láttál, ez a Fasti, immár nyolcszáz éves." Később részletesen beszámolt
könyvtáros kollégájának búvárkodásairól: „Valóban nem múlik el nap, hogy ne
kapnék, ne találnék valami újat. Éppen ma leltem két lapon csodálatos korabeli értéket; közeiebről megvizsgálva a szöveget, részleteket tartalmaz Sallustius elveszett
könyveiből. Leírja Crixus és Spartacus rabszolga felkelését. Sem te, sem én nem tudtam volna azt Száraz szemmel nézni. Es ki ne tudna szomorkodni afölött, hogy ily
elrongyolódott maradványokat lát ettől az isteni írótól! Talán szétvagdosta néhány
száz évvel ezelőtt valamelyik őrült könyvkereskedő az egész kéziratot, csupán azért,
hogy beköthessen egy missalét, vagy más jelentéktelent, és csak ezt a paránykát hagyta
nekünk nem is annyira vigasztalásul, mint inkább szomorúságul."^
A következő hónapban ismét írt Vossius egy levelet Heinsiusnak49 Parisba,
amelyben a korabeli könyvtárosi hivatás szép és magasztos megfogalmazását találhatjuk. „Szolgálatára lenni a királynőnek eme szórakozásában - ez az én egyetlen
célom. Ezt fogja igazolni - remélem - egész életem. Örömet okoz nékem az is, hogy
te nem vonod ki magadat a könyvtárosi foglalkozás alól. Mert én semmit sem üdvözlök jobban a királynő könyvtáráról való gondoskodásnál, melyben bárcsak osztozna
velem minden könyvbarát, ... és ha még megkapnám az utolsó termet is, beteljesedne
boldogságom."
Úgy látszik tehát, hogy a sok könyvvásárlás miatt helyhiánnyal küzdött Vossius.
1650 őszén ismét jött egy nagy szállítmány, köztük sok arab kódex, amelyről ugyancsak Vossius emlékezik meg Henrik Valesiusnak írt egyik levelében. Közelebbit
azonban erről sajnos nem tudunk. Ez év őszén tudósította Vossius Heinsiust, hogy
Salmasius, aki 1650 augusztusában jött Stockholmba azért, hogy a királynő könyvtárában tevékenykedjék, már el is hagyta az országot, mert csúnyán összekülönböztek. Salmasius könyvtári működéséről nem maradt fenn maradandó emlék.
Heinsius közben elfogadta a királynő új megbízatását, hogy Franciaországból
utazzon Olaszországba, ahonnan katalógusokat szerezhet, és felkutathat újabb
értékes kéziratokat. Küldött is hat ládára valót azzal a felirattal, hogy ezek a királynő
tulajdonát képezik. Ennek a szállítmánynak az árát azonban ő maga fizette ki,
és panaszkodott, hogy a megígért összegek kiutalása elmaradt, ami meggátolta őt
abban, hogy nagyobbszabású és értékesebb könyvvásárlásokba bocsátkozzék.
Heinsiusnak a királynő parancsa szerint csak kéziratok vásárlására volt felhataima48
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zása. Többször írta fájlalva, hogy kénytelen visszautasítani olyan ajánlatokat is,
amelyek egy-egy ritka szép nyomtatott könyvre vonatkoznak. Egy alkalommal
azonban mégsem tudott ellenállni a kísértésnek és megvette Albertus Magnus műveit
huszonegy kötetben. Erről a tettéről sűrű bocsánatkérések közepette írt Krisztinának. A királynő nem is becsülte sokra ezt a vételt, és már 1653-ban elajándékozta
az ábo-i könyvtárnak.
Krisztina szépírású írnokokat is megbízott, hogy külföldön készítsenek másolatokat könyvtára részére ritka kéziratokról. Ezért küldte ki 1649-ben Parisba az
egyik uppsalai görög-szakos egyetemi hallgatót, Petrus Rezandert, hogy másoljon
görög kódexeket. 1651-ben már több másolatot is küldött haza, közben azonban
a királyi udvartól egyre kevesebb pénzt, míg végül semmit sem kapott, hiába minden
levelezés; erre bánatában inni kezdett és „melancholiába" süllyedt szegény Rezander.
A következő évben már nem is hallani róla, holott eredetileg arról volt szó, hogy
Heinsiust fogja asszisztensként Parisból Olaszországba kísérni.50
Heinsius így egymaga indult Olaszhonba, ahol vásárlásai kellős közepén kapta
a hírt Vossiustól, hogy a királynő le akar mondani trónjáról.51 „Sose gondoltad
komolyan azt az egykori kijelentésedet, hogy szívesebben szolgálnál egy magán uralkodónőt, - akinek ilyen ragyogó tulajdonságai vannak - mint azt, aki legszívesebben
csak királynő; így most adódhat lehetőséged, hogy ezt megmutathasd" - írta Vossius.
Ezúttal azonban még lebeszélték Krisztinát erről a tervéről.
1651 őszén arról is tudósít Vossius, hogy a könyvtár katalógusán dolgozik,
éjjel-nappal csak ezt csinálja. „Az én asszisztenseim kiírják a katalógust, de nekem
kell aztán megkülönböztetni a jót a rossztól."^ Közben, nem tudni miért, váratlanul elvesztette a királynő kegyét, és megszűnt befolyása Krisztinánál. Talán itt-ott
igaznak bizonyultak azok a kósza híresztelések, hogy Vossius a nagyszabású könyvvásárlások közben a saját zsebére is dolgozott. Azt is emlegették, hogy Hollandiában
jártakor megvett egy értékes könyvtárat, és ezt nem küldte el Stockholmba. Erre
azonban nincsen semmiféle bizonyítékunk. Az bizonyos, hogy főleg az olasz és
francia tudósok, nem nézték jószemmel a sok könyv- és kéziratritkaság kivándorlását a messzi északi udvarba és talán tőlük eredhettek ezek a hírek. Az olaszok akiknél Krisztina személyes közbenjárásának volt csak köszönhető, hogy megszerezte Vossius számára az akkoriban nehezen hozzáférhető könyvtárakba a kutatási engedélyt - kifejezetten akadályozták Vossius vásárlásait. Octavius Ferrarius
híres filológus elkeseredetten írta, hogy „bizonyos emberek, akiket Krisztina királynő
küldött, nemrégiben egy hajót töltöttek meg könyvtárral".53 Montfaucon pedig a
francia történelem pótolhatatlan veszteségeként említi azt a kétezer kézirtot, amely
Petavius Dionysios könyvtárából Krisztina birtokába került.54
1652 januárjában Vossius néhány hónapi szabadságot kért Krisztinától, és hazautazott Amsterdamba meglátogatni édesanyját. így vezető nélkül maradt egyidőre
a királyi könyvtár, hiszen Heinsius Olaszországban tartózkodott. Ettől az időtől
50
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kezdve szinte egycsapásra megváltozott az udvar arculata. Erősen megcsappant
az érdeklődés a tudományok, irodalom irányában, és a királyi könyvtár háttérbe
szorult. Az udvari orvos legfőbb tanácsadói és parancsolói jogkörhöz juthatott,
mivel Krisztina hosszabb idő óta betegeskedett, és lelkileg megcsömörlött az uralkodás gondjaitól. A könyvtárosok levélváltásai ezentúl telve vannak panasszal,
szomorú síránkozással, és egyre sötétebb képet festenek az udvar rohamos süllyedéséről. Bourdelot orvos mellett Johan Holm az udvari szabó - aki hamarosan a legnagyobb befolyásra tett szert - addig hitelezett a királynőnek, míg végül is ő kezelte
Krisztina összes pénzügyeit. Egy 1653 első feléből származó levélből kiderül, hogy
ő fizette ki a könyvtárosok fizetését, utazási kiadásaikat és a királynő parancsára
tett bevásárlásaikat is - természetesen nem mindig. Nála volt a könyvtár kulcsa,
tehát a könyvtárosoknak is teljhatalmú gondnoka lett. Pénzügyi szolgálatai elismeréséül Leijoncrona néven nemességet kapott, sőt elnyerte a királynő kedvenc
medvéinek felügyelője című megbízatást is, ami nagy megtiszteltetés számba ment.
Ő adott útbaigazításokat és utasításokat a királynő ruháira, ékszereire, és könyveire,
festményeire vonatkozólag is. A külföldi eladók felé inkább csak ígérgetésekkel
élt, így az adósságok hatalmassá nőttek, hosszas perek indultak, s ezek jóval túlélték Krisztina uralkodását.
Még 1651 őszén meghívta a királynő Gabriel Naudét, s ő 1652 nyarán, elfogadva a meghívást, megérkezett Stockholmba, ahol kinevezték a könyvtár gondnokává. Harminc ezer ezüst forint fizetésének egyik részét az udvari költségvetésből
folyósították, a másik felét a királynő a saját pénzéből fedezte. Régi könyvtári szakembernek számított már akkor, hiszen két kardinális könyvtárosa volt, mielőtt
Mazarin könyvtárának szinte megteremtőjévé vált. Mazarin bíboros könyvtárának
berendezése 1647-ben fejeződött be. Negyvenezer kötetes magánkönyvtára akkor
Európa legnagyobb gyűjteményének számított, amelyet Mazarin nyilvános könyvtárrá tett: mindennap nyitva tartotta kapuját reggel nyolctól délután öt óráig a látogatók előtt. A francia főnemesség azonban 1651 február 6-án elűzte az olasz származású Mazarint, aki teljhatalmú bíborossá és az államügyek legfőbb intézőjévé
nőtte ki magát. Száműzetése alatt az összeesküvő urak, könyvtárának egy részét
eladták aukción, ahol szintén Vossius volt a fővásárló. így sikerült Krisztinának még
időben megszerezni tizenkét ládára való kéziratot,55 mert később ezeket az aukciókat Fouquet megtiltotta, mondván, hogy a könyvtárat Mazarin a királynak ajándékozta. Ennek a tizenkét ládára való kéziratnak a katalogizálását azonban Krisztina mégsem Naudéra, hanem az ugyancsak nemrég érkezett másik könyvtárosára:
Samuel Bochartra, az Európa-szerte ismert kiváló tudósra bízta. A Mazarin könyvtárból érkezett kéziratok között sok héber és arab kézirat szerepelt, többségükben
nehezen megfejthető írások. ,,Én kidolgoztam - írta Bochart Vossiusnak - ezt a
feladatot olyan jól, ahogy csak tudtam. Ezután megkért a királynő, hogy mindenféleképpen én kezeljem Gaulmin kéziratait. Én azonban azt feleltem, hogy ezekről már van
katalógus, miként ezt Ön saját maga mesélte nekem, mire a királynő megparancsolta:
írjak most Önnek, küldené el ide ezeket."bG
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Bochartot már 1650-ben hívta a királynő, ő azonban éppen nagy művén a
Geographia Sacrán dolgozott és azt válaszolta, ha befejezi ezt, örömmel fogja elfogadni a meghívást. 1652-ben aztán rászánta magát, sőt rábeszélte még fiatal rokonát
Pierre Huet a híres filológust is, hogy kísérje el Stockholmba. Útközben Amsterdamban találkoztak Vossiusszal, aki szabadságot kérve Krisztinától édesanyját látogatta meg. Ott tartózkodása alatt azt a megbízatást kapta a királynőtől, hogy tárgyaljon az Elzevirekkel: létesítsenek fiókot Stockholmban, hogy kiadhassák azokat
a ritka és értékes kéziratokat, amelyek a királynő könyvtárában föllelhetők. Erről
ugyan már egy évtizeddel ezelőtt is volt szó, - akkor Uppsalában akartak Elzevir
könyvkereskedést nyitni, - mivel azonban a kívánt vámmentességet nem engedélyezte a svéd kormány, megszakadtak a további tárgyalások. Ugyanez lett a mostani
megbeszélések sorsa is, mely egy Stockholmban felállítandó Elzevir nyomda működési lehetőségeiről folyt. Ezek után Vossius is elhatározta, hogy Bocharttal és Huetvel együtt visszatér Stockholmba. Meg is érkeztek 1652 május végén - Dánia felől
lépve svéd földre - Halmstad-ba, ahol már várta őket a királynő titkára: Petrus
Apelman. О kísérte a két vendéget Stockholmba, Vossiusnak pedig átnyújtotta
Krisztina levelét, aki közölte vele: csak akkor jöhet vissza a királyi udvarba, ha kibékült Salmasiusszal, aki közben elutazott Svédországból. Vossius tehát maradt, és
megbízta Bochartot, pártfogolja őt a királynő előtt, amíg megköveti levélben Salmasiust. Bochart és Huet folytatták útjukat Stockholmba. Vossius később megküldte Bochartnak Salmasiushoz írt engesztelő levelének másolatát azzal a kéréssel, hogy mutassa meg azt Krisztinának.
Amikor Heinsius visszatért Stockholmba és ismét átvette a könyvtár irányítását,
szomorúan tapasztalta, hogy közben sok olyan változás történt a királyi udvarban,
ami miatt a könyvtár is lehanyatlott. Ez Bochartnak egyik leveléből tűnik ki, amelyben arról beszél, hogy Krisztina, aki már egy év óta betegeskedik - elfogadta udvari
orvosának a francia Bourdelotnak tanácsát, hogy kímélje magát a tanulástól, pihenjen és ne foglalkozzon annyit könyvtárával. Bourdelot ráadásul megnehezítette a
bejárást a királynőhöz és nagy befolyásának tudatában végül is gúnyolódni kezdett
a tehetetlen tudósokkal.57 Valószínű, hogy Vossius és Krisztina váratlan elhidegülése
nem a pénzügyek miatt, hanem elsősorban Bourdelot miatt keletkezett, mivel
Vossius ezt többször is élesen felrótta a királynőnek.5S A könyvtárosok ettől kezdve
tüzet okádtak Bourdelotra. Bochart azt is megírta, hogy közben őt kérték meg,
sürgesse Naudét: mielőbb vegye át a könyvtár irányítását. Kiderült, hogy Bourdelot
őt is gáncsolta, késleltetve megbízatása átvételében, a királynő kifejezett parancsa
ellenére is. Csak 1652 nyarán írhatta Vossiusnak:59 ,,Végre megkaptam a könyvtár
kulcsait. Ez valóban szép, és nagy hasznomra lehetne Ön, ha most itt volna. Ön jól
tudja, hogy a legtöbb könyv rendetlen össze-visszaságban fekszik a padlón vagy az
egymásra dobált ládákban, úgyhogy nem tudok használni belőlük semmit. Elveszek
ebben a tömegben, és egy-egy könyvet amit keresek, csak hihetetlen fáradtsággal
tudok megtalálni." Szomorúan olvassuk ezt a levelet, amelyből kiderül, hogy a
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könyvtár rövid idő alatt milyen állapotra jutott. Pedig ekkor még Krisztina erdélyi
követe: báró Bengt Skytte, aki II. Rákóczi György fejedelem udvarában tárgyalt
a svéd követ Konstantinápolyba küldetésének lehetőségéről, nem felejti el - ismerve
korábbról a királynő gyűjtőszenvedélyét - részletesen ismertetni milyen ajándékot
illene küldeni a török udvarba és cserébe mit kaphatna érte Krisztina: „Ajándékul
a török császárnak elég volna egy arany óra gyémántokkal kirakva, néhány ezer
arany értékű, miután felségednek barátságát többre becsülnék az ajándéknál ... Ami
ritkaságokat felséged az ő országaiból kívánna, a törökök mindent kiszolgáltatnának;
azt mondja, [II. Rákóczi György fejedelem] hogy főként van nekiek két nagyon régi
és nagyon szép könyvtáruk Konstantinápolyban és Budán, s felséged azokból néhány
írott könyvet kaphatna, miután ők ezeket nem sokra becsülik ..."m Vagy nem volt
Skytte kellőképpen informálva a stockholmi udvar legfrissebb pénzügyi helyzetéről,
vagy csupán kedveskedésből írta Krisztinának ajánlatait, mert közben már a királynő
nemhogy az eddig felgyűlt tartozásait, de még könyvtárosainak havi fizetését sem
tudta kifizetni.
Vossius leveléből, - melyet 1652 végén írt Heinsiusnak61 - kiderül, hogy Krisztina hat-hét ezer tallérral tartozik neki, amely összeg jórésze a kifizetetlen fizetésből áll. Külföldi kiküldetéseinek útiköltségeit is ő hitelezte az utóbbi időben. De
legnagyobb fájdalma - ahogy írta - saját könyveinek és kéziratainak elvesztése,
ezek beleolvadtak a királynő könyvtárába. Vossius és Heinsius is amikor Stockholmba szállíttatták könyvtárukat, kézirataikat, noha ezt az anyagot egy ideig
külön kezelhették, - szabadon csakis Krisztina használhatta. Az ő távollétük alatt
azonban többen mások is bejárhattak a könyvtárba, így sok értékes könyvük elveszett, elkallódott, a megmaradt rész pedig összekeveredett a királyi könyvtár állományával. Ebben a rendetlenségben már alig remélhették, hogy könyveikből és
kézirataikból valamit is viszontláthatnak. Most mindketten kétségbeesetten követelték könyvtárukat. A királynő ugyan megígérte, hogy visszaadja értékeiket, ez azonban teljesen reménytelennek tűnt számukra, amint azt Bochart meg is írta Vossiusnak, aki tőle kérte: keresse meg néhány értékes kéziratát. „Bourdelot, aki olyan
hatalmasság - ő is panaszkodik, hogy feláldozott saját költségéből tizennyolc-tizenkilenc ezret ügy, hogy ebből sohase kap már vissza semmit. Ha vele így áll a dolog,
miben reménykedhetünk mii" Azután azzal folytatja, hogy nem tudta megtalálni
Vossius Martialis - kéziratát, és szomorúan ismételgeti a könyvtár állapotát: „Több
mint két hónapig kora reggeltől késő estig dolgoztam, hogy felállítsam a könyvtárat
és már rendben volt, éppen mikor Naudé megjött, - de a királynő másképpen döntött
a könyvtárteremmel kapcsolatban, és tüstént összedobáltak minden könyvet halomba
egy másik nagy teremben. Ha egy könyvet meg akartak találni, keresgélhették négy
napig is ,.." 62 Egy másik levelében pedig megjegyezte: „A pénzhiány olyan betegség,
60
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amely ezt az országot még túlságosan hosszú ideig fogja fény égetni."бг Vossiusnak
egy ugyancsak 1652-ből származó közlése szerint Heinsius követelése Krisztina
felé negyvenkétezer écus, ami az elmaradt fizetésekből és egyéb költségekből duzzadt
föl ennyire. Könyvtárának nagyobbik része - az adás-vételi szerződés szerint az
egészet megvette tőle a királynő - végül is kifizetetlen maradt.
Az 1652-1653-as évről fennmaradtak De la Valié tervrajzai a királyi palotáról.
Az egyik rajz pontos útbaigazítást ad számunkra a könyvtár helyét illetően a kastélyban. Eszerint az Altanen (Galéria) a Smedjegárden és a Keleti tenger keleti
oldalára néző szárnyban foglalt helyet, amelyet Huet 1652-ben látott, Bourdon
de la Salle pedig 1653 elején kereste föl - megemlékezve róla. Ebben volt egyúttal
a királynő tanulószobája is.64 Huet arról tudósít, hogy négy hatalmas terem a bibliotéka.65 Később azonban nem maradt itt a könyvtár, hiszen elvesztette elsőbbségét
- és Bochart tudni vélte, hogy ,,a könyvtár amelyhez kulcsom van, megfogja változtatni helyét a következő héten." Keserűen fűzi hozzá: „Mivel eddig a királynő adott
számomra feladatot, ezért én azt nagy szorgalommal teljesítettem is, - ami nem volt
éppen csekélység - abban a reményben, hogy majd élvezhetővé válik munkám gyümölcse. De most a királynő az udvarhölgyei rendelkezésére kívánja bocsátani a könyvtártermet - és a könyvtárat össze-vissza dobálták. Abban most megkeresni egy könyvet
éppen olyan nehéz, mint egy gombostűt felkutatni a halom zabban. Azt beszélik, hogy
felállítják újból."66 Tehát Naudé megérkezte óta változatlanul használhatatlan állapotban van a könyvtár, sőt kitelepítve eredeti helyéről - és a levélből elég bizonytalannak tűnik, hogy a közeljövőben egyáltalában felállíttatja-e Krisztina valahol.
Talán már ekkor megkezdődött egyes különgyűjtemények csomagolása, hogy a
titkon ismét tervezett lemondása után majd könyveit is magával vihesse.
Sérelmesnek tartották a könyvtárosok azt is, hogy a királynő többszöri ígéretei ellenére sem kaphattak szállást a palotában, mint ahogyan Bourdelot kapott,
így Bochart, Naudé, Du Fresne is lent laktak a városban. Jellemző erre vonatkozóan
Bochartnak egy másik levél-részlete: „Hét hónappal ezelőtt megkezdődött a tárgyalás, hogy kaphassunk lakást [apalotábanj, de még mindig lent lakom a városban. ...
Amíg én bérelt helyiségben lakom, addig az újonnan érkezőket minden nap látom
hogyan szállásolják el a kastélyban. Minden nap megígérik nekem, hogy elintézik, de
ebből sem lesz semmi."61
1653 elején már azt írta Beuning követ a stockholmi udvarból Vossiusnak,68
hogy Bourdelot orvos az udvar igazi kormányzója, aki egyedül kapja a nagy pénzeket, úgyhogy az már „visszatetsző". ígéri, ha Vossius elküldi Krisztina udvarában
hagyott könyveinek katalógusát, ő segíteni fog, hogy azokat a ritkaságokat viszszakaphassa. Vossius úgylátszik egyre türelmetlenebbül sürgette könyveit, mert
nem sokkal később Bochart ismét beszámol neki, hogy ő és Naudé azóta is keresgetik. Bár Naudé nagyon becsületes és segíteni akar mindenképpen, - mindhiába,
1652. november 2-án kelt levél. Wieselgren: Lm. 42. p.
Wieselgren: i.m. 29. p. A tervrajzon a Galéria n: о 37 számmal jelölve. Wieselgren: i.m. 38. p.
Neumann: i.m. 140. p.
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1652. december 15-i keltezéssel. Wieselgren: i.m. 43. p.
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nem találják - írja lemondóan Bochart. Éppen ezért kéri Vossiust, hogy jöjjön
vissza Stockholmba, mert csak ő találhatja meg könyveit, különben sose fogja
viszontlátni azokat. „Ami az Ön könyveit illeti, azok elvesztek a nagy könyvtári
rendetlenségben ... az Ön elutazása után érkezett tizenkét nagy láda tele kéziratokkal.
[A Mazarin könyvtárból érkezett arab és héber anyag.] Akkor a királynő kért, hogy
rendezzem az egészet és készítsek róluk katalógust; ... dolgoztam is ezen két egész
hónapon át, hihetetlen Szorgalommal reggel öt-hat órától kezdve este hét óráig, egy
órai ebédszünettel és így lettem készen a munkával ...De mikor befejeztem, hagyta,
hogy összehajigálják az egészet azért, hogy szállást nyújthasson az udvarbelieknek a
könyvtárteremben. Én, aki reméltem, hogy miután rendbetettem a könyvtárat, használhatom is, most felborult a rend. Naudé és én halálra dolgozhatjuk magunkat, hogy
megtaláljunk egy könyvet, - ám mégse leljük. így maradtam könyvek nélkül a bőség
közepében, és főleg nem tudom előkeresni azokat a kéziratokat, amelyeket ön óhajt
- mert csaknem mindent egymásra dobáltak a ládákban ..."m Lehangoló kép tárul
elénk ebből a levélből Naudé helyzetét illetően is. Idejének jórészét haszontalan és
gyötrő munkákkal kell eltöltenie.
A levelekből kiderül, hogy ebben az évben (1653) már Naudé, sőt Marcus
Meibom, az antik zene és tánc kiváló tudósa, aki helyettes könyvtáros volt, - és
Du Fresne is a palotában lakott. Bochartnak azonban nem tudni mi okból most sem
teljesítették ezt a régi kívánságát, és továbbra is a városból kellett bejárnia a könyvtárba.
Némi fényt vet Vossius egyik levele70 arra a kérdésre is, miért hanyagolta el
Krisztina uralkodásának utolsó éveiben a könyvtárat. „Megalakították nemrégiben az udvarnál az Akadémiát" és a királynőnek minden gondoskodása most effelé
fordult. Bourdelot elnökölt, ami egymagában is elég, volt ahhoz, hogy ellenszenvet
váltson ki a könyvtárosokból. Vossius meg is jegyzi, hogy Bochart is az Akadémiához tartozik a királynő akaratából, de szomorúan és idegenkedéssel viseli ezt a megbízatását. Bochart ezek után el akarja hagyni Stockholmot, ám a királynő kérlelésére még marad. 1653-ban végre Bourdelot orvos - miután csaknem mindenkivel
összeveszett, - elutazott Stockholmból, Vossius értesülése szerint ötvenezer imperial
arany pénzzel. Az udvar ekkorra már felbomlóban volt. Naudé és Meibom elutazása is küszöbön állt. Bochart pedig május 24-e előtt néhány nappal búcsúlátogatást
tett Krisztinánál, aki nagy bánatosan csak arra kérte, beszélje rá Vossiust, a visszatérésre. ,, Vissza akarom őt fogadni foglalkozásába, nagy örömöt szerez ő nékem,
- mondta a királynő, majd hozzátette - nem ismerek még egy valakit a világon, aki
oly hűséges és oly ügyes lenne mint ő, és azon leszek, hogy ő mindent úgy tehessen,
hogy nékem ismét örömöt szerezzen; ... amióta eltávolítottam őt egy időre magamtól,
nincs kedve, hogy visszatérjen ide."11 Arra kérte Krisztina Bochartot, addig maradjon itt még Naudéval, míg legalább nagyjából össze nem állítják a könyvtárat.
Ezt meg is tették, és tizennégy napig dolgoztak felállításán, áttekinthetőbbé tételén.
Ezután 1653 június 15-én a többi külföldivel együtt - akiknek javarésze francia
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volt - útra keltek és elhagyták Stockholmot. A korabeli források szerint hosszú
francia karaván vonult ki az udvarból, végleg elhagyva Svédországot.
Közben Heinsius, akit Krisztina Olaszországba küldött, hogy könyvtára számára vásároljon - noha saját maga sem tudta már, hogy miből - most kétségbeesett leveleket ír a királynőnek pénz után esedezve - természetesen mindhiába.
Pénz híjján hiába alkudott meg egy-egy könyvtárra, sorra füstbe ment minden
próbálkozása. „Milánóban találtam egy eladó könyvtárat, gazdag latin és görög
kéziratokkal telve, írtam már erről ismételten, választ azonban nem kaptam, és így
ez a könyvtár közben szétszóródott. Én igyekeztem megakadályozni eladását, ameddig
csak tudtam.'"72 Ezután dolga végezetlenül Svájcon keresztül 1653 nyarán Hollandiába utazott, ahonnan néhány hónap múlva folytatta útját Svédországba, és októberben már Stockholmban találjuk.
Vossius végül elfogadva Krisztina visszahívó ajánlatát, megérkezett a svéd
udvarba alig valamivel Heinsius előtt. Tüstént neki is fogott a kereséshez, izgatottan
kutatva saját könyvei után, és néhányat meg is talált közülük. Régi lakószobáját
a palotában most más lakta, ezért a holland követ, Beuning gondoskodott róla, és
adott számára szállást. Ez év őszén még könyvtári segítője: Meibom másodkönyvtáros is elhagyta a svéd udvart és Koppenhágába ment, magára hagyva Vossiust
és Heinsiust reménytelen igyekezetükben, hiszen Heinsius is csak néhány könyvét
találta meg.
Az év végére teljesen fölbomlott a stockholmi királyi udvar élete. Pusztító
pestisjárvány tört ki, és a királynő udvartartásával, könyvtárosaival együtt Uppsalába költözött. Könyvtárának egy részét is vitte magával. Az ottani állapotokról
Heinsius egyik leveléből értesülünk.73 „Nincsen szoba a szellemi munkához, alig
akad még a levélíráshoz is ..." Oly szűken voltak, hogy hárman, négyen is laktak
egy kis szobácskában. Közben Krisztina végérvényesen eldöntötte, hogy a közeljövőben - most már visszavonhatatlanul - lemond trónjáról. Ennek visszhangja
az a nagyon szigorú hangú emlékirat a királynő számára, amelyet karácsony táján
Heinsius adott ki, melyben felhívja Krisztina figyelmét: amennyiben lemond a svéd
trónról, ezt a tettét mindenki a leghatározottabban el fogja ítélni. Nem lett foganatja ennek az iratnak, mert alig utána a kamarától értesítést kapott minden érdekelt, hogy a királynő kötelességének tartja tartozásainak kifizetését lemondása
ellenére is. Azt azonban mindenki tudta, hogy ezt egyhamar úgyis képtelen Krisztina teljesíteni. Többen - köztük Heinsius is - csak azért maradtak még Svédországban, mert könnyebbnek vélték elmaradt fizetésüket itt helyben megkaparinthatni, mint külföldről.
Az udvar még a következő évben, 1654-ben is Uppsalában tengődött, mert a
közeljövőben várható lemondás miatti zűrzavar és a teljes pénzhiány felborított
mindent. Holm „segítő bankjegyei" sem értek semmit; az apródokat - miután már
hónapok óta nem kaptak fizetést - végül is elbocsátották. Nyílt titok volt Krisztina
elhatározása, hogy elhagyja az országot. Alig csomagolták ki az Uppsalába hozott
könyveket, most lázas ütemben kötözték ismét össze a legértékesebbeket, - amelyeket feltétlenül magával akart vinni, - hogy előre küldhessék hajón valamelyik spanyol
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vagy németalföldi kikötőbe.74 Vossius és Heinsius külön-külön engedélyt kapott,
hogy ismét válogathasson a könyvek között. Ez a válogatási engedély már nem saját
könyveikre vonatkozott, hiszen előző keresgetésük után arra úgysem lehetett reményük, hogy saját könyveik, kézirataik közül még érdemleges anyagot föllelhetnének.
Éppen azért, mivel az előző kísérletek eredményei nagyon soványak voltak, engedte
meg most Krisztina, hogy a csomagolásra nem szánt anyagból - kárpótlásul az
elveszettekért - szabadon válogathassanak. Ez a kiselejtezett anyag azonban nem
érhetett föl azzal az értékkel, amit elvesztettek. Vossius néhány nap múlva - zsebében az egyik könyvtárszoba kulcsával - csalódottan el is utazott és Norsholmból
írta Heinsiusnak:75 „Csak rövidke időre kaptam engedélyt, hogy a könyvtárban
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tartózkodhassam azon okból, amit majd inkább élőszóval mesélek el ha találkozunk.
Ott mindent leborulva és felfordulva találtam, és ilyen rövid idő alatt nem tudtam se
számodra, se magamnak valami érdemlegeset találni. Kéziratokat Ovidiustól és Statiustól, ezenkívül még másokat is kihúzgáltam, amelyek a te követeléseid - ezeket
megkaphatod amikor akarod. A belső könyvtárszoba kulcsát küldöm, és kérlek hogy
azt hagyd ott Hóimnál vagy a királynőnél, ha erre idő és alkalom adódik." Megjegyzi
hogy a könyves ládákat végül csukja le jól, nehogy „nyitva legyenek és a lakájok
lopkodhassák."
Ebben a kavarodásban nemcsak az Upp salába vitt könyvek között turkálhatott úgyszólván mindenki, hanem a Stockholmban maradt könyvtár fosztogatásáról is rémhírek keringtek. A Stockholmban maradt állományból a Krisztina
számára szükséges anyag csomagolása ugyancsak megkezdődött, és mivel itt még
nagyobb felfordulás volt, hiszen az udvar hivatalosan Uppsalában tartózkodott,
- könnyen hitelt adhatunk ezeknek a híreknek. Heinsius, aki visszatért Stockholmba,
hogy ott is kutathasson, még utoljára részben a saját, részben Vossius könyvei után,
már nem látta a könyvtárat. Ezért a stockholmi könyvkereskedőnél kereste könyveiket, és böngészés közben nem egy olyan munkára bukkant, amelyek Krisztina
könyvtárából származtak. Vossius „ládáját" azonban - amely a drága Manasses
kódexeket tartalmazta - sehol sem lelte, holott ezekért Vossius annakidején súlyos
összeget fizetett, és többek között ez is szerepelt követelési listáján, melyet Krisztinának elküldött. Heinsius úgy vélte, hogy a múlt évben elutazott franciák már magukkal vitték a legjobb csemegéket és miután Krisztina összecsomagoltatta a maga
számára az értékeket - ezek után nekik csak az értéktelen könyvek vagy másolatok
juthattak. Miután Vossiusnak mindezt megírta, megtoldva a könyvtár fosztogatásáról szóló hírekkel, ő dühösen válaszolta76: „Nem illemtudó nép az, amelyik ilyen
nagy ügyet csinál egy kis könyvajándékból, amit a királynő is megengedett és elismert.
Szeretném tudni, vajon őnekik, vagy nekem kell-e bosszankodnom akkor, mikor én a
legszebb könyvtárral érkeztem meg Svédországba, amelyből az antik auktorok közül
egy sem hiányzott és amelyben több, mint ötszáz kéziratos kódexet számláltam;
most pedig kaptam, nem is tudom miféle lim-lomot, amelyek között nem találni
egyetlen valamirevaló auktort sem, kivéve azt a néhányat, ami az én sajátom, de a
többi, csaknem mind megéri, hogy olvassák - az árnyékszéken."
Ebben a zűrzavarban végülis bekövetkezett - amiről már mindenki beszélt
- Krisztina búcsúzása. 1654 május 31-én egy káprázatosan pompás lovas körversennyel befejezte Uppsalában svédországi udvari ünnepségeit. Másnap, június 1-én
megszületett végleges lemondó levele.77 A következő napokban tárgyalt még a rendekkel, és június 6-án az uppsalai kastély nagytermében megkezdődött a nyilvános
korona-átadási ceremónia. Krisztina teljes királyi díszben vonult be. A birodalmi
tanácsos: Schering Rosenhane felolvasta a lemondó nyilatkozatot. A királynő
ezután levetette a királyi palástot, felállt és hófehér atlasz ruhájában elmondta
„gyönyörűséges beszédét," miközben alig tudta elfojtani sírását.78
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Néhány nap múlva elhagyta Krisztina Uppsalát és Stockholmba ment, hogy
az utolsó csomagolásnál néhány utasítást adjon még. Az alig huszonnyolc éves
királynő lemondását nemcsak otthon, de Európaszerte is mély megdöbbenéssel
fogadták. Motteville asszony, a francia királynő palotahölgye jellemezte talán a
legtalálóbban Krisztinát: „olyan, mint afontainebleaui kastély, ahol minden nagyszerű,
szép, pompás, de minden rendkívüli, rendellenes."™ О maga is hasonlóképpen írt
lemondásával kapcsolatban Chanut-höz: ,,Tudom, hogy az általam lejátszott dráma
nem a színpad közönséges szabályai szerint volt megrendezve ..." 80
III.
Felvetődik a kérdés: hány kötetes volt Krisztina stockholmi könyvtára, és
állományából vajon mennyit vitt magával külföldre? Sajnos egyik kérdésre sem
tudunk egyöntetű, határozott választ adni. Krisztina könyvtárának kutatója Harald
Wieseigren három-négyezerre becsülte a kéziratok számát, Henrik Schuck a neves
svéd irodalomtörténész pedig kb. húszezer kötetben állapította meg a nyomtatott
könyvek mennyiségét.81 Ez volt a legnagyobb gyűjtemény Svédországban, nagyobb
volt az uppsalai könyvtárnál is. A királynő uralkodásának utolsó éveiben azonban
megkezdődött a könyvtári anyag lemorzsolódása az udvar fizetésképtelensége miatt,
amikor Vossius és Heinsius is visszakövetelték könyvtárukat. Ezt betetőzte a lemondása körüli anarchia, midőn a csomagolással járó nagy felfordulásban, majd a
gazdátlanul hagyott könyvtár fosztogatásával nagy pusztulás érte a gyűjteményt.
Ráadásul alig hagyta el országát Krisztina, útközben máris kénytelen volt jelentős
értékben eladni kézirataiból ékszereivel együtt, hogy súlyos pénzzavarán könnyítsen. Még így is jóval kétezren felül számlálható azon kéziratok száma, amelyek
végülis megérkeztek Rómába.82 Mindezt számításba véve megállapíthatjuk, hogy ez
a kéziratgyűjtemény valóban az elsők között volt Európában. Külön értéket adott
a gyűjteménynek több különleges ritkasága. A húszezer kötetes könyvállomány
ugyancsak élenjárt, összehasonlítva a többi európai gyűjteménnyel. Igaz, hogy
a Mazarin könyvtár majdnem kétszerese ennek, ez azonban a legnagyobb bibliotékának számított Európában. Talán még ezt is szerette volna Krisztina túlszárnyalni,
erre vall Gui Patin-nak az az egykorú megjegyzése, hogy Vossius akivel párisi
könyvvásárló útja alkalmával kapcsolatban állt, azzal dicsekedett neki: a királynő
könyvtára lesz nemsokára a legelső Európában, felülmúlva Mazarin bíboros gyűjteményét is.83 Ezt az udvar anyagi csődje miatt nem sikerült megvalósítania.
Amint a fenti adatokból kiderül, a kéziratgyűjteményt csaknem teljes egészében
magával vitte. A könyvállományra vonatkozóan sokkal nehezebb meghatározni a
kivitt anyag mennyiségét. A később, Rómában felállított könyvtár könyveinek
számszerű adataiból ítélve talán megkockáztathatjuk azt a feltevést, hogy még a
Szentimrei: i.m. 7. p.
Szentimrei: i.m. 148. p.
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felét sem vitte magával. Az egykorú feljegyzések száz nagy báláról emlékeznek
meg, ami Rómába érkezett, ezek azonban nemcsak könyveit, kéziratait tartalmazták, hanem a sok egyéb műkincset is magukba foglalták.84
Ennek a gyűjteménynek az elszállítását - mint fentebb utaltunk rá - már lemondása előtt egy évvel megkezdte Krisztina. 1653 nyarán megbízta Raphael Trichet
Du Fresne-t azzal a feladattal, hogy az összecsomagolt legértékesebb könyveket,
műkincseket juttassa Parisba. Erre a célra rendelkezésére bocsátotta Fortuna nevű
nagy hajóját, amelynek parancsnokául is kinevezte. A Fortuna hajót az éj leple
alatt rakták meg könyvekkel, festményekkel. Köztük voltak Mazarin saját kéziratai is, amelyeket Krisztina ajándékképpen vissza óhajtott adni a bíborosnak.
A szállítmány értékét kb. ötszázezer livres-re becsülték. Úgylátszik azonban Krisztina félve a stockholmiak zúgolódásától, noha több rakományt szánt a hajóra, nem
küldte mindet el. Du Fresne is lemondta megbízatását, nem vállalva a hajó parancsnokságát. Arra hivatkozott, hogy egy esetleges hajókár esetén ilyen értékekért nem
mer felelősséget vállalni. Ilyen előzmények után futott ki a tengerre titkon 1653
augusztus 23-án a Fortuna Du Fresne nélkül, aki inkább közvetítőként Hágába
utazott. Itt fölkereste a svéd udvarból ismerős Pierre Chanut-t a francia nagykövetség vezetőjét és informálta őt a hajó elindulásáról. Chanut közvetítése révén végül
is a jezsuita rend generálisa biztosította, hogy a szállítmányt Franciaországból épségben Rómába juttatja.85
A másik hajórakomány könyvet, kézirat-gyűjteményt, képeket, gobelineket
lemondása után, majdnem pontosan egy évre rá indította útnak Krisztina Lübeck
kikötőjébe. О maga férfi álruhába öltözve, fekete álhajjal nagy titokban hagyta el
országát.86 - Halland és Skáne között lépve át a svéd határt - nehogy felismerve
megakadályozhassák végleges elutazását. Oxenstierna midőn minderről tudomást
szerzett, kétségbeesetten kiáltott föl: „Megőrült szegényl"
Sajnálattal kell összefoglalásképpen megállapítanunk, hogy bár Krisztina korának talán legműveltebb uralkodója volt, hatalmas gyűjteményéből mégsem lett
könyvtár. Legfőbb oka szeszélyes egyénisége volt. A rendszeres gyűjtés helyett
ritka kéziratokat vett ötletszerűen, sokszor pusztán kedvtelésből, mértéket nem
ismerve, roppant összegekért. Nem fékezte szenvedélyét még akkor sem, midőn
kincstára kiürült, s ezért hatalmas adósságokba keveredett. Könyvtári alkalmazottait sem tudta fizetni, akik keserű szájízzel jegyezték föl a királynő tornyosuló
tartozásait, és végső elkeseredésükben hosszú pereskedésbe bonyolódtak. Ilyen
körülmények között lehetetlen volt a rendszeres munka, amelyet rapszodikus természete különben sem értékelt. Hiába gyűjtötte tehát a legkiválóbb tudósokat udvarába, ha könyvtárosi munkájukat - amely nélkül nincsen könyvtár - kezdettől
fogva nem becsülte meg, sőt később akadályozta is. Valójában Krisztina nem bibliofil csak bibliomán volt, aki nem törődött azzal a súlyos negatívummal sem, hogy
könyvanyagának jórésze háborús zsákmányból állt. A kedvenc kéziratok feldolgozása
is - elsősorban tudományos alapon, nem pedig könyvtári szempontból - vontatottan haladt. Az állomány nagyobbik része: a könyvanyag azonban a hadi-sikerek
Neumann: i.m. 140. p.
Olofsson: i.m. 309. p.
Szentimrei: i.m. 138. p.
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miatt oly rohamosan nőtt, hogy ennek feldolgozására már sem az idő, sem a személyzet nem volt elegendő. így nagyrészt katalogizálatlan holt anyag maradt.
Még a csonka, töredék katalógusok elkészítése is hiábavaló munkának bizonyult,
amikor Krisztina összedobáltatta a már elrendezett anyagot a könyvtár helyiségének
indokolatlan változtatása miatt. A gyűjtemény sorsát tehát kénye-kedve szabta
meg, mert kizárólag magántulajdonának tekintette. Fel sem merült benne a gondolat, hogy királyi könyvtára nemzeti kincs, amelynek külföldre vitelével saját országát károsítja meg. Tette mégsem ütközött ellenállásba. Ez arra mutat, hogy az országban sem volt akkor még a könyvtár nemzeti alapon való megtartása társadalmi
szükséglet, különben a rendek nem engedték volna idegenbe vinni. Ily módon elsikkadt egy nemzeti könyvtár megalapozásának komoly lehetősége.
THE BIBLIOTHECA CHRISTINIANA IN STOCKHOLM
(Summary)
The study only deals with the Sweden period of the history of queen Christina's library, from
1634., the first disposition of the library, made by the governing council at the time of the queen's
nonage, until 1654., when she renounced the throne and left the country.
Her librarians were the most distinguished scholars of the epoch, therefore we know chiefly
their scientific activity; their librarian's working is mostly in obscurity. The most active leaders of
her library were Nicolaus Heinsius and Isac Vossius - of course most documents remained of these
two men - who were in her service almost from the beginning of her reign. Both of them brought
their manuscript collections of great value to Stockholm, too. They had, alas, scarcely time for library
leading and for organizing of library work, because they were entrusted first of all with the buying
of books abroad. They participated in auctions, made researches into the most famous European
collections, and, following their queen's exorbitant orders, purchased for big sums the rarest manuscripts, even after the treasury's running into debts, - on credit. The number of printed books increased at a very quick pace, for during the Thirty Years' War the Swedish armies poured the material
of the occupied libraries as spoils of war into the Stockholm royal library. For the full cataloguing of
these there was neither time enough, nor personnel. Thus it remained for the most part uncatalogued.
Though Vossius worked for many years - with longer pauses - on the catalogue of the library, there
were done no more than two folio volumes. The catalogued material was ordered with great efforts,
but Christina soon after made them cast together because of the unjustified changes in the rooms of
the library. So could it happen that even the carefully kept manuscript collections of Heinsius and
Vossius got lost in this unlucky disorder. All this was crowned by the devastating epidemic of the
plague which broke out at the end of the year 1653., from which the disorganized court escaped to
Uppsala with a part of the library. Christina made the best of it ship soon after and sent it to France
for being forwarded to Rome. The remained material became a free prey. Scarcely a few months
after, in summer of 1654. Christina renounced her throne and abandoned no her realm for ever.
Thus, in spite of ther fact that the queen was one of the most educated rulers of her epoch, her
great collection still did not become a library. Her capricious personality hindered her from systematical but moderate collecting. Instead of it she bought rare manuscripts at random and for tremendous sums. She also exhausted her treasury to such an extent that she could not even pay her
officials. Under these conditions working systematically was impossible. She gathered in vain the
most excellent scholars in her court, she did not esteem their library work - without which there is no
library - , she even hindered it. Really Christina was not a bibliophile, only a bibliomaniac who did
not even care for that serious negative that most of the library's material consisted of spoils of war.
She treated the collection exculsively as a private property and with her going away she deprived her
country of its best material. The thought of the royal library being a national treasure did, alas, not
arise in her. Therefore the possibility of establishing a national library got lost.
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UNGARN BETREFFENDE ALTE DEUTSCHE
DRUCKE DER BUDAPESTER
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
I. (1475-1600)
LÓRÁNT HORVÁTH

Im vorliegenden Auswahl-Katalog beschreiben wir die in der Budapester
Universitätsbibliothek (im weiteren: BUB) aufbewahrten Ungarn betreffenden
deutschsprachigen Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts. Ein früherer Versuch,
diese Drucke zu erfassen, wurde von Károly Kertbeny in seiner auch noch heute
bedeutendsten Bibliographie der deutschsprachigen Hungarica vor 88 Jahren unternommen, in welcher er bei einigen Nummern auch die BUB als Fundort verzeichnet hat. Die Bibliographie wurde von einem Zeitgenossen, dem Germanisten Gustav
Heinrich in einer kurzen Rezension folgenderweise bewertet: „... Wir haben es
hier mit einer Arbeit zu thun, welche gewiss nicht frei ist von Irrthümern und Schrullen, aber durchaus auf den fleissigsten Forschungen beruht und dem Geschichtsschreiber und Literarhistoriker, bei etwas vorsichtiger Benützung, ausgezeichnete
Dienste leisten kann ... So sehr die tadellose Correktheit gerade bei Arbeiten solcher
Art das allerwichtigste Erfordernis ist, so schwer ist dieselbe doch in Folge der
Massenhaftigkeit - der vorliegende Band umfasst 1473 [!] Nummern - und theilweise Unzugänglichkeit des aufgearbeiteten Materials zu erreichen, wie dies schon
aus den zahlreichen Fällen zu ersehen ist, in denen Kertbeny die Angaben älterer
Bibliographen zu berichtigen in der Lage ist. So haben sich denn auch in den vorliegenden Band mancherlei Irrthümer eingeschlichen, welche den leichtgläubigen
und oberflächlichen Forscher im einzelnen Fall wohl irreführen können, den Werth
der überaus mühsamen und vielfach dankenswerten Arbeit jedoch nur wenig beeinträchtigen." (Ungarische Revue, 1881. S. 62-63.)
Diese Einschätzung - mit Hervorhebung der Bedeutung des Werkes und zugleich mit einer allgemeinen Kritik desselben - gilt auch noch heute für stichhaltig.
Trotz der vergangenen 88 Jahre steht eine gründlichere Bewertung dieser Bibliographie noch immer aus, zwar wurde inzwischen das gesammelte Material ungarischerseits von Apponyi, Ballagi, Hubay, und in der jüngsten Vergangenheit
deutscherseits von Jügelt - beträchtlich ergänzt. Die erwähnten Werke sammeln
aber aus einem abweichend umgrenzten Gebiete.
Die Bedeutung dieser Ergänzungen ergibt sich aus ihrem Verhältnis zum Kertbenyschen Korpus. Kertbenys Bibliographie enthält 1427 Nummern. In den obigen
Werken sind unter anderen insgesamt ca. 1120 deutschsprachige und in die behandelte Periode gehörige Drucke beschrieben. Davon dürfen aber höchstens 400
Nummern als wirkliche Ergänzungen (keine Wiederholungen) betrachtet werden.
Wenn wir dieses Ergänzungsverhältnis mit dem von anderer, die selbe Periode
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bearbeitenden Bibliographien vergleichen (z. B. Panzer, Hain, oder Szabó), so
fällt dieser Vergleich für Kertbeny nicht einmal so schlecht aus.
Andrerseits brauchen wir nicht beweisen, dass man dem Kertbenyschen Korpus
heute gewiss beträchtlichere Ergänzungen anreihen könnte aus dem neuen, seit
88 Jahren angeschwollenen Zuwachs der einzelnen Bibliotheken, aus den von Kertbeny nicht herangezogenen Sammlungen, aus den seither erschienenen Bibliographien, usw. Für uns ist aber viel mehr die Frage interessant, ob Kertbeny in
der von ihm aufgesuchten BUB eine tüchtige Arbeit geleistet hatte. Zu dieser Frage
verleitet uns die Tatsache, dass Kertbeny z. B. aus der BUB nur 15 Nummern erwähnte, von welchen er nicht mehr als 6 vorgefunden hat. Von den 1427 Werken
seiner Bibliographie kann Kertbeny nur 615 in ungarischen Bibliotheken nachweisen: 342 in der Ungarischen Nationalbibliothek, 90 in der Bibliothek der Ung.
Akademie der Wissenschaften, 140 in der Johann Törökschen Sammlung des
Bischofs Lorenz von Schlauch in Szatmár, 23 in der Festetich-Bibliothek in Keszthely, 15 in der BUB, 3 [!] bei Apponyi, 2 im Siebenbürgischen Museum in Kolozsvár, 1 bei Emich. (Kertbeny S. 524.) Auffallend ist die geringe Zahl der von Kertbeny herangezogenen Werke der BUB, der ältesten ungarischen wissenschaftlichen
Bibliothek. - Wir müssen allerdings feststellen, dass die Zahl der deutschsprachigen
Hungarica der BUB die der Ungarischen Nationalbibliothek bei weitem nicht
erreicht, und bleibt sogar hinter der der Bibliothek der Ungarischen Akademie
der Wissenschaften zurück.
Die bei Kertbeny (S. 391.) verzeichneten Drucke der BUB (in Klammern die
Nummer unseres Auswahl-Katalogs):
a) Aus dem Prayschen Index beschriebene, aber von Kertbeny nicht vorgefundene Drucke:
154 (-), 244 (8), 333 (26), 374 (-; Pray: - ) , 537 (21), 612 (100), 672 (38), 715 (43),
1012 (79).
b) Die nach Kertbeny in der BUB vorhandenen Drucke:
485 (15), 531 (23), 534 (22), 542 (-; Pray: - ) , 585 (-; Pray: - ; Kertbeny S. 145: - ) ,
587 (28).
a) und b) insgesamt nur 13 Nummern, da die Nr. 374 und 585 als Verschreibungen anzusehen sind. Die Nr. 154 und 542 haben auch wir nicht vorgefunden.
c) Die BUB - Nummern einiger, bereits bei Pray beschriebenen Drucke, auf
welche Kertbeny nicht verweist:
10, 11, 14, 20, 32, 41, 45, 47, 54, 77, 82, 104, 105.
Die bei c) aufgezählten Nummern bekräftigen unsere Vermutung, wonach
Kertbenys Bibliographie eigentlich schon vor 88 Jahren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben durfte. Um aber auch Kertbeny gewissermassen gerecht zu
werden, müssen wir erwähnen, dass er die Sichtung der BUB-Bestände im Jahre
1877 versuchte, als der Nachweis der Drucke infolge der vor zwei Jahren stattgefundenen Umsiedlung der Bibliothek in das neue Gebäude, der begonnenen
Rekatalogisierung und des damit verbundenen neuen Aufstellungssystems wahrscheinlich keine leichte Aufgabe war.
Kertbeny hat den Prayschen Index mit seinen ca. 4200 Nummern weit überschätzt, als er glaubte, dass dieser „gut an 10,000 Nr. enthält." Der Index erschien
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im J, 1780-1781. und sollte als ein Raritätenkatalog betrachtet werden in einer
Zeit, als nach einer „Connotatio summaria ... in Bibliotheca Regiae Universitatis
Budensis Librorum voluminibus constiterit exeunte anno 1783. ..." insgesamt
15,494 Bd. vorhanden sein sollten (Aufzeichnungen von M. G. Kovachich in der
Handschriftensammlung der Ung. Nationalbibliothek in Budapest). Weit übertrieben scheint seine Vermutung, wonach die bei Pray verzeichneten Werke „heute
1877 durchaus nicht mehr auffindbar" wären. Damit wollen wir aber durchaus
nicht behaupten, als ob der Praysche Korpus „heute 1968" vollzählig nachzuweisen wäre. Diese Frage sollte bei Gelegenheit wirklich eingehender untersucht
werden.
Zur Frage der Genauigkeit haben sich mehrere geäussert. Neben den vorsichtigen
Bemerkungen von Gustav Heinrich, oder Carl Göllner (im Vorwort seiner Bibliographie) lesen wir bei Apponyi I. 171, 229, 283, 632 schon eine lebhaftere Kritik.
Auch wir können es bekräftigen, dass die beträchtliche Zahl der unkorrigierten
Druckfehler, die Versenreibungen, die willkürlichen und ohne Vermerk durchgeführten Verkürzungen, die fragmentarisch beschriebenen Nachfolge-Ausgaben
einzelner Werke die Identifizierungsarbeit mit den Kertbenyschen Angaben manchmal äusserst schwer machen. Kálmán Benda tadelt ausserdem die veralteten Auswahlprinzipien, die Unvollständigkeit der Kertbenyschen Bibliographie (A törökkor német újságirodalma. A XV-XVII. századi német hírlapok magyar vonatkozásainak forráskritikájához, in: A Magyar Töténettudományi Intézet Évkönyve 1942.
Budapest, 1942. S. 203.)
Das Echo dieser, für den die Literatur des Türkenkrieges im 15. und 16. Jh.
bearbeitenden Forscher unerlässlichen Bibliographie war von Seite der Zeitgenossen
äusserst spärlich. Nicht einmal die bibliographische Verewigung ist gelungen. József
Szinnyei, der übrigens in seinem grossangelegten biographischen Lexikon über
ungarische Schriftsteller Kertbenys Leben und Werke ziemlich eingehend behandelt
(Bd. 6., Budapest, 1899. Sp. 133-146.) vergisst [!] Kertbenys Bibliographie zu erwähnen, und die andere, nach Kertbenys Tode (er starb am 23. Jan. 1882.) von
Géza Petrik beendete Bibliographie für die Jahren 1801-1860 lässt er statt 1886,
im Jahre 1880 erscheinen. Auch Géza Petrik hat das Seine geleistet, denn er lässt
Kertbenys Werk statt 1880 im Jahre 1881 erscheinen. (Magyar Könyvészet 1876-1885.
Budapest, 1890). Beide wurden so zur Quelle von Fehlangaben.
Um der Verbreitung im Ausland alle Hindernisse wegzuräumen, hat Kertbeny
seine Bibliographie zweisprachig, ungarisch und deutsch abgefasst. Interessanterweise kann man heute Kertbenys Namen in den bekanntesten bibliographischen
Nachschlagewerken für die deutsche und österreichische Geschichtsliteratur, wie
Potthast (2. verb, und verm. Aufl., Berlin, 1896.), Dahlmann - Waitz (9. Aufl.,
Leipzig, 1931.), G. Franz (München, 1951.), Uhlirz (2. neubearbeitete Aufl., Bd.
I., Graz-Wien-Köln, 1963.) nicht finden. In anderen Werken sehen wir zwar Zeichen
der Kenntnisnahme, wie z. B. bei T. Besterman (Early printed books to the end
of the sixteenth century. A bibliography of bibliographies. 2. ed. rev. and much
enlarged, Geneve, 1961.), aber Kertbenys Bibliographie kann die bei Besterman
fehlende Alte Ungarische Bibliothek von Szabó und deren Ergänzungen von
Sztripszky nicht ersetzen, die ja bis zum J. 1600 gerechnet insgesamt 2791 Werke
beschreiben. Vorbildlicher weise hat Josef Benzing in seinem Buchdruckerlexikon
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(Frankfurt/M., 1952.) die wichtigsten ungarischen Bibliographien für die behandelte Periode herangezogen.
Wir wollen mit unserem Auswahl-Katalog auf die in den hier beschriebenen
Drucken enthaltenen ungarischen Relationen aufmerksam machen, dabei aber
zu Identifizierungsarbeiten gut verwendbare Titelaufnahmen liefern. Um mit den
ungarischen Relationen eine nähere Bekanntschaft zu ermöglichen, geben wir
Textproben, manchmal auch dann, wenn diese anderswo bereits zitiert wurden.
Zur weiteren Orientierung dient eine bibliographische Konkordanz bei jeder Nummer.
Unsere Aufmerksamkeit richteten wir auch dem den einzelnen Drucken vorangehenden Teil hinzu, wo Vorwort und Widmung vielmals aufschlussreiche Angaben
enthalten. Zuletzt geben wir nicht nur die Signatur der BUB an, sondern auch die
wichtigeren Merkmale unserer Exemplare, sowie handschriftliche Eintragungen,
wenn diese auf einen Possessor verweisen. Wir haben im ersten Teil jene deutschsprachigen Drucke bis zum J. 1600 gesammelt, die in Ungarn gedruckt worden
sind, oder von einem ungarischen Verfasser (Übersetzer) stammen, die eine ungarische Relation als Gegenstand behandeln, und solche, die in einer Hungarica
-Bibliographie schon beschrieben wurden. Der letztere Gesichtspunkt erweitert
gewissermassen unseren Sammelbereich, denn Kertbeny hat z. B. auch solche
Drucke beschrieben, die übrigens in keiner Hungarica-Sammlung Platz gefunden
hätten.
Die Arbeit wurde durch das Vorhandensein einer allgemeinen Hungarica Sammlung der BUB (MV) und der von Szabó abweichend numerierten Sammlung
der Alten Ungarischen Bibliothek (RMK) beträchtlich erleichtert. Aus der ersten
haben wir hier 39, aus der anderen 11 Nummern verwenden können. Wir mussten
aber weit über diese Sammlungen hinausgreifen, und haben hier insgesamt 112
Drucke beschrieben, auf zwei weitere verwiesen (bei Nr. 70), wobei wir uns um eine
Vollständigkeit zu erreichen bestrebten. Damit soll aber die Möglichkeit einer
späteren geringeren Ergänzung nicht ausgeschlossen werden.
Aus drucktechnischen Gründen wurden а, о und u mit daraufgesetztem e auf ä,ö
und ü umgeschrieben. Bei Satz- und Worttrennung wurden, oder, und - oder =
verwendet. Die Varianten für etc. wurden zumeist auf & с umgeschrieben. Titelbilder wurden im Titeltext in Klammern angedeutet.
Am Schluss befindet sich das Verfasserverzeichnis und das Verzeichnis der
benützten Nachschlagewerke. Personen- und Sachregister, Drucker- und Druckortverzeichnis sollen aber erst dem 3. Teil (1711—1800) angehängt werden.
1

1475. Blaubeuren, C. Mancz

EYB, Albrecht von: [Ehebüchlein.]
[Am Schluss:] Mcccclxxv. | Conradus Mancz zu blaubürren. ||
4°. [124] Bl. Ohne Signatur.
Ung. Rel.: Auf den Bl. [110b—121a] wird unter dem Titel: Das kain sünder
verczwyffele sol - eine aus dem Latein übersetzte Legende erzählt von einem in
Inzest erzeugten Königssohn, den ein nicht mit dem Namen erwähnter ungarischer
König als Findelkind aufnahm und mit dem Namen Albanus adoptierte und ihn
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von seinem Volke als seinen Nachfolger anerkennen Hess, usw. - Auf eine deutsche
Fassung dieser Legende machte zuerst K. Lachmann in seiner im J. 1836. gehaltenen akademischen Vorlesung aufmerksam (Über drei Bruchstücke niederrheinischer Gedichte aus dem zwölften und aus dem Anfange des dreizehnten Jh-s, auch in K. Lachmann: Kleinere Schriften, Bd. 1., Berlin, 1876. S. 521 ff.), aber
er kennt die Fabel nicht, konnte aus dem Bruchstück keinen Anhaltspunkt ergreifen,
denn nicht einmal der Name Albanus kommt dort vor.
Bei C. Kraus (Deutsche Gedichte des zwölften Jh-s, Halle, 1894. S. 41-45.
und 197-217.) finden wir neben dem moselfränkischen Text auch einen Hinweis
auf den Verfasser, den er in Transmundus, in dem stellvertretenden Kanzler des
römischen Stuhls in den J. 1185-1186. auffinden glaubt, der das vermutete lateinische Original seinem Werk „Summa dictaminis" angehängt hatte. Woher Transmundus diese ungarische Relation nimmt, ist nicht bekannt. Die Legende kommt
in den von Kraus ohne Anspruch auf Vollständigkeit angeführten 11 Handschriften meistens mit dem Titel Vita, oder Passió S. Albani vor.
M. Herrmann erwähnt in seiner Monographie (Albrecht von Eyb und die
Frühzeit des deutschen Humanismus, Berlin, 1893. S. 290 ff.) drei deutsche Bearbeitungen: die bei Lachmann beschriebene, die gereimte Fassung von Andreas
Kurzmann (einen Teil davon veröffentliche Schönbach in: Wiener Sitzungsberichte
der Phil.-Hist. Klasse, 88 (1877.) S. 865 ff.), und die dritte Bearbeitung ist die Eybsche
im Ehebüchlein. Nach Herrmann soll der, durch M. Haupt veröffentlichte (História Albani martyris, in: Monatsberichte der Berliner Akad. 1860. S. 241 ff.) und
mit den Varianten einer zweiten Lektion, sowie der Pariser Arsenalhandschrift
(hrsg. von R. Köhler in der [Pfeifferschen] Germania 14 (1869) S. 302 ff.) richtiggestellte lateinische Text Eyb als Quelle gedient haben.
F. A. Gombos setzt die Legende in das Zeitalter des ersten ungarischen Königs
(Saint Étienne dans l'historiographie européenne du moyen äge, Budapest, 1938.
S. 6. und Anm. 55.) Gombos verweist aber nur auf die lateinische Originalfassung
von Transamundus und erwähnt die deutschen Fassungen nicht.
Nach BMC IL S. 564 ist das die einzige Ausg. von С Mancz, wo er Datum,
Druckort und seinen Namen verzeichnet hatte. - GW 9524 kennt 4 Exemplare.
Hain 6832 - GW 9524. - Das Ehebüchlein erschien in mehreren Ausg., zuerst
im J. 1472. Vgl. Hain 6826 und GW 9520.
BUB: Ősny. 30 - Die Bl. [1-4.] fehlen. In unserem Exemplar sind die Bl.
[91-100] nach [101-110] gebunden. - Auf der Innenseite des Vorderdeckels mit
Hschr.: Dises Buech schenckt mir alhie vndterschrieb mein gliebter Herr Schwocher
und Vatter Erasm. Wihenperger zu guetter gedechtnuss ... Ja Prandt ... Erasmus.
- Auf Bl. [5a] mit Hschr.: Monas Tallensis Ordinis S. Pauli primi Eremitae Cathalogo inscriptus 1650.
2

[1493.] Leipzig, [G. Böttiger]

Wie vnd mit welcherley heriikeyt vnd so = [ lempniteten. Auch dureh welche Bischöfe
pre | laten Fürsten vnd Herren, dass begengnisze | vnd Exequien etwan desz allerdurchleuchti = | gisten Grosmechtigisten Fürsten vnd Herren | Herren Friderichs
desz heyligen Römischen | Reichs keysers. Zcu Hungern Koniges & с ] Vnnd Ertz207

hertzogen czu Osterreich & с. vn = | sers Allergnedigsten herren mildesz seliges
vn | löblichs gedechtnisz. Czu Wyenn yn Oster = | reich gehalden vorbracht vn
begangen sey. | [Holzschn.: Begräbnisszene.] [Am Schluss:] Impressum Lyptzk.
[Gregorius Böttiger.]
4°. [6] Bl. - Bl. [lb]: Vermerckt yn dem iare do man czalte von Cristge [ purt.
M.CCCC. vnd lxxxxiij. Am achtten tag nach | sannd Niclastage hat man löblichen
begange yn der | erlichen stadt wien czu Osterreich den allerdurchleu = [ chtigsten
Grossmechtigste Fürsten vnd herren. herren | Friderichen ...
Ung. Rel.: Bl. A3b: ... Dasz königreich czu Hungern. | Der herre vő Ellerpach herr czu Medericz & с Span | czu Presspurg & с dasz Bannyr getragen. |
Zteckel Jacob hat den helm getragen. [ Sotzsche Nicolacsy hat den schilt getragen. |
kysgraw vnd Gebhart Laszlaw haben dasz pferd ge j fürt Und die acht edeln. | Bl. A4b unten: Der Bischoff von vesperin vnd desz Lantgraven vő | Hessen desz
eitern botschaft miteinander.
Hain I. 7387 - BMC III. S. 647 - Apponyi I. 25 und Hubay 8 beschreiben eine
andere Ausg. (d. h. Hain I. 2738.)
BUB: Ősny. 961 - Nur die Bl. A 3 _ 4 vorhanden. Beschreibung also nach BMC
III. S. 647. - Zum Vergleich und Identifizierung konnten wir leider kein Exemplar
heranziehen.
3

1493. Nürnberg, A. Koberger

[SCHEDEL, Hartmannus:] REgister Des [ buchs der C r o = | niken vnd geschienten | mit figure vnd pildnus = | sen wn[!] anbegin der weit | bis auf dise vnsere Zeit |
[Zierde.] || [Am Schluss:] Hie ist entlich beschlossen das buch der Cronicken vnd
gedechtnus wirdigern | geschichte vö anbegyn d' werlt [!] bis auf dise vnszere zeit
vö hohgelerte manne in | latéin mit groszem fleisz vnd rechtfertigung versarhelt.
vnd durch Georgium al [ ten deszmals losungschreiber zu Nürmberg ausz deselben
latéin zu zeiten von | maynung zu maynung. vnnd beyweylen (nit on vrsach) auszzugs weise in diss [ teütsch gebracht, vnnd darnach durch den erbern vnnd achtpern Anthonien | koberger daselbst zu Nürmberg gedruckt, auf anregüg vnd begern
der erbern | vnd weysen Sebalden schreyers vnd Sebastian kamermaisters burger
da ] selbst, vnd auch mitanhangung Michael wolgemütz vnnd Wilhelm pleyden | wurffs maier daselbst auch mitburger die diss werck mit figuren wereklich
ge | ziert haben. Volbracht am. xxiij. tag des monats Decembris Nach der gepurt |
Cristi vnszers haylands M.cccc.xciij. iar. ||
2°. Register: [10], CCLXXXVI Bl. Ohne Signatur. Mit Holzschn.
Ung. Rel.: Bl. 1386-139a: [Stadtansicht von Buda, Ofen.] - Bl. 269-271:
Won dem hungrischen land vnd den gschihten darin. - Ausserdem vieles verstreut
im Text.
Panzer I. 360 - Hain II. 14 510 - Kertbeny 48 - Ballagi 42 - BMC II. S. 437
BUB: Ősny. 490/a - Die Bl. 169, 173, 281, 283-284. fehlen, die Bl. 243-248
verbunden. - Auf d. Kopf. d. Tbl. mit Hschr.: Ex Bibliotheca Samariensi PP:
ordinis Minimorum. S. Francisci de Paulo.
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4

11510.] s. I. et typ.

Von dem newen Propheten in Per | sia Sophey genant, Vnnd von seiner geburt,
Auch von seynen | Kriegen, vnd mechtigem gewalt. [ [Von rechts heranziehende
Türkenschar.] ||
4°. [4] Bl.
Ung. Rel.: Bl. [3b]: ... Der Römischen Keyserlichen Maiestat | zu geschickt
von Hungern, ]|
Kertbeny 74 mit Abweichungen. - Weller 607.
BUB: MV 71 - Bl. [4.] leer.
5

1522. Augsburg, M. Ramminger

[MEISTERLEIN, Sigmund:] Ain schöne Chronic vnd Hystoria, wye nach der
Sündflusz Noae die Teutschen das streitbar Volck ihren anfang empfangen haben,
besonders den ersten Namen Schwaben geheissen worden ... auch dabey von der
kayserlichen stat Augspurg ain Vaterland der Schwaben was daselbst von jren
Christlichen anfengen im Glauben Cristi, Auch von vil kaysern, vnd auch vil jrer
byschoff, vnd ander prelaten gehandelt worden ist, gar schön zu hören. [| [Am Schluss: ]
Volendung dysz wercks in der Kay serlichen | reichszstat Augspurg ... Vnd G e = |
druckt durch Mel= | chior Raminger | Jm jar M.DXXII. ||
2°. XLVII, [2], Register: [2] Bl. A5, B 6 -J 3 . Mit farbigen Holzschn.
Ung. Rel.:Bl. 33b-34b: ... von dem wyetrich Attila vnnd wie er Sant Affra
kirchen verprennet, auch | von Sant Bonifacio vnd was zu der zeyt geschechen
ist ... - Bl. 36b: [ganzseitiger farbiger Holzschn.: Die Ungarnschlacht bei Augsburg im J. 955.] - Bl. 37-38: Von Sant Vlrichs schlacht auff dem Lechueld | Wye
die vnger heer kommen für Auspurg vnd wie sy | durch das verdienen Sant Virich
vnd ermanung kaiser Otto auff dem lech | feld erschlug ... - Von den farbigen
Holzschn. ist allein der oben erwähnte mit Monogramm versehen, und dieses verweist auf Hans Schäufelin (Vgl. Nagler III. 1449/9.).
Panzer II. 1559 - Graesse II. S. 140 - BM: GC 39. Sp. 102. und BMC: Short,
S. 204 weichen nicht nur von Panzer, aber auch voneinander ab.
BUB: Vet. 22/10 - Die Bl. I-II. fehlen. Titelbeschreibung also nach Panzer
II. 1559. - Auf Bl. lila, mit Hschr.: Monas. Tallensis Catalog, inscriptus 1646.
6

1522. Speyer, J. Eckhart

TRITHEIM, Johann: Eyn schone. | Cronica vö Er [ stem vrsprück vn vfwachsen [
der Fräcken wie sie in Deut= | seh Landt komen. Auch von | dheren Kunig, Hertzogen, gemeyns Adels vn | volcks, berümlichsten Kriegs vnd andern Tu | gentlichen
vbungen, Da durch sie beynach [ gantze Europam bestritten vnnd erobert. Vö |
dem Erwirdigen vatter Hern Johansen wey | lant Abbt zu Spanheim, ausz vil seltzamen | wenig gehörten Historien, beim kürtzsten | verfast, NewHchst durch den
Hoch = | gelerten Hern Jacoben Schenck | der rechten Doctor ausz La = | tin
in Deutsch trans = | feriert vnd ge = ] zogen. ||
14 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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[Am Schluss:] Hie endet Franckischer Chronick vnd geschichten kurtzer | auszzug
vnnd Summari, Durch Heren Johansen Triten = | heim weylandt zu Sanct Jacob,
vormals zu Span = | heym Abt von vrsprung der Francke des zwein = | tzigsten
dags desz wintermonats, Nach | Christ geburt funffzehe hundert vn | vierzehende
seins alters im | zwey vn funff = | zisten iare | Gedruckt vnd volendt zu Speyer,
durch den Ersamen | Johans Eckharten, dinstags nach vnser | frawe Lichtmesz,
nach Christ geburt | dausent funffhundertzwen = | tzig vndzwey iar. | ...
2°. [16], CXX, [1] S. [8], A6 - L4, (L 3 _ 4 . leer.) Mit rahmenartigem Titelholzschn. - S. [3]: SEndbrieff Hern Johansen Tryttenheymers weylant zu | Sanct Jacob ...
an de ... Hern Loren = [ tzen Edels vn altes geschlechts vő By | bera des hochberumpten stiffts | zu Wurtzburg Bischoffen ... - S. [6]: Vorrede ... - S. [9]: Register ... - S. [16]: Ausz diesem hernach benenten history schreybern | sagt ... er
dysz | buch gezogen vnd genomen | habe.
Ung. Rel.: S. 72-73: [Die Hunnenzüge nach Frankreich und Italien. Es wird
Attila „Kunig zu Vngeren" genannt.]
Panzer II. 1560 mit Abweichungen. - BMC: Short, S. 870.
BUB: Vet. 22/25.
7

1524. s. 1. et typ.

Eyn warhafftig geschieht | wie Casper Tawber, Burger zu Wien | in Osterreich für
ein Ketzer, vnnd | zű dem todt verurtaylt vnd | ausz gefürt worden ist. | 1524. |
Herr gib mich nicht in den willen meiner feynde, | dann es seind falsche zeugen wider
mich auff ge= [ standen, vnd reden freuel on schew. Psalmo. 26. ||
4°. [10] Bl. A4 - C2. Mit Titelbordüre.
Kertbeny 220.
BUB: Vet. 24/16.
8

1526. Strassburg, W. Köpffei

HUTTICHIUS, Johannes: Römische Key = | ser ab contrauegt, vom | ersten Caio
Julio an vntz vff den jetzige | H. K. Carolum. Mit kurtzer anzey = | gung ires
lebens, dapffer thate | vnd Historien. | [Drucker signet.} Gedruckt mit Key serlicher freyheit zu | Straszburg bey Wolffen Köpffei. | M.D.xxvj. ||
8°. Register: [8], CLV, [1] Bl. a8 - x4. Mit Münzbildn. der Kaiser. - Bl. [lb]:
Wolff Köpphel zum [ leser vnd Hebhaber der Historien. | Als ich erstmal | disz
büchlin von den Römi= | sehen Keysern Johannis | Huttichij ..., zű latin gedruckt,
ist viler begerd an | mich kummen, das ich solchs im Deutsche ] auch liesz auszgeen ... - Bl. [2a]: Register ... - Am Schluss: Gedruckt zu Straszburg bey | Wolff
Köpphel | M.D.xxvj. || Am Schluss ein Extrabl. mit Druckersignet.
Ung. Rel.: Bl. 149b: Sigmund, aber ohne Bildn. - Bl. 151b: Friedrich III.,
mit Bildn., u. a.
Pray I. S. 528 - Kertbeny 244 - Unser Exemplar hat Kertbeny nicht vorgefunden.
BUB: Vet. 26/9 - Auf d. Kopf. d. Tbl. mit Hschr.: Joh. Laber [?] Cone. P.
1633. - und in der Mitte: Coli. Soc. JESV Posonii Ad S. Salvatorem 1692.
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9

[1526.] s. 1, et typ.

Das ist ein anschlag eyns | zugs wider die Türekenn, Vnnd | alle die wyder den
Christenlich = | en Glawbenn seyndt. | [Türkischer Kopf mit der Rundschrift: Die
Sterck Gottes - Jst aller menschen Sigill.]
4°. [4] Bl. A4.
Ung. Rel.: Aufruf zur Schaffung eines Geldfonds für einen Heerzug gegen
den Türken, wobei mit „Vngerisch Guldin" gerechnet wird.
Weller 3713 - Kertbeny 248 - Ballagi 290 - Hubay 61 - Göllner 108.
BUB: MV 86.
10

[1528.1 Augsburg, P. Ulhart

Chronica New: Ma = [ nicherlay Historien, vnnd beson= | dere geschichten, Kürtzlich be = | greyffend, Von dem Jar der | geburt vnsers seligmachers | Jesu Christi,
bisz in das | M.D. vnd xxviij. | Erlengeret. | [Zierde.] Gott allain, lob vnd | Eer.
Amen. || [Am Schluss:] Getruckt in der Kayserlichen statt Augspurg, [ durch Philipp
Vihart. ||
4°. [40] Bl. A 4 - K4. Mit rahmenartigem Titelbild.
Ung. Rel.: Verstreut im Text über den Türkenkrieg in Ungarn vom J. 1444.
bis 1527.
Pray I. 255 ungenau - Graesse IL S. 140. Sp. 2. mit Abweichungen - Ballagi
350 mit Abweichungen. - BMC: Short, S. 204 mit Abweichungen.
BUB: Vet. 28/16 - Der Kopfteil der Bl. abgebröckelt.
11

1531. Strassburg, В. Beck

FRANCK, Sebastian: Chronica, | Zeytbuch vnd gesehycht = | bibel von anbegyn
bisz inn disz ge= | genwertig M.D.xxxj. jar. Darin beide Gottes vnd | der weit lauff,
hendel, art, wort, werck, thün, lassen, kriegen, wesen, vnd leben | ersehen vnd
begriffen wirt. Mit vil wunderbarlichen gedechtniszwürdige wor = | ten vnd thatte,
guten vnd bőszen Regimenté, Decrete. & с. Von alle Römischen | Keisern, Bäpsten,
Concilien, Ketzern, Orden vn Secten, beide d' Juden vn j Christen. Von dem vrsprung
vnd vrhab aller breüch vnd miszbreüch der Rhömi= | sehe kirche, als der Bilder,.
H.eer, Messz, Ceremonien. &c. so yetz im Bapstum | im schwanck geen, wie eins
nach dem anderen sey einbrochen, was, wa, wan, | durch wen, vnd warumb. Ankunfft
viler Reich, breüch, neüwer fünd. &c. | Summa hierin findestu gleich ein begriff,
summari, innhalt vn Schatzkammer, nit aller, | sunder der Chronickwirdigsten,
auszerlesznen Historien, eingeleibt, vnnd aus vilen | von weirtem doch angenummenen glaubwirdigen büchern, gleich als in ein | ymmen korb müselig zűsamen
tragen, in seer gutter Ordnung für j die äugen gesteh, vnd in. iij. Chronick od' haubtbücher, | verfaszt. Durch Sebastianum Fräcken von [ Word, vormals in teütscher
z u n = ] gen, nie gehört noch ge= | lesen. | Jnnhalt begriff vnd gleichsam ein Juuentarium und Register diser | gantzen Chronicken, findestu zu ruck disz plats. | Kumpt
her vnd schawet die werck des Herren. Psalm, xlvj.lxiiij. | Anno, M.D.XXXI. ||
14*
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2°. [12], DXXVI Bl. [6], a6 - z6, A6 - Z6, aa6 - zz6, AA 6 - VV4. - Am Schluss:
Getruckt zu Straszburg. Durch Balthassar Beck. Vnd vollendet | am Fiinfften tag
des Herbstmonats. Jm Jar. M.D.XXXj. - Mit Quellenverzeichnis.
Ung. Rel.: Bl. 157: Von Athila dem kunig Hunorum. - Bl. 219: Zug wider
den Türeken [im J. 1514. Jäckel Jörg und der ung. Bauernaufstand.] - Bl. 241:
Schlacht in Hungern wider den Türeken | verloren, darinn der Künig selbs vmbkame [Mohács, 1526.] - Bl. 244-245: Jüngste Belegerung, stürmung vnd eroberung
der statt Ofen in Vngern | von dem Türckischen Keyser [im J. 1529.] - Ausserdem
vieles verstreut im Text.
Pray I. S. 415 - Kertbeny 421 - Ballagi 409 - BMC: Short, S. 316.
BUB: Vet. 31/32 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Coli. Societatis JESV Posonij 1703.
12

1531. s. 1. et typ.

CÁRION, Johannes: Bedeutnus vnd Offen = [ barung warer hymlischer jn-- [ fluentz
des hocherfarnen Magistri Johannis | Carionis Bütickheymensis С F. G. vő Brandemburg | Mathematici, von jaren zu jarn werende, Bisz man | schreibt. 1550.
Jar, alle Landschafft Stän = | de vnnd einflusz, klerlich betreffendt. | Figura coeli
tempore prineipij mundi. [ [In der Mitte einer Horoskoptafel eine Schlachtszene.]
Gebessert vnnd verlengt mit anhang einer verborgnen | Prophecey, auch Johannis
Carionis. | M.D.XXXI. ||
4°. [28] Bl. A4 - G4. Mit den Sternbildern illustriert. - Bl. Alb: [Einer Frauengestalt gegenüber sitzende Königsfigur.] - Bl. A 2 a: Dem ... Fürsten ... Joachim |
Marggrauen zu Brandenburg, dem Jüngern ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum
Berlyn am tag Jnno | centum der mindern zal 29. ... Johann Cárion Magister.
Ung. Rel.: Bl. A 4 a: ... Auch in vergangnen. 1529. Jar mit des Türcké" [ zükunfft,
vn mit der greulichen weheklagung Wien, Ofen vn | andern vmbligenden Vngerischen
vnd Osterreichischen Ste = | ten, Schlössern vnd Flecken ... in dem selbe | Jar erst
wyderumb dem Römischen Reych gegeben würde ... Noch dannocht | hab ich
vnangefochten nicht bleyben künden, sonder einer der | sich nennet Andreas Perlachius von Wien hat wider mich ge ] schriben, vnnd mich nicht mit geryngen scheltworten gegenn | Künigklicher May. vonnVngern vnnd Behem geschmehet, wellicher
mir entgegen vnnd den von Wyen, frewd, fryd, vn | glückliche zeyt verkündet,
Eben da sie layder Gott erparm es [ mit allen engsten vnd nötten vmbfangen waren.
BUB: Vet. 31/18.
13

[1532.] Wittenberg, G. Rhau

CÁRION, Johannes: Chronica | durch Magistrü | Johan Cárion, vleis = [ sig zusamen gezo = | gen, meniglich | nützlich zu [ lesen. || [Am Schluss:] Gedruckt zu
Wittern | berg durch Geor= | gen Rhaw. ||
4°. [1], 170 Bl. A4 - Z 4 , Aa4 - Vv4. Mit rahmenartigem Titelbild. - Bl. la: Dem ...
Fürsten vn herrn, | ... Joachim, Marggrauen zu Brandenburg ... [Am Ende d.
Vorrede:] Datum | zu Berlin, Anno dni xxxj. ... Johann. Cario. - S. 9b: [Karte
Südosteuropa mit d. Nahen Osten.]
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Ung. Rel.: Verstreut im Text auch über Ungarn. Es reicht bis zum J. 1532.
Kertbeny 436-439 andere Ausgaben.
BUB: MV 156 - Auf d. Kopf d. Tbl. mit Hschr.: Ab jll: famil: C: de Nadásd:
[!] e Váth: 1767: V: Resid: ad S: fontem O: S: B: V: M: donatus. - Bl. 170b mit
Hschr.: Do man zalt 1534 Jar ist geborn mein dochter Katharina den 15 nouembris ...
14

1534. Tübingen, U. Morhart

FRANCK. Sebastian: Weltbuch: Spiegel | vn bildtnisz des gantzen erd= ] bodens von
Sebastiano Franco Wör= [densi in vier bücher, nemlich in Asiam, | Aphricam,
Europam, vnd Americam, gestelt vnd abteilt, Auch aller darin be j griffner Länder,
nation, prouintze, vnd Jnseln, gelegenheit, grosse, weite, ge | wächsz, eygentschafft,
vnd der darinn gelegner völcker vnd einwoner, nam = [ men, gestalt, leben, wesen,
religion, glauben, ceremonien, gsatz, régimet, | pollicey, sitten, brauch, krieg, gewerb, frücht, thier, kleydung vn ver | enderung, eygentlich für die äugen gestelt,
Auch etwas vő new [ gefundenen weiten, vnd Jnseln, nitt ausz Beroso, Joanne | de
monte villa, S. Brandons Histori, vn dergleichen | fabeln, sund' ausz angenumnen,
glaubwirdigen [ erfarne, weltschreibern, müselig zühauff t r a = | ge, vn ausz vilen
weitleüffigen büchern in | ein handtbűch eingeleibt vnd ver = [ faszt, vormals dergleichen | in Teütsch nie ausz = | gangen. | Mit einem zu end angehenckten Register
alles innhalts. ] Kumpt her ... | ANNO. M.D.XXXIIII. ||
2°. [6], CCXXXVII, Register: [7] Bl. [5], a6 - z6, A 6 - S8, (S8. leer). - Bl. [lb]:
Authores in disem werck citiert | vnd angezogen. - Bl. [2a]: Sebastian Franck von
Word | wünscht dem Gottseligen leser äugen vnd | hertz ... - Am Schluss: Getruckt zu Tübingen durch Virich Morhart, im tausent fünff | hundert vier vnd
dreyssigsten jar. - Am Ende d. Registers: End des Registers über die Coszmogra |
phey Sebastiani Franci, mit grossem | fleisz vnd arbeit zűsamen gele= | sen, im tausent fünff hun = | dert vier vnd dreys = | sigsten jar.
Ung. Rel.: Bl. 79-81: Von Hungária, das ist, vom Vngerland, vnd disz volcks j
weisz zuleben. - Bl. 99-114: História vö ] eynem ge= | fangnen Si | benbürger | in
d i e T ü r = | c k e i [von 1436 bis 1458] - Die ungarische Übersetzung von Ungarns
Beschreibung findet man bei István Szamota: Régi utazások Magyarországon és a
Balkán-félszigeten, 1054-1714. Budapest, 1891. S. 505 ff.
Pray I. S. 416 - BMC: Short, S. 316.
BUB: Vet. 34/43.
15

1534. s. 1. et typ.

FREYSTEIN, Johann Hauge zum: Der Hungern Chronica | inhaltend wie sie
anfengklich ins | land kommen sind, mit anzeygung aller irer König, | vnd was
sie namhafftigs gethon haben. Angefan | gen von irem ersten König Athila, vn
volfüret | bisz auff König Ludwig, so im 1526, jar bey | Mohatz vom Türeken
vmbkomen ist. | [Königsfigur auf dem Throne sitzend.] Jm druck yetz new auszgangen, Anno 1534. ||
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2°. 65 Bl. a4 - q5. Illustriert. - Bi. 165b [!]: Dises Buch der Vngerischen Chronicken, ist new | lieh verteutscht, vnd also zusamen gebracht worden | durch herr
Hansen Haugen zum Freystein, des ... König ... Ferdinanden, Römischer auch
zu Vngern ... König ... Rath vnd | Diener. Vnd yetzund in druck verordnet auff
kosten | vn darlegen Hansen Metzkers Bürger in Wien. An | no Domini 1534. ||
Ung. Rel.: Hier haben wir eine deutsche Bearbeitung und Fortsetzung der
im J. 1488. in Brunn und auch in Augsburg erschienenen lateinischen Chronik des
Johannes de Thurócz. Die Literatur über die lat. Ausg. s. bei Kosáry I. S. 146.
Eine grundlegende Quellenkritik des lat. Werkes gab neuerdings Elemér Mályusz
(A Thuróczy-krónika és forrásai, Budapest, 1967.)
Bei der Beschreibung dieser deutschen Ausg. haben die Bibliographen Schwierigkeiten gehabt. Pray beschriebt es zweimal (Bd. I. S. 255 f. und IL S. 488), zuerst
unter „Chronica", dann aber unter „Haugen", ausserdem quält er sich neben Hans
auch mit dem Vornamen Franciscus [!] ab. Ballagi 433 beschreibt es zwar unter
„Freystein", gibt aber trotz der Warnungen bei Kertbeny 485 noch immer 165 statt
65 Bl. an, und übersieht damit diesen Druckfehler. Potthast I. S. 231 schreibt „Haug
zum Freystein", BM: GC 109. Sp. 242 reiht es zum Stichwort „Hungarians" ein,
und dasselbe lesen wir in BMC: Short, S. 423. Denis reiht es mit der Nr. 387 in
seine Bibliographie der Wiener Drucke ein. Bei Mayer suchen wir diese Ausg.
umsonst. Apponyi III. 1691 hält es für ein Augsburger Druckwerk von Heinrich
Steiner. BM:GC gibt H. Metzker und Wien an, aber BMC: Short lässt es bei F.
Petri [!] in Nürnberg erscheinen, dieser ist aber daselbst am Ende im Druckerverzeichnis nicht zu finden, denn das Werk wird dort bei J. Petreius verzeichnet. Das
Interessanteste erfahren wir aber von Potthast! Nachdem unter anderen Pray und
Denis diese Ausg. schon in den J. 1780-1782. beschrieben haben, lesen wir es bei
ihm unter „Chronica" mit folgender Bemerkung: Bis jetzt von keinem (Hervorhebung von Potthast!) Bibliographen erwähnt ... Verf. [!] soll H. H a u g zum
F r e y s t e i n sein. Ausg.: Wien 1534 fol. Mit Holzschnitten. Sehr selten. - Auf S.
665. beschreibt Potthast die von ihm für die erste gehaltene Augsburger lat. Ausg.
dieser Chronik von Johannes de Thurócz, und bemerkt dann: Übers. [!] deutsch,
mit Fortsetz. (Augsburg) 1536. 4°. - Er weiss also von der von ihm selbst beschriebenen sog. Wiener Ausg. - wo er allerdings den Übersetzer noch für den Verfasser
hielt - hier nichts.
Die neuen Ergebnisse der Forschung über diese Ausg. fasst Gedeon Borsa
zusammen (Adalékok a „Hungern Chronica" 1534. évi kiadásának történetéhez,
in: Magyar Könyvszemle 77 (1961) S. 286-290.) Nach Josef Benzing („Der Hungern
Chronica" (Wien 1534) und ihr Drucker, in: Amor librorum, Zürich-Amsterdam,
1958. S. 59-64.) nimmt er an, dass das Werk durch J. Petreius in Nürnberg gedruckt
wurde, dass aber die Bl. k2 - k3 und p l 5 p 4 von J. Singriener aus Wien stammen,
lässt aber Benzings Feststellungen für alle Exemplare nicht verallgemeinern, da
er in einem Exemplar der Ungarischen Nationalbibliothek das Vorhandensein der
Singrienerschen Bl. bestreitet. Zugleich beweist er aber überzeugend, dass diese
die Originalblätter sind, da auch diese gleichmässig mit 39 Zeilen gedruckt sind,
wie die übrigen, wobei die Singrienerschen Bl. davon meistens abweichen (auf
Bl. 60a gibt es sogar nur 36 Zeilen). Nur auf den Singrienerschen Bl. sind die Blätterzahlen 38 und 60 mit Punkt versehen. Ausserdem gelingt es ihm, auch die Ursache
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dieses Blattwechsels zu erklären. Borsa zitiert die auf dem unteren Teil des Bl.
39a (k3a) im Kapitel 90. zu findbare, in Klammern gesetzte Bemerkung, die für
das protestantische Deutschland kennzeichnend, für den im katholisch gesinnten
Wien tätigen Verleger Metzker aber unerträglich war: (Nota, wie die Pebst zu
merung irer macht vnd weltlichen ehren, mit dem Banne vnd troung König und
Fürsten genött, vmb land vnd leut gedrungen vnd geässt haben.) Um die Nürnberger Herkunft dieser Blätter zu bekräftigen, verweist Borsa auf andere Stellen, wo
auf den Singrienerschen Bl. „Babst, auf den Nürnberger aber „Pebst" steht.
- Für die Namensform des Verfassers schlägt Borsa - sich offensichtlich auf Denis
und Ballagi stützend - Freistein, Hans Hauge zum vor.
BUB: MV 377 - 2 Exemplare. - Auf d. Vorderbl. d. 1. Exemplars mit Hschr.:
Bibl. Hung. Jankovichiana. Emptus Vienna ... - Auf Bl. 2a mit Hschr.: Ex libris
Joannis Henrici Kippes Franco Eltmanensis. A. 1663. - Die Bl. k2 - k3 und p l 5 p 4
weisen in beiden Exemplaren die Singrienerschen Abweichungen auf.
16

1535. s. 1. et typ.

TORQUATUS, Antonius: Ein Weyssagung von | den grösten verenderunge der
Reich, | D. Antonij Torquati von Ferrer, ho | chberümpt in der Astrologey, An | den
Durchleuchtigiste König | Matthiam von Vngern, | do man zelet 1480. be [ schriben,
vnd weret | bisz auff das | 1538. jar. [ Jetz new im druck auszgangen, vnd von eine
ge = [ lerten, so disz Prognostication beyhendig gehabt, [ darneben verzeychnet,
was sich laut dieser Weyssa = | gung von jar zu jar biszher verlauffen hat. Was [ sie
weyters bisz auff das 1538. jar verkündigt, wirt j ein yeglicher wol warnemen. [
1535. ||
4°. [13] Bl. a4 - c6, (c6. zum Hinterdeckel geklebt und leer.)
Ung. Rel.: Bl. b ^ : Vmb diese zeyt, von wegen der mancherley krieg | vnter
den Christen, auch von zwangs wege ettlicher || Christen, wirt das grausamste heer
d' | Türeken einnemen der vesten vnd wol | bewarfen örter der Christen, als Krie |
gischweissenburg. Wirt darnach wey | ter in Vngern zihen, vnd dasselbig ein [ nemen,
nit weniger durch der Vngern [ vntrew vnd zwitracht, als durch sein | eygne macht
erobert. Der König aus | Vngern dieser zeyt, wirt in disem krieg | durch betrug
vnd vntrew vmbkome, [ daher sich da ein grosse zwitracht des | Regiments halben
vnter den Vngern | entspringen wirt, also das etlich diesen | etlich einen andern
zu einem König ha | ben wollen. | Das Türkisch volck wirt schier a l = | les land
Pannonié verheren verbrenne j vnd verwüsten, vnd einen grossen raub, der menner |
vnd weyber on zal, gefenglich mit sich hinweg füren | Es werden zwen könig in
Vngern erweit werde, einer durch ehrgeitzigkeyt vnd gunst, mit zanck einge = | trungen, Der ander durch recht vnd ordenliche weisz | aus dem alten geschlecht des
reichs von Vngern er = [ weit. Vnd das wirt diser König sein, durch welches | macht
der Othomanner könig vmbbracht sol werde [ Vmb welcher that willen die Vngern
vnd Deutsche [ ein grosses lob werden erlangen. || Aber die gestirn zeyge an einen
grossen König aus J Hispanien, ein geborner Hispaner, der sol dem Römi — [ sehen
reich grosse macht zubringen, vnd ein Römisch | = er [!] Kaiser sein, der könig aus
Vngern soll sonderliche | grosse ehr daher erlangen. - A 4 b: Vmb diese zeyt werden
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sich gros | se embörung vnd blűtvergiessens in | Deutschen landen erheben, Das
ge = ] mein volck wirt sich wider die Ober |[ keyt entbören, vnd solche auffrur wirt
sich erstlich in | Vngern anfahen, do dan die Geystlichen ein vrsach | viler vbel sein
werden. - Es ist dies eine ganz offensichtliche Anspielung auf den ungarischen
Bauernaufstand vom J. 1514., und oben, auf die verhängnisvolle Schlacht bei Mohács im J. 1526.
Die Marginalbemerkungen beschreiben inzwischen - nicht immer ganz getreu
- die geschichtlichen Ereignisse der 10-er, 20-er Jahre des 16. Jh. - J. Rohr schreibt
für die Entstehungszeit dieser „Prophetie" 1527 (Die Prophetie im letzten Jh. vor
der Reformation als Geschichtsquelle und Geschichtsfaktor, in: Historisches Jb.,
19 (1898) S. 55.)
Kertbeny 34 - Ballagi 437 - Hubay 158.
BUB: MV 490.
17

1536. Augsburg, P. Ulhart

FREYSTEIN, Johann Hauge zum: Der Hungern Chro = [ nica, inhaltend wie sy
anfeng = | klich ins land kommen seind, mit anzaigung | aller jrer Künig, vnd was
sy namhafftigs gethon | haben. Angefangen von jrem ersten Künig | Athila, vnnd
volfüret bisz auff Künig | Ludwig, so im M.D.xxvj. jar bey | Mohatz vom Türeken ]
vmbkömen ist. | [Königsfigur auf dem Throne sitzend mit 3 Personen.] Jm truck
yetz new auszgange. Anno. M.D.xxxvj. ||
4°. [83] Bl. A4 - X 4 , (X 4 . leer.) - Am Schluss: Dises Buch der Hungerischen
Chronicken, ist | Newlich verteütscht, vnd also zusamen gebracht worden | durch
Herr Hannsen Haugen zu Freystain, des ... Künig ... Ferdinanden, Römischer
auch zu Vngern ... Künig | ... Rath vnd | Diener. Getruckt in der Kaiserlichen
statt Augspurg, | durch Philipp Vihart. | Anno. 1536. ||
Ung. Rel.: Dies ist die 2. deutsche Ausg. der lateinischen Chronik des Johannes
de Thurócz. Eine frühere deutsche Ausg. vom J. 1534. s. Nr. 15.
Kertbeny 486 - Apponyi I. 261 - Ballagi 443 - Jügelt 9 - BMC: Short, S. 423.
BUB: MV 442.
18

1536. Augsburg, H. Steiner

[REICHENTHAL, Ulrich von:] Das Concilium. | So zu Constantz gehalten ist
worden, ] Des jars do man zalt von der geburdt vn = | sers erlösers M.CCCC.XIII.
Jar. Mit allen handlunge in Geyst = | liehen vn weltlichen Sachen, Auch was disz
mais für Bäpst, Kay = | ser, Künig, Fürsten vnd herrn & с Geystlichs vnd weltlichs |
stands, sampt den botschafften oder Legationen, der | Künigreychen, Lande vn
Stetten, die zű Con = | stantz erschinen seind, mit jre wappen Con = | trafect, vn mit
andern schönen figu= | ren vn gemäl, durchausz gezieret. | [Tholzschn.: thronender
Papst mit seinem Hofe.] || [Am Schluss:] Gedruckt vnd vollendet inn der Kayserlichen Statt Augspurg, | durch Heinrich Steyner, im Monat Decembris. | Anno,
M.D.XXXVI. ||
216

2°. CCXV Bl. A 6 - Z 6 , a6 - n5. Mit Holzschn. reich illustriert. - Bl. l b : Heinrich Stainer Bűchtrucker, zu dem leser. | Disz Buch ist... yetzund vö newem nach
gedruckt, ... - Bl. CCXVb: Holzschn.: Segen erteilender Papst.
Ung. Rel.: Verzeichnis und Wappen auch der Teilmehmer aus Ungarn. - Zur
Vollständigkeit und Echtheit einiger Ausg. sagt Michael G. Buck in seinem Vorwort (Ulrichs von Richental Chronik des Constanzer Concils 1414 bis 1418. Hrsg
v. M. G. Buck. [Nachdr.:] Hildesheim, 1962. S. 2.) folgendes: „Ausser den gedachten
codices gibt es von Richentals tagebuch oder conciliumbuch noch drei alte druckausgaben, nemlich zwei augsburger aus den jähren 1483 und 1538, [!] sowie einen
Frankfurter druck vom jähre 1575. Der text ist aber in allen vielfach gefälscht und
beschnitten. Überdies hat die Augsburger ausgäbe Richentals Constanzer deutsch
in augsburger schwäbisch umgesezt, was dem ganzen in seiner ursprünglichen
frische bedeutend geschadet hat."
Kertbeny 40 mit Abweichungen. - Apponyi I. 263 - Ballagi 445.
BUB: Metszetsz. 80 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Bennigsen Foerder. - Auf d.
Innenseite d. Vorderdeckels ein Ex libris: Ex BIBLIOTHECA Christiani Fridrici
EBERHARD, Lips. J. V. D.
19

[1536.] Nürnberg, С Zell

Canon oder auszle = [ gung diser gegenwertigen Mappen, ] Europa genant, Jn disem.
36. jar | zu Nürnberg auszgangen. | [Zweiköpfiger Adler mit Wappen.] || [Am
Schluss:] Gedruckt zu Nürmberg durch Christoff Zell. ||
4°. [18] Bl. A4 - D 2 , E4, (statt Ex steht B x .) - Bl. [2a]: Dem leser sey glück Vnd
heil.
Ung. Rel.: Bl. [11]: Hungerland. | Hungária ist vor zeyten inferior Pannónia
genant worden, | Seruia stosset gegen auffgang der Sunnen an Hungern, ge = | gen
mittag Jlliria, das ist der Schlauen landt, vnd was da | selbst an dem Venediger
meer anstöst, gegen nidergang Oster | reich vnd Böhem, Aber gegen mitternacht,
das Polnerlandt | vnd die Moschowyter. | Hungern hat gut wein vnd körn, wo
anders die Bawleut | nicht treg erfunden werden. Auch so hat das landt vil silber |
vnd gold, doch nicht fleyssig, ausz hinlessigkeyt der inwoner, | ersucht. Jr kleydung
ist ein enge lange huseck, ein hoher e n = | ger hüt auff dem haubt, vnd hoch stiffel
bisz an die knie ange= | zogen, Es ist ein grausam vnbarmhertzig volck gegen allen |
auszlendern, also, das ein Sprichwort ist, Es sol einer lieber || von den Türeken
gefangen werden, dan von den Hungern, vnd wiewol sie vnder anderm Christenlichem volck gezelt, so | sind sie doch mit vilen vnd mancherley irthum beladen,
die | dem Christlichen glauben vnd Gottes wort gantz entgegen [ erkant werde. Es
ist selte ein Hunger der sein seligkeyt bey Gott | suche vnd wart, sonder er sieht
vil mehr auff die heylig junck == | fraw Maria, oder auff ander liebe heyligen, dann
auff Got, [ Sunst sind die Hungern streytpar genüg, in sonderheyt gegen | de Türeken
haben sie sich streytens geübet, vn zum offtermal | dem Türeken sein tyrannisch
fürnemen gehindert vnd zer- | prochen.
BUB: MV 165.
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1536. s. 1. et typ.

FRANCK, Sc bastian: Chronica Zeit = | buch vnnd Geschichtbibell von | anbegyn
bis in das gegenwertig M.D.xxxvi. iar ver= ] lengt, Darinn beide Gottes vnd der
weit lauff, hendel, art. wort, werck, thűn, | lassen, kriegen, wesen, vn leben ersehen
vn begriffen wirt. Mit vil wunderbarli = | chen gedechtniswürdigen worten vn thaten,
guten vnd bösen Regimenten, De= |creten. & с Von allen Römischen Keisern,
Bäpsten, Concilien, Ketzern, Orden [ vnd Secten, beide der Juden, vnd Christen.
Von dem vrsprung vnd vrhab al = 11er breüch vnd miszbreüch der Römischen
kirchen, als der Bilder, H. ehr, Mess, | Ceremonien. & с so yetz im Bapstumb im
schwanck geen, wie eins nach dem an = | dem sey einbrochen, was, wa, wann, durch
wen, vnd warumb. Ankunfft viler | Reich, breüch, neüwer fünd. & с. | Summa
hierin findestu gleich ein begriff, summari, innhalt vnd schatzkamer, nit aller, |
sunder der Chronickwirdigsten, auszerlesznen Historien, eingeleibt, vnnd ausz j
vilen von weittem doch angenummenen glaubwirdigen büchern, gleich | als in ein
ymmen korb müselig zűsamen tragen, in sehr gutter j Ordnung für die äugen gesielt, vnnd in drey Chronick | oder hauptbücher, verfaszt. Durch Sebastianum |
Francken von Word, vormals in teüt = | scher zungen, nie gehört | noch gelesen. |
Jnnhalt begriff vnd gleichsam ein Jnuentarium vnd Register [ diser gantzen Chronicken, findestu zu rugk dis blats. [ Kumpt her ... | Anno M.D.XXXVI. ||
2°. [12], CCXCVIII, CCLXXV, Register: [26] Bl. [6], a2 - a8, (a8. ist leer),
6
b - z6, A6 - Z 6 , AA6 - ZZ 6 , aa6 - zz6, (zz6. ist leer,) a6 - e4. - Eigenes Tbl. besitzt:
Die drit Chronica der Bepst vnd | Geistlichen händel ...
Ung. Rel.: [Teil 1.] Bl. 243: Schlacht der Türeken vnd der Hungern [im J. 1444.
bei Varna.] - Bl. 244: Schlacht mit dem Türeken [bei Griechisch Weissenburg im
J. 1456.] - Bl. 245: Ein Türckisch schlosz belegert vnd erobert [d. h. Sabatz, durch
den ung. König Matthias im J. 1468.] - Bl. 254: Zug wider den Türeken [im J. 1514.
Jäckel Jörg und der ungarische Bauernaufstand.] - Bl. 277: Schlacht in Hungern
wider den Türeken ver= | loren, darin der künig selbs vmbkame [Schlacht bei Mohács im J. 1526.] - Bl. 280: Jüngste belegerung ... der statt Ofen in Vngern j von
dem Türekischen Keiser ... [im J. 1529.] - Ausserdem vieles verstreut im Text.
Pray I. S. 415 Ulm, I. Varnier - Kertbeny 422 Ulm, Joh. Varreies [!] - Ballagi
442 - BMC: Short, S. 316 Vlm, I. Varnier.
BUB: Vet. 36/10 - 2 Exemplare, aus dem 1. fehlen die Bl. bis h5. und die von
zz2. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Catalogo inscriptus Collegij Posoniensis Societatis
JESV. - Im verstümmelten Exemplar auf der Innenseite des Vorderdeckels und
des Hinterdeckels zwei ganzseitige Holzschnitte. Auf dem vorderen Maximilian
II. in königl. Ornat, darunter ein 12 zeiliges Gedicht. Auf dem hinteren die Königin
Maria, darunter zweispaltiges Gedicht. Beide sind Brustbilder, farbig, aber im
Gesicht schon ganz verschwärtz. Da Maximilian im Gedicht nur als „Künig inn
Behaimb" angesprochen wird, Erscheinungszeit zwischen 1548 und 1562. - s. Nr.
32. und 33.
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1540. Augsburg, H, Steiner

Warhafftige, auch gantz [ glaubwürdige Newe Zeytung, wie Keyser = [ lieh Maiestat, jüngst versehynen, den Fünfften J a = | nuarij,dises xl. Jars, zu Paris in Frankreych ankörnen ist. Auch | mit was Pomp vnd Bracht er empfangen vnd geehrwyr- |
digt worden sey. Alles gegenwertig gesehen, erfaren vnd | schrifftlich verfasset,
wie nachfolgends klär = | lieh angezeygt wirdt. | PLVS VLTRA. | [Zweiköpfiger
Adlerwappen mit Krone.] || [Am Schluss:] Beschriben den Fünfften Januarij, im
Jar. M.D.XL. | Getruckt zu Augspurg durch Heynrich Steyner. ||
4°. [4] Bl. AK
Kertbeny 537 nach Pray II. S. 470. ungenau und verkürzt beschrieben. Beide
geben Strassburg [!] als Druckort, doch H. Steyner als Drucker an.
BUB: MV 492.
22

1540. Strassburg, J. Schott

EPPENDORFF, Heinrich von: Türckischer Keyszer | Ankunfft, [ Kryeg vnd
Handlung, gegen vnd wi | der die Christen, bitz ynschlyesszlich | vff den yetzt regyerenden | Solymannum. | Dergleich Rhatschläg, wie des grausam = [ en Tyrannen
syghafftigem fürnemen | von den Christen zu begegnen wer. | Mit anderen Translation so sich vff disz= [ es Argument, oder meynung zyehen. [ Wie zu ruck disz
Blatts | verzeychnet. | Alles verdolmetscht durch | Heinrich von Eppendorff. | Mit
Keysz. Mt. Freyheit. | M.CCCCC.XL. | Zu Strasszburg bey Hans Schotten. ||
2°. [8], CLI S. [4], a4 - s6. - S. [3]: Dem ... Philipsen von Ehingen, [ Teütschs
Ordens LandCommetur, der Baley, Elsas, vnd [ Burgund ... - S. [5]: Gemeyner
Ynnhalt | dises Buchs. - Darüber ein zweiköpfiges Adlerwappen. - S. CI.: Holzschn.,
darüber: ... Zu Eeren vnd wolgefallen ... Carolo dem Fünfften [ beschriben.
Ung. Rel.: Über den Türkenkrieg in Ungarn bis zum J. 1532.
Kertbeny 534 - Ballagi 462 - Göllner 661 mit Abweichungen.
BUB: Vet. 40/36 - Coliig. - Auf S. [5] mit Hschr.: Eremi Landsee.
23

1540. Strassburg, J. Schott

LEUWIS, Dionysius de: Alchoran. j Das ist, des Mahometisch [ en Gesatzbüchs,
vnd [ Türckischen Aberglaubens [ ynnhalt, vnd ablänung. | [3 Bilder: Der Juden
vszschutz, Sergius der ketzer, Mahomet.] Mit Keysz. Mt. Freyheit vff iiij. jar. j
Zu Strasszburg bey Hans Schotten. | M.D.XL. ||
2°. [32] Bl. A4 - H 4 , (H4 leer.) - Bl. [2a]: Dionysius von Rickeil, Carthüsser, |
Zum Christlichen Leszer.
Kertbeny 531 beschreibt eine andere Ausg., deren Drucker Hoholter heisst,
und erwähnt dabei die BUB als Fundort. Diese Ausg. ist bei uns nicht vorhanden.
- Göllner 660 mit Abweichungen.
BUB: Vet. 40/37 - Coliig.
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[1541.] s. 1. et typ.

FRANGEPAN, Franciscus de: Ein Oration, des hoch = | wyrdigsten Herrn
Franciscen, Graffen | von Frangepan, Ertzbischoff zu Calit= | schon, vnd Bischoff
zu Agran, des Hun = | gerischen Königreichs Orator, an Rö. | Key. May. an Churfürsten, Fürsten & с | Lateinisch gestellet, hernach zu ge = | meynem nutz verteutschet. j Gehalten zu Regenspurg, am 9. | Junij, anno 1541. ||
4°. [6] Bl. a4 - b 2 .
Kertbeny 543 mit Abweichungen - Szabó RMK HL 335 - Apponyi I. 277
- Ballagi 476 - Hubay 173 - Göllner 684.
BUB: RMK III. 86.
25

[1541. Zürich, С Froschauer]

STUMPF, Johann: DEs grossen gemeinen Con | ciliums zu Costentz gehalten,
kurtze, doch | gründlichere vnd volkorfmere dann vor nie in Teütsch gesähen, |
beschreybung, was täglich von einer Session zu der andern. | in geistlichen vnd
weltlichen sachen, darinn vnd darne = | bend gehandlet ist, & с ... Durch | Johann
Stumpffen. | Jtem von Johann Hussen vnnd Hieronymo von Prag, wie die | gen
Costentz kommen, vnd was mit jnen gehandlet ist, auch von jrer | gefencknusz,
geschrifften, Epistlen, büchern vnd Articklen, | wor mit sy überwunden, vnd wie
sy zum tod verurtei = | let, auch abgescheiden vnd gestorben sind. | [Druckersignet
von Froschauer, Zürich.] Sampt warhaffter beschreybung des Kriegs der sich im
selben Concilio zwü = | sehend Keyser Sigmunden vnd Hertzog Fridrychen von
Oesterreych zu = | getragen hat, darinn gemeine Eydgnossen ausz Keyserlichem
ge= | bott das Aergow erobert vnd eyngenommen habend. [ ... [|
2°. [12], CLXXIIII Bl. aa6 - bb6, a6 - z6, A6 - F 6 . - Bl. [2a]: Dem ... Heinrychen |
Brennwald, weyland Probst zu Embrach ... Ung. Rel.: Verstreut im Text auch über die Teilnehmer aus Ungarn.
Ballagi 494 mit Abweichungen.
BUB: Vet. 41/30. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Loci Capuccinorum Herbipoli.
26

1542. Wittenberg, N. Schirlentz

LUTHER, Martin: Eine Heer =[ Predigt Wider [ den Türeken. | Mart. Luth. |
Wittemberg. | 1542. ||
4°. [36] Bl. A 4 - J4. Mit rahmenartigem Titelbild. - Bl. Bxa: [Skizze über Europa,
Asia und Africa.] - Am Schluss: Gedrückt zu Wit = | temberg, durch [ Nickel Schir = |
lentz. Anno | M.D.XLII. ||
Kertbeny 333 nach Pray IL S. 67 nur angedeutet. Das Exemplar war nicht
in Kertbenys Händen. - Göllner 737 mit 40 Bl.
BUB: MV 491.

220

27

1542. Wittenberg, N. Schirlentz

LUTHER, Martin: Vermanunge ] zum Gebet, | Wider den [ Türeken. [ Mart. Luth. |
Wittemberg. [ MD.XLII. |
4°. [24] Bl. A4 - F 4 , (F 4 . leer.) Mit rahmenartigem Titelbild. - Am Schluss:
Gedruckt zu Wit- | temberg, durch | Nickel Schir- | lentz. Anno [ M.D.XLII. ||
Kertbeny 545 eine andere Ausg. v. J. 1541. - Göllner 740.
BUB: MV 485.
28

1543. Augsburg, H. Steiner

TRAUT, Veit: Türkischer Keyser | Ankunfft, Krieg, vnd Sig, wider die [ Christen,
bisz auff den Zwelfften yetzt | Regierenden Tyrannen Soleymannum, An den ...
Hansen Trenbecken zu Waltperg, Desz ... Herrn Her = | tzog Albrechts zu Bayrn
& с Hofmeyster jetzt | zu Jngoltstadt, geschriben. | [Krönungsszene.] Getruckt zu
Augspurg durch Heynrich Steyner. | M.D.XLIII. ||
2°. [2], XXIII Bl. A6 - D 8 , (D 8 . leer.) Illustriert. - Bl. [2a]: Dem ... Hansen
Trenbecken zu Walt = | perg, Fürstlichem Rath vnnd Hoffmayster, yetz zu Jngoltstadt ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum München den xiiij. tag desz Monats Januarij,
Anno &c. xliij. | ... Veit Traut Cantzley= | Schreiber. - A m Schluss: Gedruckt zu
Augspurg, durch Haynrich Stay= |ner, Am xiiij. February, des M.D.XXXXIII.
Jars. - Auf. d. nächsten S. folgen 2 Bilder.
Kertbeny 587 beschreibt unser Exemplar, aber ungenau. - Apponyi III. 1726
Dezember-Ausg. - Ballagi 537 mit Abweichungen. - BMC: Short, S. 867. - Göllner
810 Dezember-Ausg.
BUB: Vet 43|23 - Coliig.
29

1545. Bern, M. Apiarius

BONFINIUS, Antonius: Des Aller [ Mechtigsten Künig = | reichs inn Vngern,
warhafftige [ Chronick vnnd anzeigung, wie das anfang, auff | vnd abgang genummen, wie auch das vilfaltig an = | fechtung vnd vberfall gelitten, vnd andern | Natione
schwerlich zugefügt, vn sich der Türck | ischen angriff so lang bisz zu vnsern zeytten |
so ritterlich erwert hatt, inn dreyszsig | Büchern beschryben mitt jhren | Figure
lautter anzeygt vn | erklärt wirt. | Zu Basel by Ruprecht Winther, im Jar [ M.D.XLV.
Mit K.M. Freyheyt inn | sechs jaren nit nachzutrucken. ||
2°. [5], CCCLXXX Bl. [6], ([6.] leer,) A 6 - X6, a6 - z6, Aa6 - Tt8. Illustriert.
- Bl. [2a]: Dem ... Fürsten | ... Hansen Rűdolff Stör Abt der Für [ stlichen Gotshüser, Murbach vnnd Luder ... embüt ich Hieronimus | Boner, Schultheis zu Colmar mein vnder = | tänig allzeyt willig dienst. | ... Datum Colmar den dritten |
Martij im Tausent fünffhundert vnd funffvnd | viertzigsten jar. | - Bl. [3a]: Vorred,
An den ... Fürsten ... Vladisz= | laum Künig inn Vngeren vnnd Böhem & c. von |
den Vngerischen sachen vnd geschichten, Durch [ Antonium Bonfinium gesteh.
- Am Schluss: Gedruckt inn der loblichen Stat Bern inn Vcht = | landt, Bey Mathia
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Apiario, inn kosten vnd Verlegung | des Ersammen vnnd wolgeachten Ruprechten
Winther | Burger vnnd Truckerherren zű Basel-, imm jar | M.D.XLV. vnd vollendet
auff den | fünfften tag Martij. || - Auf der anderen Seite folgt ein Holzschn.
Kertbeny 598 mit Abweichungen. - Ballagi 549 mit Abweichungen. - BMC:
Short, S. 141.
BUB: RMK III. 9 0 - 2 Exemplare. Aus dem 1. fehlen die Bl. Aa 2 . und Aa :V ,
aus dem 2. fehlen L - X, a - z. - Auf d. Tbl. des 1. Exemplars mit Hschr.: Residentia Soc. Jesu Comaromiensis Catalogo inscriptus 1681.
30

1548. Zürich, C. Froschauer

STUMPF, Johann: Gemeiner loblicher Eydgnoschafft Stetten, Landen vnd Völckeren Chronick wirdiger thaaten beschreybung. ... Zürich, Christoffel Froschauer,
1548.
2°. 5 BL, 5 DoppelbL, 332, 9 Bl. Illustriert. Mit Karten.
Ung. Rel.: BL 4b: Die form vn gestalt der Vn = | gern Panno = [ nie vnd Vn = | garlands [kleine Karte Südosteuropas, darauf auch Ungarn.] - Darunter: Vngarn od'
Pannónia [Ungarns kurze Beschreibung.] - Bl. 10b—15b: [Türkenkrieg in Ungarn
1438-1543.] - Bl. 40-44: [Ungarnzüge im 10. Jh.] - Ausserdem vieles im Text verstreut.
Schottenloher 33570|b - BM: GC 232. Sp. 45.
BUB: Vet. 48|23 - Beschreibung nach Schottenloher 33570|b, da bei unserem
Exemplar auch das Tbl. fehlt. Von den vorgebundenen Bl. nur 2, von dem Register
nur die ersten 3 Bl. vorhanden. Also: ..., а6, ( а ^ з . und a5. fehlen), b 6 - z6, A6 - Z6,
Aa6 - Kk5 ...
31

[1551.] Augsburg, H. Zimmermann

HEÜSL, Johann: Ain Sehen | New Buch, lustig zu Lesen, den gantzen | zug, vnd
Raisz, des Durchleüchtigisten Fürsten, vnd | Herrn, Herrn Philippo Printze ausz
Hispanie & c. Seiner Fürstliche | Durchleüchtigkait ankunfft zű Genua, Den durchzug Jtalien, | Germanien, vnd dero Erblichen Niderburgundischen Landen, | was
Thurnier, Kampff, manicherlay Ritterspil, sambt andern ] wunderbarlichen Bancketen, Lust vnd freüden Spilen, Ent = | gegen ziehung, herrlichem Empfahen, Schanckungen, auch | allem dem jenigen, so nach eines yeden Fürstenthumbs Lands, | Stat,
oder orts, seiner gelegenhait vermüge, jr Durchleücht Eer | bewisen vnd erpotten,
von meil zu meil, besonnders nutzlich | dem wanderten beschriben worden, von
Anno | 1549. bisz auff 51. Jar geschehen. | [Zweiköpfiger Adlerwappen mit dem
Text: PLVS. OVLTRE.] ||
4°. [61] Bl. a4, A4 - P1. - Bl. a 2 a: Dem ... Fürsten ... Adolphen, Erbe zu Norwe= |
den, Hertzog zű Schleszwick ... WVnsch ich Hans Heüsl | von Saltzburg (Als ain
Diener der ] Fürstlichen Durchleüchtigkait ausz | Hispanien, Philippo Printzen) ...
frid | vnd langkwirige glückselige Regie = ] rung ... - Bl. a4b: [Eine von Soldaten
in Brand gesteckte Stadt.] - Am Schluss: Getruckt inn der Kayserlichen Reychs
Statt j Augspurg, Durch Hans Zimmerman.
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Ung. Rel.: Über die ungarische Königin Maria (damals Regentin der Niederlande), hauptsächlich über das Turnierfest in Binche von einem Augenzeugen.
BUB: MV 488.
32

[1555.] s. 1. et typ.

Die Contrafect secht allhier an, | Die gestalt Maximilian, | Des Durchleuchtigsten
Fürsten fein, | Der gekröndt Künig inn Behaimb, | Der vns von Gott ist auszerwelt. | Der vns auch dartzu ist bestellt, [ Das er die frommen schützen thue, [ Dieselben haltn in gutter rhue, [ Deszgleichen bey der rechten lehr, | Dartzu Jm helffe
Gott der Herr, | Dem hausz Osterreich mit namen, | Das wüntsche ich hertzlich
Amen. || [Darüber ein farbiges Brustbild mit Zepter des späteren deutsch-römischen
Kaisers, (damals aber noch böhmischen Königs) Maximilian IL]
Einblattdruck. Druckspiegel: 140x258 mm. Mit breiter schwarzer Bordüre.
Ung. Rel.: Maximilian IL war als I. seit 1563. zugleich ungarischer König.
BUB: Vet. 36110 - Zur Innenseite des Vorderdeckels geklebt. - s. Nr. 20.
33,

[1555.] s. 1. et typ.

Du solt anschauen das schöne Bildt | Mit fleis Contrafect, sanft vn milt ] Mit zierlicher gestalt so fein ] Maria die Königin rein | Ein Weibe, die Gott fürchten thut |
Ein Tugent vber alles gut | Ein Himlischer Adel für war | Dan Gottes furcht hat
alles gar | Der Gottes furcht gar nichts gebrist |] Die Heilig Schrifft berichten ist |
Damit geschmückt, gezirt ist schon | Diese Köngin [!] so Lobesan j Von Keyserlichm stam ist sie geborn | Ein Römisch Köngin auserkorn | Vnd Gmahl König
Maximilian | Got beidn lang lebn vn wolfart gä | Das wünsch von Got, jhn jederman ] Wie Got von vns gethan wil han. || [Darüber ein farbiges Brustbild von Maria,
des späteren deutsch-römischen Kaisers Maximilian IL Gemahlin.]
Einblattdruck. Druckspiegel: für das Bild 128X 183 mm, für den zweispaltigen
Text 148 x 5 0 mm. Mit breiter schwarzer Bordüre.
Ung. Rel.: Maria wurde später, (gleichzeitig mit Maximilian IL) im J. 1563.
in Pressburg zur ungarischen Königin gekrönt.
BUB: Vet. 36|10 - Zur Innenseite des Hinterdeckels geklebt. - s. Nr. 20.
34

1556. Basel, [N. Brylinger]

SLEIDANUS, Johannes: Warhaff = | tige Beschreibung | Geistlicher vnnd Welltt= |
licher sachen, vnder dem groszmechtigen | Keyser Carolo dem fünfften verloffen,
erstlichen von dem hochgelehrten Her = | ren Johansen Sleidan in Latein fleyszig
zusammen getragen: nun aber zu gü= | tem der Teütschen nation, auff das trewlichest verteütschet, | durch Doctor Heinrichen Pantaleon. | [Druckersignet von
N. Brylinger, Basel.] Gedruckt zu Basel im iar M.D.LVI. ||
2°. [8], DCCXLVIII, Register: [11] S. A 4 , a4 - z4, A 4 - Z 4 , Aa 4 - Zz4, AA4 4
ZZ , AAa 6 - BBb6. - S. [3]: Dem ... Fürsten ... Georgen Graffen zu Wirtenberg
vnd Mompelgardt ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben zu Basel den | 16. tag Mert223

zens. Als man zalt nach Christi | geburt 1556 jar .... Heinrich Pantaleo. - S. [6]:
Dem ... Fürsten ... Augusten, Chur= | fürsten vnd Hertzogen zu Sachsen ... [Am
Ende von Sleidans vorrede:] Geben an dem | xxiij tag Mertzens. Jm jar 1555.
Ung. Rel.: Verstreut im Text vieles über Ungarn, bis zum J. 1555.
Kertbeny 640.
BUB: 901233.
35

1556. Leipzig, J. Bärwald

LAUTERBECK, Georg: Regentenbuch | Aus vielen trefflichen alten vn [ newen
Historien, mit sonderm fleis z u = | sammen gezogen. [ Allen Regenten vnd Ober- |
keiten, zu anrichtung vnd besserung, Er = | barer vnd guter Pollicey, Christlich |
vnd nötig zu wissen. [ Jtzo von newen geschrieben vnd | in Druck gegeben, Durch ]
Georgium Lauterbecken. | Mit Römischer Keyserlichen | Maiestat Befreihung, auff
Sechs Jar [ nicht nach zu drucken. [ 1556. ||
2°. [12], CLXXI Bl. [6], [6], A6 - Z 6 , a6 - f4, (f4. leer). Tbl. schwarz — rot beschriftet. - Bl. [3a]: ... Den ... Herrn Gebharten, Herrn Albrecht ... allen Grafen vnd
Herrn zu Mansfelt, [ Edlen Herrn zu Heldrung ... [Am Ende d. Vorrede:] Georgius
Lauterbeck. - Am Schluss: Gedruckt zu Leipzigk | durch Jacobum Berwald. |
[Druckersignet.] 1556. Jar.
Ung. Rel.: Bl. CXLVIIIa - CXLIXa: ... Als der König in Vngern, Andreas
genand, mit vielen für= | sten vnd Herrn, in Syrien, wider die vngleubigen ziehen
wolt, Hat [ er zuuorn, ehe das er sich dieser ferner reise vnterfangen, Einen thew = |
ren vnd edlen Herrn Bancbanus genand, gar einen trewen vnd w e i = | sen Man,
vber das gantze Königreich, zu einem Stadhalter gesetzt, [ den Königklichen Hoff,
vnd alle seinen gewalt zuuorsehen vnd zure = | giren, Darzu die Königin, sampt
jren kindern in seinen Schutz vnnd | Schirm zu haben. ... ( - E s wird hier die Verschwörung von Bánkbán gegen der ung. Königin Gertrud im J. 1213. ausführlich beschrieben.)
BUB: Ca 2r 27 - Coliig. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Cat. Collegij Neosol: Soc:
Jesu inscriptus. - unten: Mauritius Moltzan.
36

[1556.] Regensburg, H. Kohl

Der Römischen zu V n = | gern vnnd Behaim, Kön. May. | Fünff Niderösterreichischen Erblandt zu diesem | alhie in Regenspurg haltunden Reichstag | verordente
Gesandten, an die Stendt, | Des Römischen Reichs, angebracht | te Werbung vnnd
vbergebne | Instruction. | [Adlerwappen mit Krone.] ||
4°. [19] Bl. A4 - E3. - Bl. [18b]: Geben [ zu Wien den aylfften tag des | Monats
Marcij Anno etc. im | Sechsvnndfunff= [ tzigisten. | ... N. der Fünff Nideröster= |
reichischen Landt, vnnd [ Fürstlichen Graffschafft [ Görtz verorndt Aus = [ schus
vnd Gesandten | jetzo alhie in ver = | samlung. || - Am Schluss: Gedruckt zu Regen — \
spurg durch Hansen [ Khol.
Ung. Rel.: Ein zu den Ständen gerichteter Hilferuf der Niederösterreicher
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aus d. J. 1556. wegen der aus Ungarn drohenden Türkengefahr. Sie fordern zu
einer „Expedition" auf. - Bl. C2a: ... Dann | durch solche eroberung der Flecken
Raab, auch | Pappa, hett der Türck nit allein seinen freyen Zug | auff die Niderösterreichischen Landt, sonder auch | auff Märhern, Schlesien vnd Behaim, vn
dann | gar in die Marck Brandenburg vnd Sachssen ... So ist auch der Türck auff ||
das Fürstenthumb Steyer von derselben Hunge = | rischen Grenitz, durch eroberung
etlicher Schlös = | ser, verschinen Fünifvndfunfftzigisten Jars, als [ Capuschiubär
[Kaposvár], Wawotscha [Babócsa], Crotna [Korotna], vnnd mer | Flecken in Hungern so nahent auff die Steyrisch | Grenitz kummen, vnd ob gleich die Flecken
Ca- | nisa [Kanizsa], Wiszwär [Vízvár], Wersemitze [Berzence], Tschurgo [Csurgó],
Pat, I Sackaw [Zákány], Lettenne [Letenye], Vnderlimbach [Alsólendva], Nenty
[Lenti], | Olsnitz, Schergest [Segesd], Sennart [Szenyár], Comeron [Homokkomárom],
Pe- [ leszuhe [Peleske], Egersegk [Zalaegerszeg], Khurment [Körmend], Marzeli
[Marczali], vnd a n = | dere mer, so auch in höchster gefehr steen, auch in | der Kün.
May. gehorsam. ...
BUB: MV 489.
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1558. Frankfurt/M., C. Egenolffs Erben

TORQUATUS, Antonius: Prognosticon. [ Weissagungen vn | Vrtheyl, von betrübun = [ gen vnnd grossen anfechtungen Europe, Durch | den Hochberhümbten
Astronomum, vnd deren frei = | en Kunst vnnd Medicin Lehrern zu Ferraria, D. |
Anthonium Torquatum gesteh, Vnd an den | Durchleuchtigen &c. Mathiam König
zu | Vngern geschriben, Jm Jar Chri = | sti M.cccc.lxxx. [ Nachfolgends ausz dem
Latein eygentlichen ver—1 teutscht, vnd zum theyl erkläret, Durch C a = | s p a r u m
Goltwurm Athesinum. | Cum Gratia et Priuilegio Imperiali. [ Getruckt zu Franckfort am Main, bei [ Christian Egenolffs Erben. | M.D.LVIII. ]|
4°. [23] Bl. A4 - F 4 , (F 4 . leer.) - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. A2a: Dem ...
Herrn Jo j hansen Grauen zu Nassaw vnd zu Sarbrücken ... [Am Ende d. Vorrede;]
Geben zu Hoffheini den xvj. | Junij, 1558. Jare. | ... Caspar Goltwurm | Athesinus.
Ung. Rel.: Bl. C 2 a: Von grewlichen auffrühren [ vnd Empörungen. | VMb
dise zeit werden sich mancherley verderb = [ liehe auffrühren vnnd empörungen in
Europa | erheben, Dann die Vnedlen werden sich wider (die Edlen, das ist, die
vnderthanen wider jhre orden = | liehe Obrigkeyt empören vnd widersetzen. ] Es
wirdt sich aber zuuor ein grosser verderblicher | schade in Vngerischen Landen
erheben, welches v — [ bels etliche Geistliche menner ein anfang vnd vrsach | sein
werden ... - Bl. C 3 a: ... Der Vngerisch König, derselbigen zeit, weysz ich | nicht
ob er mit gewalt, betrug, odder sonst ausz be = | sonderm fall vmbkommen vnd
sterben wirt. || Derohalben wirt vnder den Vngern, des König = | reichs vnnd Regiments halber, nicht geringer zanck [ vnnd zwispalt erwachsen, dann ein theil wirt
disen, | das ander jhenen, vnd einen andern König zuerweh ] len vnd zuhaben,
begeren. - Im ersten Fall handelt es sich unter anderem um eine Anspielung auf
den ungarischen Bauernaufstand vom J. 1514., im zweiten um die verhängnisvolle
Schlacht bei Mohács im J. 1526., wo auch der ungarische König Ludwig II. sein
Leben verlor. Über die Entstehungszeit dieser „Weissagungen" s. Nr. 16.
Kertbeny 36 - Hubay 231 - BMC: Short, S. 865.
BUB: Eb 4r 707.
15
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[1558.] Wien, R. Hoffhalter

HERBERSTEIN, Siegmund von: Sigmund Freyher zu Herberstain | Neyperg, vnd
Guttenhag, oberster | Erbcamrer vnd oberster Druch = | sas in Karn tn. [!] | Den
Gegenwurtign vnd nach — | komendn Freyherrn zu | Herberstein. | Gedrückt zű
Wienn in Osterreich, | durch Raphaeln Hofhalter. |]
4°. [54] Bl. A4 - O2. Mit kleinen Bildern verschiedener Herrscher. - Bl. Alb:
Reich geziertes Wappen. - Mit 13, von Kaiser Ferdinand I. stammenden Briefen.
Ung. Rel.: Unter anderem beschreibt er seine diplomatische Tätigkeit in Ungarn und bei den Türken in der 1. Hälfte des 16. Jh-s. - Bl. G x a: 1518. | Gen Jnsprug
bin ich zu dem Khayser khomen | den zwenundzwantzigisten tag Marcij, Der zeit |
zoche die Bona durch Osterreich zu jhrm gemahl | Khünig Sigmunden in Poln. |
Von Jnsprug fuer ich mit den Moscouitern | die mit mir khamen, nach der Thuenaw
ab, gehn | Wienn, Von dann ich auff Cotschien [ung.: kocsin] nach Ofen [ zu Künig
Ludwign am zwaintzigistem tag Apri = | lis, verruckht. | [Hier folgt ein kleines Bild
mit der Rundschrift: LVDOVICVS. HVNG. ET. BOHE. REX.] Gehn Ofen zu
dem Khünig mit Herrn Veittn | Strein, vnd Vlrichen Bernegger neben den Pol = |
nischen gesandten, als baide Khayser vnd Khünig | zu Polin, des Künig zu Hungern verordente vor = | munder aintrechtigelichen gehandlt, Dan jhr vil | wolte
aine Gubernátor wider der zwayer Herrn || willen setzen, Jn dem sich ain Prediger
Münch | Niclas aingeborner Schönberger aus Meichssen, | von Babst gesannt
wunderbarlich gehalten, in sei= | ner ersten Werbung khundt er nit böser gewünscht |
mügen werde, der beschlusz aber klains lobs werd, | Jm Aprill, Mayo, vnnd Junio. [
Da zu Ofen haben wir vil Jnstructionen ge = | habt in gemain an Khünig vnd die
Landtschafft, | Dan aine auff mich vnd Wernegger, Aber aine | auff mich allain
mit dem Khünig zuhandln, Dan | aber aine auff mich allain mit dem Cardinal von |
Ferrar als Bischoffen zu Erla, Dan ain Beuelch | der Lanndschafft in Osterreich
verschreibung der | heyrat halben gegeben zu vordem, Des Burgun = | dischen Ordens
halben neben Erhaltn Salinas vn [ ander vil sachen gehandlt, vil mit hin vnnd wider |
schreibn, Seind schwär handlungen gewest. |
Pray I. S. 492 - Kertbeny 672 - Apponyi III. 1780 mit Abweichungen - Ballagi
617.
BUB: Ga 4r 770.
39

1558. Zürich, A. Gessner

KELLER, Diethelm: Künstliche vnd ai = | gendtliche bildtnussen der Rhömi = |
sehen Keyseren, jhrer weybern vnd kindern, auch ande = | rer verrümpten personen,
wie die auff alten pfennigen | erfunden sind, sampt ainer kurtzen beschreybung
jhrens | härkommens, läbens vnnd abschaids, ausz den aller | bewärtesten geschichtschreybern allenthalben | züsamen getragen, ausz dem Latin jetz | neüwlich vertheütst durch Die= [thelme Kellern burger | zű Zürych. | [Druckersignet.] Getruckt
in der Loblichen statt Zürych bey A n = | drea Geszner im Jar 1558. ||
8°. [16], 703, [1], Register: [14, 1] S. a8, A8 - Z 8 , а8 - у8. Mit Bildnissen d.
Kaiser. - S. [3]: Denn ... Herren, Burgermeister vnd Rhat der statt | Mülhusen ...
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- Am Ende d. Vorrede: Geben zu Zürych desz 10. tags Augstmonats | im 1558.
jaar.
Ung: Rel.: S. 628-629: Über den ung. König Sigmund, und Maria, Tochter
des ung. Königs Ludwig I. - Mit Sigmunds Münzbildnis.
Pray IL S. 1-2. - BMC: Short, S. 468.
BUB: Ga 192.
40

1559. s. 1. et typ.

LAUTERBECK, Georg: Regentenbuch | Aus vielen trefflichen alten vnd | newen
Historien, mit sonderm fleis zusamen | gezogen. Allen Regenten vnd Oberkeiten
zu an = | richtung vnd besserung Erbarer vnd | guter Policey, Christlich vnd [ nötig
zu wissen. [ Jtzo von newen wider vbersehen, Cor = | rigiert, mit etlichen Capiteln
gebes= | sert vnd gemehret. | Es ist auch zu ende dis Buchs, ein schön vnd | herrliche
rede Musonij, des Grieschichen Phi= | losophi, zu ehren Königlicher wirde | zu
Denmarck, etc. verdeut= ] sehet, Durch | Georgium Lauterbecken. | Mansfeldischem
Cantzler. (Alles mit Römischer Keiserlicher M a i e = | s t a t befreihung, auff sechs
Jar | nicht nachzudrucken. [ 1559. ||
2°. [12], CCXXIII Bl. A8, B4, C6 - Z 6 , a6 - r2, (r2. leer.) - Tbl. schwarzrot beschriftet.
Ung. Rel.: Bl. CXCVIIIb-CXCIXb: Geschichte der Verschwörung von Bánkbán gegen der ung. Königin Gertrud im J. 1213.
BMC: Short, S. 489.
BUB: Ca 2r 59 und 901893 - 2 Exemplare. - Auf d. Tbl. des 1. Exemplars
mit Hschr.: Monasterij Tallens. Ord. S. Paulj p. Eremita. Catalog, inscriptus.
1637. - und im 2. Exemplar: Bibliothecae Vaciensis Scholarum Piarum. - und
weiter, auf Bl. [5a] uten: Ex libris Martini Rohrmani.
41

1561. Frankfurt/M., W. Han—D. Zöpfel

SLEIDANUS, Johannes-BEUTHER, Michael: Johannis j Sleidani | Warhaftige Be |
Schreibung aller | Händel, so sich in Glaubens Sa = | chen vnd Weltlichem Regiment,
vnder dem Grosz = | mächtigsten Keyser Carln dem Fünfften, zugetragen vnnd
ver=] lauffen haben, Erstlich in Lateinischer Sprach verfer = | tigt, vnd in sechsz
vnd zwentzig Bü = | eher getheilt. ] Jetzund aber, | Mit sonderm fleisz ausz dem
Latein in rechtschaffen Teütsch ge= [ bracht, vnd mit Summarien eines jeden Buchs,
auch neben hinbey | gesetzten notwendigen Erklärungen ... auff das | neüw zugericht. | Deszgleichen, Ein ordentliche Verzeichnusz allerley Sachen vnd | Händel,
so sich von anfang desz Tausent fünffhundert fünff vnnd fünff= | tzigsten Jars, inn
vnd ausserhalb desz heyligen Römischen Reichsz Teütscher [ Nation, bisz auff
die wähl desz jetzigen Key ser s, h a = | ben zugetragen. | Sampt einer vom Sleidano
selbs geschribner Apologj, | wider die jenige, so etwa seine Histori als vn= | glaubwirdig verleümbden. | Getruckt zu Franckfurt am Mayn, durch Wey-| gand Han
vnd Dauid Zepffel. | M.D.LXL ||
2°. [6], CCCCI, XXII, [1], Register: [5, 1] Bl. A6 - Z6, Aa 6 - Zz6, Aaa6 - Vvv8,
15*
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A6 - D 5 , [6] - ГЫ. schwarz-rot beschriftet, - Bl. [2a]: Dem... Fürsten ... Augusto,
Hertzo = | gen zu Sachssen ... - Nach Bl. CCCCI. folgt auf Bl. I.: ORdenliche Ver= |
zaihnisz ... Durch Michaelem Beuther von Carlstatt ... beschriben ..-. ANNO
M.D.LXI. - V o r d. Register: Getruckt zu Franckfurdt am [ Mayn, durch Dauidem
Ze= | phelium, zum Eysern [ Huth. | Jm jähr nach vnsers lieben | Herrn Geburt. |
M.D.LXI. ||
Ung. Rel.: Verstreut im Text auch über Ungarn.
Pray II. S. 345 schreibt: Possidemus item Germanicas editiones, Francofurtensem anni 1563. et Argentinam anni 1572. utramque in fol. - Diese sind aber
heute in der BUB nicht mehr vorhanden.
BUB: Ga 2r 778.
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1562. Basel, H. Petri—P. Perna

KROMER, Marcin - PANTALEON, Heinrich: Mitnächtischer | Völckeren | Historien | Jn welcher viler Nationen, | als nämlich der [ Polenderen [ Slauen | Pomeren | Reüssen | Moscouiten | Preüssen | Vngaren | Walachen [ Schlesier | Littauweren | Wenden | Behemen [ Tartaren [ Türeken [ Lyffländeren | Oesterreicheren [
Podolier | Brandenburgere. | Vrsprung, mancherley gebreüche, namhaffte Historien,
Regiment, | vnnd Ritterliche taathen, bisz auff dise vnsere zeyt, auff das kürtzeste, | waarhafftig, vnnd erdenlichen, in dreyszig Buche = | ren, begriffen. | Erstlich durch den Hochgelerten Herren Martinum Chro = | mer ausz Poland zu Latein
fleyszig beschriben: Jetzzűmalen aber durch Hein = | rieh Pantaleon der Artzney
vnnd freyer künsten Doctor zu Ba= jsel, zu gutem gemeiner Teütscher nation,
auff das \ treülichest verteütschet, gemehret, | vnd in truck verordnet. [ Mit Kay. May
gnad vnd freyheit in fünff | jaren nit nach zutrucken. || [Nach dem Register d. 2.
Teils:] Getruckt zu Baselbey Heinrich Petri, vnd P e = | ter Perna, Anno M.D.LXij. ||
2°. Teil 1.: [6] Bl., II Doppelbl., CCCCVII S., Register: [4] Bl. [6], 2 Doppelbl.,
A6 - Z e , (Aa, richtig:) a6 - l6, aa4. - Teil 2.: CCCCLVIII S., Register: [5] Bl. AA 6 ZZ6, aa6 - pp 8 , (pPs- leer,) Qq6, (Qq6. leer,) - [Dem Herrn Egenolphen zu Rapoltzstein, und an den Fürsten Sigmunden Augustum, Künig in Poland gewidmet. Mit
Quellenverzeichnis.] - Doppelbl. L: Beschreibung Europe ... [eine auf d. Kopf
gestellte, so aber richtig beschriftete Karte.] - Doppelbl. IL: Beschreibung Sarmatie, in welcher Poland, Vngaren, Reüssen, vnd Littauw fürnemlich begriffen [Karte.]
- Teil 2. mit extra Tbl. und von Pantaleon dem Herrn Niclausen von Hattstatt
gewidmet. - Vor dem Register d. 2. Teils: Getruckt in der Loblichen statt Basel,
durch Heinrich | Petri vnd Petrum Pernam, Als man zalt tau = | sent fünff hundert
zwey vnd sech — | tzig Jar. ||
Ung. Rel.: Ungarns Geschichte und die polnisch-ungarischen Beziehungen
werden in beiden Teilen Öfters behandelt.
Ballagi 638 mit Abweichungen - Schottenloher 40804/d gibt nur die Seitenzahl
d. 2. Teils, beschreibt aber das Werk nach dem Tbl. d. 1. Teils. - BMC: Short, S. 478.
BUB: Ga 2r 282 - Beide Teile in einem Bd. - Auf d. Tbl. d. 1. Teils mit Hschr.:
Bibliothecae PP. Trinitariorum Viennae. - Auf d. Innenseite d. Vorderdeckels
mit Hschr.: emptus in limitatione Buda die 21 a No. 836. ... RR. Prof. Fejér. Daneben ein Ex libris: Johann Graf Mailáth.
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1563. Wien, M. Zimmermann

WIRRICH, Heinrich: Ein warhaftige Be = | Schreibung, von der Krön in Hun = |
gern, wann und wo, auch auff welchen tag | die Aller durchleuchtigiste, Groszmechtigiste, | Römische, Hungerische und Behamische Künigkliche | Mayestät
Maximilian, sampt dern geliebsten Ge — [ mahel, dieselbig empfangen hat, Auch
mit was grosser | anzal volcks, zu Rosz vnd Fusz, Jhr Khü. May. | ankommen
sey, von dem Thurnier, Neugebaw= | tem Schlosz, vnd andern Sachen, die sich |
die zeit der Krönung zugetragen | vnd verlauffen hat. | Der Hochgedachten, Römischen, Hun se | gerischen vnd Behaimischen Khü. May. &c. Zu | Lob vnd Ehr, in
Vers weisz gestelt, durch j Heinrich Wire, öbrister Britschen = | meyster in Schweytz. j
... Mit Rom. Kay. May. Gnad vnd Pri. | Gedruckt zu Wien in Osterreich, | durch
Michael Zimmerman. [ ANNO M.D.LXIII. ||
4°. [24], Bl. A 4 - F 4 . - Bl. [2a]]: Dem ... Herrn Maximiliano | Römischen,
Hungerischen ... Künig ... [Am Ende d. Widmung;] Ich bin Hainrich Wire genant [
Allen denen gar wol erkant | So ich hab die Britschen gschlagen | Wol sie mir nit
danck drumb sagen.
Ung. Rel.: Am 8. Sept. 1563. wurde Maximilian IL in Pressburg zum ung.
König gekrönt. Als ung. König war er Maximilian I.
Pray IL S. 458-461 mit Abweichungen. - Kertbeny 715 nach Pray ungenau
und verkürzt beschrieben. - Mayer I. 346 mit Abweichungen.
BUB: MV 247.
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1566. Frankfurt/M., T. Rebart

FINCELIUS, Jobus: Wunderzeiche. | Warhafftige Beschreibung | vnd gründlich
verzeichnus schreckli = | eher Wunderzeichen vnd geschichten, die | von dem Jar
an M.D.xvij. bis auff jetziges Jar j M.D.Lvj. geschehen vnd ergangen [ sind nach
der Jarzal. (Durch j Jobum Fincelium. ] Apoca. 14. | ... Gedruckt zu Franckfurt
am 1 Mayn, durch Thomam Re- | bart. Anno M.D.LXVI. ||
8°. Teil 1.: [160] BL, Teil 2.: [208] BL, Teil 3.: [260] Bl. 1.: A8 - B8, A 8 - V 8 ;
2.: A8 - Z 8 , a8 - c8 (im 1, und 2. Teil letztes Bl. leer.); 3.: A8 - Z 8 , Aa8 - Kk4. - Tbl.
schwarz-rot beschriftet. - Teil 1., Bl. A 2 a: Der ... Fürstin ... Marien, geborne
Hertzogin zu j Sachssen ... [Am Ende d. Vorrede: Datum Jhena, | Dienstags am
tage Elisabeth. Jm Jar 1555. | ... Jobus Fincelius. | - Nach dem 1. Teil folgt: Der
ander teil | Wunderzeichen. [ Gründtliche Verzeichnis, | schrecklicher Wunderzeichen
vnd | Geschichten, so jnnerhalb 40. Jaren ] sich begeben haben ... Gedruckt ...
M. D. LXVI. || - Bl. A 2 a: Dem ... Fürsten ... Friderichen Pfaltzgrauen bey Rein ...
[AmEnde d. Vorrede: Datum Jena,am t a = |ge Matthie | Apostoli, J Anno | 1559. ...
Jobus Fincelius. - Am Ende d. 2. Teils: Gedruckt zu Franckfurt am | Mayn, Durch
Thomam | Rebart, Anno 1566. || - Dann folgt: Der dritte theil | Wunderzeychen. |
Gründtliche Verzeichnusz, ] schrecklicher Wunderzeychen vnnd [ Geschichten, so
von der zeyt an, da Got = | tes Wort in Teutschland rein vnd lauter geprediget |
worden, geschehen vnnd ergangen sind ... Durch | Jobum Fincelium. | [Zierde.]
Gedruckt zu Franckfurdt | am Mayn, bey Weygand | Hanen Erben. | M.D.LXVII. ||
- Bl. A 2 a: Dem ... Fürsten ... Augu= | sto, desz heiligen Römischen Reichs Ertz- |
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marschalck vnd Churfürst... [Am Ende d. Vorrede:] Datum | Jena am tage Michaelis,
Ano, &c. | LXij. | ... Jobus Fincelius. - Am Schluss: Getruckt zu Franckfurt am |
Mayn durch Weigand | Hanen Erben. ||
Ung. Rel.: Verstreut im Text vieles über Ungarn, z. В. im 1. Teil auf Bl. B 2 : ...
An. M.D.XXIX. | ... JN dem Jar hat Soliman= | nus der Türckisch Keiser, eine
gros= I sen zug mit schröcklicher Rüstung, | 250000. in Vngern gethan, Da hat ||
er eingenommen fünff kirche, Stul = | weiseburg, Pest, darnach hat er Of = | fen eingenommen, den Knechten, | die dinnen [!] gelegen, der zwey fenlein [ .gewest, frey
geleid vn Sicherung zu= | gesagt, Aber so bald sie für dz Stad= | thor komen, sindt
sie von den T ü r = | c k e n erst wehrlosz gemacht, darnach | geplündert, letzlich in
stück zerhaw = | en worden. Darnach hat er Wien be = | lagert, vnd den 22. Septembris
b e = 1 rennen lassen, Jn welcher Belage = | rung, ob Er wol 80000. Man verlo = | ren
das er endlich dauon hat abzie = | hen müssen, hat er doch den von Wien | grossen
schaden zugefügt, Denn den | viertzehenden Octobris, hat er bey | 4000. Menschen,
die ausz Breszburg, | Aldeburgk vnd Wien geflohen, jem = | merlich ermorden, vnd
in Stück z u = | hawen lassen. - Bl. Slb-S2a: ... Jm selben jar 1554. Jstein schreck = [
liehe grausame Pestilentz, in gantz | Siebenbürgen gewest, Die im 23. [!] jar || sich
angefangen vnd bey eim jar ge — | weret, fast gantz Vngerlandt mit be | griffen hat,
ist aus dem land Mal= |dauia, in Siebenbürgen gefallen ... Jn der Stadt Thorda,
auff deudsch | Thurnberg, ist vnter den leute solche | grosse angst gewesen, das
jr viel für | schmertzen vnd wetagen, jnen selbest | die hende vnd arm mit den zenen
zer= | rissen, die har ausz geraufft, vnd viel [ andere leut angethan haben. || Teil 2.,
Bl. D7b - E 8 : (Die Juden sollen im J. 1529 in Bosing [Bazin] einen 9 jährigen Knaben
namens Hensel Meiliger ermordet haben. Hier finden wir die ausführliche Beschreibung der Untersuchung.) — Teil 1., Bl. A 3 b: Jm selben Jar 1523. Da in Vn = | gern ein
Bawer gefahren, vnd des | nachts vber mit wagen vnd Pfer = | den auff dem Felde
bleyben müssen, | hat er auffgericht, vnd wachendt | in der lufft gesehen zween
Fürsten die | mit einander kempfften, Der eine | ist ein schöne, herrliche vnd stareke |
Person gewest. Der ander ist von | Person kürtzer gewesen, vnd doch | mit einer
Königklichen Kronen ge= | zieret, Denselben hat der stareke v = | berwunden, vnd
vmb gebracht, vnd | hat die Krone wider die Erden ge= | schmissen, vnd zerbrochen. |
Durch solch Wunderzeichen, ist | ohne zweiffei der todt König Lud = | wigs in
Vngern bedeutet worden, || Denn er ist nach dreyen Jaren Anno [ Domini 1526.
in der Schlacht wider | den Türeken, da er mit eim Kürisz in | ein gesumpff gesetzt,
vmbkommen. - Da haben wir die als erste katalogisierte Nordlichtbeobachtung
in Ungarn. (Nordlichtbeobachtungen in Ungarn (1523-1960.) bearbeitet von A.
Réthly und Z. Berkes, Budapest, 1963. Nr. 1. auf S. 33-34.) Dort wird es zwar
ausführlicher, aber nach einer jüngeren Quelle beschrieben (Nürnberg, 1680.)
Unsere Quelle ermöglicht durch ihr Erscheinungsjahr das Verlegen dieser Erscheinung auf das J. 1623 durchaus nicht, bekräftigt aber die Feststellungen von A. Réthly
und Z. Berkes, und macht ihre weiteren Beweise für das J. 1523 in dieser Hinsicht
fast unnötig.
Ballagi 674 - BMC: Short, S. 303 andere Ausg.: Jena, 1556.
BUB: Ga 1073 - Teil 1-3. in einem Bd. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Coli. Societatis JESV Posonij ad S. Salvatorem 1632.
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1567. Basel, N. Brylingers Erben

PANTALEON, Heinrich: Das Erste theil | Teütscher N a = | tion Heldenbuch: Jnn
diesem werden | aller Hochuerrümpten Teütschen personen, Geistlicher vnd Weltlicher, ho = [ hen vnnd nideren staths, Leben vnnd namhafftige thaten gantz warhafftig beschriben, | welliche durch jhre tugendten, grosse authoritet, starcke waffen,
frorhkeit, weiszheit, vnnd | gute künst, von anfang der weit, fürnemlich nach der
Spraachen Verwirrung, bisz | auff den Grossen Carolum, den ersten Teütschen
Keyser, auff das acht = [ hunderste jar nach Christi geburt, jhr vatterland Teüt= | sehe
nation höchlichen bezieret vnd grosz | gemachet, j Erstlich durch den Hochgelehrten
Herren Heinrichen Pantaleonem [ fast ausz aller völekeren Historien, Chronecken,
vnnd geschichtrodlen, mitt grosser [ arbeit fleissig zu Latein zusammen gezogen,
vnnd mit sampt aller beschribener personen bildtnussen (so viel | müglich) künstlich fürgestellet. Jetzmalen aber von dem ersten authore selbs verteütschet, gemehret,
vnnd | gebesseret, auch zu lob Teütscher nation inn Truck verfertiget. Also dasz
auch der Gemeine mann alle | Teütschen Historien, von anfang der weit bisz zu
gemeldeter zeit, inn fürgestelleten perso = | nen jhren altuorderen leichtlich erkundigen. Alles gantz lustig, kurtzwei — | lig, vnd nutzlich zulesen. | [Druckersignet.]
Getruckt zu Basel bey Niclaus Brylingers | Erben, Anno M.D.Lxvij. ||
2°. [20], 403 S. [6], [4], a6 - z6, A6 - L4. Illustriert. - S. [2]: HEINRICVS PANTALEON ANNO | aetatis 46 [Brustbild.] - darunter: IN EFFIGIEM ... HEINRICI [ Pantaleonis, Medicináé Doctoris ... Pauli | Cherleri Elsterburgensis Carmen. - S. [3]: Dem ... Fürsten| ... Marquardo, von Gottes gnaden Bi =j schoff
zu Speyr ... Dem ... Fürsten ... Carolo, | ... Marggraffen zu Baden vnd Hochberg ... [Am Ended. Vorrede:] Geben zu Basel den 1 tag Se= |ptemb. imjar 1567. | ...
Heinricus Pantaleon D. ||
Ung. Rel.: S. 9: Hunnen inn Vngeren, - S. 194: Warum die Pannonierzu den
Teütsche gezellet. - S. 223-225: Athila der Hunnen fürst.
Pray IL S. 176-177 - Ballagi 689 lat. Ausg. v. J. 1566, Basel. - BM: GC 179.
Sp. 426.
BUB: Ga 2r 316 - 2. Exemplar. (- 1. Exemplar des 1. Teiles und 2. Teil konnten
nicht ausfindig gemacht werden.) - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Jnscriptus Bibliotheca
Conventus Nisideriensis Ordinis S. Pauli primi Eremitae Sub prioratu R. P. Francisci Roth. Anno 1749. - Auf d. Innenseite d. Vorderdeckels mit Hschr.: Eberhardt Wolph Freyherr von Muggenthall zu Stainburg.
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1569. Frankfurt/M., M. Lechler

CÁRION, Johann - MELANCHTON, Philipp - PEUCER, Caspar: Newe volkommene Chronica | Philippi Melanthonis. | Zeytbuch Vnd | Warhafftige | Beschreibung,
Was von anfang | der Welt bisz auff disz gegenwertige Jar, nicht allein von | den
Juden vnd Christen, sonder auch von allen Heyden, Türeken, vnd an = [ dem Völckern so viel deren je gewesen, beide in Geistlichen vnnd Weltlichen Sachen, rath |
vnd anschlegen, in fried vnd kriegszzeiten in der gantzen Welt, so viel von den
Menschen hat er = | faren vnd erkündiget mögen werden, sich zugetragen, furgenom231

men, verhandelt, vnnd auszgefürt | ist worden, ausz Biblischen vnd Heydnischen
Historien, Darinnen auch, wie solche Histo = | rien der zeit nach eigentlich zu vergleichen angezeigt vnd erkleret wirdt, Vor = | hin in gleicher gestalt vnnd Form nie
auszgangen. | Anfenglichs vntrem Namen Johan Carionis auffs kürtzest verfast,
Nachmals durch | Herrn Philippum Melanthonem vnnd D. Casparum Peucerum
auffs neuwe vbersehen, ge = | mehrt, vnd jetzt ausz dem Latein verdeutscht durch
M. Eusebium Menium: Sampt einem ] summarischen gründlichen anhang dieses
jetzt lauffende Tausent, | fünff hundert, sechs vnd sechtzigst Jar. [ Mit einem ordentlichen neuwen Register. | [Druckersignet: Fama-Variation mit der Rundschrift:
WER DVGENDT VND EHR ERLANGEN WIL MVS ALLE ZEIT THVN
WACHEN VIL.] Getruckt zu Franckfurt am Mayn, Anno M.D.LXIX. ||
2°. Buch 1-2.: [12], CX, [4] Bl. [6], [6], A6 - T4. Buch 3.: CXIIII, [12] Bl. A6 - X6.
Buch 4.: CLXXXVIII, [8] Bl. A 6 - Z 6 , Aa6 - Kk6. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. Mit einem Vorwort von Sigmund Feirabend und mit den an „Sigismundo, Ertzbischouen zu Magdeburg" gerichteten Widmungen von Eusebius Menius, Philippus Melanchton und Caspar Peucer aus den J. 1560-1564. - Die Bücher 1-2.
sind durchlaufend signiert und haben ein gemeinsames Register. - Am Schluss
d. Werkes: Getruckt zu Franckfurt am | Meyn, durch Martin Lechler, in verle- J
gung Sigmund Feirabends. | M.D.LXVI. [!]
Ung. Rel.: Verstreut im Text vieles über Ungarn bis zur Mitte des 16. Jh.
Ballagi 714.
BUB: Ga 2r 672 - Bl. [lb]: Eingeklebtes Ex libris: Bibliothecae Pestiens. Ord.
S. Pauli P. E. Jnscriptus. An. 1773.
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1571. Graz, Z. Bartsch

CONRADINUS, Balthasar: FEBRIS M I= | SCELLANEA VNGARICA |
0НРШ/1НГ: | Kurtzer Vnter-1 rieht, wie ein jeder sein Hausz | jn diesen gefehrlichen
Leuffen des [ malignae Epidemialischen Fiebers, die V n = ] gerisch Sucht genant,
vnd Schwaisz seuchte, | Hirntoben, halsz vnnd Lungl geschwer, | Auch seitten
wehe, vnd Preune, vnd | dergleichen bösen vmbgehende di = | sei, vnd leger halten,
vnd re= |giren soll. | DURCH. | BAlthasarem Conradinum der | Artzney Doctorn, etwa gestelt, jetzunder | einer Fr. La. jn Kärnten besteltn Leib ] vnd Wund
Artzt jed'man zu gutem | Jn trukh verfertigt, vnnd | gebessert. [ Anno Do. M.D.LXXI.[|
8°. [16], 168 Bl. [8], [8], A 8 - X8. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Der Frawen
ANNA von Kolnitz, eingeborne Freyhin zu Herberstein gewidmet. - Am Schluss:
Gedruckt zu Grätz im F ü r = | stenthumb Steyr, Durch Zacha= [ riam Bartsch Formschney = | der im Reinhof.
Pray I. S. 289-290 beschreibt es verkürzt.
Ung. Rel.: Vgl. Nr. 55.
BUB: De 327 - Coliig. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Collegij Posoniensis Societatis JESV. 1636.
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1572. Leipzig, J. Martorff

LAUTERBECK, Georg: Regentenbüch | Auffs fleissigst vnd herrlichst jtzt [ von
newem vbersehen, vnd durchaus an vielen | orten Corrigiert, Gemehret, vnd Gebessert. | Allen Regenten vnd Oberkeit zu anrichtung vnd | besserung erbarer vnd
guter Policey, Christlich | vnd nötig zu wissen. | Es ist auch vber die Rede des
Griechischen Philosophi Mu= [sonij, dem gemeinen Nutz zum besten hieran
gedruckt, die Summa der | Platonischen Lere, von den Gesetzen vnd Regierung
des gemeinen Nutzes, | Wie die von Johanne Schleydano in Latein zusamen gezogen,
etc. | Vom Ampt der Könige vnd Regierung des gemeinen Nutzes | in der löblichen
Krön Franckreich, des fürtrefflichen Mannes Claudij | Sessels, Zwey schöne Bücher,
wie er die in Frantzösischer Sprach | geschrieben, vnd von Johanne Schleydano
ins Latein gebracht. | Auch ein Christliche vnd trewe Oration vnd Vermanung an
die Re = [ gierung der löblichen Krön Franckreich, etc. | Jtzund allen Potentaten ...
zu ehren vnd besten erstlich in Frantzösischer Sprach | geschrieben, folgent ins
Latein verändert, vnd letzlich alles \ in vnser Deudsche Sprach versetzt, | Durch |
Georgium Lauterbecken, j Brandenburgischen Rath auffm Gebirge, j Alles mit
Römischer Keyserücher Maiestat Befreyung, nicht nachzudrucken. [ 1572. ||
2°. [24], CCCLXVIII, [80], Teil 2.: [5], 143 Bl. aG - dtí, A 6 - Z ß , a6 - z6, Aa6 6
Zz , AAa6 - FFf4, (FFf4. leer.): A6, - Z 6 , (A 6 . leer.) Aa 6 - Bb6, (BbG. leer.) - Tbl.
schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: [Privileg.] - Bl. [3a]: Dem ... Fürsten ... Georg
Fride= | riehen, Marggraffen zu Brandenburgk ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum
Culrnbach | Montags nach Trium Regum, Anno, etc. im Sie- [ ben vnd Sechzigesten Jare. [ ... Georgius Lauterbeck. - Bl. [13a]: Den ... Herrn Gebharten, Herrn
Albrecht ... allen Gräften vnd Herren | zu Mansfelt ... - Bl. [19a]: IN COMMEND A T I O N NEM . . . - v o n Hieronymus Mencelius. - Am Schluss: Gedruckt zu
Leipzig ] Durch Johann. Marttrofl j Jm Jar | M.D.LXXIT. || - Dann folgt: Der
ander Teil | des Regentenbuchs ... durch ' Detleuum Langebekium Hamburg:
trewlich beschrieben. | ... Wittemberg. | Gedruckt durch Hans Lufft. [ Anno 1572. |j
Ung. Rel.: Bl. CCCIIb - CCCIIIla: - Die Verschwörung von Bánkban gegen
der ung. Königin Gertrud im J. 1213.
BMC: Short, S. 489.
BUB: Ca 2r 14 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Coli. Soc. JESV Posonij Ad S. Salvatorem 1692.
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1573. Basel, S. Apiarius

LOMBARDUS, Marcus: Gründtlicher Bericht | Vnd Erklärung von | der Juden
Handlungen vnnd Cere = j monien, schelten vnd fluchen wider vnseren j Herren
Jesum Christum vnd seine Kirchen: jren vbelthaten | die sie alle tag wider die Christen handien, auch den v n = | menschlichen Wucher, den sie brauchen, wider Gott
vnd die | weit, ja wider die natur selbst. Der gantzen Christenheit zu | einer Warnung, den Juden aber zur bekehrung [ vnnd abstehung solcher misz= | handlung. [
[Druckersignet.] M.D.LXXHI. ||
4°. [4], LIX, [1] Bl. A* - Q4. - Bl. A,a: Den ... Herren, Burgermeister vnnd ]
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Raht der Loblichen Statt Basel ... [Am Ende d. Vorrede:] Marcus Lombardus.
- Am Schluss: Getruckt zu Basel, | durch Samuel Apianum. \ im Jar als man zalt, [
M.D.LXXIII. |! - Davor steht: ... Marcus Lombardus bin ich genant, j Jn weiten
Landen wol bekant, [ Hat einer etwas wider mich, j Korn er gelm Basel, da findt
er mich.
Ung Rei.: Bl. 7a: Das ander Capitel. j Das die Juden Lesterer Schinder Spötter, Verachter vnd i feind des Herren Christi seind, mehr dann alle andere | Secten,
vnd derhalben den Christen feinder | dann den Türeken. [Bl. 8b:] ... Daruon schreibt
auch Christoffel Mandel vő Ofen j ein gelehrter Rabin gewesen, vnd von der finsternisz ! zum liecht komen ist, in seinem brieff, den er geschrie = | ben hatt Keiser
Ferdinando, Hochseliger gedecht= | nusz, darin er jhn hoch vermant, wie es zugaiig
das | der Türck also vberhand nerhe in Vngern, das wer |j die vrsach, das jhr Kai.
May. so viel zugeb, in V n = | gern, Böhem, Mehrrern, Schlesien, Oesterreich, dz | die
Juden so öffentlich wucherey vnd verrätherey in | seinem Landt treiben, das dem
Türeken niemandt [ das Landt hab können zeigen, nemlich Vngern, \ dann die
Juden, als jetzunder (Gott erbarms) die j Venedischen Juden den Türeken in Cipern
geführt | haben, desz vergangnen 71. jars, also haben die Ve= | nediger die Juden
ausz jhrem landt vertrieben, vnnd | in der selbigen zeit, da der Keiser den briefF
ernpfan = j gen vnd gelesen hat, was er jhme zu hatte geschriebe, | von scheltung,
schweren, wucheren vnd sonst andere | vnraht. Als bald es der Keiser Ferdinandus
ver= j nommen, da vertrieb er die Juden allsampt ausz sei= [ nem Landt, demnach
kaufften sich die Juden von j Prag mit einer grossen summa gelts widerumb ein.
Ballagi 738 ohne Verfassernamen, aber mit Textprobe.
BUB: MV 487.
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1573. Basel, P. Perna

CONTARINI, Giovanni Pietro: História [ Von dem krieg, wel= |chen newlich
der Türckisch Keiser Selim j der ander wieder die Venediger j erreget hat. [ Fleissig
vnd eigentlich beschrieben, von | Johanne Petro Contarino, einem j Rhatsuerwandten zu Venedig. | Jnn welcher beiderseiten geschieht erzelt j werden von anfang
desz Kriegs bisz zu dem Rhumreichen | vnd glücksäligen Sieg, so auff dem | Meer
geschehen ist. | Jn Welscher vnd Lateinischer sprach erst auszgangen, | jetzt aber
von Georgen Henisch von | Bartfeld verteütschet. [ [Zierde.] Zu Basel, bey Peter
Perna. | M.D.LXXiij. ||
4°. [8], 181 S. [4], a4 - z:s. - S. [3]: Dem Edlen ... herren Hans Casparn von
Jestetten, Teutsch = | ordens Rittern, Commenthürn zu Beüken ... [Am Ende d.
Vorrede:] Zu Basel am | tag Matthie, im jar vnsers heils M.D.LXXiij. ... Georg
Henisch von | Bartfeld. - S. [5]: Dem ... Patriarchen zu Aquileia entbeit | Joannes
Petrus Contarenus s e y = | n e n Grűsz. - N a c h S. 158. eine Skizze zur Seeschlacht
bei Lepanto im J. 1571.
Kertbeny 860 mit Abweichungen. - Szabó RMK III. 628 - Apponyi III. 1837
- BMC: Short, S. 221.
BUB: RMK III. 137
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1573. DiUingen, S. Mayer

CANTSIUS, Petrus - WALASSER, Adam: MARTYROLOGIVM. | Der Kirchenkalender, I darinnen die Christlichen Feste vnnd j Hayligen Gottes bayder Testament begriffen, I wie dieselbige durch das gantz Jar in der Christenheit, von [ tag
zu tag begangen werden. Auch mit verzaichnusz vnzal = | barer Hayligen, wie sie
gelebt vnd gelidten, was sie ge= [ than vnd gelassen haben, zu jhrem ewigen hayl, |
vnd jhren Mitchristen zu einem leben — [ digen Exempel. | Alles auffs newest
fleiszig Corrigirt vnd gebessert, [ zu sterckung aller recht Christglaubigen. | Mit
des Ehrwürdigen vnd Hcchgelerten Herrn [ D. Petri Canisij Vorred vnd notwendiger Erklärung, | wie Gottes Heyligen mögen vnd sollen Christ = | lieh gehret werden. | Sampt einem gemainen Christlichen Kalender, vnd zu end ange= | hencktem
nutzlichem Register, an welchem blat ein [jeder HaiUg zufinden sey. | Mit Rom.
Kay. May. Freyheit. | Getruckt zu Dilingen, durch | Sebaldum Mayer. | 1573. ||
4°. [24], 364, Register: [22] Ы. [24], A 4 - Z 4 , Aa4 - Zz4, Aaa 4 - Zzz4, Aaaa 4 Zzzz4, Aaaaa 4 - Ddddd6. -Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Den... Herren Georgio
vnd Marco [ Fuggern, Herren zu Kirchberg vnd Weis — [ senhorn ... [Am Ende
d. Vorrede:] D a = | tum zu Dilingen am tag der Stülfeyr des | heyligen vnnd fürnembsten Apostels Petri, | Anno Domini 1562. [ ... Adam Walasser.
Ung. Rel.: Es werden auch ungarische Heilige erwähnt, z. B.: Bischof Gerhard, König Ladislaus, König Stephan, Herzog Emericus, Elisabeth aus Ungarn.
Bücher 377.
BUB: 427206.
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1573. Wittenberg, J. Krafft

CÁRION, J o h a n n - MELANCHTON, Philipp - PEUCER, Caspar: Chronica [ CARIONIS. [ Von anfang der Welt, bis | vff Keiser Carolum den Fünfften. | Auffs
newe in Lateinischer | Sprach beschrieben, vnd mit vielen alten vnd newen | Historien, Auch mit beschreibung vieler alten Königreich vnd Völ = | cker, Vnd mit
erzelung etlicher furnemer Geschichten, so sich in der | Kirchen Gottes, vnd in
Weltlichen Regimenten, sonderlich | in Griechenland, im Römischem Reich vnd
Deud= | scher Nation, haben zugetragen, verrneh= j ret vnd gebessert [ Durch Herrn
PHILIPPVM MELAN = | THONEM, I vnd | DoctoremCASPARVM PEVCERVM. [
Jtzund zum Ersten, aus dem Lateinischen | gantz vnd volkömlich in Deudsche
Sprach | gebracht. | Am ende ist auch darzu gesetzt die Beschreibung j
Herrn Philipp! Melanthonis, von der Wahl vnd | krönung Keisers CAROL! des
Fünfften, So | zu vor hin in Deudscher Sprach nie= | mals gedruckt worden, j Mit
Römischer Keiserlicher Maiestet Freyheit. [ M.D.LXXIII. ||
2°. [88], 1187, [72, 1] S. a6 - g8, A6 - Z ö , Aa 6 - Zz6, Aaa6 - Zzz6, Aaaa 6 - Zzzz6,
Aaaaa 6 - Nnnun 6 , (letztes Bl. leer.) - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - S. [3]: Der ...
Fürstin, Frawen Anna, gebornen aus | Königlichem Stam zu Dennenmarck, Herzogin vnd Chur = [ fürstinzu Sachsen ... [Am Ende d. Vorrede:] Anno Christi, Tausent,
Fünffhundert vnd drey vnd s i e = | benzig. ... Caspar Peucerus | Doctor, - S. [11]:
An den Leser. | ES haben sich fur dieser zeit, etliche | Drucker vnterstanden, dieses
vnser Wittern | bergisch Chronicon nach zu drucken, vnd [ dasselbe jres gefallene
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zu endern vnd zu meh= [ ren ... sie wollen sich forthin dieses vnser Chronicon nach
zu drü= Jcken gentzlich enthalten:... - S. [12]: ganzseitiger Holzschn. [Melanchton, ganze Figur.] mit der geflügelten Schlange von Lucas Cranach d. J. und mit
der Jahreszahl 1561 versehen. - S. [13]: ... Dem ... Fürsten ... Augu= | sto, Hertzogen zu Sachsen ... [Am Ende d. Vorrede:] Caspar Peucerus Doctor. - S. [80]: Vorrede
des Herrn Philippi | Melanthonis ... Dem ... Fürsten ... Si= | gismunden, Ertzbischoff zu Magdeburg ... [Am Ende d. Vorrede:) Anno 1558. - S. 1.: Chronica
Carionis gantz | new geschrieben vom Herrn Philippo M e = | lanthon, verdeudscht
durch M. E u s e = | bium Menium. [Vorrede.] - Am Schluss: Gedruckt zu Wittemberg, | durch Hans Kraflt. | Jm Jar Christi, | 1573.
Ung. Rel.: Verstreut im Text eine kurze Schilderung der ungarischen Geschichte
bis Ende des 15. Jh.
Kertbeny 685 - BMC: Short, S. 183.
BUB: Ga 2r 728 - Auf der Aussenseite des Vorderdeckels zwei eingepresste
Wappen: DES RÖMISCHEM KAISERTVMS WA PEN - und dann: AVGVSTVS
CHVRFVRST. - Ausserdem noch: SEBASTIAN | KROMER 1578. - Beide Wappen mit W. D. Monogrammen versehen. - Auf der Innenseite des Vorderdeckels
mit Hschr.: Johanes Mudrany Junior. - Auf dem leeren Vorderbl. mit Hschr.:
Aus der Bücher Sammlung des Paul v. Schmidt.
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1573. s. 1. et typ.

HONDOREF, Andreas - STURMIUS, Vincentius: CALENDAR1VM | SANCTORV | ET HISTORI= j ARVM. | Jn welchem nach Ordnung ge= I meiner Calender, durchs gantze Jar, alle Heiligen vnd Mer= jtyrer, mit jhrem Bekentnis vnd
Leiden, nach Ornung der | Tage, beschrieben, sampt zugethanen vielen aus Hei= |
liger Schrifft, vnd andern Scribenten glaub = | wirdigen Historien, so sich auff gleiche [
Tage in denselben Mona= | ten begeben. | Zusammen colligirt auffs kürtzste, den |
Einfeltigen zu gut. | Durch | Andreám Hondorff, Pfarherrn zu Dröyssig. | ANNO |
1573.Ц
2°. [Semester 1.:] [16], 152, [20] Bl., Semester 2.: [1], 153, [19] Bl. A6, [6], [4],
([4.] leer,) B6 - Z 6 , Aa6 - Ff8; Aa 6 - Zz6, Aaa 6 - Fff7. - Tbl. schwarz-rot beschriftet.
- [Semester 1.] Bl. [2a]: Dem ... Fürsten ... Joachim Friderich, erwel= |ten vnnd
Postulirten Administratorn des Ertzstiffts Magdeburg, j Marggraffen zu Brandenburg ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben | Bitterfeit, am Sontag Jubila = | te, des 73.
Jahrs. [ ... Vincentius Sturmius, daselbst | Schulmeister. - Bl. [5b]: Vorrede ... [Am
Ende d. Vorrede:] Andreas Hondorff. || - Semester 2. mit extra Tbl.: CALENDARIVM | ... Secundum Semestre. ...
Ung. Rel.: Verstreut im Text vieles über die ung. Heiligen, Ungarn, auch über
die Hunnen, meistens mit Quellenangaben. Doch hauptsächlich über die Ereignisse des Türkenkrieges.
BUB: Ac 4r 849 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Andr. Lehotzky Posonij.
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1574. Basel, S. Apiarius

GTJICCIARDINI, Francesco: Francisci. j Guicciardini | Gründliche [ Vnnd Warhafftige beschreib | biing aller fürnernenhistorienn, [!J [ die in viertzig jaren, nemlich
von dem 1493 bisz auif dasz 1533, J vnter der regierung Keiser Maximilians des
ersten, vnd zum theil auch Kei= j ser Carls des fünflten, Geistlich vnd Weltlich,
zu frieds vnd kriegs zeiten, zu Wasser vnd [ zu Lande, &c. allenthalben, sonderlich aber in Jtalia, doch des meisten theils | durch die Teutschen, geschehen sind:
Allen Stenden, zuuorausz aber J Regenten vnd Kriegsrhäten, sehr nutzlich vnnd |
lustig zu lesen. | Erstlich durch den obgemelten ... Franciscum Guicciardinum von
Florentz, ausz eigner erfahrung, mit | vleisz zusammen getragen, vnd in zwentzig
Bücher getheilt. | Jetzund newlich aber Teutscher nation zu gut, ausz Jtaliänischer
vnd j Lateinischer sprach in vnser gemein vnd breuchlich ] Teutsch gebracht, Durch j
Magistrum Georgium Forberger von der | Mittweiden ausz Meissen. | Mit Rom.
Kay. May. sonderlicher Freyheit auff acht jar. | M.D.LXX1HI. ||
2°. [6], CCCCLXV, [19] Bl. [6], ([6.] leer), A6 - Z 6 , Aa6 - Zz6, Aaa6 - Zzz6,
ß
AA - HH 6 ... - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem ... Fürsten ... Augusto,
Her= [ tzogen zu Sachsen ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben zu Basel inn der Eyd= |
gnoschafft, im Jar 1574. den 6. tag Hornungs ... M. Georgius Forberger | (genant
Sader) von der j Mitweid ausz Meissen. - Bl. [4b]: Des Edlen, Gestrengen, vnd
Hochgelehrten Herren j Francisci Guicciardini von Florentz wesen | vnnd leben.
Pray I. S. 466 verkürzt - Kertbeny 866 verkürzt - Schottenloher 51458.
BUB: Ga 2r 380 - Die Bl. CCCCLXII-CCCCLXV. und [1-19.] fehlen. - Auf
d. Tbl. mit Hschr.: Ex Libris Francisci Stephanidis. Ab. Anno Domini 1676.
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[1575.] Wien, S. Creutzer

Kurtzer bericht von | der Hungerischen Kranckhait, vnnd | Kindts Blattern, auch
Rot Ruer, J dem gemainen Mann zu nutz in druck | auszgangen, durch die Wirdige Me= |dicam Facultatem, der Hochlöblichen | Vniuersitet zu Wienn. [Anno
Christi 1575. [[Zierde.] Mit Rom: Kay: Mt: &c. Freyhait. | Gedruckt zu Wienn
in Osterreich durch Steffan | Kreutzer, in des Rumpels Hausz auff der | Fischerstiegen. ||
4°. [16] Bl. A4 - D 4 .
Ung. ReJL: Bl. [2b-3a]: Aus der zal solcher inwendigen Fiebern ist auch | die
Kranckhait, welche in kurtzen jaren sich in disen j Landen starck erzeigt, vnnd
von menniglich die || Hungerisehe Kranckhait genant wird: villeicht d a = | r u m b ,
das im vorschienen sechsundsechtzigisten | Jar, im Kayserlicheu Feldtlager vnder
Raab, sol = j ches Fieber sich gar starck erzeigt, vnd von dannen [ nicht allain in Osterreich sondern auch in vil vmb= | ligende Lender durch das Kriegsuolck auszgetailt |
worden, darumb dann jr vil vermaineten es were | gar ein newe kranckhait, die
in Hungern gar new= | lieh sich erzeigt, vnd von dannen in andere Lande | kommen sey: so doch solchs gar ein alte kranckhait ] ist, von welcher die Griechen,
auch Arabier vor | etliche hundert jaren geschrieben haben. ... - Vgl. Nr. 47.
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Mayer I. 668 - Hubay 292.
BUB: Dc 4r 44 - Coliig. - Auf d. Tbl. des 1. Ccllig. mit Hschr.: Collegij Posoniensis Societatis JESV 1636.
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1577. Frankfurt/M., G. Rabe

BARLETIUS, Marinus: Scanderbeg. ] Warhaffte eigent = j liehe vnd kurtze Beschreibung, | aller namhaffíen Ritterlichen Schlachten vnd Thaten, so der aller |
streytbarst vnd theurest Fürst vnd Herr, Herr Georg Castriot, genannt Scanderbeg, | Hertzog in Epiro vnd Albanien, &c. wider beyde Türckische Keyser, Amurath vnd Mahometh, auch ande = j re seine Feind, vnder Bapst Eugeniodem vierdten,
Bapst Pio dem andern, vnd Keyser Friderich dem drit = | ten, vom jar 1444. bisz
auff das jar 1466, mannlich vnd glücklich bey seinem Leben gethan vnd e r = | halten.
Erstlich von dem hochgelehrten, vnd aller Historien wol erfarnen, M a = | rino Barletio von Scodra ausz Epiro, in I atein beschriben, I Darnach durch Johannem
Pinicia=|num verteut^cht. | Jetzt von neuwem mit. sonderm fieisz durchsehen,
gebessert, vnd ge= I meiner Teutscher Nation zu gut an tag geben, j [Brustbild einer
mit Keule ausgerüsteten Gestalt.] Gedruckt zu Franckfurt am Meyn, im Jar, j
M.D.LXXVII. II
2°. [5], 156, Register: [4] Bl. [6], ([6.] ist leer,) A6 - Z6, Aa e - Cc6, Dd 4 . - Illustriert.
- Bl. [2a]: Dem ... Hans Wil= | heim von Kerstlingeroda ... [Am Ende d. Vorrede:]
Geben j in Franckfurt, 1577. den 26. | Augusti. | ... Sigmund Feyrabendt, | Buchhendler. - Bl. [4b]: Marini Barletij Scodrensis, Vom | Leben vnd Geschichten
Scanderbergi, desz aller Edelsten I Fürsten der Epiroten, zum Donferandum Castriotum | Vorred. j - Bl. 156a: Beschlusz, ausz Raphaele VoIa = | terano, vom Geschlecht Scander = j begi, gezogen. - Am Schluss: Gedruckt zu Franckfurt am Mayn,
bey Georg | Raben, in Verlegung Sigmund Fe>r= j abends. | M.D.LXXVII. ||
Ung. Rel.: Hauptsächlich in den Büchern 1. und 2. vieles über Ungarn, z. В.:
Bl. 23b: Wie die Hungern ein neuwen Krieg wider den | Türeken fürnamen. - Bl.
24a: Wie König Vladiszlaus dem Scanderbeg schrei = | bet, vnd hülff von jm begert.
- Bl. 25a: Oratio Pauli Duchagini, Volck dem König in | Hungern zu schicken.
- Bl. 25b: Scanderbegs Schreiben an König Vladiszlaum zu | Hungern, darinnen
er jm hülff zusagt. - Bl. 26b: Wie König Vladiszlaus ausz Hungern gegen Varnam
dem | Türeken entgegen zöge, vnd nach langem Ritterlichen fechten e r = | schlagen
ward, vnd wie Hunniades vom Despoten gc — | fangen, sich ledig macht. - Bl. 27a:
Wie Amurath sich seines Sigs hoch beklagt, den er so I theur erkaufft hett, vnd wie
er Scanderbegum | vnd Hunniadem lobt.
Kertbeny 702 - Ballagi 758 - BMC: Short, S. 65.
BUB: Ga 2r 403 - Coliig.
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1577. Frankfurt/M., G. Rabe

MÜLLER, Heinrich: Türckische Chro = | nica. | Warhaffte eigent = ] liehe vnd kurtze
Beschreibung, | der Türeken Ankunfft, Regierung, Königen, vnd Keysern, K r i e = |
gen, Schlachten, Victorien vnd Sigen, wider Christen vnd Heyden. Von | Emptern,
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Befelchs vnd Kriegszleuten, der Türckischen Soldanen, j vnd wie man wider den
Türeken krie= | gen sol. | Jtem: | Von der Türeken Religion vnd Gesatz, von jrem
Gerichts Procesz, | von der gemeinen Türeken I eben, Wesen, Handel vnd Wandel, vnd desz Türckischen [ Keysers Hofordnung vnd Hofgesind. Von der Auffruhr zwischen dem Keyser Baiazeth vnd j seinen Sönen. Sampt einer Türckischen
Prophecey: Vnd vom Elend j der armen gefangnen Christen, &c. | Endtlich ist
mit angehenckt von Vrsachen der Christen verderben, vnd wie man | sich in solchen
nöhten schicken soll. Alles in drey Bücher eyngetheilt, | wie bald nach der Vorred
zu sehen. | Vormals ausz Jtaliänischer Sprach in vnser Teutsche verdolmetscht,
durch | weyland den Hochgelehrten Heinrich Müller, der Rechten Licentiaten, |
vnd der freyen Kunst Magister: | Jetzund aber bisz auff den jetzregierenden Türckischen Keyser Amurath, den andern, | erlengt, ausz sonderm fleisz durchsehen,
mit schönen neuwen Figuren ge — | ziert, vnd Teutscher Nation zu gut an tag | geben. | [Druckersignet: Fama-Variation.] Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, mit
Römischer | Keyserlicher Maiestet Freyheit. j M.D.LXXVH. ||
2°. [Buch 1.:] [4], 74, Register: [3] Bl. [Buch 2.:] 71, Register: [71b], [2] Bl.
[Buch 3.:] 23 Bl. [4], A 6 - N 6 , (N e . leer.); a6 - m a , (m 8 . leer.); A6 - D 6 , (D 6 . leer.)
- Tbl. schwarz-rot beschriftet. - [Buch 1.] Bl. [2a]: Dem ... Herrn Melchior Lorichs
zu Flenszburg ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben in Franck= | fürt am Mayn,
M.D.LXXVH. den 28. Augusti. J ... Sigmimdt Feyrabend, | BuchHändler. - Am
Schluss: Gedruckt zu Franckfurt am | Mayn, bey Georg Raben, in Verlegung)
Sigmund Feyrabendt. | [Druckersignet.] M.D.LXXVH. || - [Buch 2.]: Das ander
Buch: | Von dem Mahometischen Glau = | ben, Gesatz vnd Religion ... Ausz Jtaliänischer Sprach verteutscht, | Durch M. Heinrich Müller. | [Druckersignet.]
M.D.LXXVH. || - Bl. 4a: ... Johan Anthonius Menauinus, | ein Genueser, dem
aller Christlichsten K ö = | nig ausz Franckreich ... - [Buch 3.]: Das dritte Buch, j
Desz Achtbarn vnd wirdigen H e r = j ren Johannis Auentini. Darin vrsachen vnsers,
der Chri = | sten, jammers, vnd noch grössers Verderbens, wo man die Vrsachen
nit abthut. ... Gedruckt zu Franckfurt am Meyn, im jar, ] M.D.LXXVH. || Bl.
3b: Den ... Herrn, N.N. ... der Statt ... Regenspurg ... entbiet ich Johannes |
Auentinus Gottes segen, heil vnd freundt =[ liehen Grusz.
Ung. Rel.: Verstreut im Text vieles über Ungarn, sogar ganze Kapitel, z. B.:
[Buch 1.] Bl. 12a-13a: Von der Schlacht so Amurath mit dem König Ladisz= | lao
gehalten, bey der Statt Varna. - Bl. 49a-50a: Von der Schlacht, so König Ludwig
ausz Vngern | mit dem Solyman gehalten, darin der König erbarm = [ lieh vmbkommen, vnd all sein Kriegsvolck in | kleine stück gesebelt vnd zurhacket | worden.
Kertbeny 714 - Ballagi 759.
BUB: Ga 2r 403 - Coliig. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Pertinet ad Collectionem
P. Stephani Kaprinai emptus per eundem a domo Professa Viennensi 1766.
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1577. Prag, M. Peterle

ELOGIUS, Caspar: Leichpredigt, Vber | Maximiliani des An = | dem, Groszmechtigisten vnnd frommen ! Römischen Kaysers absterben vnd Begrebnus: | Darinn
als in einer Cronica zusehen | Was von anfang der Welt, bis auff diesen Verstor = j
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benen Kayser Maximilianum. Vnnd itzt regirenden Röm: [ Kayser Rudolphum.
Für vorenderungen in allen Vier Kayserthu — [ men fürgefallen, Vnd was auch alle
Stende der gantzen Christenheit ] bei dieser Kaiserlichen Leiche vnd Begrebnus,
behertzigen sollen. | Durch j M. Caspar Elogij Wratisl. | [Leichenbahre.] Gedruckt
zu Prag, inn der Newstadt, bey | Michael Peterle, im 1577 Jar. ||
4°. [16] Bl. A4 - D 4 . - Bl. [lb]: [Maximilian IL in kaiserlichem Ornat, darunter
ein achtzeiliges Gedicht:] JCH starb noch dann so lebe Jch ...
Ung. Rel.: Maximilian IL war als I. zugleich ung. König.
BUB: MV 15.
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1578. Basel, S. Henricpetri

GOREC1US, Leonhart - LASICIUS, Johann: Walachischen | Kriegs oder Geschieh = 1 ten warhäffte Beschreibung, so Juonia | der Landtuogt oder Vaywoden,
vber die W a = | lachey, vom Türeken dahin gesetzt, vnuersehens |im JarM.D.LXXIIII
wider den Türckischen Keyser | Selym, damit er die Jochbaren Christen ausz seiner
Tyranney | erlediget, von anfang glücklich geführet, nachmals aber durch [ sein
vertrauwten Mittgesellen Jeremiam Czarna = | wieezky schandtlich verrahten, vnnd
von den | Türeken jämerlich getödtet. | Deszgleichen, | Von der Polen Zug in die
Walachey, als sie | den Bogdan, des Juonie Vorfahr, widerumb vnderstun | einzusetzen, vnnd von der Türeken Niderlag, so sie [ in diesem Zug von Polen erlitten. |
Erstlich, durch ... Leonharten Gore= | cium, vnnd Johann Lasicium in Latinischer
Spraach be = | schrieben, jetz aber ... in das Teutsch gebrachtt ] Durch, | Nicolaum
Höniger von T a u = | b e r Königshofen. I ...
4°. [16], CCXVI S. [8], A4 - Z \ Aa4 -Dd 4 . Mit Register und einer Tafel der
Walachey.
Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Von N. Höniger dem Georg Philipp von Hattstat gewidmet. - Am Schluss: Getruckt zu Basel, durch Sebastian H e n = j riepetri,
im Jar | M.D.LXXVIIL |j
Kertbeny 897.
BUB: MV 411 - Coliig.
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1578. Basel, S. Henrichpetri

ULLOA, Alfons: Beschreibung, j Des Leisten Vngeri = | sehen Zugs oder Kriegs,
so im jhar I M.D.LXV. vnd M.D.LXV1. der Aller = | durchleuchtigst, Groszmechtigst, Vnüberwindtligst Fürst vn \ Herr, Maximilian der Ander Römischer Keyser,
König in | Böhem vnd Vngern, &c. wider den Sultan Solyman = | nen, den Türckischen
Keyser, ge= | führet. |... Sampt, | Etlicher belärungen, Stätten, Schlösser, Vestungen,
so in diesem Krieg von j beyden Partheyen erobert, Wahrhaffte Contrafacturen,
vnd Gele = [ genheiten, auff das fleissigst verzeichnet. | Erstlich, I Durch den Edlen
vnnd Wolbekanten, Herrn [ Alfonsen Vlloa in Jtaliänischer Spraach an | Tag gegeben. | Jetz aber durch eynen Hebhaber der Historien, trewlich j in Teütsche Sprach
vertolmet = j sehet. | Getruckt zu Basel, ] Durch Sebastian Henrichpetri. [|
4°. [8], CXXVI, [2] S. A4 - Q4.
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Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Von Adam Henricpetri dem Joachim Brandis,
Burgermeystern der Statt Hildesheim gewidmet. - Am Schluss: Getruckt zu Basel,
durch Seba= | stian Fieri richpetri, Anno j M.D.Lxxviij. - Holzschnitte: S. L: Sólymán, - S . VI.: Maximilian II., und im weiteren die Festungen und Lager: Jula [Gyula], Siegeth [Szigetvár], Raab [Győr], Tokay [Tokaj].
Kertbeny 813 beschreibt es ohne J. und mit Titelholzschnittbildnissen der
beiden Kaiser. Apponyi I. 472 mit Abweichungen - Ballagi 769.
BUB: MV 411 -Coliig.
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1579. Frankfurt/M., P. Reffeier

Beschreibung ] Des Aller = | durchleuchtigste [ Groszmächtigsten Keyser Carols desz |
fünfften, vnsers Allergnädigsten Herrn, vnd jrer May. geliebten | Sone, desz Printzen ausz Hispanien, fröliche glückselige Ankunfft gen Bintz, den 22. j Augusti
desz 1549. Jars. Wie auch jr Key. May. vnd sein Fürstlich Durchleuchtigkeit, von
Frauw | Marien, zu Vngern vnd Böhem Königin, Wittib, &c. vnd der Königin
ausz Franckreich, mit grossen j Freuden, Triumph. Köstlicheit vnd Pracht empfangen worden. Dieweil aber ein Thurnier zu Fusz | zuvor zu Brüssel, auff den
andern tag nach jhr Key. May. glückseligen Ankunfft, gen Bintz auszge= | schrieben,
ist doch solcher, von wegen dasz die, so thurnieren wolten, noch nicht aller ding
fertig vnd ge = | rüst gewest, auff den 24. tag gedachts Monats auffgeschoben, vnd
auff masz vnd j weisz gehalten, als desselben Auszschreiben bedinget vnd | mitbringt, so von wort zu wort h e r = [ n a c h folgt. [Druckersignet: Fama-Variation.]
Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, im Jar | M.D.LXXVIII. ||
2°. LXV-LXXXI. Bl. NN 6 - PP 6 , (letztes Bl. leer.) - Zusammengedruckt mit:
Thurnierbuch: | Warhaffte eigent = | liehe vnd kurtze Beschreibung, | aller Kurtzweil vnd Ritterspiel, so der Durchleuchtigst, Groszmächtigst j Fürst vnd Herr,
Herr Maximilian, König zu Böheim, Ertzhertzog zu Oesterreich, Hertzog | zu Burgund, &c. ... in der weitberümpten Statt Wien, zu Rossz vnd Fusz, auff Wasser
vnd | Landt, mit sonderer Verwunderung vnd Frolo= j ckung lassen halten. | - Am
Schluss: Gedruckt zu Franckfurt am | Mayn, durch Paulum Reffeiern, in ver- [
legung Sigmund Feyerabends, j Jm Jar J [Druckersignet.] M.D. LXXIX. |[ - Bl.
[2a]: Dem ... Fürsten ... Maximilian, Kö—jnig zu Böhem ... Embeut | ich Hans
von Francolin ... mein vnderthenigste, gehorsamste Dienst ...
Ung. Rel.: Auch die ungarische Königin Maria, Witwe von Ludwig IL, nimmt
an diesem Turnierfest in Binche teil. Vgl. auch Nr. 31.
BUB: MV 200 - Coliig.
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1579. Frankfurt/M., J. Schmidt

JOVIUS, Paulus - HERBERSTEIN, Siegmund von: Die Moscouitische | CHRONICA, j Das ist Ein | gründtliche beschreibung | oder História, desz mechtigen
vnd gewaltigen Groszfürsten in der | Moscauw, sampt derselben Fürstenthumb
vnd Länder, auch desz trefflichen Landts I zu Reussen, von jrem Herkommen,
16 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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Religion, Sitten vnd Gebrauchen, deszgleichen jre Schlach = [ ten, Krieg vnd männliche thaten, auff das fieissigest zusammen gebracht, sehr ] schön vnnd gar nützlich
zu lesen. ! Erstlichen durch den Hochgelcrten Herrn Paulum Jouium, deszgleichen
durch den | Wolgebornen Herrn Sigmund Freyherrn zu Herberstein, &c. der Rom.
Kay. May. Raht | selbst persönlich erfahren, vnd folgendts durch den Ehrnuesten
vnd Hochgelerten Herrn Doctor | Pantaleon, menniglich zu nutz, ausz dem Latein
ins Teutsch gebracht, j Sampt einem Vollkommenen Register, dergleichen vor nie
auszgan — | gen oder Gedruckt. [Brustbild einer Zepter haltenden Figur.] Gedruckt
zu Franckfurt am Mayn, M.D.LXXIX. |[
2°. [4], 138, [3] Bl. [4], A4 - Z4, a4 - l4, m6. - Mit Register. - Bl. [2a]: Dem ... Hans
Georgen von Münster. Fürstlichem Wirtz = | burgischen Raht, vnd Amtmann zu
Arnstein ... [Darunter ein reich geziertes Wappen.] [Am Ende d. Vorrede:] Datum
Franckfurt am Meyn den 29. Augusti Nach Christi | vnsers seligmachers gehurt,
Tausend fünifhundert sechs vnd siebentzig. | ... Sigmund Feyerabendt ... - Bl.
[4a]: Ferdinandus von Gottes gna = | den Fürst vnd Jnfant in Hispanien, Ertzhertzog
zu Oe = | sterreich ... Wündschet den ... Lienharten Graffen zu Nugarolen, vnd
Sigmunden von Herberstein Ritter, &c. | Keyserlich Mayestett vnd vnseren Rähten
vnd Legaten an der M o = | scouiter durchleuchtigen Fürsten, &c. alles gutes. [Am
Ende d. Vorrede:] Geben zu Augspurg an dem ersten tag Hornungs | als man zehlt
nach Christi Geburt 1526. Jar | H. Ferdinand vnderschrieben | Ausz desz ... Fürsten | ... befehl, durch | Jocob Spiegel vnderschrieben. || - Bl. 125a: Sigmund Freyherr zu Herber = j stein, Neyperg, Gutenhag, etc. Wündschet Georgius | Wernher
dem Königlichen Rhat vnd Landtvogt zu Sa= | ren, viel glück vnd heil. | - Bl. 126a:
Der wunderbaren W7asser inn | Vngaren verzeichnusz, durch Georg Wernherr
beschrie = j ben, an Herren Sigmunden Freyherren zu Herberstein, Ney= |perg,
vnd Gutenhag, etc. j - Am Schluss: Gedruckt zu Franckfurt am [Mayn, durch
Johannem Schmidt in verle= | gung Sigmund Feyerabends. | [Druckersignet: FamaVariation.] M.D.LXXIX. ||
Ung. Rel.: auf Bl. 118. Herbersteins Reise von Wien nach Ofen im J. 1518.:
Als Keys. May. der Moscouiten Legaten baldt verhöret, vnd alle | Sachen mit jm
auszgerichtet, hat er jhn wider lassen hinscheiden. Dieweil | ich aber zu dieser zeit
ein Legat zu König Ludwig in Vngaren verordnet, I hab ich diesen auff der Jnn
vnd der Thonauw wider gen Wien geführet. | An diesem ort hab ich jn verlassen,
vnd bin von stundan auff ein Vngari= | sehen Wagen gesessen, an welchem man
alle mal drey Pferd neben einan = | der einspannet, dieweil auch diese vber die massen
schnell darvon gelauf — J fen, bin ich in wenig stunden zwo vnd dreyssig meyl bisz
gen Ofen k o m = | m e n . Es ist aber dieser schnellen reysz vrsach, dasz man diese
Pferdt an b e = | quemlichen orten abtauschet, vnd die ersten erschnauffen lesset.
Die erste |[ abwechszlung ist in dem Stättlein Brück, so an dem wasser Leytha
sechs J meyl wegs von Wien gelegen, dieses wasser sonderet Oesterreich vn Vn- |
garen von einander. Die andere ist zu Owar [Magyaróvár], ist ein Schlosz vnd
Statt = | lein, fünff meil von der ersten, so von den Teutschen Altenburg genennet. (
Die dritt ist in der Statt Jaurin, so ein Bischofflicher sitz ist, Die Vnga | ren nennen
diese Statt Jurr [Győr], die Teutschen aber von dem wasser Raba | her, so neben
der Statt für lauffet, vnd inn die Thonauw feilt, heissen sie I Rab. Es ligt dieses
orth 5. meil von Owar, da man auch gemeinlich alle | Pferd abwechszlet. Die vierdte
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rast ist sechs meil vnder Rab in dem Dorff [ Cotzi [Kocs], an welchem ort auch
die Fuhrleuth vnd die Wagen dieses Dorffs | namen empfangen, vnd werden gemeinlich Cotzi [kocsi] geheissen. Die letzte ist | in dem Dorff Warck [Dorog] fünff meil
von Cotzi, an diesem ort besieht man den j Pferden jre Hufeysen, ob etliche nagel
auszgefalle oder wacklen, man bes = | seret auch den Wagen vnd das geschirr. Wann
dann alles wol versehen, | kommet man nach fünff meylen gen Ofen, da der König
Hof helt. | Wie ich in der Königlichen Statt Ofen, meinen befehl angezeigt | vnd
verrichtet, auch der Landstag ein end genomen, welcher nit weit von | der Statt
an dem ort, so gemeinlich Rakhusch geheissen, gehalte worden, | bin ich von dem
König ehrlich hinweg gelassen, vnd wider zu dem Keyser ] körnen, welcher' auch
in dem Jenner desz folgenden jars, als man zeit 1519. | gestorben. Dieweil ich diese
Vngarische reysz gleich nach der Moscouiti = | sehen, vnd fast zu einer zeit vollbracht, hab ich sie auch wollen hinzu setzen. I - Dann folgt Ungarns kurze Beschreibung bis Bl. 121b. - Auf Bl. 126. folgt Ungarns hydrographische Beschreibung
von dem Pressburger kön. Rat Georg Wernherr, der vorher auch eine hydrographische Beschreibung der Zips veröffentlichte.
Kertbeny 719 mit dem modernisierten Text dieser Reise aus der Basler Ausg.
vom J. 1563. auf S. 332-336. - Die ungarische Übersetzung derselben Reise in:
Hon, Jg. 1877. - Ballagi 774 - Eine frühere deutsche Ausg. des Wernherrschen
Werkes s. bei Denis, auf d. letzten Bl. des Namenregisters, und Szabó RMK ITI 452
BUB: Ga 2r 403 - Coliig.
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1579. Leipzig, J. Bärwalds Erben

HONDORFF, Andreas - STURMIUS, Vincentius: CALENDARIVM | Sanctorum
et | Historiarum: | Jn welchen nach Ordnung ge— | meiner Calender, durchs gantze
Jar, aller heiligen Lehrer | vnd Märterer Leben, Bekentnis vnd Leiden beschrieben. |
Auch viel aus heiliger Schrifft vnd andern Scri= |benten glaubwirdige Historien
vnd G e = [ schicht darzu gesetzet. | Angefangen durch Andreám Hondorff seligen, |
Pfarherr zu Droyssig. | Vnd nu volbracht vnd sehr gebessert durch Vincentium |
Sturmium, Schulmeister zu Bitterfeldt. | Auch viel merekliche Historien seind aus
D. Nicolai | Selnecceri Calendario abgeschrieben, vnd mit | eingebracht, ... \
ANNO 1 M.D.LXXIX. j|
2°. [16], 343, Index: [16] Bl. [6], [6], [4], A6 - Z6, Aa6 - Zz6, Aaa6 - Ppp 6 , (Ppp 6
leer.) - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem ... Fürsten ... Augusto, Herzogen | zu Sachssen ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben Bitterfeldt am 5. tage Maij
des 1579. Jars. | ... Vincentius Sturmius [ Schulmeister. - Am Schluss: Gedruckt
zu Leipzig, durch [ Jacob Berwaldts Erben, j [Druckersignet.] ANNO | 1579. ||
Ung. Rel.: Neben den ungarischen Heiligen auch über die Ereignisse des Türkenkrieges in Ungarn, über die Hunnen. Meistens mit Quellenangaben.
BUB: Ac 2r 295 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Ex Libris Ladislas Kollarich Ano
1688. - unten: Dieses buch die Edl und Tugentreiche frau Fichtner [?] hatt mir
Johannis Sambuchii ihren Kinden präceptori Zum guette gedachtnis geschenkt
26. Juli Ao. 1617. - dann weiter: Dises buch hab Jch Joann. Prochtl von ihm Joann.
Sambuchio vmb 21 ... 50 erkaufft, den 2. decembris Ao. 1617.
t6*
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1580. München, A. Berg

SCHROT, Martin: Wappenbuch Des Heiligen Römischen Reichs, vnd allgemeiner
Christenheit in Europa, ... Daneben auch der Geistliche Stand, ... vnd dann auch
die Vniuersiteten oder Hohenschulen inn gantz Europa, sambt derselbigen Lobsprüch vnd aigen seh äfften ... Anfangs durch Martin Schrot in Truck geben. [Holzschn.] Getruckt in der Fürstlichen Statt München, bey Adam Berg ... M.D.LXXX.
2°. [8], Register und 268 Bl.
Ballagi 782
BUB: MV 200 - Stark beschädigt. Es fehlen samt Tbl. zahlreiche Bl. Unsere
Beschreibung also nach Ballagi 782.
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1581. Frankfurt/M., P. Schmidt

BONFINÍUS, Antonius: Vngerische Chro= |nica. I Das ist Ein j gründliche beschreibung [ desz aller mächtigsten vnd gewaltigsten Königreichs Vngern: I ...
Erstlich durch ... Antonium Bonfi= jnium in 45. Büchern in Latein beschrieben:
Jetzund aber ... in gut gemein Hochteutsch gebracht (Dabey | denn auch eines
jeden Buchs kurtzer Jnnhalt oder Argument begriffen) vnd [ mit schönen Figuren,
sampt einem nützlichen Re = | gister gezieret, | Durch einen der Freyen Künste,
Historien vnd alter Geschieh = | ten, Liebhabern, P. F. N. | Mit Römischer Keyserlicher Maiestatt Freyheit nicht nach zu drucken. [ [Eine den Leuten zugewandte
Reiterfigur.] Gedruckt zu Frankfurt am Mayn, durch Peter Schmidt, | Jn Verlegung Sigmund Feyerabendts. | M.D.LXXXI. |j
2°. [6], 382, Register: [7] Bl. a6, A6 - Z 6 , A A6 - ZZ 6 , Aaa6 - Rrr6, Sss4, a4 - b 4 (b 4 . leer.)
- Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem .., Georgen, Graffen zu Serin, & с
Vnnd Herrn zu Schacken- [ thurn, &c. Römischer Keyserlicher Maiestet Raht,
vnd General | Oberster in Vngern ... - darunter eine Reiterfigur. - Am Ende d.
Vorrede: Geben in Franckfurt am Mayn, auff Palmarum, Anno 1581. | ... Sigmundt Feyerabendt, Bür = [ ger vnd Buchhändler daselbst. ||
Kertbeny 923 - Ballagi 785 - Jügelt 30.
BUB: RMK HL 156 - Coliig. - Das leere letzte Bl. fehlt.
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1581. München, A. Berg

SCHROT, Martin: Wappenbuch ] Des Heiligen Römischen Reichs, vnd | allgemainer Christenheit in Europa, insonderheit des Teutschen Key = | serthumbs, an
vnd zugehörige Chur vnd Fürstenthumb, auch Ertz vnd gemaine Bi = | schoffe:
Deszgleichen andere Abbt vnd Preläten, Graff vnd Herrschafften, sambt den |
Freyen Reichs Stetten, souil deren von alters her bey dem Reich ge — | west, vnd
sich darzu bekent haben. | Daneben auch der Geistliche Stand, als des Apostolischen Stuls | zu Rom, Patriarchen, Cardinal, Ertz vnd gemaine Bistumben, in den
Königreichen | Franckreich, Hispanien, Engelland, Schottland, Schweden, Dennmarck, Polland, Griechen = | land, sambt Jtalien, vnd was mehr für Christliche
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Königreich vnd Landschafften der | Christenheit zugethan, vnd dann auch die
Vniuersiteten oder Hohen =| schulen inn gantz Europa ... Anfangs durch Martin
Schrot in Truck geben. | [Zwischen zwei schwerttragenden, gepanzerten Soldaten
eine Fahne mit zweiköpfigem Adler, und die kaiserlichen Insignien.] Getruckt
in der Fürstlichen Statt München, bey Adam Berg. | Mit Rom: Key: May: Freyheit
nit nachzutrucken. | M.D.LXXXI. ||
2°. [8],267, Register und Farbregister: [8] Bl. [8], A f i -Z 6 , Aa 6 -Xx 6 , Yy3,[8].Illustriert, und mit Bordüren. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem ... Fürsten ...
Rudolpho dem andern, erwöhlten Römischen Keiser ... in Germanien, zu Hungern ... König ... - Am Ende d. Vorrede: Geben zu M ü n = j chen, den ersten Monats
tag Octobris, Anno 1580. ... Adam Berg Buch = | trucker.
Ung. Rel.: Bl. 13b: LACHRIMABILIS MISE = | RANDAE, ET MVLTIS
MODIS A F = | flictae Hungáriáé ad Germaniam, | Quaerela. - Bl. 16b-18a: Das
Yngerland an alle ehrlie = j b'ende Teutschen, wider den blutdür = j stigen Türeken.
- Zwischen den Bl. 17-18,. ein Doppelblatt mit einem allegorischen Bild über das
von den Türeken tödlich gefährdete Ungarn. Auf der letzten S. des Doppelblattes:
CENOTAPHION C O M I = | T I S A SERIN HEROIS FORTISSI- j mi ä Turcis
in obsidione castri Sige- | thici crudelissimé tru- [ eidati. - Bl. 18b: Die Königreich
vnd Bistumbin | Vngern, Beham, Osterreich vnd Schlesien [Wappen].
Bl. 21b:
Vngarische Bistumb [Wappen]. - Bl. 229a: Vom König zu Poln - dann folgt Báthorys
Brustbild mit der Rundschrift: STEPHANVS REX POLONIAE DVX LITTAVIAE - darunter die Wappen von Roth Reussen und Weisz Reussen. - Bl. 257b259b: História vnd kurtzer bericht, mit | was listen vnd betrug der Türck die festung J u = | la erobert vnd bekommen, Anno 1566. - Bl. 259b-265b: História von
eroberung der V e = ! stung Sigeth, Anno 1566. - Bl. 266a: Die Grabschrifften an
des Herrn Graffen Niclas von 1 Serin Grabstein zu Tschakhaturn.
Apponyi I. 487 mit Abweichungen - Ballagi 789 - BMC: Short, S. 797.
BUB: MV 200 - Coliig. - Aus unserem Exemplar fehlt der Báthory-feindliche Teil des Werkes, also die Bl. 222-228 (Ooö - Pp«.)- Dass es sich hier um eine
Variante und nicht um die Verstümmelung des Werkes handelt, beweist das oben
beschriebene Brustbild von Báthory auf S. 229a, das sonst in anderen Exemplaren
auf S. 227a über einem Spottgedicht zu finden ist, hier aber über die auch in anderen Exemplaren auf S. 229. unten befindlichen Wappen von Roth Reussen und
Weisz Reussen gesetzt wurde. Die Initiative zu solchen Änderungen stammt
meistens von dem Verleger und hat vertriebspolitische Gründe.
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1582. Augsburg, M. Manger

FLEISCHMANN, Peter: Etwas geenderte vnd verbes = | serte Description: | Des
aller Durchleüch = | tigisten, Groszmechtigisten, vnd vnüber = | windlichsten Fürsten
vnd Herrn, Herrn Rudolfen j des andern, Erwölten Römischen Kaisers, auch zu
Hungern vnnd I Behaim Königs, &c. Erstgehaltenen Reichstag zu Augspurg, der |
sich dann vermög gethaner Proposition, den 3. Julij Anno 82. j angefangen, vnd
was darauff für Chur vnd Fürsten, auch andere | Stendt des heiligen Rom. Reichs ...
erschinen, vnd was sonst ... für öffentliche Actus gehalten worden. Darinnen auch |
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ein Tittular auff alle der Kay. May. gehaime, Hof, Landtofficier | Cammer, Kriegs
vnd andere Rethe, so wol auch was für Ob = I risten auff den Hungerischen, Wyndischen vnd Cra = | batischen Gränitzen yetziger zeit seven, | kurtzlich begriffen. ]
Alles mit sonderm fleisz zusamen Colligiert | vnd Beschriben durch Petern Fleischman | zu Franckendorff, Rom. Kay. | May. Ehrnholdt. | Gedruckt zu Augspurg,
durch | Michael Manger. | Mit Rom. Kay. May. Freyheit | nit nachzutrucken. |
Anno M.D.LXXXIL ||
4°. [8], 226, [1] S. A4 - Z 4 , a4 - g4. - S. [2]: Den ... Herrn N. N. allen Chur vnd
Fürsten, ... des Hayligen Römischen Reychs allgemainer Teütschen Nation, [ sampt
vnnd sonders, wünschet Peter Flaischman zu Franckendorff ... langwirig | Regiment. - Am Ende d. Vorrede: Datum Augspurg, | den 6. Septembris, Anno 1582.
Ung. Reh: S. 73-79.: Verzeichnusz des Königreichs Hungern Land Officier, |
wie sie jetziger zeit in Hohen vnd Nidern j Amptern besetzt seyen. [Der nachfolgende Text ist aber in lateinischer Sprache abgefasst.] - S. 101-104.: Verzaichnus
der Kay. j May: Feldt Obristen, so die Kay: May: | auff den Hungerischen Crabatischen vnnd [ Windischen Gräntzen halten.
Kertbeny 934 beschreibt es nur nach dem Vorwort. Für d. Erscheinungsjahr
gibt er 1588 an, ordnet es aber richtig zu 1582 ein. - BMC: Short, S. 308.
BUB: Ga 4r 689 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Collegij Societatis Jesu Soproniensis
Catalogo Jnscriptus Anno 1640.
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1582. Köln, Gottfried von Kempen

BRAUN, Georgius - HOHEN BERG, Franz: Beschreibung [ vnd Contra — | factur der
vor= | nembster Stät | der Welt | 1574 | Liber primus. [|
[Am Schluss:] Gedruckt in der loblichen freien Reichs | Stadt Colin, durch Godfrid |
von Kempen | M.D.LXXXIL ||
2°. [2], B2, 62 Doppelblätter, alle mit Städteansichten. Mit rahmenartigem
Titelbild. - Bl. [lb]: S. CAESAREAE MATESTATIS | PRIVILEGIVM. [Am
Ende:] Datum in ciuitate nostra Imperiali | Ratispona, die vigesima quarta
niensis Iulij, Anno Domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo sexto, Re — |
gnorum nostrorum, Romani, decimo quarto, Hungarici, decimo tertio ... Maximilianus ... - Bl. [2a]: Zu Lob vnd Ehren | Dem ... Käyser, Römischen, auch zu |
Vngern ... König, I Rudolpho dem andern ... | Auch | Den Hochwürdigsten ...
Fürsten vnnd Herrn Herrn Daniéin Maintzischen, | Johan Trierischen ... Ertzbischoffen ... Haben Georgius Braun vnnd Frantz [ Hohenberg, dise History vnd
vernembste Statt der Welt, | jhrer natürlichen gelegenheit nach, beschrie = | ben
vnnd abgerissen. - Bl. [2b]: Georgius Braun wünschet dem günsti = | gen Leser glück
vnd heil. [Am Ende d. Vorrede:] Geben zu Colin im | Jar Christi, 1572.
Ung. Reh: Doppelbl. 42: (Beschreibung und Stadtansicht von Ofen;) BVDA,
vulgo Ofen, prima & regia | Vngarici regni ciuitas ..,
Kertbeny 865 andere Ausg.
BUB: MV 2r 2. Die Städteansichten sind handgefärbt.

246

69

1583. Kronstadt [Brassó], G. Greus

Der Saclissen inn j Siebenbürgen: 1 STATVTA: Oder eygen | Landtrecht. | Durch
Matthiam Fronium | vbersehen, gemehret j vnd [ Mit Kön: Maiest: inn Polen,
gnad vnd I Priuilegio in Druck gebracht. | Anno, M.D.LXXXIII. ||
[Am Schluss:] Gedruckt in Cronstadt in Sie = [ benbürgen durch George Greus,
in ver | legung herrn Mathiae Fronij. ||
4°. [19], CXCVII, [3] S. A4 - Z 4 ,'aa 4 - dd4, ее3. Mit rahmenartigem Titelbild. Tbl. schwarz-rot beschriftet. - S. [3]. und Schlussbl. mit Wappen. - S. [4.]: Den ...
Herrn Bürgermeistern, Rieh = | tern, Ehesten vnd Amptleuten, der j Sachssischen
Städte vnnd stül, | inn Siebenbürgen ... [Am Ende d. Vorrede:] Matthias Fron |
Rathman inn J Cronstadt etc. - S. [14].: WJR Stephan [ nus, von G o t = | tes gnaden Kö = | nig inn Polen ... vnd Fürst inn | Siebenbürgen etc. Thuen kundt ...
[Privileg.] - S. CXCV.: Beschlüs. ... [Am Ende:] Datum | durch fürgedachten
MARtinum von | Berzeuice vnseren Kantzier auf Sieben [ bürgen, in vnserem
Königliche Schlose || Krakaw, den achtzehenden tag des mo = j nats Hornung. Jm
jar des herren, | Tausent, fünffhundert drey vnd [ achtzig: Vnsers reichs aber im |
siebenden. | STEphanus Köning etc. | Martinus von Ber = | zeuice. |
Kertbeny 952 mit Abweichungen. - Szabó RMK IL 173.
BUB: RMK IL 14/a - 3 Exemplare, alle unvollständig, aber beim 1. fehlt nur
der obere Teil d. Tbl.
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[1584.] Augsburg, M. Manger

HENISCH, Georg: Practica: | Oder IVDICIVM ASTRO = | LOGICVM GEORGII
H E = | NISCHII, Der Artzney Do = | ctorn vnd Mathematici [ Vber die Mundanam
R e = | uolutionem | AufTdas Jar nach der Geburt [ Jhesu Christi. |M.D.LXXXV. | ...
Gedruckt zű Augspurg, | bey Michael Manger. | Mit Rom. Kay. May. Freiheyt, |
nicht nach zutrucken. ||
4°. [8] Bl. A4 - B4. - B l . A 2 a: Den ... Herren, Stattpflegern, Burger = | maistern
vnd Rath, der hochlöblichen Keyserlichen Reichsstatt | Augspurg ... [Am Ende
d. Vorrede:] Georgius Henisch D.
Szabó RMK III. 737 - BMC: Short, S. 391 mit Abweichungen.
BUB: RMK III. 162 - Bl. B 4 fehlt. - Mitgebunden sind weitere Practica von
Henisch für die Jahren 1583, (A4 - B4, aber Аг fehlt.) und 1588, (A4 - B4, aber Ax
und B4 fehlen.) (Zinner 3076 und 3296). - Da das Tbl. der beiden letzteren Werke
fehlt, und Zinner keine vollständige Beschreibung gibt, können wir hier eine ausführlichere Beschreibung nicht geben. Bei Szabó RMK fehlen nicht nur die beiden,
aber auch weitere Werke von Henisch (s. Zinner 2929, 3223, 3257, 3341, 3615,
3985, 4040, 4312, 4321, 4400, 4509, 4645.) Bei Zinner fehlt dagegen unsere hier
beschriebene Nr. 70.
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1584. Frankfurt/M., P. Schmidt

HONDORFF, Andreas: Erster Theil | PROMPTVARIVM | EXEMPLORVM. |
Das ist: | Historien vnd | Exempelbuch, nach Ordnung vnd | Disposition der heiligen zehen Gebott Gottes, auf heiliger | Göttlicher Schrifft, vnd andern bewerten
vnd glaubwirdigen. Geistli = | chen vnd Weltlichen, alten vnd newen Scribenten,
mit J allem fleisz zusammen getragen. | Zum Spiegel aller Christlichen vnd löblichen
Tugendten ... für die äugen gestellt. Jetzt zum dritten mal im [ Truck auszgangen ...
vnnd sehr vielen nutzbarn Historien vnd Exempeln gebessert | vnd vermehrt, Durch
den Ehrwirdigen in H. Schrifft | Hochgelehrten Herren | Andreám Hondorff, Pfarrherr zu Droissig. | [Bild: Darstellung verschiedener Hinrichtungsarten.] ... Getruckt
zu Franckfurt am Mayn, im Jar M.D.LXXXIIII. [|
2°. [10], 397, [12] Bl. [4], [6], A6 - Z 6 , a6 - z6, Aa6 - Yy7. Illustriert. - Tbl. schwarzrot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem ... Rudolffen von Bunaw, von Droissig, Thurh- j
probst zu Marszpurg ... - Bl. 397b: SYMBOLVM DOMINI | ANDREAE HONDORFS: PVLVIS ET | VMBRA SVMVS - von Vincentius Sturmius. - Auf dem
nächstfolgenden BL: CARMEN | DE OBITV ... ANDREAE | HONDORFFII ...
- von Vincentius Sturmius. - Am Schluss: Getruckt zu Franckfort am [ [Druckersignet.] Mayn, durch Peter Schmidt. ||
Ung. Rel.: Bl. 205: Von desz Türeken Sieg vnd der Christen Niderlage, etliche |
Exempel, so sich ohngefehr in anderthalb hundert Jaren zugetra = | gen ... [bis zur
Eroberung von Ofen im J. 1529. durch den Türken.] - Bl. 254b -255a: [die Verschwörung des Bánkbán gegen der ung. Königin Gertrud im J. 1213.]
BUB: Ac 2r 257 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Collegij Tyrnaviensis.
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1585. Leipzig, Z. Bärwald

MÜLLER, Laurentius: Polnische, Liffländische, Moschowiteri = j sehe, Schwedische vnd andere Historien, so | sich vnter diesem jetzigen König zu Po = | len
zugetragen. | Das ist, [ Kurtze vnd warhaffte | Beschreibung, welcher massen dieser
jetzt ] regierender König in Polen, Stephanus desz namens | der Erste, zum Regiment kommen, Was für Krieg er geführet, | vnd wie er dieselben geendiget, Was
sich zu seiner zeit bisz daher begeben, | vnd auff den Reichsztagen zu vnterschiedlichen mahlen abgehandelt, vnd | was von dem Türeken vnd Moschowiter für Werbungen vnd andere | Anschläge fürgelauffen: Vnd was jetzund für ein zustand )
in Liffland, Polen, Littawen, vnd | der Mosckaw sey. | Darinnen auch die Schwedische Kriege wi = | der den Moschowiter ... vermeldet vnd beschrieben werden. ]
Jngleichen von der Vndeutschen Völcker in Liffland | Sitten vnd Leben, so wol
auch der Tarterey, des Flusz Boristhe= | nis, der alten Stadt Kyoff gelegenheit, vnd
vom warhaff= | ten ort des Exilij Ouidiani ... Mit fleisz zusammen gezogen durch
D. Laurentium Müller, | damals Fürstlichen Churländischen Hoffrath, wie ausz |
der Vorrede zuuernemen. | Anno 1585. ||
4°. [52] Bl. A4 - N 4 . - Am Ende d. Vorrede: Datum den letzten Martij. j Anno
1585. | Laurentius Müller der | Rechten D o c t o r . ] - Am Schluss: Gedruckt zu
Leipzig, durch Zacha= | riam Berwaldt. | Jn Vorlegung Henningi Grossen, [ Buch248

handlers. | Anno M.D.LXXXV. - Darüber ein Signet mit d. Rundschrift: VIRTVTE,
LABORE ET CONSTANTIA ...
Ung. Rel.: Stephan Báthory (1533-1586) war König von Polen und Fürst von
Siebenbürgen.
BUB: MV 159.
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[1585.1 Nürnberg, V. Fuhrmann

CAESIUS, Georgius: Practick oder Prognosticon [ Auff das Jar, Nach vnsers j
Herrn vnd Seligmachers Jesu Christi Geburt, | M.D.LXXXVI. Nach Erschaffung der Welt, 5548. | Ausz der Planeten lauf! vnnd wirckungen, mit sonderm
fleisz auff | das kürtzst beschrieben, vnnd zu glückseligem Newen j Jar Dediciert: |
Dem Durchleuchtigen, | Hochgeborben, Fürsten vnnd Herrn, Herrn [ Georg Friderichen, Marggraffen zu Brandenburg ... Meinem gnedigen [ Fürsten vnd Herrn: |
Durch I [Wappen] M. Georgium Caesium Rotenburgensem. Pfarherrn zu Burckbernheim. ||
4°. [15] Bl. A4 - D 4 . - Bl. A2a: Dem ... Fürsten ... Georgen Friderichen, Marggraffen zu Brandenburg ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum Burckbernheim, Montag
nach Jacobi | den 26. Julij, an welchem Tag der Hagel | allhie grossen schaden an
Wein | vnd Geträid, &c. gethan. | Jm 1585.]... M. Georgius Caesius, | Pfarrher
daselbst. - Am Schluss: Gedruckt zu Nürnberg, j durch Valentin Fuhrmann.
Ung. Rel.: Im „Register der Stadt ..." auf Bl. D 3 a: Vnter dem Schützen sind
... Vngern, ] ... Ofen, ... Cascha ...
Ballagi 804 andere Ausg. für d. J. 1585.
BUB: MV 486.
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1585. Wittenberg, s. typ.

CUREUS, Joachimus - MÜLLER, Laurentius: Schlesische General Chronica,]
Darinnen [ Warhaffte eigentliche | vnd kurtze Beschreibung, Des Landes | Ober
vnd Nider Schlesien, Ankunfft, Na = | men, Herkommen, deren Hertzogen, Fürstent ü m e r n , Sted- | ten, Schlössern, Sitzen, derselben Vermehrungen, Reysen vnd
Ver= | wächszlungen, insonderheit der weitberühmbten herrlichen Stadt [ Bresziaw
vnd Fürstenthumbs Glogaw, etc. Aus a l = | ten vnd newen Schrifften vnd Chroni= |
cken zusammen gezogen. | Auch was sich mit den vmbliegenden Lendern | vnd
Völckern, Als Behemen, Polen, Moschowitern, Littaw = | ern, Tattern, Türeken,
bisz zu König Ludwigs zu Vngern Vn = I tergang, vnd nach demselben, bisz auff
diese jetzige zeit [ begeben vnd zugetragen hat: Erstlich | Durch den Hochgelarten
Herrn Ioachimum Cureum | Freystadiensem, der Artzney Doctorn, etc. seligen,
in Lateini = | scher Sprach beschrieben: Jetzundt aber dem gemei = | nen Vaterlandt
zu gut verdeutscht | Durch den | Wolgelarten vnd Weisen Herrn Heinrich Rätteln [
zu Sagan, etc. | Sampt angehengten Polnischen, Lifflendisehen, Mo = | schowiterischen, Schwedischen vnd anderen Historien, so sich vnter | diesem jetzigen regierenden König zu Polen, Stephano, | bisz auff dieses 1585. Jar verlauffen haben. |
Mit fleisz zusammen gezogen, Durch ] D. Laurentium Müller, damals Fürstlichen j
Churlendischen Hoffraht. | M.D.LXXXV. ||
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8°. Teil 1.: [8], 466, Register: [11] S , Teil 2.: 195, Register: [7] S. [4], A8 - Z 8 ,
Aa - Ff8, Gg2, Hh 6 ; a8 - f8, (nach f6. ein Extrabl.) G8 - M8, N 6 . - S. [3.]: ... den | Herrn,
Fürsten vnd Ständen in den Fürstenthümern | Ober vnd Nider Schlesien ... - Am
Ende d. Vorrede: Geben zu Sagan in Schle= | sien, den 29. Martij, Anno 1585. | ...
Heinrich Rättel. - S. [7.]: 10 Verse von Laurentius Vvidemannus, S. Pastor Ecclesiae Saganensis, mit d. Т.: IN VERSIONEM | VERNACVLAM ANNA = | LIVM
SILESIAE GL. V. H E N = | RICI RATHELII COS. SA= | GANENSIS, COMPATRIS | SVI CHARISSIMI. - Teil 2., S. 1.: Des Landes Schlesien | WArhaffte eigentli= | che vnd kurtze Beschreibung ... Ander Theil. ... Wittenberg. M.D.LXXXV. ||
Ung. Rel.: Im Text verstreut vieles über die Familie Hunyadi. Die Schlacht
bei Mohács [29. Aug. 1526.] wird auf S. 449-457. beschrieben.
BUB: Ga 5783.
8
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1587. Frankfurt/M., N. Bassée

HONDORFF, Andreas - STURMIUS, Vincentius: CALENDAR1VM SANCTORVM | & Historiarum. | Das ist: [ Ein besondere t ä = | gliche Hausz vnd Kirchen [
História, darinn nach Ordnung gemeiner Calender, durchs gan = | tze Jar, aller
heiligen Lehrer vnd Härterer Leben, Bekändtnis vnnd Leiden be = [ schrieben.
Auch viel ausz heiliger Schrifft vnd andern Scribenten glaub = j wirdige Historien
vnd Geschieht dar= | zu gesetzet. [ Angefangen durch Andreám Hondorff seligen,
Pfarrherr zu | Droyssig: Nun aber vollbracht vnd zum andern mal bisz auff die
jetzige | Zeit gebessert, durch Weyland Vincentium Sturmium, | Schulmeister zu
Bitterfeldt. | Es sind auch viel merekliche Historien ausz D. Nicolai Selnecceri |
Calendario abgeschrieben, vnd mit eynge = | bracht, . . . [ [Druckersignet.] Gedruckt
zu Franckfurt am Mayn, durch | Nicolaum Basseum, [ M.D.LXXXVII. ||
2°. [32], 739, Index: [32] S. [8], [4], [4], A6 - Z 6 , Aa 6 -Zz 6 , Aaa 6 - Sss6, Ttt 4 . - Tbl.
schwarz-rot beschriftet. - S. [3.]: Dem ... Fürsten ... Augusto, Hertzo= [gen zu
Sachssen ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben Bitterfeldt am 5. Tage Maij desz 1579.
Jahrs. ... Vincentius Sturmius | Schulmeister. | - Am Schluss: Gedruckt zu Franckfort am | Mayn, durch Nicolaum Basseum. [ [Druckersignet.] M.D.LXXXVII. ||
Ung. Rel.: Verstreut im Text vieles über die ung. Heiligen, Ungarn, auch
über die Hunnen, meistens mit Quellenangaben. Doch hauptsächlich über die
Ereignisse des Türekenkrieges.
Ballagi 812.
BUB: Ac 2r 1 5 3 - 2 Exemplare. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Ex Liberalitate
Jllustrissimi Domini Regij Commissarij Emerici L. B. Sztaray Bibliotheca S. J.
Leutschoviensi donatus 1738.
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1589. Köln, Gottfried von Kempen

EYZINGER, Michael von: APPENDICIS [ HISTORICAE RELATIONIS | APPENDIX. | Das ist, | Ein weythere Histori = | sehe veruolgung, der händel vnd
Geschichte, | so sich ferner haben zugetragen, Bisz auff den | jetzt ablaufifenden
April, 1589. | Mit der Wunderbärlichen Veränderung, so sich nit allein [ in Franck250

reich erhebt: sondern auch in der Türekey, in Engellandt, in Hoch= | vnd Nieder
Teutschen Landen, Polen, Hispanien, Hungern vnd Bö = | heimb, rnereklich auch
vmbdas [!] Ertzstifft Colin, verlauffen. | Durch | Michaelen Eyzinger ausz Osterreich, ] biszhero continuiert. [ [Druckersignet.] Gedruckt zu Colin, auff der Burgmawren, bey | Godtfridt von Kempen, Anno 1589. ||
4°. [8], 108 S. A 4 - 0 4 , P2. - S. [3]: Dem ... Fürsten ... Alexandra | Farnesio,
Hertzogen zu Parma vnd Placentz ...
Ung. R e l : S. 85-86: Der Turck bekompt ein Niederlag von | den Hungern
(Anno 1588. Oct.) - S. 90-91: Hungern (Anno 1588. Nov.) - S. 92: Hungern (Anno
1588.)
BUB: Ac 4r 498 - Coliig. - Am Schluss eingeklebtes ovales Ex libris mit der
Rundschrift: Bibliothecae Pestiens. Ord. S. Pauli P. E. Inscripsit P. Caspar Gindl
An. 1773.
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1589. Strassburg, B. Jobin

SPECKL1N, Daniel: ARCHITECTVRA | Von Vestungen. | Wie die zu vnsern
zei= | ten mögen erbawen werden, an | Stätten Schlössern, vn Clussen, zu Wasser, |
Land, Berg vn Thal, mit jren Bollwercken, Caualiren, | Streichen, Gräben vnd
Leuffen, sampt deren gantzen anhang, | vnd nutzbarkeit, auch wie die Gegenwehr
zu gebrauchen, | was für Geschütz dahin gehörig, vnnd wie es ge = | ordnet, vnnd
gebraucht werden soll, i alles ausz grund vnd deren | Fundamenten. | Sampt den
Grund Rissen, Visierungen, vnd [ Auffzügen für Augen gestellt. | Durch Daniel
Speckle, der Statt Straszburg j bestellten Bawmeister. | Mit Rom: Key: May:
Freyheit, auff | zehen Jar. | Gedruckt zu Straszburg, bei Bern= | hart Jobin. | Jm
Jar M.D.LXXX1X. ||
2°. [8], 112, [1] Bl. [4,4], A*-Z 4 , A a 4 - Dd4, Ее«, (Ее., leer.) Mit Kupferstichen als
Beilagen. - Mit rahmenartigem Titelbild, darauf unten: Matheus Greuter sc. Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem ... Fürsten ... Julio, Hertzo= | gen zu
Braunschweig, vnd Lünenburg ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben in Straszburg
den 1. Februarij Anno 1589. | ... Daniel Specklin der Statt | Straszburg Bawmeister. - Bl. 112a, unten: 1589. ||
Ung. Rel.: Bl. 93b: Zu Ofen in Vngern, hatt es ein stareke kätten, vber die
gantz Donaw, bisz gen Pest an J o = | che angemacht, vn Höltzer auff 20. schuch
lang mit dem dicksten ort angehenckt, daran, darunder | zwerch Höltzer wol verbicht, die tragen die Kätten entpor, das sie nit vndersich kan, es falle | das Wasser
nider oder hoch so schwäbt die Kätten allzeit dem Wassergleich, also das auch
die Tür | ckische Nassirn schiefflein nit drüber können fahren, sie auch weder
vndersich noch vbersich zubrin | gen sind noch können, der gestallt, das alles, was
auff oder ab will, hart bei der Statt da es ein Pasz | hat, fürvber passiren musz,
vnd solches wirdt nur in Kriegszeiten vberzogen, vnnd fürgespannen, | vnd das
künt hie auch fürgenommen werden.
Pray IL S. 355 - Ballagi 828 mit Textprobe, er lässt aber auch diese Ausg.
bei Lazarus Zetzner erscheinen. - BMC: Short, S. 824.
BUB: Ее 2r 1.
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1590. Basel, S. Henricpetri

CALEPINUS, Ambrosius: AMBROSII I CALEPINI | D I C T I O N A - ] RIVM
VNDECIM | LINGVARVM, | JAM POSTREMÖ A C C V - | RATA EMENDATIONE, ATQVE INFINlTO= | rum locorum augmentatione, collectis ex bonorum
authorum monumentis, | certis & expressis syllabarum quantitatis notis, omniumq'
vocum significatio = | nibus, flosculis, loquendi formis, proverbialibus sententiis,
caeterisq ad Latini | sermonis proprietatem, elegantiam, & copiam pertinentibus
rebus, quanta | maxima fide ас diligentia fieri potuit ita exornatum, ut hactenus |
studiosorum usibus accommodatius | non prodierit. | Respondent autem LATINIS
vocabulis, | HEBRAIC A, | GRAECA, | GALLICA, [ ITALICA, | GERMANICA, |
BELGICA, | HISPANICA, | POLONICA, | VNGARICA, | ANGLICA. | ONOMASTICVM | verö: hoc est, propriorum nominum, Re— | gionum, Gentium,
Vrbium, Montium, Fluminum, H o = | minum, & similium catalogum, maxima
etiam acces= | sione locupletatum, & praecipuarum rerum Ger= | manica explanatione illustratum, seor= |sim adjunximus. | CVM GRATIA ET PRIVILEGIO |
Imperatorio. | BASILEAE, | PER SEBASTIANVM | HENRICPETRI. ||
2°. [8], 1655, Onomast.: 316, [1] S. [4], a8 - z8, A8 - Z8, Aa8 -Zz 8 , AA 8 - ZZ 8 ,
8
Aaa - MmmG, A8 - V8, (V8. leer) - S. [3]: STVDIOSO LECTO= | RI TYPOGRAPHVS [ S. D . - S . [7]: VITA | AMBROSII CALEPINI, EX A D D I T I O N S | BVS
IN EVM LIBRVM, QVEM 10 T R I = | temius de Ecclesiasticis scriptoribus [ edidit.
- Onom. S. 1.: ONOMASTICON | PROPRIORVM | NOMINVM, PRIMVM I
Ä D. CONRADO GESNERO, EX j VARUS DICTION AR] IS | collectum. ...
VNÄ CVM | GERMANICARVM | vocum additione ... - Am Schluss d. Onom.:
BASILEAE | PER SEBASTIANVM | HENRICPETRI: | Anno | SALVTIS HVMANAE, | CID Ю XC. [ Mense Septembri.
Ung. Rel.: Nach Kertbeny 998-999 soll die erste sog. ungarische Ausg. des
Calepinus in Basel im J. 1590 (er schreibt irrtümlicherweise 1790 [!]) erschienen
sein. Eine ähnliche Meinung vertritt Szabö RMK I. 231 (s. noch die Anmerkung
bei Szabó RMK I. 277). - Kálmán Szily (Ki volt Calepinus magyar tolmácsa?
Budapest, 1886. in: Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Bd. 13 (1887)
Nr. 8.) weiss aber schon von der Lyoner Erstausgabe aus dem J. 1585. (Sztripszky
1823), und berichtet sogar über zwei andere Lyoner Ausgaben: 1586. (BN: CG
22. Sp. 649 und Ungarische Nationalbibliothek) und 1587. Die Existenz dieser
1587-er Ausg. wurde bisher aber noch nicht bewiesen, doch durch Peter Bod in
seinem Widmungsbrief zum lateinisch-ungarischen Wörterbuch von Ferenc PárizPápai aus dem J. 1767. folgenderweise erwähnt: Ambrosii Calepini Dictionarium
cum Anno 1587. Lugduni in Gallia ederetur, addita est etiam Hungarica Interpretatio. - Die Lyoner Ausgaben sind mit dem Titel Dictionarium decern linguarum, die Baseler aber mit Dictionarium undecim linguarum erschienen. Kertbeny
irrte sich also, als er den Titel der Baseler Ausg. vom J. 1590 für Dictionarium
decern [!] linguarum beschrieb. - Kálmán Szily glaubt den Verfasser des ungarischen
Teils des Calepinus in dem in Siebenbürgen gelebten Jesuiten István Szántó (Arator)
und einigen seiner Ordenskollegen aufzufinden. Diese Vermutung übernimmt
dann - zwar mit Einschränkungen - János Melich, der Herausgeber des lateinischungarischen Teils des Calepinus ( ... Calepinus latin-magyar szótára 1585-ből,
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Budapest, 1912. S. IV. ff.) - Bereits im nächsten Jahr gibt Kálmán Szily für den
Verfasser Péter Laskai (Csókás), einen reformierten Geistlichen aus Siebenbürgen
an, der vermutlich mit mehreren Gehilfen seinen Beitrag zum Wörterbuch in den
Jahren 1581-1584. geleistet hatte. (Magyar Nyelv, 9 (1913.) S. 57.) - Nach Dénes
Szabó (A magyar nyelvemlékek, 2. bőv. kiad., Budapest, 1959. S. 64.) - der die
neuen Ergebnisse der Forschung zusammenfasst - soll die erste lateinische Ausg.
des Calepinus im J. 1502 in Reggio erschienen sein, und die zahlreichen späteren
Ausg. wurden dann mit neueren Sprachen erweitert. Die sog. ungarische Erstausgabe soll die Lyoner aus dem J. 1585 sein, und der Verfasser, Péter Laskai (Csókás)
mit seinen Gehilfen.
Szabó RMK I. 321 - BMC: Short, S. 174.
BUB: RMK I. 37|a - Auf d. Innenseite des Vorderdeckels mit Hschr.: Horvát
István-féle péld. - Darunter eine Vignette: Aus der Bibliothek der Franziskaner
zu Breslau - und mit Hschr.: Liegnitz.
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1590. Eberau [Monyorókerék] J. Manuel.

HARTLIEB, Johannes: Christlicher vnd | kurtzer Bericht von dem j hochwirdigen
Sacrament | desz Altars, ausz der ersten Epistel | an die Corinther am eilfften |
gezogen, dem einfeltigen | Leyen zum vnter = [ rieht Fragweisz | gestellt. | [Zierde.]
Gedruckt zu Eberaw in [ Vngern, bey Hans | Mannel. ! M.D.LXXXX. ||
8°. [64] Bl. A 8 - H 8 , nach Аг. ein signaturloses Bl.: Errata ..., letztes Bl. leer.
- Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [3a]: Vorrede an den | Christlichen Leser ...
- Am Ende d. Vorrede: Datum | Vesendorff den 30. Martij, | Anno 90. stylo nouo. |
M. Ioannes Hartlieb v n = | wirdiger Prediger | desz H. Euangelij | daselbst. || - Bl.
G 8 b: [Bild: Austeilung des heiligen Abendmahls,] - Am Schluss: Gedruckt zu
Eberaw in | Vngern, bey Hans j Mannel. Anno | M.D.XC.
Kertbeny 1012 nach Pray I. S. 479. ungenau und verkürzt beschrieben. Das
Exemplar war nicht in Kertbenys Händen. Es wird zwar richtig zum J. 1590 eingereiht, in der Titelbeschreibung gibt aber Kertbeny ganz falsch 1799 [!] an. - Auch
Szabó RMK IL 212 beschreibt unser Exemplar, aber er irrt sich, als er 54 statt
64 unnumerierte Bl. verzeichnet. BUB: RMK IL 25 - Auf d. Kopf d. Tbl. mit Hschr.: Joh. Later [?] Cone. P.
1637.
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1593. Frankfurt/M., M. Lechler

MEGISER, Hieronymus: Ein Tractat, [ Von dem Dreyfachen [ Ritterstand, vnd
allen Ritter Orden der j Christenheit, so viel deren bisz auff den heutigen Tag |
gestifftet vnd angerichtet worden: Jn welchem angezeigt wer = | den die Vnderscheid
vnd Sorten, auch durch wen, wann und wie, ein jeder | Ritter Orden insonderheit
auff körnen vnd entstanden sey, vnd welches jre Merck = | zeichen, auch Satzungen,
vnd Statuten, sampt andern Vmbständen: Ausz al =] ler hand Scribenten vnd Historien zusamen gezogen, mit Figuren j geziert, vnd in Truck gegeben: Durch |
Hieronymum Megiser, Keyserlichen P. Co. vnd der Ertz= j hertzogen zu Oester253

reich bestellten Ordinary | Historiographum. | [Sich auf einen Schild stützende
Gestalt.] Gedruckt zu Franckfurt am Meyn, mit Rom. Keys. Maiest. Frey= [heit
auff Acht Jahr. 1593. ||
4°. [8], 142, [1] S. [4], A4 - S4. Mit Bordüren. - Tbl. schwarz-rot beschriftet.
- S. [2]: Archiducatus Carinthiae Arma. [Darunter das Wappen.] - S. [3]: Denen ...
Herrn N. N. Einer Ersamen Landtschafft | des Ertzhertzogthumbs Khärnten Herrn
Verordneten vom [ Auszschusz ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum, Franck = | fürt
am Meyn, den 1. Augusti. 1593. ] ... Hieronymus | Megiser. - Am Schluss: Gedruckt
zu Franck = | fürt am Mayn, bey Martin | Lechler, in Verlegung desz | Auctoris. |
[Zierde.] Jm Jar Christi, 1593. ||
Ung. Rel.: S. 137: Von dem Sechszehenden, vnd Sibenzehenden | Orden,
der Vngarischen Ritter, vnd der Ritter | di S. Maria Mater Domini. | Cap. XIX. |
NAch dem der Türck, als ein Erbfeind der ] Christenheit, derselben nu vber die
200. Jar her | (durch verhengnusz Gottes) also grossen abbruch | gethan, das er
auch vnersettigter mit den Ländern | Asiae, vnnd dem Griechischen Keyserthumb,
endtlich das ge = ] waltig Königreich Vngarn feindtlich angegeriffen, darinnen | die
Hauptstät vnd viel Lands eyngenommen, vnd grausame | Tyranney geübt: hat
sich in demselben einneuwer Ritter O r = | | den, so wider den Türeken auff vnd angerichtet worden, erha= [ ben. Wann aber, vnd durch was Personen solches besehenen, ist | mir nicht bekandt, noch mehrers bewuszt, dann das sie vber | ei= | nem
blutfarben habit, liechtroht sollen tragen, etlich aber auff | weissem habit, an der
Brust ein grün Creutz: der gestalt wie die | Figur hie auszweiset. [Darunter eine
Ritterfigur.] - Eine ganz kurze und geradeso unsichere Beschreibung desselben
Ordens finden wir in der Chronik von Sebastian Franck aus d. J. 1531. (s. Nr. 11.)
Bl. 219b. unter dem Titel: Der Vnger herren ord. - Ob damit König Sigmunds
Drachenorden gemeint wird?
BMC: Short, S. 605.
BUB: MV 484.
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1594. Frankfurt/M., A. Wechels Erben

SCHWENDI, Lazarus von: Kriegs Discurs. [ VOn Beste! = | lung desz gantzen
Kriegswe = | sens, vnd von den Kriegsämptern, | weilandt desz Edlen Teutschen |
Helden Herrn Lazarussen von Schwendi, | Freyherrn zu Hohen Landtsperg ...
vnd Feldtobersten in | Obern Vngern. ] ... zum andern mal an Tag geben. | [Druckersignet.] ... Getruckt zu Franckfurt am Mayn, in Verlegung Andree | Wechels
seligen Erben, Claudi de Marne vnd Johan | Aubri, im Jahr 1594. ||
8°. [16], 310, [2] S. [8], ([7-8.] leer,) A 8 - T8, V4. - Tbl. schwarz-rot beschriftet.
- S . [3]:Dem ... Herrn Karin, Herrn von Zerotin... - S. [11]: [Brustbild von Schwendi.]
- S. 222: An den guthertzigen Leser ... [ Am Ende d. Vorrede:] H.Lewenklaw V. A.
- S. 223-312: Der Keyserlichen Maie= | stät vnd desz H. Reichs Reut= | terbestallung.
Kertbeny 1077.
BUB: MV 38 - Coliig. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Inscriptus Bibliotheca Papensi
[?] ord. S. Pauli p. Erem. Aö. 1749.
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1594. Regensburg, A. Burger

FLEISCHMANN. Peter: Kurtze vnd aigentliche Beschreibung, des | zu Regenspurg in disem 94. Jar gehaltenen | Reichstag. | SAmbt einuerleibten | Kay: Hofstaats vn Corrigirten Tittu= | lars, auffder Kay: Mtt: vnd deren Erb Kö = | nigreich
vnd Landen, auch ausz Steyr, Kärndten, vnd Grain, | hohe vnd nidere Officier,
Regiments Rath vnd Diener, so wol [ was auff den Hungerischen, Windischen
vnd Crabatischen | Gränitzen für Bischofen, Prelaten, Obristen, Haupt = | leuth.
Rittmaister vnd andere Beuelchhabere | verhanden, vnd wie sie mit N a = | m e n
haissen. | Zugleich was die Churfürsten vnd Für = | sten, Gaistlich vn Weltlich, für
statliche Fürsten, | Grauen, Herrn, vom Adel vnd andere, an jhren Höfen auff |
disem Reichstag bey sich gehabt. | Vnd dann der Abwesenden Chur vnd Fürsten, ]
auch Stendt des heiligen Rom: Reichs allher gesandte [ fürneme Räthe vnd Potschafften. [ Alles mit sonderm fieisz zusamb beschriben, durch | Petern Fleischman
von Puntzelwitz, auff Semelwitz, zu | Jacobsdorff Erbsasz, Kay: May: Reichs |
Ehrenholdt. [ Mit einverleibtem Kay: Privilegio, solches inne: | fünff Jaren nicht
nach zutrucken. | Gedruckt zu Regenspurg durch Andreám j Burger. Anno 1594. ||
4°. [224] Bl. A4 - Z 4 , Aa4 - Zz4, Aaa 4 - Hhh 4 . - Bl. [3b]: Den ... Für = | sten ...
Wolffgangen, Ertzbi = | schofen zu Maintz ... Auch Herrn Friderich Wilhelmen,
Her = [ tzogen zu Sachsen ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum | Regenspurg, am
Tag Johannis Baptiste, den 24. Junij, | Anno 1594. | - Am Schluss d. Werkes:
Actum Regenspurg, j den 12. September, Stylo nouo, | Anno 1594. | Gedruckt zu
Regenspurg, bey An = [ dream Burger.
Ung. Rel.: Bl. N 3 - 0 2 : Hungerischen Cantzlers | Hoffstadt. [Der nachfolgende
Text ist in lateinischer Sprache abgefasst.] - Bl. Y4 - Z 3 : Verzeichnusz der Obristen
vnd Ober j Hauptleuth an den Hungerischen [ Gränitzen. - Veit Obriste in diesem
Hungerischen | Zug wider den Türeken. - Embter in Hungern.
Pray I. S. 405 - Kertbeny 1069 - BN: CG 52. Sp. 540.
BUB: Ga 162.
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1595. Frankfurt/M., A. Welchels Erben

LEUNCLAVIUS, Joannes: Neuwe Chronica | Türckischer nation, ] von Türeken
selbs beschrieben: | Volgendts gemehrt, vnnd in vier | Bücher abgetheilt: | Das
Erst, [ Gitabi Teuanchi, Chronic oder Zeitbuch der Fürsten Osma= | nischen Stammens: von jhrem Vrsprung, Auffnemen, Regiment, Gewalt, | Kriegen, Tugendt,
Vntugendt, succession, vom ersten Osman Chan, bisz auff den | Sultan Suleiman
Chan, vnd das 1550. Jar Christi: Welches der Edel vnd | Gestreng, Herr Jeronymus
Beck von Leopoldstorff, &c. im nechst= | folgendem 1551. Jar von Constantinopol |
mit sich bracht. | Das Ander, [Von Türckischen Geschichten, die nach dem 1550.
Jar Christi, bisz | auffs 1590. zugetragen. ] Das Dritt, | PANDECTES Türckischer
Histori, Das ist, vollkomner Bericht allerley | Türckischer Sachen, vnd Erklärung
derselben. [ Das Vierd, | Etliche Particular Beschreibungen mercklicher, vnd zur
Türcki = | sehen Histori gehörigen Geschieht. | Alles jetzo durch Hansen Lewenklaw von Amelbeurn, vnser Teutschen Nation [ zu sonderm Nutz vnd Wolgefallen
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zusammen gefasset, gestellt, v b e r = | sehen, vnnd in Truck verfertigt. [[Druckersignet] 1595. Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, bey Andres j Wechels seligen Erben,
nemlich, Claudi de Marne | vnd Johann Aubri. ||
2°. [8], 535, Register: [10] S. [4], A 6 - Z 6 , Aa 6 -Xx 6 , Yy2 ..., (nach Xx x . ein Extrablatt.) - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - S. [3]: Dem ... Fürsten ... CHRISTIAN, |
Hertzogen zu Sachsen ... [Am Ende d. Vorrede]: Datum Wien, den 18. February,
1590. | ... Hans Lewenklaw [ von Amelbeurn. - Nach S. 434 ein extra Tbl.: Etliche |
PARTICVLAR | Beschreibungen wolmercklich = | er Geschieht, zur Türckischen
Histori gehörig, | so vor dieser Zeit nie in Druck auszgangen: Nemlich, | Die Türckisch Belagerung der Statt Wien in Oster = | reich, im 1529. Jar, ... beschrieben
durch Paul Pesel, damals Fer= |dinandi Königs zu Hungarn vnd Böheim, &c. |
Heralden. | ... | Herrn Heinrichs, Herrn von Liechtenstein, von Nicolspurg, «fee.
Rom. Keys. | Maiest. Abgesandten, &c. Reysz auff Constantinopol, | im 1584.
Jar. | [auf S. 515.: beschrieben durch Melchior | Besolt] ... 1595. | [Druckersignet]
Gedruckt ... - Mit den Vorreden von Lewenklaw und Pesel.
Ung. Rel.: Vieles über den Türkenkrieg in Ungarn, dann auf S. 515-531. die
Reise des Heinrich von Liechtenstein über das von den Türken besetzte Ungarn
im J. 1584, durch Melchior Besolt beschrieben. Nach S. 518. folgt auf einem Extrabl.
eine Stadtansicht der ungarischen Hauptstadt Buda und Pest.
Kertbeny 1010 - Apponyi III. 1908 - Ballagi 924.
BUB: Ga 2r 936 - Bl. 533-535 und Register fehlen.
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1595. Frankfurt/M., A. Wechels Erben

LEUNCLAVIUS, Joannes: Newer [ Musulmanischer | Histori, Türckischer | Nation, von jhrem Herkommen, Auffnemen, Geschichten, I Auch jhrer Sultan oder
Keyser Leben vnd Verrichtungen, wie sie | auff einander gefolgt, bisz auff Suleiman
den andern | dieses Namens, [ Achtzehen Bücher [ Dermassen ausz jhren selbs
eigenen | Historien vnd geschriebnen Büchern, trewlich ... ausz dem Latein verteutscht ... Sampt ... Register. [ Gestellt durch Hansen Lewenklaw von Amelbeurn. | [Druckersignet.] 1595. | Mit Rom. Keys. Maiest. Gnad vnd Freyheit. |
Gedruckt zu Frankfurt am Meyn, bey Andres [ Wechels seligen Erben, Claudi
de Marne, | vnd Johann Aubri. ||
2°. [12], 476, [31] S. [6], A6, B4, a6 - z6, A6 - S6, T8. - Tbl. schwarz-rot beschriftet.
- S. [3]: ... An den | ... Herrn CHRISTIAN, | Hertzogen zu Sachsen ...
Kertbeny 1008 gibt 535 S. an.
BUB: RMK III. 156 - Coliig.
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1595. Nürnberg, С Lochner

HULSIUS, Levinus: CHRONOLOGIA [ PANNÓNIÁÉ. | Ein Kurtze beschreib]
bung, desz Königreichs Vngern, für—I nembster Theil, Was sich allda seyt hero
Anno Chri= | sti, 909. Da der erste Christliche Vngerische König, S. Ste= | phanus
geboren: Bisz auff dises 1595. Jars, gedenckwürdig | verlauffen, Ausz vilen glaub256

wirdigen Authori = | bus colligiert. | Durch Lev. Hulsium. N. I. | Darzu ein Geographisch Mäplein gehört. | [Ung. Wappen mit Krone.] Gedruckt zu Nürnberg,
durch | Christoff Lochner. | M.D.XCV. ||
4°. [8], 36 S. [4], A4 - D 4 , E2. - S. [3]: Dem ... Herrn Wolff = | gang Albrecht von
Wirtzburg ... - dann folgt unten: Datum | Nürnberg, Id. Septemb: 1595. | ...
Levinus Hulsius, Gandavensis. | Gall. ling. Norimberg. | Lud. M.
Ung. Rel.: Kurze Beschreibung der ung. Komitate, Bistümer und der ung.
Geschichte bis zum 3. Sept. 1595.
Ballagi 917 - Jügelt 42.
BUB: MV 169 - Mäplein fehlt.
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1595. Ursel, N. Henricus

PROTESTATION j DEr Durchleuchtigen, | Hochgebornen Fürsten vnd Herrn, |
Herrn Frantzen Hertzogen zu Sachsen, Engern vnd West = [ phalen, vnnd Herrn
August zu Braunschweig vnnd Lüneburg Her= [ tzogen, Wie auch Herrn Weigandt
Moltzan Obersten sampt dero = | selben Obersten, Leutenampt, Rittmeistern vnd
Befelchhabern | warhafftiger Bericht, wasz massen sich der plötzliche | (leyder)
vnglückliche Auszzug vor Raab be = | geben vnnd zugetragen. | [Druckersignet.]
Gedruckt zu Vrsel, durch Nicolaum [ Henricum, im Jahr als man zehlet | M.D.XCV. ||
4°. [6] Bl. A4, B2. - Bl. [5b]: Actum ANNO | 1594. - Bl. [6a]: Frantz Hertzog
zu Sachsen. [ Augustus Hertzog zu Braunschweig vnd Lüneburg. | Weigandt Moltzan Oberster, j Cristoff von Königsmargk. [ Ernst von Alten. | Ernst von Segeht. |
Virich Gamme. | Adam von Schlicken. | Andreas Pfar. | Albrecht Graue von Eberstein. | Friederich von Hahnerseh. | Johann Günter. | Krafft von Bodenhausen. |
[Zierde.]
Ung. Rel.: Es werden hier die Ereignisse des 28-30. August im J. 1594 stylo
antiquo beschrieben, als die Festung Raab [Győr] in Ungarn durch die Türken
erobert wurde. Die Unterschriebenen behaupten, dass der kopflose Rückzug der
kaiserlichen Truppen nicht auf ihre Rechnung zu schreiben sei, und so fühlen sie
sich berechtigt, von dem Oberbefehlshaber für ihr dabei verloren gegangenes Gepäck
eine Entschädigung zu verlangen.
Apponyi III. 1912 mit Abweichungen.
BUB: MV 399.
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1595. Venetia, N. Morettus

VERANTIUS, Faustus: DICTIONARIVM [ QVINQVE | NOBILISSIMARVM |
EVROPAE LINGVARVM, | Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae | & Vngaricae. | CVM PRIVILEGIIS. [ VENETIIS, [ Apud Nicolaum Morettum. 1595. ||
4°. [8], 128 S. [4], A4 - Q4. Mit rahmenartigem Titelbild. - Wörterbuchteil
mit 5 Kolumnen auf jeder S. - S. [3]: ADMODVM | REVERENDO V1RO, | D.
ALFONSO | CARRILLIO. | ... [Am Ende d. Vorrede:] Venetijs 25. Augusti. 1595.
- S. [7]: IN | DICTIONARIVM | QVINQVE [ LINGVARVM | Nobilis, et praeclari viri Fausti Verantij, Sacrae Caesareae [ Regiaeque Maiestati etc.
17 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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Kertbeny 1141 - Szabó RMK I. 279 - Apponyi I. 567.
BUB: RMK. I. 40 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Domus probat. Soc. JESV Vien.
1698.
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1595. Wien, L. Formica

SCPIERER, Georg: Ein bewerte Kunst vnd j Wundsegen | Für Schiessen, Ste = ]
chen, Hawen, Rauben, Bren = | nen, &c. Vnd damit man im Krieg nit v n = [ ten lige,
oder in der Feindt Hende komme | vnnd gefangen werde. | Allen Kriegsz Obristen,
Haupt = | leuthen, Beuelchszhabern, &c. Vnnd dem | Gemainen Kriegszman, auch
allen Stätten, V e = [ stungen, Gränitzheusern, welche in gefahr Feindt = j licher Belegerung stehen, zu guetem in | Druck auszgangen, vnd in Drey | Predigen abgetheilet | Durch | Georgium Scherer, Societatis IESV | Theologum. | Gedruckt zu
Wienn in Osterreich, | bey Leonhardt Formica. | M.D.XCV. ||
4°. [48] Bl. A 4 - M 4 . Mit Titelbordüre. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Signatur: D x statt Е г . - Bl. [la]: Holzschnitt: Josua. - Bl. [2a]: Die Erste Christliche |
Wundsegen Predig, geschehen zu Wienn | in Osterreich in der Kayserlichen HoffCapelln, in | gegenwert der Fürstl: Durch!: Herrn Matthiasen, Ertzhertzo = | gen
zu Osterreich &c. General Kriegsz Obristen in | Hungern &c. Am Vierdten Sontag
desz | Aduents, Anno 1594. | - Bl. [18b]: Die Ander Wundtsegen | Predig, Gehalten zu Wienn in der Hoff= | Capellen, Anno 1594. an S. Stephans tag in ge— | genwerdt Fürstl: Durchl: Herrn Matthiasen, Ertz- [ hertzgen [sie!] zu Ossterreich,
[sie!] &c. - Bl. [32b]: Die Dritte Christliche | Wundsegen Predig, geschehen zu
Wienn | in Osterreich in der Kayserlichen HoffCapellen, | in gegenwert Fürst:
Durchl: Herrn Matthiasen | Ertzhertzogen zu Osterreich, &c. an S. Joannis | desz
H. Apostels vnd Euangelisten | tag, Anno 1594. - Bl. [48a]: TETRASTICHON
CONTI = | nens harum trium Concionum j summám. - Dann folgt ein 4 zeiliges
lat. Gedicht, weiter unten kl. Holzschn., und dann: Gedruckt zu Wienn in Osterreich, bey | Leonhard Formica in der Lämbel Burschen. [ Anno, M.D.XCV. ||
Kertbeny 1135 - Mayer I. 841.
BUB: MV 478 - Coliig.
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1595. Wien, L. Formica

SCHERER, Georg: Scala Iacob. | Die HirhelsLeitter. [!] | Geprediget durch |
GEORGIVM Scherer, Socie= |tatis IESV Theologum. | ... Gedruckt zu Wienn
in Oster = | reich, bey Leonhardt Formica in | der Lämbel Burschen. | M.D.XCV. |[
4°. [26] Bl. A 4 - F 4 , G2. Mit Titelbordüre. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl.
[lb]: [Bild: Die Jacobsleiter.] - Bl. [2a]: Predig von der Himels= | Leitter, geschehen
theils im Königklichen | Schlosz zu Preszburg in Hungern, an S. Matthiae | Tag,
theils am Sontag hernachin der Dommkirchen der= | selben Statt ... Jn gegenwert ...
Matthiassen Ertzhertzogen zu Osterreich &c. Anno | Christi, 1595. in werendem [
Landtag.
Mayer I. 842.
BUB: MV 478 - Coliig. - Die Bl. G ^ fehlen.
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1595. Wien, L. Formica

SCHERER, Georg: Ein Christliche Heer-Predig allen Kriegsz Obristen, Hauptleuthen, Bevelchshabern etc. vn dem gantz Christlichen Kriegszvolck, so sich zu
Zeit in Hungern wider die Türeken gebrauchen lassen, zu einem glückseligen Sig
vnnd frewdenreichen Newen Jar ... Durch Georgen Scherer Societatis Jhesu Theologum ... Gedruckt zu Wienn in Osterreich, bei Leonhard Formica. M.D.XCV.
4°. [16] Bl. A4 - D 4 . - Bl. [2a]: Ein Christliche Heer Pre = |dig, geschehen im
Königreich Hungern zu | Presburg für ... Mathiasen Ertz— | hertzogen zu Osterreich ... den 23. Octo= |bris, Anno 1594 ...
Kertbeny 1136 mit Abweichungen. Mayer I. 843 - Apponyi 565.
BUB: MV 478 - Coliig. - Die Bl. Av und D 4 . fehlen, unsere Beschreibung
also nach Apponyi 465.
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[1595.] Wien, F. Kolb

SCHERER, Georg: Christliche Leichpredig, [ Gehalten zu Wienn, in [ S. Augustin
Kirchen den 20. Martij dieses | lauffenden 1595. Jars, bey der Fürstlichen Besinge |
knusz desz ... Herrn Ernsten | Ertzhertzogen zu Osterreich ... Hochlöb: | vnd
seligister Gedächtnusz. | Durch | Georgium Scherer, Societatis IESV | Theologum. |
[Leichenbahre, unten die Jahreszahl 1595.] Gedruckt zu Wienn in Osterreich, durch
Franciscum | Kolben, in der Lilien Burschen. [|
4°. [18] Bl. A 4 - C 4 , D 6 .
Kertbeny 1131 ohne Titelbild. - Mayer I. 886.
BUB: MV 478 - Coliig. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Die Bl. A 3 _ 4 und
D 6 fehlen. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Residentia Szegediensis Min. Convent.
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[1595.] Wien, F. Kolb

SCHERER, Georg: Ein trewhertzige Vermahnung, | Dasz die Christen dem |
Türeken nicht Huldigen, sondern | Ritterlich wider jhn streitten sollen, j Geprediget auff dem Königklichen Schlosz zu [ Preszpurg in Hungern, am Ersten Sontag
in der | Fasten, ANNO CHRISTI 1595. ] im wehrenden Landtage | Durch | Georgium Scherer, Societatis | IHESV Theologum ] ... Gedruckt zu Wienn in Osterreich,
durch | Franciscum Kolben, in der Lilien Bursch. ||
4°. [28] Bl. A4 - G4. Mit Titelbordüre. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [lb]:
[Bild: Aneinander stürmende türkische und christliche Reiter.]
Kertbeny 1134 - Mayer I. 887 - Ballagi 940 - Hubay 368.
BUB: MV 478 - Coliig. - Die Bl. G 3 _ á fehlen.
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1595. s. 1. et typ.

ECKSTADT, Johann: Gar Gründtlicher, | Christlicher vnnd Not = | wendiger Vnterricht für alle Stende. Wie mans Jn | jetzt schwebendem Vngrischen Kriege wider
den Türeken sol anstellen, | das es einmal glücklich vnd wol gerate. Alles ... in
einen ... Extract | gebracht, aus dem Büchlein Doct. Marti: Luth. [vom Kriege
wieder den | Turcken. | Neben angehenckter Instruction vnnd lehre, so Keyser |
Maximiliano von seinen getrewen vnd wolversuchten Kriegsräthen | ehemals in
der Jugendt ist gegeben worden: Dessgleichen D. Jo = | han Habermans Gebetlein
wider den Türeken, Beydes in | Deudsche Reimen verfasset, Durch | Johannem
Eckstadt, Pfarherrn zu Detershagen vnd | Schermen. | [Türkischer Kopf, auf dessen
beiden S. vertikal geschrieben, links: AMVRATHES, rechts: der jtzige Türkische
Keyser. 1595. - steht.] Kauff und liesz mich, Ich wil dir sagn, | Wie du solt recht
den Türeken schlagn. [Am Schluss:] Gedruckt im Jahr Christi [ 1595. |[
4°. [24] Bl. A 4 - F 4 . - Bl. [2a]: Den ... Arnoldo | Schaden, vnd Cornelio Krüllen,
beyden Fürstlichen | Secretarien zu Halberstadt ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum.
Detershagen [ den letzen [!] Decembris. Anno 95. - Bl. [17b]: Eine schöne Instruction ... wie Georg Lauterbeck schreibt [ Im Regentenbuch lib: 3. | Cap: 16.
Kertbeny 1126 - Apponyi III. 1907.
BUB: MV 170.
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1596. Basel, S. Henricpetri

HÖNIGER, Nicolaus: Erste Theil, der | Hoffhaltung ] DesTürckhi= [ sehen Keysers,
vnd Othomanischen | Reichs, darinn nicht allein der Türckischen Ampt. Räthen, |
Bevelchs vnd Kriegsleuthen vnd anderer Diener Nammen, Dienst, Besol = | dünge:
Auch alle Tribut, Gefäll, Eynkommen vnd Regierung, so im Türckischen Hoff
vnd | Kriegs Sachen gefunden, angezeigt: Sonder. auch der Türeken Aberglauben,
falsche Religion | vnd Gottesdienst, Viehische Ceremonien, Leben, Wesen, Sitten,
Kleydunge, Essen, | Trincken, Handthierung, Statuten, Tyrannische Policey, dardurch sie zu sol = | chem Gewalt gestiegen vnnd noch heut bey tag seind, orden = |
lieh beschrieben werden. | Desgleichen | Von des verfluchten Teuffeiischen Mahomets Lehr, Gesatz, gottslästerlichem vnd schrecklichem | jrrthumb seines ALCORANS, ... Sampt ] Der Türeken wahren Vrsprung, ... Auch | aller Türckischen
Keysern vnd Königen Thaten, Krieg, Schlachte, Sieg vnd Tyranney, so sie von |
DCCCC. jaren her wider die Christen, Heyden, vnd vnder jhnen selbs geübet, |
wahrhafftig zusammen getragen. | Ander Theil, | Türckischer Geschichten vnd
Gedenckwirdiger Thaten, Kriegen, Schlach = | ten, Siegen, ... die sich zwischen |
den Türeken vnnd Christen vom jar M.D.X.X. bisz auff dieses gegenwertige |
M.D.XCVI. jare verloffen vnnd zugetragen, in [ vier Bücher abgetheilt. | Alles |
Mit höchstem Fleisz, Mühe vnd Arbeit ausz Glaubwirdigen Latinischen vnd andern
Historienschreibern | ... zusammen getragen, mit | abreyssunge ettlicher Vestungen,
Belägerungen vnd andern Figuren, sampt | zweyen Registern gezieret, vnd an Tag
gegeben. | Durch | Nicolaum Höniger von Königshofen an der Tauber. [ Mit Rom.
Keys. Majestath Gnad vnd Freyheit. | [Am Schluss d. 2. Teiles:] Getruckt zu Basel |
Durch | Sebastian Henricpetri: | Anno Christi. [ M.D.XCVI. ||
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2°. Teil 1.: [14,2], CCCXXXI, [8] S., Teil 2.: [4], CCCCXC, [6], [4], S. ([4.] leer),
a6 - z6, A6 - D 8 ; [4], Aa6 - Zz6, AA6 - TT 6 . Mit Holzschn. illustriert. - Tbl. schwarzrot beschriftet. - 2. Teil mit extra Tbl. -Teil 1., S. [3]: Dem ... Junck = | herrn Martién von Remchingen, | Fürstlichen, Margräuischen, Bademischen Geheymen |
Rath, | vnd Landtvogt zu Hochburg, ... - Teil 2., S. [3J: Dem ... Junck-| herrn
Pangratien vom Ruszt ... Fürstlichen, Marggräuischen, Bademischen, Geheymen
Rath, | vnd Landtvogt zu Rütteln ...
Ung. Rel.: Im 2. Teil wird der Türkenkrieg in Ungarn ausführlich beschrieben,
mit Holzschn. der belagerten ungarischen Städte, und mit einem Verzeichnis der
kaiserlichen Kriegsführer.
Kertbeny 1188 beschreibt es ganz kurz und ohne Drucker.
BUB: MV 2r 4 - Teil 1-2. in einem Bd.
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1596. Frankfurt/M., C. Egenolffs Erben

Vngerischer vnd Sibenbürgischer | Kriegshändel ] Auszführliche Beschreibung, Was
sich vom j Früling Anno 1592. (vmb welche zeit der Erbfeind Christ = | lichs Namens
der Türck, wider auffgerichten vnd zugesagten Friden, [ die Christen in Vngarn
vnd Crabaten &c. widerumb mit Krieg anzugreiffen vn— | derstande) bisz auff den
Früling dises jetztlauffenden 1596. Jars, zwischen gemeltem | Erbfeindt vnd den
Christen so wol in ober als vnder Vngarn, Siebenbür = | gen, Wallachey, Moldaw,
Poln, &c. Jn Schlachten, Scharmützeln, | Einnemmung der Länder, Statt, Bestungen [!] vnnd andern | Sachen, von eim vnnd dem anderntheil, denselben | Krieg belangendt, gedenckwürdigs ver = | loffen vnnd zugetragen. | Alles mit sonderm Fleisz,
ausz vielen glaubwirdigen Schrifften, dem [ Christlichen Leser zu Erinnerung vnd
Ermahnung, zusammen getragen ... [Ein mit Keule und Schild ausgerüsteter Türke.]
Getruckt zu Franckfurt am Mayn, bey Christian | Egenolphs Erben, 1596. [|
4°. Register: [16], 326, [4] S. a4 - b 4 , A4 - Z4, Aa4 - Ss6, (letztes Bl. leer.) - Tbl.
schwarz-rot beschriftet. - Auf d. Bl. Ss 5 : Wahre Abconterfeytung desz Vnmenschli = | chen Wüterichs vnd Tyrannen Sinan Bassae ... - Darunter das Brustbild
des oben genannten.
Kertbeny 1185 - Ballagi 991 mit Abweichungen.
BUB: MV 382 - Coliig. - Auf d. Kopf d. Tbl. mit Hschr.: Ex Bibliotheca
Windhagiana.
96

1596. Frankfurt, С Egenolffs Erben

Vngerischer vnd Sibenbürgischer j Kriegszhändel | Auszführliche Beschreibung. Was
sich vom | Früling bisz auff den Herbst dises 1596. Jars, zwischen dem | Erbfeind
Christiichs namens dem Türeken, vnd den Christen, so wol in [ Ober als vnder
Vngern Sibenbürgen, Wallachey, Moldaw, Poln, &c. Jn Schlach = j ten Scharmützeln,
einnemmung der Länder, Statt, Vestungenvnd [!] andern | Sachen, von einem
vnd dem andern theil, denselben Krieg belangend. [ gedenckwürdigs verloffen vnd
begeben. ] Alles mit sonderm fleisz, ausz vielen glaubwürdigen schrifften, dem |
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Christlichen Leser zu Erinnerung ... zusamen getragen. [ [Schlachtszene.] Franckfurt,
bey Christian Egenolffs Erben, 1596.
4°. [2], 94, Inhalt [6] S. A4 - N 4 , (letztes Bl. leer.)
Kertbeny 1185 - Apponyi I. 608 - Ballagi 992 mit Abweichungen.
BUB: MV 382 - Coliig.
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[1596.] Ingolstadt, W. Eder

STUMPF, Johann - RASCH, Johann: GENEALÓGIA SERENISSIMORVM
ARCHIDVCVM AVSTRIAE, &c. | GEbürtsbaum oder Geschlächtregister, der
vralten Edlen Grafen von A l = | tenburg vnd Habsburg, von dem reichen Grafen
Guntram an, bis hieher auf das 1548. jar, gezogen aus Johan. Stumpfs | Schweitzerchronic. Vnd gelieret dise tafel in Johan. Raschs Stambüchel, desz löblichisten
Hausz Osterreich. \... Getruckt zu Jngolstatt, durch Wolffgang Eder.
Einblattdruck.
Kertbeny 611 ohne den lateinischen Titel und mit Abweichungen.
BUB: MV 482 - Beilage zur Nr. 100.
98

1596. Köln, L. Andreae

BOTERUS, Johannes: Theatrum, oder Schawspiegel.: | Darin alle Fürsten der
Welt, | 'so Kräffte vnd Reichthumb halben namhafft seind, vor = | gestellt werden:
Mit erzehlung, wieuiel Einkommens ein jeder habe: [ Was sie an Kräfften vermögen:
Wie sie Regieren: Was für benach= | parte Fürsten sie haben: Vnd wer den andern,
mit Macht vnnd | Reichthumb, oblige vnd vbertreffe. Vnnd ist die = | ses Theatrum,
in vier Theil vn= | derscheiden. | Jm ersten Theil, werden erzehlet die Fürsten, so
in Europa grosse Herr = | schafften haben: ... Das ander theil, vermeldet die Herrn
in Asia: ... Jm dritten theil, werden begriffen die Vornembste Herrn in Africa
... Das vierte theil, beschreibt die Herrschafft desz Grosz Türeken ... Gedruckt zu
Colin, [ Durch Lambertum Andree. | Jm jähr M.D.LXXXXVI. ||
2°. [56] Bl. [2], A2 - Vä, [14] - Mit 22 Karten. - Bl. [2a]: Es ist ... vor wenig jah - |
ren, in Jtalianischer spraach, in Truck auszgangen ... ein Buch, dessen Titul auff
Teutsch lau = [ tet, Algemeine vnnd Vniuersale Erzehlungen oder Relationes | Johannis Boteri ... Jst also endlich ... ins Teusch [!] transferiert | vnnd vbergesetzt ...
- Zwischen den Bl. G2 - H x : ein mitgebundener Einblattdruck: DE NOMINE)
MAXAEMYLIANI II. | CAESARIS AVGVSTI, | INVICTI, PII, FELICIS ...
[von] NATHAN CHYTRAEUS.
Ung. Rel.: Verstreut weniges auch über Ungarn. Das Werk gibt einen Überblick der Kräfteverhältnisse am Ende des 16. Jh-s.
BUB: MV 195.
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1596. Köln, L. Andreáé

FUMÉE, Martin: História von den Empö= [ rungen, so sich im Königreich Vngarn
auch | in Siebenbürgen, Moldaw, in der Bergische Wa = | lachey vnd andern örthern
zugetra = j gen haben. | Jn welcher História ... erzehlt werden, die | ... Sachen ...
seidhero des jahrs der minderen zahl 16. bisz [ auff dieses gegenwertiges 1596. ...
Seind hierzu gethan die Mappen ... von Vngerlandt, | Siebenbürgen ... ] Gedruckt
zu Colin, | Durch Lambertum Andree, im Jahr | M.D.XCVI. ||
2°. [24], 87, Register: [8] S. [4], [4], [4], A 2 - Y2, [2], [2]. Mit Titelbordüre. - S.
[3]: ... Es h a t . . . Martin F u = [ mee ... durch den Druck in Frantzösischer sprach |
lassen ausz gehen ... welches Buch (wie er sagt) gezogen | ist ausz den Memorien ...
Herrn Brodericz ... vnnd Herrn Baptista [ Castaldo ...
Kertbeny 1187 beschreibt ausserdem noch einen 2. und 3. Teil. - Apponyi
I. 591 - Ballagi 971 - BMC: Short, S. 327.
BUB: MV 443 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Pertinet ad Collectionem Patris
Stephani Kaprinai emptus per eundem Vienna.
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[1596.] Rorschach, L. Straub

STUMPF, Johann - RASCH, Johann: Hausz Osterreich. | VOn ankunfft, vrsprung,
stamen | vnd namen der alten Grafen von Alten = [ bürg, vnd Habsburg, darausz die
heutigen | Fürsten von Osterreich seind entsprossen, ausz Joh. | Stumpfens Schweitzerchronic vnd an = [ dem historicis gezogen durch [ Joh. Rasch. | [2 Wappen.] ...
Mit Rom. Kais, Mayest. gnad vnd freihait. | Getruckt zu Rorschach am Bodensee, [
bey Leonhart Straub. ||
4°. [20] Bl. A4 - E4. - Beilage: GENEALÓGIA ... (s. Nr. 97.) - Mit 6 Versen
auf d. Tbl. - Bl. [lb]: 4 Wappen, ein jedes mit 4 Versen. - Bl. [2a]: Dem ... Rom.
Kaiser Rudolphen dem andern, j Künig zu Vngarn ... - Bl. [18b]: ... aus Johan. j
Stumpfens SchweitzerChronik, die gedruckt ist worden zu Zürch [ Anno. 1548.
was ich aus andern hinzue gesetzt hab, ist gezaichnet ... - Bl. [20a]: ... Österreichisches Wesens vnd Landsachen | vnterschidliche büecher, die ich Joh. Rasch zu
schreib = | en angefangen ... [Es folgen 6 Titel und kurze Beschreibung der geplanten Werke.]
Pray II. S. 256 - Kertbeny 612 - BMC: Short, S. 839. mit Abweichungen.
BUB: MV 482.
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1597. Leipzig, F. Schnellboltz

COPP, Joannes - BORNMAN, Zacharias: ASTROLABIVM | Sampt einem | Kurtzen Vnterricht, | wie man solch Instrument brauchen sol, | nicht allein den Ertzten,
sondern auch den Bawmei = | stern, Bergleuten, Büchssenmeistern, vnd andern, so
sich der [ Astronomischen vnd Geometrischen Kunst gebrau = | chen, fast lustig
vnd nutzbarlich. | Erstlich, durch D. Johan, Copp: | Anno 1525. aus dem Latein
ins [ Deutsche gebracht. | Jetzo widerumb auffs newe vbersehen, vnd auff | jegliches
Capitel mit einem Exempel erkle = | ret vnd gebessert | Durch | Zachariam Bornman,
263

Jllumi = I nisten zu Breszlaw. | Gott gebeut dem Gestirne, vnd nicht das | Gestirne
Gott. ] Leipzig. | Jn Vorlegung Andreas Wolcken vnnd Wilhelm | Schönnickels
Buch handler in Breszlaw. | Jm Jahr: | M.D.XCVII. |]
4°. [16], 90, [1] S., zu S. 88. ein Extrabl. und TABVLA GEOMETRICA mit
[4] Bl. gebunden. A 4 - N 4 , O2, nach N 4 . ein Extrabl. und nach 0 2 . [4] Bl. - Tbl.
schwarz-rot beschriftet. - Am Ende des Werkes: Gedruckt zu Leipzig, | durch Frantz
Schnelboltz. | Typis haeredum Beyeri. | [Druckersignet.] | Jm Jahr: | M.D.XCVII. ||
- Dann folgt: TABULA GEOME= | TRICA. | ZV dem Astrolabio Zacharia B o r = |
mans, auff den Geometrischen quadrat g e = | richtet vnnd darzu gehörig, ... Folio
88. sol diese Tabel stehen. |
Ung. Reh: S. I L : Nun folgen hernach die Städte, inn welchen du das [ ander
ort der Rotel, so auff 48. grad gemacht ist, | brauchen, vnd herfür keren solst. |
- auf d. nächsten S.: ... Jn Vngern. | Ofen, Hauptstadt. ] Stulweissenburg. [ Kaschaw|
Wardein. | Steinmanger. j Raba. [ Preszburg. | Siclas. | Ordenburg. [!] | Siebenbürgen. | Walachia. |
Ballagi 996.
BUB: Eb 4r 207. - Coliig.
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1597. [Nürnberg], C. Lochner

HULSIUS, Levinus: CHRONOLOGIA. | Das ist, | Ein kurtze beschreibung | Was
sich in den Ländern, so in dieser hier = | zu gehörigen Landtafel begriffen, bisz auff
dieses 1597 | Jahr, gedenckwürdigs, verlauffen. Ausz vielen glaubwür= | digen Authoribus zusamen Colligiert | Durch | Levinum Hulsium, Gandensem, Not. Imp. |
[Bild: 34 Länderwappen - darunter auch das ungarische - in einem Viereck.] Typis
Christophori Lochneri, M.D.XCVII. Sumptibus Authoris. ||
4°. [38] Bl. [4], A 4 - H 4 , J2. - Bl. [2b]: Kupferstich mit d. Text: EBERHARDVS
DEI GRATIA EPISCOPVS SPIR = | ENSIS ... - Mit Verzeichnis der herangezogenen Autoren und der beschriebenen Länder.
Ung. Rel.: Im Kapitel XXVI. Ungarns kurze Beschreibung und Geschichte
bis zum J. 1596. - Im Kapitel XXIX. dasselbe von Siebenbürgen.
Ballagi 1007.
BUB: MV 194.
103

1597. Strassburg, T. Rihel

SLEIDANUS, Johannes - BEUTHER, Michael: Ordenliche | Beschreibung Vnd]
Verzeychnisz, allerley fürnemer Hän = | del, so sich in Glaubens vnd anderen Weltlichen Sachen, bei Regie = | rung der Groszmächtigsten Keyser, Carls dises Namens
des Fünfften, Ferdinandi des | Ersten, Maximiliani vnd Rudolphi der Andern, inn
vnd ausserhalb des Heyligen Römischen Reichs | Teutscher Nation, bisz auff das
Tausent Fünff hundert vier vnd achtzigste Jar, | zugetragen vnd verlauffen haben. |
Durch | Johannem Sleidanum vnd Michaelem Beutherum, | der Rechten Licentiaten vnd Doctorn. | Nachmain mit Summarien eynes jeden Buchs vnd hienbeigesetz= | ten erklärungen, den Leser mannigerley vmbstände, so vil desto besser zu264

uerstän == I digen, von newem zugericht. [ Mit Römischer Keyser. Maiestat Gnad
vnd Freiheyt. | Getruckt zu Straszburg, durch | Theodosium Rihel. | M.D.XCVII. ||
2°. [12], 815, Register: [12] S. [6], A6 - Z 6 , Aa6 - Zz6, Aaa6 - Zzz6. - Tbl. schwarzrot beschriftet. - S. [3]: Dem ... Fürsten ... Augusto, Hertzogen | zu Sachsen ...
[Am Ende d. Vorrede:] Datum den trei vnd zwentzigsten tage des Mertzen, im
jare nach Christi Ge= ]burte, Tausent, Fünffhundert vnd Fünff vnd Fünfftzig. |
... Johannes Sleidanus.
Ung. Rel.: Verstreut im Text auch über Ungarn, bis zum J. 1583.
BUB: Ga 2r 482 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Catalogo Coli. S. J. Sopronij inscriptus 1728.
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1597. Wien, L. Formica

WarhafTtige, | Eygentliche vnnd Gründtliche [ RELATION. | Durch was Ritterliche | Mittel vnnd Anschläge desz Herrn [ Hannsen, Herrn von vnnd zu Pernstain
&c. | das GranitzHausz Tottes, den 23. Maij, Anno, &c. | 97. Vnuorsehens eingenommen, vnd widerumb | in der Rom: Kays: Mtt: &c. gewalt | gebracht worden. |
Geschriben durch einen der allzeit | mit vnd darbey gewesen. [ [Zierde.] Mit genedigister bewilligung, | Zu Wienn in Osterreich, Druckts Leon= | hardt Formica. |
M.D.XCVII. ||
4°. [6] Bl. A6. Mit Titelbordüre.
Pray II. 268 - Mayer I. 849.
BUB: MV 173.
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1597. s. 1. et typ.

FRIDENSBERG, Johannes Cornelius von: Discurs, | Oder | Bedencken vom jetzig |
gen Vngerischen Kriegswesen, wie eine | bestendige allgemeine Hülff, vnd darunter
eine Christ = [ liehe vertrawligkeit anzustellen: Sonderlich auch die obsta= |cula
vnd Verhinderungen in Religion vnd Prophansachen, [ die eingerissene Kirchenstreit vnd ergerliche Spaltungen ab =] zuwenden, Als auch die gantz gefehrliche
noch jmmerwehrende | benachtbahre langwirige Kriege, dardurch nicht allein dem |
heiligen Reich Deutscher Nation grosser schaden geschehen: [ Sondern auch die
gemeine Christliche defension wider den [ Erbfeind gehindert wird, zu stillen, vnd
eine allgemeine | zusammensetzunge zu grossem Nutz der Chri = [ stenheit anzustellen, machen. [ Mit kurtzen eingeführten Gründen vnnd | Exempeln, Aus Gottes
Wort, den Historien vnnd | guter Erfahrung, bewehret ... Durch | Johannem Cornelium von Fri— | densberg auff Wahrtfels. [ Gedruckt im Jahr, 1597. [|
4°. [2], 49 Bl. [2], A 4 - M 4 , N 1 . - Tbl. schwarz-rot beschriftet.
Pray I. S. 343-344 - Kertbeny 1235 - Ballagi 1004 - Hubay 396 - Jügelt 58 BMC: Short, S. 321.
BUB: MV 373.
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1598. Wien, L. Formica

SCHERER, Georg: Lob vnd DanckPredig, | Wegen Glückseli =] ger vnd Ritterlicher Eroberung | der Haubtvestung Raab, gehalten zu | Wienn in Osterreich, in
der ThumbKir = | chen bey S. Stephan den 2. [ tag Április, Anno | 1958. | Durch ]
Georgium Scherer Societatis IHESV | Theologum. | ... Gedruckt zu Wienn in
Osterreich, bey [ Leonhard Formica. M.D.XCVIII. |
4°. [16] Bl. A4 - D 4 . Mit Titelbordüre. - S. [3]: Dem ... Fürsten ... Maximiliane
Ertzhertzogen zu Osterreich ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum Wienn in Osterreich,
im ] Kaiserlichen Collegio der Societet IHESV, den 5. | tage Április, am andern
Sontag nach Ostern, [ Misericordia Domini genandt, Anno 1598. [ ... Georgius
Scherer.
Mayer I. 850.
BUB: MV 475/a.
107

1598. s. 1. et typ.

ADSIT. [ Gewisse vnd Aigentliche (von Gott | Verliehene Victorj) vnd | Bona Noua. |
Das ist, | WElcher gestalt, auch mit was man = | cherley mühe vnd vilfältigem Künstlichem | Nachdencken, die gewaltige Weitberümbte Haupt Ve = | stung vnd Gränitz
Hausz Raab in Vngern (durch jhr | Rom: Kay: May: &c. Bestehe Veld Obriste,
sampt j derselben vntergebenen Kriegsz Volck) von den grausa= | men Türckischen
Blut Hunden, widerumb den 29. | Martij, dises 1598. Jars, Ritterlichen | Erobert,
Eingenomen, vnd in | der Christen Händen ge = | bracht worden. [ [Zierde.] Gedruckt
im Jar 1598. ||
4°. [4] Bl. A4 - Bl. A 2 a: Bona Noua, [ oder Pax Vobis. | Warhafftige Zeyttung,
von Eroberung [ vnd Einnemung der gewaltigen Haupt = | Vestung Raab, beschehen
den 29. | Martij, Anno 1598.
Kertbeny 1261 kennt nur den Kaltenbaeckschen Neudruck der Ung. Nationalbibliothek.
BUB: MV 190.
108

[1598-1 s. 1. et typ.

BRAUN, Georgius - HOHENBERG, Franz: Contrafactür | vd beschreibüng von |
den vornembsten Stät = | ten der Welt, das | Fünffte Buch. [|
2°. [4], 69, [2] Doppelbl. Mit farbigen Städteansichten. Mit rahmenartigem,
farbigem Titelbild. - Bl. [lb]: Zu Lob vnd Ehren [ Dem ... Fürsten ... Albert von
Gottes gnaden Ertz= | hertzogen zu Osterreich ... - Bl. [2b]: S. CAESARÉAE
MAIESTATIS | PRIVILEGIUM. [Am Ende:] Anno Domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo seeundo, Regnorum nostrorum, Romani, | deeimo, Hungária, nono ... Maximilianus ... [Das Privileg wurde dem Georgius Bruin, Franciscus Hogenbergius und Simon Noeuel erteilt.] - Nach d. Doppelbl. 27. folgt
ein unnumeriertes, extragrosses Doppelbl. mit der Stadtansicht: ANTVERPIA.
Ung. Rel.: Dbl. 54: IAVRINVM, Raab [Győr]. - Dbl. 55: Comara [Komá266

rom]. - Dbl. 56: OVVAR auff Teutsch, Newheussel, [Óvár, im ehem. Oberungarn.]
und VICEGRADVM, oder Pliridenburg [Visegrád]. - Dbl. 57: STR1GONIVM
Grain [Esztergom]. - Alle von G. Houfnagel in den J. 1595-1597. gestochen.
BUB: MV 2r 2.
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1599. Frankfurt/O., F. Hartmann

POLLIO, Lucas: Von der gefehr = [ liehen Heuptkranckheit, | so in Vngern gewönlich, die | Kriegszleute vnd ander mehr [ anstossen thut | Kurtzer vnd Nützlicher |
bericht: | Wie sich ein jeder, so sich | desselben Orts begeben will, | oder dieselbe
zu Hause bringet, oder son = [ sten darmit vberfalle wird, Curiren vnd ver = | wahren
sol, Sambt beygesetzten zei = | chen, wobey man sie erken = | nen könne. | Allen
Rittermessigen vnd Reissen = | den Personen, zu sonderm Nutz | vnd frommen. |
Gestellet durch | Lucam Pollionem, der Artzney | Doctorem. [ Gedruckt zu Franckfurd an der Oder | durch Friderich Hartman | M.D.LXXXXiX. ||
4°. [46] Bl. [6], A 4 - K4. Mit rahmenartigem Titelbild. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. Mit Seitenbordüren. - Bl. [2a]: Den Edlen ... Herren Conradten von
Hoberg, | auff Fürstenstein vnd Zültzendorff, etc. | Herren John von Schindel
auff | Sasterhausen ... Hansen von Mülheim, | auff Pleszwitz ... Leonharten von
Schindel | vnd Sasterhaussen, auff Krappelhoff. etc. [Am Ende d. Widmung:]
LVCAS POLLIO von [ Breszlaw. | Phil & Med. Doctor. - Bl. [5-6]: [Lobgesänge
auf L. Pollio von Tobias Fischer, Sim. Grvnaevs, und Zacharias Scheftervs, alle
in lat. Sprache.]
Ung. Rel.: Vgl. Nr. 55.
Apponyi III. 1929 andere Ausg. (Liegnitz, 1596.)
BUB: MV 122.
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1599. Wien, L. Formica

WERBŐCZI, Stephanus de: DECRETVM [ Oder | TRIPARTITVM | OPVS [ Der
LandtsRechten vnnd Ge = [ wonheiten des Hochlöblichen Königreichs | Hungern, [
Durch | STEPHANVM DE WERBEVTZ | Jn Lateinischer Sprach beschrieben. |
An jetzo aber der Hochberümbten Teutschen Na = [ tion zu guetem ausz dem Latein ins Teutsch trewlichst | vertirt vnnd gebracht: | Durch | AVGVSTINVM
VVAGNERVM | Villseccens. I. V. Candidat. & inelytae | Reip. Poson. Hung,
caus. Direct. &c. [ [Ung. Wappen.] Cum Gratia & Priuilegio octo annorum [ Gedruckt zu Wienn in Osterreich, bey | Leonhart Formica. | ANNO СЮ 1Э XCIX. ||
2°. [3], 155, Register: [37] Bl. [3], A4 - Z 4 , Aa4 - Zz4, Aaa4. - Bl. [2a] : Denen...
Herrn N. Richtern, Burger = | meistern vnnd Rath der Königklichen freyen HaubtStatt [ Preszburg in Hungern ... [Am Ende d. Vorrede:] Preszburg den 26. Iulij,
Anno&c. Neunvndneun= |tzig ... AVGVSTINVS VVAGNERVS ...
Kertbeny 1298 - Szabó RM К III. 933 - Apponyi I. 642 - Mayer I. 852 mit
kleineren Abweichungen. - BMC: Short, S. 910.
BUB: RMK III. 183 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Residentia Eperiesinensis SJ
1772. - und weiter unten: Ex libris Martini Keszi [?]
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Ill

1600. Frankfurt/M., R. Beatus

LAUTERBECK, Georg: Regenten = j Buch | Des Hochgeier — | ten weitberümbten |
Herrn Georgen Lauterbecken, Fürst = | liehen, Brandenburgischen Rahts, &c. Därinn
viel vnd mancherley | nützliche Anweisungen, herrliche Räht vnd Anschläge ...
Ausz den fürnembsten alten vnd neuwen Historien ... zusammen | getragen, vnd
zum fleissigsten in Truck | verfertiget. | ... Deszgleichen sein Tractat vnd Büchlein
vom Hofleben. | Weiters desz Herrn Claudij Seyssellij, etwa Bischoffs zu Marsilien, [
zwei Bücher, vom Ampt der Könige, vnd Regierung [ desz gemeinen Nutzes. |
Jtem, Guidonis de Susaria, vnd Pauli Grillandi Castilionisi, | zween Tractat, von
peinlichen Sachen, | vnd Fragen. | Deszgleichen desz Herrn Vlrici Zasij Tractat,
vom | Lehenrecht. | Deren obernannter Author, das erste ausz Frantzösischer, aber
die andere ausz | Lateinischer Sprache ... auffs trewlichst vnd | fleissigste, verteutschet | hat. | Alles jetzundt abermal von neuwem durchausz vbersehen, vermehret
vnd ge= | bessert, dergleichen in vorigen editionibus nie= | mals im Truck gesehen |
worden. | Getruckt in der Keyserlichen Reichszstatt, Franckfurt am Mayn, durch |
Romanum Beatum, Jn Verlegung Eliae Willers | Jm Jahr M.DC. ||
2°. [8], 490, [1] Bl. [8], A6 - Z6, Aa6 - Zz6, Aaa 6 - Zzz6, Aaaa6 - (Nnnn 6 .
leer.) - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem ... Fürsten ... Georg Friderichen, | Marggrafen zu Brandenburg ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum Augspurg
den E r = [ sten Septemb. Anno 1600. | ... Elias Willer Buchhändler. - Bl. [5a]: VIVA
IMAGO DOCTIS= | SIMI ET CLARSSIMI [!] VIRI, | D. GEORGII LAVTERBECII, | PIAE MEMORIAE. | [Brustbild, mit einem lat. Gedicht von Henricus
Brem, Curiensis.] - Bl. [6a]: IN COMMENDATIONEM | LIBRORVM POLITICORVM ... - von Hieronymus Mencelius. - Auf Bl. [7a]: ein ganzseitiges Bild: PAX
RESPVB. ... - Bl. 276a: ... Rede Musonij ... - Bl. 281b: Von Regierung desz
gemeinen | Nutzes ... - Bl. 314a: Vom Ampt der Könige ... - Bl. 378a: Von peinlichen
Fragen ... - Bl. 415a: EPITOME IVRIS FEVDALIS, | Das ist: | Ein kurtzer Ausz-'
zug, deszgan— | tzen Keyserlichen Lehenrechtens ... - Bl. 475a: Vom Hofleben ...
Ung. Rel.: Bl. 250b - 252a: - Die Verschwörung von Bánkbán gegen der ung.
Königin Gertrud im J. 1213.
BUB: Ca 2r 13 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Patrum Trinitariorum Conventus
B.M.V. Cellensis Anno 1776.
112

1600. Ursel, s. typ.

CONTINVATIO. | Vngarischer vnd Sibenbürgischer | Kriegshändel | Auszführliche Beschrei = | bung, was sich von dem Herbst des | nechst abgeloffenen 99. jars,
bisz auff den Früling die= | ses nochgegenwertigen 1600. jars, zwischen dem Erbfeind Christ = j liches Namens dem Türeken, vnd den Christen, so wohl in ober |
als vnder Vngern, Sibenbürgen, Wallachey, Moldaw, Poln, | Bulgaria, Persia, Sec.
Jn Schlachten, Scharmützeln, einneh= | mung der Länder, Statt, Vestungen, vnd
andren Sa = | chen, von einem vnnd dem andern theil, denselben [ Krieg belangendt,
gedenckwürdigs ver= | loffen vnnd begeben. | [Belagerung einer Burg.] Gedruckt zu
Vrsell, Jn Verlegung Christ. Egen. Erben. [ 1600. ||
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•

4Э. [2], 62 S. А4 - Н4.
Kertbeny 1185 beschreibt eine Frankfurter Ausg. aus den J. 1596-97. von
Jacobus Frey. - Ballagi 1079.
BUB: MV 187.

VERFASSERVERZEICHNIS, SAMT DEN ANONYM ERSCHIENENEN
DRUCKEN
(Anonymen wurden nach dem ersten Wort des Titels eingereiht.-Die am Ende hinzugefügten
Zahlen verweisen immer auf die Nummern unseres Auswahlkatalogs.)
ADSIT. ... Das ist, WElcher gestalt... die ... Haupt Vestung ... Raab in Vngern ... erobert...
worden, 1598. s. 1.
107
Ain schöne Chronic und Hystoria, 1522. Augsburg, s. [MEISTERLEIN, Sigmund]:
5
BARLETIUS, Marinus: Scanderbeg, 1577. Frankfurt/M.
56
Beschreibung Des Allerdurchleuchtigste ... Keyser Carols desz fünfften ... Sone ... Ankunfft
gen Bintz, 1579. Frankfurt/M.
61
BESOLT, Melchior: Herrn Heinrichs, Herrn von Liechtenstein ... Reysz auff Constantinopol
im 1584. Jar, s. in: LEUNCLAVIUS, Joannes: Neuwe Chronica Türckischer nation, 1595.
Frankf./M.
83
BEUTHER, Michael, s.SLEIDANUS, Johannes— BEUTHER, Michael:
41, 103
BONFINIUS, Antonius: Des Aller Mechtigsten Künigreichs inn Vngern, warhafftige Chronick,
1545. Bern.
29
BONFINIUS, Antonius: Vngerische Chronica, 1581. Frankf./M.
65
BORNMAN, Zacharias, s. COPP, Joannes - BORNMAN, Zacharias:
101
BOTERUS, Johannes: Theatrum, oder Schawspiegel Darin alle Fürsten der weit, so Kräffte
vnd Reiehthumb halben namhafft seind, vorgestellt werden, 1596. Köln.
98
BRAUN, Georgius - HOHENBERG, Franz: Beschreibung vnd Contrafactur der vornembster
Stät der Welt Liber primus, 1582. Köln.
68
BRAUN, Georgius - HOHENBERG, Franz: Contrafactur üd beschreibüng von den vornembsten Stätten der Welt das Fünffte Buch, [1598.] s. 1.
108
CAESIUS, Georgius: Practick oder Prognosticon Auff das Jar ... M. D. LXXXVI. [1585.],
Nürnberg
73
CALEPINUS, Ambrosius: ... DICTIONARIVM VNDECIM LINGVARVM, 1590. Basel. 78
CANISIUS, Petrus - WALASSER, Adam: MARTYROLOGIVM, 1573. Dillingen.
51
Canon oder auszlegung diser gegenwertigen Mappen, Europa genant, [1536.] Nürnberg.
19
CÁRION, Johann: Bedeutnus vnd Offenbarung warer hymlischer jnfluentz, 1531. s. 1.
12
CÁRION, Johann: Chronica, [1532.], Wittenberg
13
CÁRION, Johann - MELANCHTON, Philipp - PEUCER, Caspar: Newe volkommene
Chronica Philippi Melanthonis, 1569. Frankf./M.
46
CÁRION, Johann - MELANCHTON, Philipp - PEUCER, Caspar: Chronica CARIONIS,
1573. Wittenberg.
52
CHROMER, Martinus, s. KROMER, Marcin:
42
Chronica New, [1528.], Augsburg
10
CONRADINUS, Balthasar: FEBRIS MISCELLANEA VNGARICA, 1571. Graz.
47
CONTARINI, Giovanni Pietro: História Von dem krieg welchen ... Selim der ander wieder
die Venediger erreget hat, 1573. Basel.
50
CONTINVATIO. Vngarischer vnd Sibenbürgischer Kriegshändel, 1600. Ursel.
112
COPP, Joannes - BORNMAN, Zacharias: ASTROLABIVM Sampt einem kurtzen Vnterricht,
wie man solch Jnstrument brauchen sol, 1597. Leipzig.
101

269

CUREUS, Joachimus - MÜLLER, Laurentius: Schlesische General Chronica, Teil 1-2.
1585. Wittenberg.
74
Das Concilium, 1536. Augsburg, s. [REICHENTHAL, Ulrich von]:
18
Das ist ein anschlag eyns zugs wider die Türekenn, [1526.] s. 1.
9
Der Römischen zu Vngern vnnd Behaim Kön. May. Fünff Niderösterreichischen Erblandt ...
Werbung vnd ... Instruction, [1556.] s. a., Regensburg.
36
Der Sachssen inn Siebenbürgen STATVTA, 1583. Cronstadt.
69
Die Contrafect secht allhier an Die gestalt Maximilian, [1555.] s. 1.
32
Du solt anschauen das schöne Bildt ... Maria die Königin, [1555.] s. 1.
33
ECKSTADT, Johann: Gar Gründtlicher vnnd Notwendiger Vnterricht für alle Stende, 1595.
s. 1.
93
ELOGIUS, Caspar: Leichpredigt Vber Maximiliani des Andern, 1577. Prag.
58
EPPENDORFF, Heinrich von: Türckischer Keyszer Ankunfft, Kryeg vnnd Handlung, 1540.
Strassburg.
22
EYB, Albrecht von: [Ehebüchlein.] 1475. Blaubeuren.
1
Eyn warhafftig geschieht wie Casper Tawber, Burger zu Wien ... zu dem todt verurtaylt ...
worden ist, 1524. s. 1.
7
EYZINGER, Michael von: APPENDICIS HISTORICAE RELATIONIS APPENDIX, 1589.
Köln.
76
FINCELIUS, Jobus: Wunderzeiche, 1566. Frankfurt/M.
44
FLEISCHMANN, Peter: Etwas geenderte vnd verbesserte Description: Des ... Rudolfen des
andern ... Erstgehaltenen Reichstag zu Augspurg ... Anno 82, 1582. Augsburg.
67
FLEISCHMANN, Peter: Kurtze vnd eigentliche Beschreibung des zu Regenspurg in disem 94.
Jar gehaltenen Reichstag, 1594. Regensburg.
82
FRANCK, Sebastian: Chronica Zeytbuch, 1531. Strassburg.
11
FRANCK, Sebastian: Chronica Zeitbuch, 1536. s. I.
20
FRANCK, Sebastian: Weltbuch, 1534. Tübingen.
14
FRANGEPAN, Franciscus de: Ein Oration, [1541.] s.l.
24
FRANCOLIN, Johann von: Thurnierbuch, 1579. Frankf./M., s. Beschreibung Des Allerdurchleuchtigste ... Keyser Carols desz fünfften ... Sone ... Ankunfft gen Bintz,
61
FREYSTEIN, Johann Hauge zum: Der Hungern Chronica, 1534. s.l.
15
FREYSTEIN, Johann Hauge zum: Der Hungern Chronica, 1536. Augsburg.
17
FRIDENSBERG, Johannes Cornelius von: Discurs, Oder Bedencken vom jetzigen Vngerischen
Kriegswesen, 1597. s.l.
105
FUMÉE, Martin: História von den Empörungen so sich im Königreich Vngarn auch in Sie99
benbürgen ... zugetragen haben, 1596. Köln.
GORECIUS, Leonhart - LASICIUS, Johann: Walachischen Kriegs oder Geschichten warhaffte Beschreibung, 1578. Basel.
59
GUICCIARDINI, Francesco: Francisci Guicciardini Gründtliche Vnnd Warhafftige beschreibung aller fürnemenhistorienn, 1574. Basel.
54
HARTLIEB, Johannes: Christlicher vnd kurtzer Bericht von dem hochwirdigen Sacrament
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IBRÁNYI MIHÁLY VÁRADI KAPITÁNY SZEREPE
BETHLEN ISTVÁN 1636. ÉVI FELKELÉSÉBEN
IZSÉPY EDIT

I. Rákóczi György 1635-ben már ötödik esztendeje ült Erdély fejedelmi székén,
de uralmát még mindig nem érezte terjesen biztonságosnak. Természetének eredendő
bizalmatlanságát fokozta annak tudata, hogy az erdélyi rendek őt, a magyarországi
főurat idegennek tekintik, s megerősítette Zólyomi lázadozása és Székely Mózesnek
a portára futása.1 Nem bízott csak saját embereiben, azokban, akiket maga emelt
fel alacsonyabb sorból, ezek közé tartozott rokona, a vele egyidős Ibrányi Mihály.
Ez év nyarán tette váradi kapitánnyá,2 s a fontos végvár katonai parancsnokságán
kívül megbízta azzal, hogy mindenről jelentést tegyen, ami a partiumban, a török
hódoltságon és a szomszédos magyarországi megyékben történik. A Habsburgpárti főurak Rákóczit török barátsággal vádolták, de hogy a fejedelemnek a portával való kapcsolata milyen tiszta politikum volt, s mennyire hiányzott belőle a
barátság, vagy egyéb érzelmi momentum, azt legélesebben ez évek politikája, Bethlen István támadásának visszaverése bizonyítja.
Ibrányi igyekezett megbízatásának lelkiismeretesen eleget tenni. Majd mindennap, sőt néha naponta többször is, hosszan, híven tudósította urát a törökök és a
magyarok legkisebb mozdulásáról, s közölte a legkülönbözőbb, később gyakran
megcáfolt híreket. Az Egyetemi Könyvtár kézirattárában és az Országos Levéltárban levő - kiadatlan - levelezésének elsőrendű érdekessége, hogy a korábban kiadott,
általános politikai természetű dokumentumokat kiegészítve, a belső szervezés,
mondhatnánk politikai belbiztonság vonatkozásában hoz új adatokat, szempontokat.
Ezért véljük fontosnak közlésüket.
1635 december elején valami mozgolódást észlelt a partiumban. Veres Mihály
és Fráter Pál, majd Bethlen Péter minden ezüst, arany marháikat Erdélyből kihozatva Ecsedbe vitték Bethlen István, a volt fejedelem, várába.3 Veres, hogy magát mentse, beárulta Fráter Pált, akit később Ibrányi fejedelemárulásért lecsukatott.
Felháborodva írta Rákóczinak a váradi kapitány: „Egieb dologban ... mind meglehet
1

Gyalókay Jenő: Zólyomi Dávid, Századok. 1917., és Erd. Orszgy. Emi. IX. 1883. 185-186.,
340-380. 1. Székely Mózesre uo. IX. 193-195., 377-378., 439. 1. Székely M. 1633-ban futott el.
1635 végén az a hír, hogy Székely Havasalföldről törökkel, tatárral készül Erdélyre. 1635. dec. 26.
S. patak, Debreczeni Tamás Ibrányi Mihálynak. Budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattára. Litt,
őrig. gyűjtemény. 879. sz. (Később: EK.)
2
1636. végén már 17 hónapja van Váradon. 1636. dec. 9. Várad, Ibrányi M. Rákóczi Györgynek. EK. 899. sz.
3
1635. dec. 9. Országos Levéltár. Gyulafehérvári Káptalan l.tára. 12. Lymbus 1. (Később:
OL.) Ha a levélíró nincs említve, akkor mindig Ibrányi Mihály Váradról s a címzett Rákóczi György.
is*
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az tréfa es hazugság, de az feidelmeknek eleteknek, feidelemsegeknek elfogiatasaban
nem igen lehet tréfa." Majd Győri Márton harmincados futott el Váradról.4
Ibrányi megbízta a hajdúk közt levő hű embereit, hogy figyeljék Ecsedet.
December 28-án Érbagosról kapott jelentést: ,,Ecsedben az ur minden hoza tartozókkal felette igen készül, pakoltatnak. Horvát István ismét ... Budára ment." Horvát Bethlen hívei közé tartozott. Ez már fölötte gyanús volt, a váradi kapitány
tüstént közölte a fejedelemmel: ,,Én nem tudom hova készülnének mostan kegyelmes
uram, ha Husztra ... igen igen vigiazasom leszen oda is." Rögtön elrendelte, hogy
Horvát Istvánt „valaki elfogia en bizoni meg igertem az 12 haz iobbagiot neki Nagyságod kegyelmessegeből, mivel igen lator ember az, sokat is tudna mondani." A fejedelemnek pedig azt tanácsolja, hogy írjon ebben az ügyben a vezérnek, hogy ne
engedjék el Budáról Horvátot. Közben ő is 50 lovast küld Horvát után, „ha utiaban
el kaphatnak".ъ
Volt-e alapja Ibrányiék gyanakodásának?
Bethlen István, Bethlen Gábor öccse, mint volt kormányzó és fejedelem, nem
tudott alattvalóként élni, s gyakran éreztette Rákóczi Györggyel, hogy fejedelemségét az б trónról való lemondásának, idősebb fia és veje fegyveres segítségének
köszönheti. Éveken át halogatta a hűségeskü letételét, s hogy ezt elkerülje, Husztról
Ecsedre a magyar király fennhatósága alá költözött. Hálát a politikában nem lehet
várni, még Rákóczinál simulékonyabb egyénektől sem. Bethlen István és Rákóczi
György közt a kölcsönös gyanakodás és féltékenység évről évre egyre inkább elmérgesítette a helyzetet. Bethlen idősebbik fiának halála után birtokait, Monorát és
Bábolnát Rákóczi, mint fiskalitást, visszaperelte. Vejét, Zólyomi Dávidot lecsukatta.
Mikor másik fia Péter, véletlenül megölte egyik nemes szolgáját, s ezért a fejedelem
perbe fogatta, az öreg Bethlen elhitette magával, hogy már fia élete is veszélyben
forog. Pétert Ecseden hagyta, ő maga pedig 1636 jan. 12-én értékeit társzekerekre
rakatta, és néhány száz katonával nagy titkon az egri pasához futott, hogy a török
segítségét kérje fejedelemsége visszaszerzéséhez. Ugyanakkor kiáltványt intézett
az erdélyi rendekhez, amelyben felsorolta sérelmeit, s Rákóczinak szemére vetette
a fejedelemválasztási feltételek meg nem tartását. Ezért ő fegyvert fog Erdély szabadságának visszaszerzésére.6
Az egri pasa, majd utána Húszain budai vezér örömmel fogadta Bethlen Istvánt,
remélve, hogy az erdélyiek belviszályából számukra sok haszon és ajándék származhat. Bethlenben alkalmas eszközt láttak, hogy általa Rákóczira és Erdélyre nyomást
gyakoroljanak.
A gyanakvó Rákóczit nem érte váratlanul Bethlen elfutása, jelentőségét nem
kicsinyelte le. Jól tudta, hogy a Bethlen névnek a portán, s Erdélyben is még nagy
4

Uo. és 1635. dec. 15. EK. 877. sz., dec. 24. EK. 878. sz., dec. 27. EK. 880. sz.
1635. dec. 28. Érbagos, Virágházi Gáspár Ibrányinak. OL., és dec. 30. Ibrányi Rákóczinak.
EK. 881. sz.
6
EOGyE. IX. 216-218. 1. Levelek Bethlen István támadása történetéhez 1636-ból. Közli
Szilágyi S. Tört. Tár. 1884. Az 1636-iki mozgalmak történetéhez. Közli Gergely Samu. TT. 1885. I.
Rákóczi György 1636-iki háborúja. Naima török történetíró leírása szerint. Közli Karácson I. Hadt.
K. 1893. Okiratok Bethlen I. 1636. évi támadása történetéhez. Közli Lukinich I. TT. 1909. Lukinich
I: Bethlen István támadása 1636-ban. Sz. 1910.
5
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varázsa lehet. Ezért nyomoztatott erős kézzel mindazok után, akik összeköttetésben
állhattak Bethlen Istvánnal. Megpróbálta Bethlen törekvéseit minden irányból
ellensúlyozni. Február elején elrendelte, hogy Váradot és Székelyhidat egy esztendeig való éléssel lássák el.7 Annak megmutatására pedig, hogy az ország nem Bethlen,
hanem ő mögötte áll, összehívatta az országgyűlést. S az valóban azonosította
magát Rákóczival és politikájával. A portára követet küldtek kérve, hogy Bethlen
István alaptalan vádjainak hitelt ne adjanak. Rákóczi II. Ferdinánd és a nádor
felé is igyekezett biztosítani magát. 8
lbrányi fő feladata Váradon egyelőre a vigyázás maradt. A városban is figyeltette az embereket s a partiumban is. „Ugrai Giergi Nagyságodnak nilvan való
aruloia, tutta, hogi el vagion Bellen István ... io volna rea vigiazni."
Mikor Bethlen István szabadosai kicsapdostak, lbrányi lest akart vetni nekik,
és becsalni az erdélyi részre, hogy elfoghassa őket. Bethlen emberét a Tisza körül
azonban nem merte elfogatni, mert akkor a fejedelem pataki postáit is elfognák
Bethlenek. Titkon lesetni igen nehéz Ecsed körül. Azt hallotta, hogy Bethlen már
lement Budáról a portára, de ezt maga sem hiszi, míg meg nem bizonyosodik róla.
,,En kegyelmes uram, el kezdtem hinni, hogy nem volt az (török) császárnak hirevel
az Beden István elmeneteli."9 Rákóczi maga is ezt hitte, s bízott abban, hogy „igen
rosszul vagyon tul az tengeren császár dolga, nincs modjok az ide hadakozásban."10
A szultáni haderőt ez időben a sikertelen perzsa háború kötötte le, a fejedelem pártján levők ezért reménykedtek, hogy Bethlen terve nem fog sikerülni. lbrányi rögtön
örömmel közölt minden róla szóló rossz hírt. Kallóban a partiumi fő emberek azt
mondták: Bethlent „az Ur Isten mindétig oda vészese, soha haza ne iöiön, mert
tugiuk azt ha mogia lehetne miniajonkra egi nagi romlast hozna."
Egy Budáról jött váradi ember „bizonnial mongia, hogi meg untak ott Betlen
Istvánt, csak alig hinnék, hogi (a törökök) ki adhatnak raita. Fekszik is mostan,
igen roszul vagion, ...az premondaiat igen ala szállítottak. Az szolgai igen igen nagi
búsulással vadnak, senki ... sémi io remensegben nincsenek felőle. Egi nehani török ...
mondota: az eordög vinne haza innét az ven ebet." lbrányi hozzáfűzte: „de nem is
el sokat (\), mert bu(j)aban is meg hal az minemű eoreg ember az."
A fia azonban nem nyugodhatott, „Betlen Peter ... oda be Ecsedben hitegetne
az embereket, ha ki oda menne, nem kimellene az aiandokot tőle, de meg edig kevés
szaporaia volt." Csak Párducz Lukács ment be hozzá, akit Bethlen Péter Lengyelországba küldött, valószínűleg katonákat fogadni.
Mivel a hajdúság minden órában kész a fejedelem szolgálatára, a váradi kapitány bizakodón látta a helyzetet. „En bizoni minden felől io remensegben vagiok,
csak onnan felül (Magyarországból) légien iol az dolog, az mint ertem Isten onnét is
iol agia."11
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A kolozsvári országgyűlés harmadik törvénycikke az erdélyi rendek elszántságát tükrözte: „Noha hatalmas császár ellen fegyvert szintén nem örömest akarnánk
fogni ... mindazáltal szerelmes hazánk szabadságáért ...az Nagyságod ... fejedelmi
állapotjának köztünk megtartásáért készek leszünk életünket elfogyatni.' 12
Budáról március elején egy csauszt küldtek a fejedelemhez Erdélybe. Ez megállt
Váradon, és nagy esküvéssel igyekezett Rákóczira nézve kedvező híreket mondani.
Azt állította, hogy ezzel a követségével „tízezer tallér érőt" szolgál Rákóczinak.
„Ebben az útjában sohult nem hallotta, hogi Betlen Istvánt kívántak volna feiedelemnek, hanem mind Nagyságodat áldottak, es Betlen Istvánt átkoztak, (azt kívánták,
hogy) Isten soha haza se hoza." A váradi kapitány ugyan fenntartással fogadta a
török szavait, „ha mind igaz volna az mint beszel, meg érdemelne az adomot." A
csausz kérte Ibrányit, hogy Rákóczi ne fogadjon hadat, „mert mind iol leszen az
dolog." Ibrányi megmagyarázta a töröknek, hogy fejedelme nem a szultán ellen
fegyverkezik, ,,de ha kívántatik Betlen István ellen meg akaria magát ... oltalmazni."
Eldicsekszik neki, hogy „az sok io vitéz emberek magok kinalkodnak Betlen István
ellen, ...el haitiak az asot, kapat ugi iöve fegiverel az mi kegyelmes urunk melle."
Csakugyan még aznap jött Váradra a Tisza mellől egy hadnagy néhány emberrel,
s felajánlották kardjukat.
A jó hírekkel együtt ellenkezők is szállongtak. A szolnoki bég azt híresztelte,
hogy a portáról Székely Mózes már el is indult a fejedelmi bottal és zászlóval. Budán
majd meglátják kinek kell a fejedelemséget adni, neki, vagy Bethlennek.13
A törökök is igyekeztek híreket szerezni. Muharem szolnoki bég március elején
kifaggatta a kereki bírót, hogy micsoda hadat vitt a fejedelem Váradra. A falusi
bíró óvatosan felelt: „En nem tudom Nagyságos uram, micsoda had, latom, hogi
sokan vadnak az varban, de menni es honnét valók en azt nem tudom" A bég nem
titkolta: „no iambor, rövid nap mas hirt hallotok, ha Isten akaria Betlen István bizoni
a feledelem."
A különböző rémhírek hatására a Kunság népe el akart futni, „igen költöznek
ide fel, az ki eljöhet közülök.'ni
A helyzet mintha lassan elcsendesedne, levél küldésekkel, követjárásokkal telik
az idő Buda, Fehérvár és a porta között. Ibrányi titkon parasztembereket is járatott
Budára hírszerzőkül.
Bethlen Péter 16 lovasának sikerült Budáról eljutnia Ecsedbe. Ibrányi igen
mérgelődött, hogy a hajdúk nem vették észre idejében.
A szolnoki törökök azzal bíztatták a bihari, hódoltsági parasztot: „menj haza
iambor, szancsatok, vessetek, semit ne féljetek."15
A májusban összeült fehérvári országgyűlés megerősítette a februári kolozsvári
gyűlés határozatait, egyhangúlag támogatta Rákóczit, s egyúttal a Bethlen Istvánnal
való békés megegyezést sürgette. Ekkor már világos volt, hogy követküldéssel és
törvénycikkekkel a kérdés meg nem oldható. Mindkét fél szerint a másik az oka a
békés megegyezés eredménytelenségének.
12
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Május végén nyilvánvalóvá lett, hogy a látszólagos nyugalom, csak a vihar
előtti csend volt, az erőgyűjtés időszaka. Rákóczi megbizonyosodott a porta kétszínű
magatartásából és a nádor ellenségeskedéséből, hogy a két császár közül egyik támogatására sem számíthat.16
A szoboszlói kapitány megtudta Bethlenek egy Kassára küldött leveléből, hogy
a budai vezérnek s a boszniai pasának megjött a portáról a parancs, hogy mihelyt
széna lesz, indítsák a hadat.17
Júniusban az Erdőhátról hozták a hírt, hogy Gyula körül nagy készülettel
gyülekeznek a temesvári és csanádi törökök s a lippaiakat is várják. A falus bírókat faggatták, hogy a Körösök gázlóin ér-e nyeregig a víz? A szalontai hajdúkapitány
erősítést kért Váradról, „mert igen közel vagiunk Giulahoz, ket-harom ora alat próbálhatnak, mert az ut száraz most."
A gyulai törökök a szandzsák minden falujából szekereket követeltek. Szolnok
körül is „szörnyen gyűjtik" a szekereket. A törökök azt mondják, csak a tatárokra
várnak.18
A budai és temesvári pasák az egész hadjáratot csupán vértelen felvonulásnak,
vagy könnyű győzelemnek képzelték.
Az előkészületek mindkét félnél lassan folytak. A fejedelem a hajdúkon kívül
Sziléziában és Lengyelországban is fogadott katonákat. Váradra augusztus végén
megérkezett Huszár Mátyás főkapitány a marosszéki székelyekkel. Ibrányi büszkélkedett vele: „mi is sok szép hadai vagiunk, mostan is iötest iö utánunk ... Ejel napal
az Nagyságod szolgalatiaban vagiunk foglalatosok. Imar ez el válik nem sokara az
minek meg kel lenni, csak Nagyságodnak mas felöl való ellensége ne légien, ennek,
[Bethlenéknek] Istent segítségül hivan, meg gatolhatiuk utfjjat."19
Bethlen István még szeptember 7-én is Budán van, bár jóval korábban azt
híresztelték, hogy már elindult, majd azt, hogy augusztus 29-én levitték a Dunán
török táborra.
Nemcsak Ibrányi tudakozódott folytonosan, aki még a jeneieknek is megparancsolta, hogy küldjenek ki hírszerzőket, hanem a budai vezér is. Megkérdezte a
Budán járt debreceniektől, hogy van-e ott erdélyi tábor, s vívják-e még Bethlenek
huszti várát? A tagadó válaszoknak igen örült a vezér.
A váradi kapitány aggódva figyelmeztette urát: „Azon leszünk it kin is gondot
ad(j)unk egi részének, csak magiaroktol ne légien tartásunk. Nagyságod ot ben igen
vigiazzon kegyelmes uram, mert en ot ben való partütestöl feltem Nagyságodat, mert
meg edig mind azval biztatta magát az törökök élőt Betlen István, hogi az orszagbelijek híjak eotet."20 A falusi bíróknak is azt mondják, hogy 22 erdélyi úr hívja
levélben Bethlent, hogy „bízvást be mehet."21
Rákóczi György szempontjából igen fontos volt a hajdúság állásfoglalása.
A budai vezér számított arra, hogy a szabolcsi hajdúk nem fognak mozdulni. A ná18
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dor el is rendelte a Szabolcs vármegyéhez, tehát a királyi Magyarországhoz, tartozó
hajdúvárosoknak, hogy minden marhájukat, feleségüket, gyermekeiket Kalló mellé
vigyék, maguk azonban ne mozduljanak. A török arra fog indulni Rákóczi ellen,
de a hajdúkat nem fogja bántani.
A hajdúk Szoboszlón tartott gyűlésükön azonban azt határozták, hogy nem
hajtják el állataikat, s nem mozdulnak. Ha pedig ellenség jönne rájuk, táborba
szállnak, és soha el nem állnak a bihari hajdúság mellől. Ők Erdély ellen nem támadnak, hanem együtt élnek, halnak. Ibrányi szerint az csak a nádor praktikája,
hogy az erdélyi fejedelemtől elszakassza a hajdúkat, „es annak utanna nem volna
hova bizniok es ugi bánhatnék vélek az mint eo akarna."2''2'
Váradon Ibrányi nem bízott Kornis Zsigmond bihari főispánban, Bethlen
régi jó barátjában, sem a főispán hű embereiben Nadányi Mihályban és Vér Mihályban. Kornis összehívatta a megyegyűlést, Ibrányi is elmegy oda, „meglátom, kinek
hol iar az elmeié. ... Nagi suttogásban vadnak az eo partial. ... Egieb rendek meg
edig Istennek hala mind iol viseltek magokat"
Váradot jó rendben akarta maga mögött hagyni Ibrányi. A várban a munkácsi
és makovicai gyalogokat hagyta, mert azok „nagy hűségben is viselik magokat
Nagyságodhoz." A fizetett gyalogokból kétszáz itt maradna, százat pedig magával
vinne a Patakról legutoljára jött gyalogokkal együtt. Az gyülevész népség, arra
nem bízná a várat, míg a hadban jó lesz. Váradon összesen 338 gyalog maradna.
„Tisza, Szamos ket felen holmi io legeni leszen, bizonimindreia W az törökre. - írta
bizakodón s hozzátette: - de agia Isten bar ne kellessek .... Szinten most kellene
penig ecer az katonáknak is az fizetés, ugi volna iob kedve az hadakozáshoz" Két
nap múlva ismét megemlíti: „Ha Nagyságod pénzt nem küld, felek valami nagi
fogiatkozastol az szükség ideien." Vagyis attól, hogy majd Bethlenékhez mennek
át a katonák. De még szeptember 15-én is „az egész fizetet had mind fizetetlen,"
s huszadika körül azt rendeli Rákóczi, hogy Ibrányi a magáéból fizessen ezer forintot a katonáknak. 23 Maga is tudta, hogy most kell a pénz. Szeptember végén sürgette a feleségét: „Küldd édesem éjjel nappal az tízezer forintot, az 6000 tallért is
hozasd be minél hamarébb. Most kell költenünk édesem, mást ad az ur isten érette."2*
De ezt a pénzt nem a váradiaknak szánta Rákóczi, hanem az idegen hadaknak.
A váradi kapitány Közép-Szolnok és Kraszna megyének elrendelte, hogy üljenek fel, s ha biztos hír jön a török jöveteléről, mindjárt csatlakozzanak a váradi
hadhoz. Bihar vármegye gyűlésén a nemesek mind megegyeztek a felülésen, csupán
Nadányi és Vér ellenezte. „Maga Kornis uram csak egiet sem szolt, csak hallgatót."
Ibrányi kérte a fejedelmet, hogy feleségét és fiait Váradra küldje, „it Varadon
bátorságos lakása lehetne eo Nagyságoknak, mert it csak az Istentől kellene felnid
(török) császár szemelie szerint ki nem io. ... Ha eo Nagyságok heliben lesznek,
könieb Nagyságodnak sok io vitézei lova haton forgódni."
22
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Chernél György, a fejedelem magyarországi megbízottja arról tudósította
Ibrányit, hogy némelyik ottani úr krokodilus módjára szánakozik Rákóczin.
„Engedte Isten, hogi inkab irigikegienek gonoszakaroi rea."25
A törökök egyre több előkészületet tettek. A szolnoki Muharem bég ácsokat,
kovácsokat és vasat kívánt Debrecentől a szolnoki híd csináltatására. Az egri
pasa pedig szekereket.
A hírszerzés bizonytalanságát mutatja, hogy Váradra szeptember 12-én egyszerre érkeztek a különböző hírek: a budai vezér már Szolnokon van; csak hétfőn
jön meg; csak két hét múlva érkezik. Valójában végül szept. 21-én ért Szolnokra
Húszain pasa.26 Bethlen István még ekkor is azt híresztelte, hogyha Rákóczi engedni
fog az ő kívánságának, kevesed magával megy be, ha azonban nem enged, akkor
sereggel megy Erdélybe.27
Eddig időnyerés okából azzal bíztatták a portán Rákóczi követeit, hogy Bethlen
Istvánt a Héttoronyba zárják, s közben kiadták a szultáni fermánt, mely a budai
vezért szerdárrá tette, Rákóczit felszólította, hogy hagyja el a fejedelemséget, a rendeket pedig, hogy válasszanak más fejedelmet. Budáról Ali csausz Váradon át ment
be Erdélybe, a fermánokkal.28 A csausz megmondta, hogy ő nem árul „zsákban
macskát" azért küldték, hogy Bethlen István levelét elvigye Erdély rendjeinek.
Ibrányi csak annyit jegyez meg jelentésében: „Ertven ez dolgot ugian külömben kel
az dologhoz fogni."29
Bethlen István ugyanekkor a hajdúvárosoknak is írt. Ennek a levélnek csak a
másolatát küldte be a debreceni bíró, mire Ibrányi nagy haragra gerjedt, a debreceni
embert vasra verette, sőt megfenyegette a bírót, hogy őt is vasra vereti, ha a levelet
már tovabbküldte. A hajdúk azonban bevitték Váradra a leveleket, „azval nem sokat
hasznait [magának] Betlen uram" - enyhült meg három nap múlva Ibrányi, mikor
megtudta, hogy a debreceniek térdre esve könyörögtek a vezérnek, hogy ne velük
küldje a leveleket. „Sok igaiok vagion minden felől "ZQ
A váradi kapitány megtudva, hogy a temesvári basa már Gyulán van, megkettőzte előkészületeit. Szept. 16-ra a bihari hajdúkapitányokat berendelte Váradra^
megajándékozta őket, kit posztóval, kit arannyal, s megmondta nekik, hogy készen
álljanak. „Azok Nagyságodnak mind feienkint igaz hívei ... Az mas parton való
haidusag is meg edig ... igen io akarattal voltak, ...ha most el nem csabittiak eoköt
azok is el nem szakadnak tőlönk."31
Közben ugyanis Bethlen Péter igyekezett a szabolcsi hajdúkat a maguk pártjára
vonni. Majd szeptember közepén maga is elment Ecsedből százötven lovassal az
apja után." 32 Azt híresztelik, hogy „szép könyen, kevés ember kar nélkül megjen
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be Betlen István az er deli fejedelemségre, mert elmésen meg vetete az agyat s könyen
rea is fekhetik."™
Rákóczi bár tudta, hogy II. Ferdinánd s a felsőmagyarországiak segítségére
nem számíthat, nem hátrált meg. Évek szívós munkájával gazdaságilag jól megalapozta fejedelmi hatalmát, az erdélyi rendeket kezében tartotta. A bihariak és a
hajdúk törökellenességét jól ismerve, Máté havasalföldi vajdával pedig szövetséget
kötve döntő lépésre határozta magát. A fermánt hozó Ali csauszt bezáratta, az
erdélyi sereget pedig szept. 16-ra Tordára rendelte. Ott adták át a fermánt a rendeknek, akik a portának ellenszegülve nem választottak más fejedelmet, hanem
elrendelték a táborba szállást.34
A Váradra gyűlt hadak élére Rákóczi Kornis Zsigmondot rendelte. Ibrányit
felháborította ez a parancs, hiszen eddig sem bízott a bihari főispánban. ,,Ez mai
nap inkab le teszem az varadi kapitanisagot; mar ha szegem legeni vagiok is, de edig
becsületemre [\] eotem kenieremet, ez után is kész leszek mint egi szegeni legeni
szolgálnom Nagyságodnak, de en tudom soha vele meg nem alk(ud) hatónk. Mindazáltal az Nagyságod io teczese szerent légien."35
Váradról Ibrányi szept. 20-án indult ki a varadi katonákkal meg a hajdúkkal,
Kornis a biharvármegyei, Huszár Mátyás a marosszéki katonákkal. „It bizoni
mind io szivei indulnak az emberek, ket, vagi három rósz emberen kivül ..., vagion
is bizoni vigiazas reiaiok, kival(t)kepen Nfadányi] Mfihályra]." Elindulása előtt
igyekezett legyőzni Kornis iránti ellenszenvét, s megnyugtatni a fejedelmet: „Kornis
uram ... velem is io correspondentiat tartvan az Nagyságod szolgálati iában iol fog
az dolog lenni. En kész is leszek minden io dologban [Kornis] eo Nagyságával egiet
érteni, de en nekem is meg kell kegyelmes uram az Nagyságodtól reiam bizatot tisztemnek felelnem."
A lelkesedés azonban egymagában nem elég. A varadi kapitány tudta, hogy
fizetetlen hadakkal nem lehet csatába indulni, s ezért nagy nehezen előteremtette a
kántorpénzek (negyedévi fizetés) és hópénzek felét. Az egyik hadnak „az magam
kicsini költségemből adok." A fejedelmet óva inti: „Csak igen igen io vigiazasban
légien Nagyságod. Ha onnét HavasalfŐflJde felöl nem leszen valami derek erő, hiszem ... ezek [Bethlenek] végben nem viszik elszánt dolgokat, meg veri az Ur ... eoköt.
Ha penig csak egi felől való derekas ereiek lenne, soha be nem kel várni az országban,
hanem az ország hadának is eleiben kel iőni."m
Ibrányi leveleket küldött a magyarországi vármegyéknek, „akarván értésekre
adnunk mi végre kellett kiszállanunk."
Esztárnál, a Berettyó mellett ütöttek először tábort. Mintha Balassi Bálint
ideje elevendett volna fel. „OH szép kopias seregekkel iöttönk, magonk is csodálkoztunk raita ... még a Berettion tul való haidusagot fel nem ültettük volt, imar
ezután minden nap szaporodunk, csak onnét ne légien tartása Nagyságodnak, mert
soha anni török nincsen, hogi az ország hadaival egiüt ellene nem allhatnank. Soha
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1636. szept. 20. Dada, Nagyidai György Ibrányinak. OL.
EOGyE. IX. 241. 1.
Id. levél szept. 17.
1636. szept. 19. OL.

tob kedvet nem láttam ennél az hadaknál," A katonák szeretnének ráütni a szolnoki
törökökre, de Ibrányi tudja, hogy annak még nem jött el az ideje.
Várad várát ,,oli állapottal hattam kegyelmes uram, nem kel feltem, felesegem,
giermekem énnekem is ot ben vagion."37 Nemsokára megérkezett a fejedelemasszony
két fiával együtt.
A fejedelemmel jövő erdélyi hadnál hasonlóképp jó a hangulat. „Az hadak
vigan gyülekeznek s jőnek ...az szegén hazának, nemzetnek szabadságában s megmaradásában is forog az ügy." - írta Rákóczi György38, s nála ez nemcsak retorikai
szólam, ő valóban hitt a maga ügyének igazában. Tudta, hogy Erdély nem szakadhat el a portától, követei állandóan hangoztatták hűségét, de nem akart akaratlan
báb lenni a pasák kezében, s fegyverrel védte meg jogait.
A török tábor szept. 27-én költözött át a Tiszán, majd a budai vezér Szarvas
felé indult Bethlen Istvánnal és a boszniai pasával együtt. A temesvári pasa már a
szarvasi hídhoz érkezett. Ibrányi kémei szerint nincsenek többen hét vagy nyolcadfélezernél. Egy elfogott iszpáhia szerint azonban a török had „vagion 11 vagi 12 ezer
mindenestől." Ekkor Ibrányi Újfalunál volt, a szabolcsi hajdúk pedig tőle két mérfölre táboroztak. A bihari hajdúkapitányok kérésére, hogy bocsássanak melléjük
kétezer lovast, azt válaszolták a szabolcsiak, hogy mindnyájan melléjük jönnek,
s aki ezt ellenezné azt darabokra vagdalják. A szoboszlói és böszörményi kapitányok
már megérkeztek Ibrányihoz, aki megajándékozta őket.39 A hat hajdú zászlóaljjal
és kétezer marosszéki székellyel együtt mintegy tizenötezren lehettek.40 Majd Szalonta közelébe szállottak, mert attól lehetett tartam, hogy a hajdúvárost felégeti a
török.
A fejedelem október 5-én Sebes vára alatt volt, s azt parancsolta, hogy várjanak
míg megérkezik az erdélyi hadakkal.
Bethlen István másnap arra bíztatta a törököket, hogy addig üssenek Ibrányiékra, amíg meg nem érkezik Rákóczi serege. A budai vezér Gyulán maradt, de
a temesvári Bekir pasa nagy hévvel elindult.
Naplementekor találkozott a két sereg. A váradiak „rettenetes kopjatöréssel"
bátran felvették a harcot a törökökkel. Az első nagy összecsapás után azonban nem
tudták mit kell tenni, hiányzott az egységes, erőskezű vezetés. Kornis ugyan szép
beszéddel és jó példával buzdította embereit. Ibrányit azonban lova elragadta,41
és a fegyelmezetlen katonák egy része is futni kezdett. A leszálló sötétség hamarosan
végett vetett a harcnak. Egyik fél sem érezhette győztesnek magát. Kornisék belenyugodtak ebbe, Győri Jakab hajdúhadnagy azonban nem. Jót tudva törökül
kikémlelte az ellenséget, majd háromszáz főnyi merész csapatával oly éktelen lár37

1636. szept. 21. OL.
A két Rákóczy ... családi lev. 15-16, 1.
1636. szept. 28. OL. Vö.: ,,Az más párti hajdúk csak hat zászlóalja segítséget bocsátottanak
mellénk ... De bezzeg nagyobb jó akaratjukat reményiettük ... biztatnak azért, hogy ha kívántatik
ugyan mind eljönnek, ... Istennek hála nálok nélkül is elegen vagyunk." Kornis Zs. levele. TT. 1884.
501.1.
40
ТТ. 1909. 394. 1. Vö.: Веке-Barabás id.m. 332. 1.
41
„Egy pej török lovam ... ágy elragadott, hogy ... nem bírhattam véle ... Ezen szorosságban
eszembe jutott, hogy netalán Isten azért akar megbüntetni, mivel 1636-ban... megcsúfoltam Ibrányi
Mihályt lova elragadásáról." Kemény János Önéletírása. Bp., 1959. 241. 1.
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mával tört a török táborra, hogy azok azt hitték megérkezett a fősereg Rákóczival,
s fejvesztetten, egymást tiporva megszaladtak. Tízannyi török veszett, mint az
előző délutáni csatában, mert a sötétben a mocsarakba futottak, közülük sokat
elfogtak, vagy agyonvertek másnap a környékbeli jobbágyok.42 Bethlen István csak
nagy nehezen vergődött el Gyulára. Még ekkor nem gondolta, hogy ez az éjszakai
harc döntötte el a sorsát, de elismerte visszavonulásukat.43 A szalontai harcról
még sokáig meséltek a hajdúk. Történetét Arany János külön betétként szőtte bele
a Toldi szerelme hatodik énekébe.
Másnap reggel Váradról Ibrányi így számolt be a helyzetről: „Egi nehani lovassal mentem vala ki vigiazasnak okaert az mezőre, egi lovas érkezek Szalonta felöl,
azt beszelle, hogi az törököknek minden seregei meg futamodtanak volt, igen sok fő
török veszet ...Az budai giömliak zaszloia it ben vagion, igen szép zaszlo, ha Isten
Nagyságodat befele hoza, ki viszem Nagyságod eleiben. Most ismét el bocsátottam
Szalonta fele (embereket), hogi meg tugiak bizonnial hol lehessen az török tábor.
Nagyságodnak Komis uram eo Nagysága es Huszár uram eo kegyelme mindeneket
meg tud mondani. En soha magiart nagiob bátorságai nem láttam ellenségre reia
menni, mint ot reia mentőnk vala, de hogi eczaka is lön, igen bokros is vala az harcz
heli, nekünk is el kelle ionunk. Csak Isten hoza Nagyságodat, éhez ujoban hoza kel
készülni, rea kel menünk."^
Később őszintén bevallotta: ,,de bizoni ta(v)ul nezük vala mi azt, mikor ezek
(a mezei hadak) napestig ani sok poganisagal vagdalkoznak vala; bizoni eleb reánk
iő vala az poganisag, ha ezek nem tartoztattiak vala; en bocsátottam vala el Giöri
Jakabot, hogi meglássa, ha ugian reiank iönne az török. Ember módon meg is lattá,
mert eleven törököt es feiet külde élőnkben. Ugi vagion kegyelmes uram, mi is próbálónk azután valamit, kentelenek valank vele, de az Ur Isten vére meg eoköt. Erről
Nagyságodnak sokat es igazat is tudnék írni.'45
A szalontai csata után egy héttel a budai vezér serege megindult Lippa felé.
Rákóczi hada ekkor már Várad alatt volt, s a fejedelem támadni akart. Szép szóval,
ígérettel és néhány úr lecsukásával vette rá az erdélyieket, hogy „nagy víg és kész
szívvel" tovább induljanak Lippára.46 „Itt is az statusokban oly indulatot s készséget
tapasztaltunk hazájok, szabadságok ótalmazásában ugyan realitással is, hogy bizony
ha azt a porta elhitte volna, soha Bethlen István szavának hitelt nem adott volna s
fegyverrel szabadságokat nem igyekezte [\] volna sértegetni ... athnaméja ellen.'47
42
Uo. 216-217.1. Szalárdi János Siralmas magyar krónikája. Pest, 1853. 112-118. h., Körössy
György ... följegyzései a XVII. sz.-ban. Sz. 1875.
43
(Okt.) „6. ... az nap levén meg ... egy kevés ütközés, ki miá az Komis Sigmond urammal való
had éjszaka el futa, az mi hadunk is vissza jőve, nem adván helyt az tömösvári Bekir pasa ...az mi
tetszésünknek, hogy azon helyben várjuk meg az virradtat." TT. 1884. Naima is beismeri, hogy sok
török veszett a mocsárba. HK. 1893.
44
1636. okt. 7. OL.
45
1636. dec. 30. EK. 901. sz. A szalontai harcot évek múlva se feledték a törökök. 1642-ben,
amikor újra fenyegetőztek, hogy Székely Mózessel sok török készül Erdélyre, figyelmeztette őket egy
debreceni ember: „tugiatok e, mint járatok Szalontanai, ez után is szinten ugi járnátok. Ere az török azt
felelte: Ho, ho jámbor, bizoni nem ugi mennek most, mint akor, tatár is leszen sok az törökéi." 1642
júl. 6. OL.
46
Kemény J. id. mű 219-220. 1.
47
TT. 1909.
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A törökök harci kedve Szalonta óta igen megcsappant. Húszain budai vezér
már látta, hogy az erdélyiek nem fognak elszakadni fejedelmüktől, Bethlen István
csak hitegette őket a könnyű diadallal.
A szalontai hajdúk Győri Jakabék sikerén felbuzdulva el akarták hajtani a
gyulai törökök marháit, azonban a nagy felhőszadások miatt a Körösök úgy
megáradtak, s olyan vizesek lettek a rétek, hogy tervükről le kellett mondaniok.
A rossz idő siettette az egész háborúság befejezését.
A nemsikerült fejedelemszerzés miatt egymásnak estek a törökök. A budai
vezér haragjában megölette a gyulai alaj béget. Erre mind hazaszöktek a táborból a
gyulai főemberek.48 Szent Demeter napja (okt. 26.) után különben sem szerettek
hadakozni a törökök. Velük ellentétben a fejedelmi sereg harci kedve fokozódott.
Még november végén is folytak kisebb csatározások. A váradiak „ide ki egi nehani
helien vertek fel a törököt, mostan is valóban vadnak raita, ahol kaphattak őket."
Sőt decemberben sem szűnt meg a „csatázás". Ekkor Ibrányi megkérdezte Rákóczit,
hogy ezeket tiltsa-e, vagy megengedje.49
A pasák már korábban kezdtek hajolni a békességre. A temesvári pasa október
22-én vállalkozott az első lépések megtételére. Mindkét részről kezeseket cseréltek,
majd Lippán megkötötték a törökkel a fegyverszünetet. A vezér november végén
visszament Budára, a torábbi tárgyalásokat a tihájára bízva. A törököknek az volt
a fontos, hogy Rákóczi 40 000 tallért ígért a szultánnak és 10 000-et a kajmekámnak,
továbbá, hogy Derecskéről kitelepíti a hajdúkat.50
Nehezebben ment a megegyezés Bethlen Istvánnal, végül a topái (1630. okt.-i)
egyezkedés alapján békét kötöttek. Bethlen bántódás nélkül hazamehetett Erdélybe,
fiával együtt megtartotta birtokait, emberei is amnesztiát kaptak, sőt Zólyomi
elbocsátását is megígérte a fejedelem. December 1. és 4-én a fejedelem s a rendek
kiállították a békeokiratokat, majd Temesvárt kicserélték a diplomákat. Bethlen
Péter az apjáéhoz hasonló térítvényt írt alá Ecseden december 24-én. A budai vezér
Murád szultán nevében Budán még e hó végén kiállítatta a békét megerősítő fermánt.51
„Ennek utánna is minden Nagyságod ellen való törekedek, minden ellensegi
csak a híre előtt is fussanak, oszoljanak" - kívánta a hűséges Ibrányi.52 Látszólag
a viszály befejezést nyert, de mégsem simult el egykönnyen.
A békesség megkötésével már nem volt szükség annyi katonára, csak a fejedelmi hadakra. Rákóczi december 6-án még azt parancsolta Ibrányinak, hogy Győri
Jakab és más mezei hadnagyok katonáinak Várad körül rendeljen szállást. A váradi
kapitány nagyon húzódozott ettől, mert ha nemes emberek falvait jelöli ki, azok
„maid mind ellenségeim lesznek az Nagyságodhoz valói igaz, tökéletes szolgalatomért." Kérte, hogy ezzel a gonddal ne terhelje a fejedelem.53
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1636. okt. 25. Szalonta, Makai János Ibrányinak. OL.
1636. dec. 4. EK. 897. sz. és dátum nélkül, dec. 9. kr. OL.
EOGyE. IX. 246. I.,T.m. Áll. okmt. II. 419-424. I., A két Rákóczy ... családi lev. 29. 1.
EOGyE. IX. 579-588. 1., T.m. Áo. II. 476. 1.
Id. levél dec. 4.
1636. dec. 9. EK. 899. sz.
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A helyzet súlyosbodott, mikor Rákóczi, aki feleslegesen egy poltúrát sem adott
ki, úgy látta, már nincs szüksége a mezei hadakra. Ezért december 20-án elrendelte,
hogy Ibrányi bocsássa el a mezei katonákat. A váradi kapitány mindig készségesen teljesítette fejedelme parancsát, ez ellen azonban még ő is lázadozott. A mezei
hadak nagy része nincstelen földönfutókból állott, akik egy szál kardjukból éltek,
s télvíz idején sehova se mehettek. Épp karácsony előtt bocsássa szabadon azokat,
akik Szalontánál kivívták a győzelmet? A fejedelem parancsára Szalárdra rendelte
a mezei hadat, s négyszáz váradi katonát vitt magával. ,,Eok azt tuttak niavaliasok,
hogi ...fizetést adok nekik ... En is inkab mentem volna messze földre, hogi sem mint
ollian dologért mentem volna közikben, de az Nagyságod kegyelmes parancsolattia
szerent kellet cselekednem. Sok számtalan zajgás volt közötök, ha felesed magamai
nem voltam volna, mas dolog is törtenhetet volna." Ibrányira is nagyon megharagudtak, mert sok ígérgetéssel, adománnyal hívta ide őket „a szükség idején... Meg esküvenek
mind ... haidu módon, soha Nagyságodnak nem szolgainak." A Felsőmagyarországról
jött katonák nem mernek visszamenni, mert mind vasra verik őket, mint szökevényeket. ,,Sok volt olian közötök csak egi pénze sem volt, sem soholt télre való takarmania ... nagion sirt sok bennek, kivált kepén az Kenéz Giörgi hadában voltának tul az
Tiszán valók." Húsz lovast, nagy könyörgésre elszállásolt Diószegen néhány napra.
A három hajdúhadnagyot nem bocsátotta el Ibrányi, hanem a fejedelem parancsa
szerint beküldi Erdélybe és többször is felemeli szavát mellettük. ,,Bizoni kegyelmes
uram sokat is szolgálának csak az első állapotban kival(t)kepén, Ha egi vitéz ember
vagion bizoni Geöri Jakab is az, Kenéz Giorgi is vitéz ember ... Török János is io
egi legeni, csak hogi ugi veszem eszembe kegyelmes uram, hogi az szegeni legeni
viszen sok dolgot végben, az uraim [pedig] magoknak vindikaliak az glorijat" - célzott Kornisra.54
A hajdúk szolgálatára mindig számíthattak az erdélyi fejedelmek, ezért Rákóczi
György szűkmarkúsága több mint zsugoriság, politikai hiba volt. Nincs nyoma
annak, hogy parancsát megváltoztatta volna. Egy év múlva Ibrányi ház és 25 forintot érő szőlő adományozását kérte Győri Jakab számára, „hadd telepednék itt benn
meg, mikor szükség kívánná tudna szolgálni."55 A hajdúk 1644-ben ismét Rákóczi
szolgálatába állottak.
A Bethlen István iránti bizalmatlanság a megegyezés után sem szűnt meg. A fejedelem gyanúját minden felől igyekeztek ébren tartani. A dadai Nagyidai György
írta januárban: „valami uiab ártalmas dolgot forralnak Nagyságod ellen."56
Ibrányinak továbbra is fontos kötelessége maradt, hogy figyeltesse Bethlenek
minden mozdulását. Bethlen Péter januárban Trencsénbe ment, mire Ibrányi rögtön
megjegyezte: „Ugian nem niughatnak." 1637 első negyedében a váradi kapitány
folyton arra vigyázott, hogy mikor jön le Bethlen István Husztról Ecsedbe. Bethlennek Váradon fogva tartott szolgáit a megegyezés szerint elbocsátotta, egy kivételével. „Nem tudom mit akar, most sincs az eo elmeié helin, senki sincs io remen-
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1636. dec. 30. EK. 901. sz. Másnap külön levélben kérte a fejedelem pártfogását a három
hadnagy ügyében. Uo. 902. sz.
55
1638. jún. 21. OL., 1640. ápr. 17. EK. 920/e. sz.
56
1637. jan. 25. Hely nélk. Nagyidai György Ibrányinak. OL.
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segben felöle,

valamiben mogia lehetne csak el iarna benne, de Isten nem

segUi."51

Február közepén az az álhír terjedt el, hogy az öreg Bethlen sereggel ment be Ecsedbe.
Ibrányinak nem volt könnyű tíz mérföld távolról ellenőriztetnie Ecsedet, s a hírek
valódiságát.58 Közölte a fejedelemmel, hogy „Az varadipredicatorok ... azt akarnak,
hogi mind eclesijat követetnének valakik oda be török köze voltak Betlen Istvánnal;
bizoni meltan is meg érdemietek nagiob büntetést is annál."59 Szerinte is „igen, igen
sok lator ember vagion it mi körülöttünk, Nagyságod ezeknek mind gratiat adott,
akik innét az Nagyságod birodalmából oda voltak Betlen Istvánnal."
Bethlen Péter Trencsénből leküldte a szolgáit, s azt ígérte, hogy hazajön, de
még ott maradt az apósánál. „Az apia törökké lett vala, talán a fianémetté akar lenni."
Bethlen István sem akar addig eljönni Husztról, míg a fia meg nem jön „talán gratiat
hoz az apjának"™ II. Ferdinándtól is.
Rákóczi az 1637 március 1-i medgyesi országgyűlésen a Bethlen István ellen
hozott törvénycikkeket eltöröltette.61 Bethlent birtokaiban nem háborgatta ezután,
Zólyomi szabadon bocsátását azonban nem teljesítette. A porta beavatkozásától
már nem kellett tartania, mert ügyeit ott rendezte. A szultán a nevében megkötött
békességről csak utólag értesült. Előzőleg csupán úgy engedte meg a budai vezérnek
a hadjáratot, hogy az a perzsa háborút ne gátolja. A Húszain pasa által Rákóczival
kötött béke sok tekintetben megalázó volt a portára nézve, ezért a szultán Huszaint
elmozdította, a csatátvesztő temesvári pasát március 14-én megölette62 és fő tanácsadóját is lenyakaztatta. A megkötött békét azonban a perzsa háború miatt nem
bontatta fel, s amikor Rákóczi beszolgáltatta az adót, megkapta a békét megerősítő
athnamét.63 A súlyos konfliktusból, mely könnyen trónjába kerülhetett volna,
Rákóczi került ki győztesen. A következtetéseket azonban levonta, a portánál nem
lehet takarékoskodni az ajándékokkal, s az erdélyi fejedelem nem térhet el Bethlen
Gábor politikájától.
Március végén végre bement Ecsedbe Bethlen István, s még megérkezése napján átadták neki a fejedelemtől küldött, s a kiegyezés szerint járó hétezer forintot
aranyban. „De igen igen nehezen vötte el, úgy amint Nagyságod intézte vala, úgy
mint 2-2 tallérban egy aranyat. Hálátlan dolognak mondotta lenni elsőben, de minthogy inkább hiszem vagyon is szüksége reá, a szer ént elvötte ... Felette igen mentette magát mindenekben, azt mondotta nagy esküvéssel ...: Isten úgy költse fel, vagy
soha ágyából fel ne kelhessen, ha Nagyságodnak nem jó akarója, csak hihetne Nagyságod neki, mert valamit ő cselekedett, nem magától volt, hanem az erdélyiek hittak,
ujjával mutogathatná meg őket; de ... szíve Szerint kívánja, hogy Nagyságod lehessen
57
1637. jan. 28., febr. 8. és 24. Febr. 12-én jelenti, hogy Bethlen István „meg is Huszton nyugszik
az setalas után." OL.
68
1637. jan. 5. és 8. EK. 906. és 907. sz., febr. 15. OL.
59
1637. márc. 15. OL.
60
1637. febr. 20. EK. 903. sz.
61
3. törvénycikk. EOGyE. IX. 589. 1.
62
Márciusban még az a hír, remélik, hogy nem ölik meg a temesvári pasát, mert szultána a felesége. De az értékeit 31 szekéren vitték el Nándorfehérvárra. A budai vezér felől rosszat jövendölnek
a törökök. Id. lev. márc. 15.
63
T.m. Á.o. II. 502.1., Веке-Barabás i.m. 269., 346.1., Szilágyi S: Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései történetéhez. Bp., 1883. 472-477. 1.
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uz elébbi jó akarója. Mondotta azt is: Soha rosszabb embereket nem látott, mint a
vezér és a vele való basák voltak."
Bethlen Péter is hazajött ekkor, s igen óvatosan, hetven gyaloggal és hatvan
lovassal ment a káptalanhoz Fogaras ügyében. Egy szekérben, melyet a saját katonái
vettek körül, tárgyalt a fejedelem embereivel. „ Sokat panaszolkodott Betlen Péter
Czeglédi ... marnék előtt, hogy Nagyságod a diplománk [\J kiadása után minden
javait, sok szép ménesét, lövőszerszámit elhordatta minden javaival együtt, a melyik
csak könnyen 40 000 forintot megért volna."6*
Ibrányi annyira állásához tartozónak érezte a Bethlenékre való vigyázást, hogy
nem tudott ezzel felhagyni. Még júliusban is azt jelentette Rákóczinak: „Az Ecsedben menő emberem is igen elkések, még nem jőve meg. Betlen István emberit hogy
Nándor fejérvár ott látták a Nagyságod emberei, el kell hinni kegyelmes uram, ennek
előtte is megírtam vala Nagyságodnak, hogy bejáratja emberit; bizony valóban vigyáztaték reájok, de nagy a mező s mind a más birodalmán megyén be, nem győzi ember
lesetni, ... mostan is az itt kin az híre, hogy az ő aranyokkal fizettek az hadaknak."
„Betlen Pétert hirdetik vala, hogy bement volna Egerre, de ... én még eddig nem
hittem, ha igaz volna megtudjuk bizonnyal nemsokára."
A váradi kapitány gyanakvása olyan ötlet szülője lett, melynek indítékát nem
lehet csupán a fejedelemhez való köteles hűséggel megmagyarázni. Úgy látszik nem
tudott a törökkel való békességbe beleszokni, nem tudott lemondani arról, hogy ne
bizonyítsa egyre nélkülözhetetlenségét Rákóczinak. Ezért áskálódott akkor is,
amikor már nem volt rá oka. Bethlen Istvánnak egy olasz kereskedő Nándorfehérvárról valami adósságlevelet küldött. Erre Bethlen Ecsedből válaszolt. Bepecsételetlen levele Ibrányi kezébe került, aki a levél üresen maradt részét fel akarta Bethlen
ellen használni. ,, ... meg nem tagadhatna, hogi nem az eo pecseti s nem az eo subscript ioja alat volna, nem tartanám en veteknek akar mint veszthetne ember, csak
veszne el az emberek közül."
Ugyanaznap írt negyedik levelében, mintha előbbi ötlete fel se merült volna
úgy közli, hogy Ecsedben Bethlen István „Nagyságod egessegeert is igen nagi pohart
köszönt harmad magával, igen meg is itta; de ugi agia Isten egessegere, az meli szíve
szerent Nagyságod egessegejert itta meg ... Ha vagion valami szandoka ...az távolinál nagiob szegient akar ismét vallani."^
Gelei Katona István erdélyi püspök augusztusban valami egyházi ügyben
elment Bethlenhez. Az megragadta az alkalmat, s nagy esküvéssel mondta: „Latom,
hogi kételkedik hozam(l) az erdeli feiedelem eo kegyelme(\), de ha ma az török
császár minden (had) ereit érette küldene is, es ollian hit levelet küldene is mint az
asztal, soha Isten lelke üdvösséget ne agia, ha ... el menne vélek az erdeli feidelemsegnek keresésére. Hanem ...be megiek Erdeiben ... es az miben tudok mindenekben
szolgálok ... eo kegyelmének az feidelemnek." A nagyságos címet még ekkor sem
adta meg Rákóczinak az öreg Bethlen. A püspök szerette volna, ha „tökéletes io
akaroiava tehetne Betlen Istvánt" a fejedelemnek.66
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1637. márc. 31. EK. 904. sz.
1637. júl. 11. EK. 909. és 910. sz., valamint OL. Ezen a napon Ibrányi négy levelet írt a fejedelemnek, melyből három maradt fenn.
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1637. aug. 21., szept. 29. OL.
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Szeptember 23-án Bethlen már készült vissza Husztra,67 ott élt csendesen még
tizenegy évig, többé bele nem avatkozva az erdélyi politikába. Lassanként Rákóczi
és Ibrányi gyanúja is elhamvadt.68 A váradi kapitány törökellenesége később sem
csökkent, éberen figyelte minden mozdulásukat, energiáját és tehetségét pedig a
váradi vár újjáépítésének nagy munkája kötötte le ezután.
Rákóczi tervei sikerültek, Bethlen támadása nem az ő fejedelemségét döntötte
meg, hanem az iktári Bethlen család hatalmát és befolyását. Rákóczi György egyre
növekvő birtokaira alapozott abszolutisztikus fejedelmi hatalmát versenytárs többé
nem háborgatta. Bethlen Péter és István halála után (1646, 1648) hatalmas birtokaikat, melyek között legjelentősebb az ecsedi uradalom, a fejedelem végre a magáéhoz csatolhatta.69
MIHÁLY IBRÁNYI
BEFELSHABER VON NAGYVÁRAD UND DER AUFSTAND
VON ISTVÁN BETHLEN IM JAHRE 1636.
(Zusammenfassung)
Der unveröffentlichte Briefwechsel von Mihály Ibrányi beleuchtet den Angriff von István Bethn
íen im Jahre 1636. und die betont antitürkische Politik von György Rákóczi in diesen Jahren voa)
einer neuen Seite. Der Befehlshaber und Burghauptmann von Nagyvárad (Grosswardein, Orade ,
wurde vom Fürsten ausser der militärischen Befehlshaberschaft der Grenzburg damit beauftragt
jede Bewegung im „Partium", im von den Türken besetzten Gebiet und in den benachbarten Komitaten von Ungarn zu melden. Der Überlauf von István Bethlen, dem ehemaligen Gubernátor und
Fürsten, zu den Türken im Januar 1636. hat Rákóczi deshalb nicht überrascht, weil Ibrányi schon
im Dezember die Bewegungen der Leute Bethlens meldete. Hiernach liess der Hauptmann von Nagyvárad Bethlens Sohn, Péter, und seine Leute um Ecsed, sowie die Stimmung im für Rákóczi sehr
wichtigen Gebiet der Heiducken (Hajdú) noch schärfer beobachten. Als die friedliche Verständigung
von Bethlen und Rákóczi endgültig scheiterte, erfuhr Ibrányi rechtzeitig, in welcher Richtung die
Türken angreifen würden. Neben der Kundschafterei war er sehr darauf bedacht, die Heiducken zu
gewinnen, Feldtruppen anzuwerben. Die Truppe von Nagyvárad lieferte am 6. Oktober, ohne erst
auf die siebenbürgischen Truppen des Fürsten zu warten, den Türken, die Bethlen unterstützten,
bei Szalonta eine Schlacht. Nach kurzem Kampf zogen sich beide Truppen zurück, in der Nacht
aber hat der Heiduckenleutnant Jakab Győri mit seiner winzigen Truppe die Türken verjagt. Der
Fürst hat sich bald mit István Bethlen und mit den Türken abgefunden. Ibrányi aber liess Bethlen
solange beobachten, bis er von Ecsed nach Huszt zog. Die Überwachung der Türken gehörte auch
nachher zu seinen Grenzburgpflichten.
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1637. szept. 27. OL.
,,// azaz híre, hogi Pereni Georginet akaria (el)venni Beilen István; az előbi elmenetelekor is
mind ugi keszüle az úthoz, hogi Nadasdi Palne(t) nézni megien oda fel, (de) Buda fele tárta az ló
szaiat." Ibrányi. 1638. júl. 24. OL.
69
I. Rákóczy György birtokainak gazdasági iratai. Sajtó alá rendezte Makkai László. Bp.,
1954. 29-30. 1.
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EGY MAGYAR FŐÚR TERVEZETE
AZ ORSZÁG RENDEZÉSÉRE
A TÖRÖK HÓDOLTSÁG UTÁN
DONATH REGINA

Hevenesi Gábor (1656-1715) volt - a tudománytörténet szerint - Magyarországon az úgynevezett oknyomozó történetírás egyik első meghonosítója.1 Nagy
terveiből nem sok, szinte semmi más nem valósult meg, mint publikáció. De igaz az
is, hogy Hevenesi nem kiadási (publikációs) céllal készítette gyűjteményét, hanem
a forrásgyűjtő célkitűzésen túlmenően azért is, hogy a magyarországi katolikus
egyházi birtokokra vonatkozó lényeges jogbiztosító iratokat egy helyen tegye fellelhetőkké. Ezért támogatta ezt a munkálatot Kollonich anyagilag is.2 Pragmatikus
történetírói törekvésének mégis sokat köszönhet a magyar történetírás és különösen sokat könyvtárunk. Az Egyetemi Könyvtár kézirattárának legnagyobb értékei
közé tartoznak a három barokkori történetíró Hevenesi, Pray és Kaprinay nevével
jelzett hatalmas másolatgyűjtemények kötetei.3 Hevenesi és két utódja nem csupán
maguk foglalkoztak az őket érdeklő okleveles és egyéb aktaanyag lemásolásával,
hanem baráti szívességből, de még inkább a Kollonich által rendelkezésre bocsátott
jelentős anyagi támogatásból, továbbá rendi és hivatalos kapcsolataik révén igen
sok másolat került kezükbe.4 Az így összegyűjtött anyagot őrzi az Egyetemi Könyvtár,
még a múlt században készített gondos nyomtatott katalógussal könnyítve meg az
értékes kollekciók használatát.5

1

Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika. (Bp. 1938.) c. gyűjteményes kötetében a kérdéssel
az alábbi tanulmányok foglalkoznak: a) Kishevesi Hevenesi Gábor. A magyar történeti forráskutatás első szervezője. 337-351. 1. b) Tudományos történetírásunk megalapítása a XVIII. században.
365-366. ]. c) A forráskutatás és forráskritika története Magyarországon. 393-397. 1. (A Collectio
részeinek felsorolásával.)
2
Az általa létrehozott forrásgyűjtő és másoló munkaközösség, vagy iskola legkiválóbb tagja
Kaprinay István, aki továbbfejlesztette mestere gyűjteményét, de a jezsuita rend feloszlatása után
szirtén nem tudta megvalósítani terveit. Tóth Andrásnak köszönhetjük annak megállapítását, hogy
Hevenesi és iskolája gyűjtőmunkájával olyan anyag birtokába jutott, melyek az abszolutista államrend és birtokjogi okokból a Neoacquistica Comissio számára veszélyt jelentettek. = Az Egyetemi
Könyvtár Évkönyvei. III. 131-133. 1.
3
Vö. Hóman Bálint: Kishevesi Hevenesi Gábor. 343-345. 1. 18-32. jegyzet. Tóth András:
„Holt" kéziratgyűjtemények élete. = MKSz. 1958. 42-50. 1.
4
Ld. 1. jegyzet és Gerendás Ernő: Hevenesi Gábor. (1656-1715) = Száz jezsuita arcél. Szerk.
Gyenis András. Bp. 1941. II. 450-469. 1.
5
Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Reg. Scient. Universitatis Budapestinensis. IL Tom.
2—3. pars. Litterae originales et collectiones. Bp., 1894. 397-700.1. A Hevenesi gyűjtemény a jelenlegi
kézirattári felállításban 91 kötet.
is*
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A Hevenesi Kollekció különös értéke az, hogy a gyűj'tögető historikus kortársi
anyagot is nagyobb számban hagyott ránk. 6 Saját kora történeti forrásainak megszerzésében lényeges előnyére szolgált, hogy a bécsi, grazi, győri, nagyszombati
rendházakban folytatott tanári működés után Bécsbe került, és ott a bécsi kollégium
és a Pazmaneum rektoraként működött. E minőségben gyóntatója és bizalmasa
volt gróf Kollonich Lipót esztergomi bíboros érseknek.7 így személyes kapcsolatba
juthatott korának közéleti szereplőivel, különösen a török kiűzését követő mozgalmas
évtizedek politikusaival. Ezért gyűjteményében különböző kezektől származó feljegyzéseket találhatunk országgyűlési és más tárgyalások előkészítéséről.8 Ilyen
bizalmas természetű anyag megszerzését lehetővé tette az a kapcsolat amely a jezsuita
Hevenesit a Társaság nagy pártfogóihoz legelsősorban a császári párhoz, I. Lipóthoz és feleségéhez Eleonórához, valamint Kollonich Lipót bíboros prímáshoz
fűzte.9 Szükségesnek tartottuk ezt előrebocsátani, hogy így mondanivalónk és az
annak középpontjában álló szöveg közelebbi és távolabbi összefüggéseit, amennyire
az szükségesnek látszik, röviden érintsük.
Hevenesi Gábor erős politikai érdeklődését jelzi az is, hogy gyűjteménye 33.
kötetében egy 25 lapos tervezet másolatát találjuk, amely a -hódoltság alól éppen
felszabaduló ország újra berendezéséről, államigazgatási újralaakításáról szól. Az
ilyesfajta tervezetek eléggé érthető módon a török alól felszabaduló országban
olyan számban jelentkeztek, hogy már szinte műfajt képviseltek.10 Két nevezetes
tervezetet az alábbiakban még külön fogunk érinteni. Ezek Kollonich Lipót: Einrichtungswerk des Königreichs Ungarn 11 és a Tüzes Gábornak nevezett franciskánus vegyész tüzér és közgazdász olasz tervezete.12
Az a terv, amivel itt az olvasót szeretnénk megismertetni a következő címet
viseli: Proiectum De noviter instituenda Reipublicae Hwigaricae Administratione
quantum Legibus Patriis minus disconveniret.13 A Proiectum címéből is kitűnik,
hogy olyasfajta adminisztrációs reformokra gondolt a szerző, amilyenek a hazai
törvényekkel (s ezek alatt a rendi alkotmányt kell érteni) összhangba hozhatók.
A magát meg nem nevező szerző (aki aligha lehetett maga Hevenesi)14 teljesen tisztában volt a török kiűzése után előállt új helyzettel. A reformok szükségességét nyilván kortársainak jó részével nem vonta kétségbe, de ezek megvalósítását, osztá6

Tom. 37. Tom. 45. Tom. 58. Tom. 60-61.
Hóman Bálint: Kishevesi Hevenesi Gábor i. h. 341. 1. Gerendás Ernő i. h. 454-456. 1.
8
Például vallásügyi kérdésekben. Litt. őrig. 530-550. és passim.
9
Hóman Bálint: A jezsuita adatgyűjtők, i.m. 365-366. 1.
10
Maurer Joseph: Cardinal Leopold Graf Kollonitsch, Primas von Ungarn. Innsbruck.
1887. 258-259. 1. Mayer Theodor: Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit. Wien. 1911.
13-14. 1.; 33-37. 1.
11
Kiadva nincs. Kéziratos másolatok: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Jelzete:
Jogtan Általános 2r. 55. Anno. 1688. 410. számozott lap és Jogtan Általános 2r. 53. Anno. 1689.
307. levél. Országos Széchenyi Könyvtár. Jelzete. Fol. Germ. 210. p. 466. Bő tartalmi ismertetése
Maurer, i.m. 258-319. 1. Mayer i.m. 43-80. 1. Magyarország története. I. Bp. 1964. 289-292. 1.
12
Tüzes Gábor emlékirata Magyarország kormányzásáról a MTA. Történeti Bizottsága
másolatgyüjteményéből. = Történelmi Tár. 1900. 219-263. 1.
13
Collectio Hevenesiana. Tom. 33. 489-531. pp.
14
Hevenesi kézírásától teljesen különböző kézzel írt Proiectum eredetileg önálló füzet volt,
amely később került a colligatumszerű kötetbe.
7
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lyának érdekeit biztosítva tudta csak elképzelni. A Collectio Hevenesiana 33. kötete több más reformtémával foglalkozó iratot is tartalmaz (p. 469. sqq. a királyi
kúria létesítése), sőt a Proiectum után következik egy Considerationes de proiecto
circa regimen Ungariae című feljegyzés, majd De statu ecclesiastico című, a Proiectum egyházpolitikai szempontból való értékelése.
Mielőtt a Proiectum (továbbiakban „P") tartalmának részletesebb ismertetéséhez fognánk világosan kell látnunk, hogy milyen viszonyban áll Kollonich Lipót
nagy tervezetéhez az Einrichtungswerkhez.15 A következő lehetőségek merülnek fel:
ismerve Hevenesi és Kollonich kapcsolatát feltételezhetnénk, hogy a P. Kollonich
tervezetének latin fordítása vagy annak latin nyelvű kivonata,16 vagy valamilyen
átdolgozása, végül talán valamilyen vitatkozó hozzászólás az Einrichtungswerkhez.
(Továbbiakban Ew).
A felmerülő lehetőségek közül a legtöbb az első pillanatban megdől. Terjedelme
miatt nem lehet a P. az Ew. fordítása; tartalmi okokból nem lehet annak kivonata
sem. Hasonló okból nem lehet szó átdolgozásról sem. Marad az utolsó lehetőség:
a P. vitatkozó hozzászólás az Ew.-hez.
Az Ew. mai napig nem látott napvilágot, pedig forrásértékét számosan hangsúlyozták.17 Gazdag, a rendi állásponthoz képest, viszonylag haladónak mondható
véleménye miatt megérdemelne egy az eddigieknél részletesebb marxista értékelést
és exegetikus közlést. Eddig legteljesebb tartalmi ismertetését 1911-ben Theodor
Mayer készítette;18 ebből az ismertetésből a magyar szakirodalomban csak részletek váltak ismertekké.19 Az ok nyilvánvaló. Egy erősen osztálykötöttségű függetlenségi - közjogi szemlélet, csak a germanizáció, az ősi alkotmány és a magyarság
elleni támadás nagy haditervét látta Kollonich valóban nagy körültekintéssel készült
reformtervezetében.20 Érdekes viszont, hogy az Ew. ezeket a hibáztatott sajátosságait
azonnal nem árulja el, sőt ezek a kérdések a tervezet alkotói előtt bár valóban
Habsburghűség szellemében de mégis csak másodlagosan megoldandó problémák
maradtak. A nemzetiségi és osztályszenvedélyektől fűtött magyar függetlenségi
gondolkozással kevéssé ismerős külföldi történész számára annyira érthetetlen ez a
beállítás, hogy annak érzelmi, irracionális jellegét látva csupán, a kérdést az ellenkező
végletből hajlandó szemlélni.21
Említettük, hogy azt a lehetőséget, miszerint a P. az Ew. kivonata lenne, tartalmi okokból kell elutasítanunk. A témák azonossága természetes, hiszen mindenki,

15

Az összehasonlításhoz Maurer és Mayer i.m. i.h.
Erre a föltevésre az bátorított fel, hogy tényleg van bizonyos szerkezeti hasonlóság a P. és
az Ew. között, de a különbségek még nagyobbak.
17
Tartalmilag a Szilágyi féle millenniumi történettől kezdve minden szintézis több-kevesebb
részletességgel foglalkozott vele.
18
L. 11. jegyzet.
19
Mayer főleg Maurer után indult, továbbá műve függelékében 1H-XLV. Compendium der
Hauptrelation über die Einrichtung des Königreich Hungarn de anno 1688. című egykorú összefoglalást használta.
23
Szilágyi Sándor: Magyarország története. VII. Bp., 1898. 512-515. 1. Tárgyilagos marxista
értékelés Magyarország története. I. i.h.
21
Mayer például az Einrichtungswerket magyarbarátnak minősíti, i.m. 71—72. I.
16
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aki ekkor Magyarországon ilyen kérdésekkel - bármilyen felfogással - foglalkozott, azonos témakörökbe, problémákba ütközött. Más kérdés viszont, hogy a megtárgyalandó témák sorrendje szükségképpen azonos-e minden elképzelhető tervezetben. A tematika belső szerkezete függ az összeállító egyéni szempontjaitól, amik
abban mutatkoznak meg, hogy milyen sorrendet lát szükségesnek a különböző
reformtémák előadásában.
Az Ew. és a P. egyaránt előtérbe helyezik a legfőbb kormányszék kérdésének
megoldását. Ez természetes szükséglet volt, hiszen a helytartótanács bizonyos
ideiglenesség jellegével jött létre a maga korában. 22 A külföldön tartózkodó uralkodó
és országa közötti kapcsolat fenntartása a XVI. század közepén a korábbi magyar
államigazgatás gyakorlatában ismeretlen feladatként jelentkezett.23 Másként alakult a helyzet a Habsburg-ház örökös királyságának elismerése után, amikor az
ország és a dinasztia kapcsolata, melynek nem végleges jellegét a királyválasztások
formális ismétlődése is hangsúlyozta, állandó közjogi formát öltött.24 Ennek az
állandósult helyzetnek megfelelően kellett a legfőbb kormányszéket más névvel
újjászervezve, az országos ügyek élére állítani. Ha e gondolatokban a P. és Ew.
meg is egyeznek, mint az alább közölt részletes összehasonlításból ki fog majd
tűnni, a részletekben nem lényegtelen különbségek mutatkoznak.
Az Ew. a Politicum és a Juridicum különválasztása mellett nyilatkozik25 míg a
P. jellegzetesen a rendiség törvényhozó és végrehajtó szerepének gondolatkörén
belül maradva nem tesz különbséget a kettő között,26 de nem is tehet, hiszen a rendi
felfogásnak, melyhez a tervezet szívósan ragaszkodik, egyik alaptétele volt a Politicum és Juridicum elválaszthatatlanságának gondolata. Az államigazgatási és
igazságszolgáltatási kérdéseket folyamatosan tárgyalja. Általánosságban és részletekben a katonai kérdések is, mint a rendi adminisztrációt leginkább foglalkoztató
katonatartás problémái merülnek föl. Az egyházi kérdések tárgyalása a Proiectumban27 szinte a jelentéktelenségig leegyszerűsödik, míg az Einrichtungswerkben
részletekbe menő egyházpolitikai haditerv bontakozik ki.28 A legfeltűnőbb különbség gazdasági-pénzügyi kérdések tárgyalását jelentő kamarai reform kidolgozásával
kapcsolatosan állapítható meg. Míg a P. csupán hivatali, igazgatási reformokat
lát szükségesnek29 az Ew. az adórendszer, állami pénzügyek és a társadalmi, gazda-
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1946.

23

Ember Gyözö: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. Bp.,

Mayer i.m. 9-12. 1.
Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története. Bp., 1939. 85-95. 1.
23
Mayer i.m. 48-50. 1.
26
Vö. Coll. Hev. 33. Tom. Proiectum. 4. § 491, p. ,,Sed quia universalem Reipublicae administrationem quadripartitam esse, ac in Politicam, Oeconomicam, Juridicam, et Militarem essentialiter
divisam, tam Politices Sriptores, quam ipsa experientia docerent; Cuncta tamen in coniunctam
moderationis curam recurrunt, sive moderatio haec unius, sive (quod melius) Dicasterii ope fiat ..."
27
,,Porro Causae Relígionum proprie ad Politicam pertinentes hie loci occurrunt ..." és az
egész kérdést egy oldal terjedelemben elintézi. Coll. Hev. 33. Tom. Proiectum. 10. § 496-497. p.
28
Mayer az Ew.-ről i.m. 47-50. 1.
29
Coll. Hev. 33. Tom. Proiectum. 12-15. § 499-503. pp.
24
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sági helyzet, tehát az anyagi teherbírás organikus összefüggéseibe hatol be.30 A Proiectumban nyomát sem találjuk annak a merkantilista meggyőződésű aprólékos közgazdasági analízisnek, amelynek alapján az ország gazdasági szerkezetének olyan
módosítása mutatkozik majd szükségesnek, amely alkalmas módon fogja bírni a
modern abszolutista állam növekvő pénzügyi igényeinek kielégítését és egyúttal az
adózó nép anyagi erejét is növelni képes.31 Mindezek alapján valóban nem marad
más hátra, minthogy a Proiectumot vitairatnak minősítsük.
Az eddig elmondottak a P. tematikájának és a Kollonich féle nagy reformmunkálat viszonyának kérdését tisztázták. Ideje most már, hogy a P. tartalmi
kérdései, részletes mondanivalója megbeszélésre kerüljenek.
A Proiectum a Kollonich féle Einrichtungswerkhez képest sokkal szerényebb
terjedelmében az államélet négy ágazatának reformálását tartja szem előtt. Ezek a
politica, a közgazdasági dolgok (economica), a jogszolgáltatás (iuridica) és végül
a katonai ügyek (militare). Az összesen 26 pontból álló tervezet az általános elveket
rögzítő három bevezető pontjában a reformok közjogi indokolásával foglalkozik.
Szerzője arra hivatkozik, hogy az ország eddig választott királyság volt (electivum
regnum) most azonban országgyűlési végzéssel az ausztriai ház örökös királysága
lett.32 Mivel az ország kapcsolata az uralkodóházzal véglegesen rendezésre került,
ennek az állandósult helyzetnek megfelelően, az államélet alapjainak hosszú időre
való biztosítása is szükségessé vált. A legfontosabb az, hogy az ország nyugalma és
főként az adózásra való hajlandósága úgy biztosítassék, hogy se külsőleg megnyilvánuló, sem visszafojtott belső elégedetlenség, vonakodás ne zavarja azt (interna
vei externa animorum reluctatio).
Az tény, hogy senki sincs már, aki az ország állapotát, igazgatási rendjét, régi
intézményeit ismeri, és ne látná a reformok szükségességét. Ennek felismerése vezeti
a P. szerzőjét is, és újításainak, amelyeket javasol, még az a különleges célja is
van, hogy az ország lakosságának lelki egységét és alattvalói hajlandóságát növelje33
(ad maiorem sensuum animorumque unionem et submissionem).
Bár a hangsúly kétségkívül azon van, hogy az adózás stabilitása egyszer s
mindenkorra megmaradjon, de azért nemcsak az adóalanyok, hanem az ország
vezetőinek nyugalmát is figyelembe kell venni.34 Ez alatt kétségtelenül a vezetőrétegnek személyi, vagyoni biztonságát kell érteni, és egyúttal kiváltságos helyzetének
fenntartását. Mivel pedig ennek feltétele a rendi alkotmány lehető épségben hagyása,
a reformokat az „ősi" alkotmánnyal összhangban kell megtervezni.
Egészen természetes az, hogy a főbb reformok sorában az első helyen az államigazgatás (administratium systema) újrarendezése áll. Megvalósítása érdekében a
30
Mayer i.m. 51-70.1. (Kereskedelem és ipar és a hitelrendszer emelése, állattenyésztés, mezőgazdaság, tudomány, parasztság helyzete, kamatai igazgatás, neoacquistica, regáliák, bányászat,
pénzverés.)
31
Mayer i.m. 78-79. 1.
32
,,Sed, cum iam divina ita favente dementia regnum hocce Ungariae antehac Electivum publicis diaetalibus votis et pactis in haereditarium Augustissimae huius Domus Austriacae translatum
sit." Coll. Hev. 33. Tom. Proiectum. 1. § 489. p.
33
. Uo. Proiectum. 2. § 490. p.
34
„Non tamen de legum privilegiorumque mutatione aut innovatione, sed de forma administrativa solum et modo procedeni regendique sentiendo ..." Uo. 2. § 489. p.
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legfontosabb egy olyan főkormányszék (dicasterium) felállítása, amely lehetővé
teszi annak a visszás állapotnak megszüntetését, amely lényegében az eddigi kormányszékek mondjuk „nem hivatalszerű szervezetében" a dicasteriumot vezető
mágnás, vagy főpap igazgatási gyakorlat nélküli önkényeskedéseire vezetett (unius
cuisque arbitrio). További haszna, hogy sürgős és fontos esetekben és ügyekben
lehetővé tenné az országgyűlésen kívül (extra diaetaliter) törvényszerű rendeletek
alkotását (decisiones et statuta pro lege).35
Kollonich tervezetében is élen szerepel a legfőbb kormányszéki szerv kérdése,
de nem önálló témaként, mint a Politicum lényege, hanem a Justitiarum című fő
fejezet egyik része.36 A P. koncepciójában a szerző imént ismertetett törekvésének
megfelelően a legfőbb kormányszék kérdése különös gondot kívánt. Benne érintkezett a legfeltűnőbben a rendi alkotmány megóvása és a reform szükségességének
felismerése. Az előbbinek fenntartása - mint előfeltételt - a megyei szervezet kímélését helyezte előtérbe. A reformok végrehajtására viszont az abszolutista centralizáció kezében alkalmas szervezetet kellett létrehozni, mely a magyar feudalizmus
megrögzött szemléletmódját képviselő' főpapokból és mágnásokból áll, akik ugyanakkor az udvar iránti hűséges szolgálatra is kellő biztosítékot nyújtanak.37 Ezért
hangsúlyozza a P., hogy a legfőbb kormányszék, amelyet titkos tanácsnak nevez,
tagjai olyanok legyenek, akik az országlakosok tiszteletét és bizalmát a maguk
irányában képesek lesznek felkelteni és azokat a rendeletek végrehajtására indítani (regnicolis reverentia obedientiaque). Ebből következik, hogy a titkos tanácsból a köznemeseket ki kell zárni, és általában a nem katolikusokat.38
A titkos tanács az Ew. elképzelése szerint három sectióból állott volna, három
különböző országrészben, más-más székhellyel Alsó-Magyarország (Dunántúl,
Északnyugat) részére Pozsonyban, Felső-Magyarország (Alföld és Északkelet)
részére Kassán, Horvátország részére Zágrábban.39 Ezzel szemben a P. csak egy
tanácsot tervez az egész ország részére. Tagjai szintén csak a katolikus főrendekből kerülhetnek ki, és ezek kezükben tartják az államigazgatás négy ágazatának
intézését és felülvizsgálatát. A tanács elnöke a nádor, királyi helytartói minőségben.
Helyettese az országbíró, hivatalból tagjai a tanácsnak a tárnokmester, a magyar
kamara elnöke, az udvari kancellár, az ország kincstartója és még három mágnás.
A papságot a két érsek (Esztergom és Kalocsa-Bács) és még másik két püspök képviselje, így az elnökön kívül még 12 tagja lesz a tanácsnak, amelynek székhelye
Pozsony, hogy így az udvarhoz közel kerüljön. Buda a nemrég visszakerült
főváros, mint székhely szóba sem jött. Jellegzetes barokk-rendi szemlélet, hogy a

3

- Uo. 3. §491. p.
Mayer i.m. 43-44. I. Maurer i.m. 261-262. 1.
37
Si Consilium Intimum Regio Hungaricum pro eiusmodi Regimine constitueretur, ex iis, qui
priraariis Regni dignitatibus pollerent, eí digniores censerentur ... " Coll. Hev. 33. Tom. 4. § 491. p.
38
,,Sed et regnicolis, reverentia obedientiaque Ionge maior praestabitur, ubi suos considere
proceres noverint ..." „nullus nobilium, multo minus accatholicorum adhiberi ..." Uo. 4. § 491—
492. pp.
39
Mayer i.m. 44. I.
36

296

P. különös gonddal foglalkozik a rangsorolás kérdésével.40 Viszont míg az Ew.
a tanácstagok javadalmazását pontosan megállapítja addig a P. külön fizetést nem
tart szükségesnek (salario carere possunt). Hiszen egyéb méltóságuk után a tanácstagok már javadalmazásban részesülnek. Az világosan kitűnik, hogy a P. az Ew.-vel
együtt a tanácsnak kiterjedt jogkört biztosít, de ellentétben az utóbbival, mely a
három sectiós tanácsot az udvar és a helyi tanácsok közé ékelődő közbülső fórumnak tekintette,41 a P. a király nevében legfelső fokon intézkedő szervnek képzeli el
a titkos tanácsot.
A P. kettős elképzelése nyilvánul meg abban is, hogy a rendi alkotmány lényegének, főként osztályjellegének megőrzése mellett a rendek, főleg a köznemesség beleszólását az országos ügyek intézésébe korlátozni igyekszik. A titkos tanács közbejöttével a király az országgyűlésen kívül is kikérheti az országlakosok véleményét.
„Verum ubi eiusmodi ardua Regni intervenerint, eorum, etiam sine formaiitat e diaetae
cum praescitu, out iussu suae Sacratissimae Maiestatis (quem admodum in alüs
haereditariis provinciis fieri soleret) Regnicolae convocentur, ut auditis propositionibus
totius Regni Consensus in rem et qualiter fiendam concurrat, pateat, placeatque omnibus id, quod omnium votis, iure legeque sanciendum est.'42
A tanács a királyi pecséttel él.43 A kiadványozás formáinak gondos megállapítása a legmagasabb szintű ügyintézés színvonalának felel meg.44 Ugyancsak a tanács
egyedülálló tekintélyét igyekszik alátámasztani az az intézkedés, hogy megkerülésével sem a megyék, sem senki a királyhoz nem fordulhat. Az Ew. törekvésével
szemben, mely az udvari kancellária mögé helyezi jelentőségben a három részre
osztott titkos tanácsot, a P. azt igyekszik elérni, hogy a kancellária a tanácsban
ugyan képviselve legyen, de annak mégis mellérendelve működjenek.45 Egy kissé
olyan a kép, mintha a régi királyi tanácsok felújítása lebegett volna a tervezet alkotójának szemei előtt.
Az egyik legszembetűnőbb különbség az Ew. és a P. politikai szemlélete között
talán éppen a most elmondottakban állapítható meg. A P. mereven ragaszkodik a
feudális-rendi közjog lehető teljes fenntartásához, ami rávilágít a szerző osztályhelyzetére. De egyúttal a valóságérzéknek olyan nagyfokú hiányát mutatja, mely
szinte önmagában is megmagyarázza a rendi Magyarország és az európai fejlődés
közötti tragikus távolságot.46 A P. szerzője természetesnek tartotta a töröktől visszahódított lakosok nélküli, hatalmas pusztassággá vált (éppen a legértékesebb területein) ország képét, csak az ideálisnak tartott állapot, a dédelgetett közjogi intézmények, az osztályuralom kipróbált eszközeinek fenntartása biztosítható legyen.
Az Ew. alkotói szemében az első és legfőbb probléma az ország benépesítése. Fenn4U
Residentia huius Consilii Intimi pro nunc Possonii, tum vicinitatis Augustissimae Aulae
gratia constituenda esset, quae tarnen nisi incommoditas et alia obstarent Budae in Regni meditullio
commodissima Regnicolis foret ..." Coll. Hev. 33. Tom. Proiectum. 6. § 493. p.
41
Mayer i.m. 44. és 47. I. Coll. Hev. 33. Tom. Proiectum. 7. § 493-494. pp.
42
Coll. Hev. 33. Tom. Proiectum. 7. § 494. p.
43
„Sigiiloque suae Maiestatis penes Cancellarium Consilii habendo" Uo. 8. § 494. p.
44
Uo. i.h.
45
„Praesidis tarnen, Cancellarii et Secretarii manu muniantur expeditiones pro consueto."
Uo. 8. § 494. p.
46
Magyarország története. I. i.h.
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álló előjogok, birtokviszonyok, közigazgatási határok háborítása nélkül ez leginkább csak az újonnan visszaszerzett területeken valósítható meg. Első pillanatra
még a P. által elfogadott adózási teherbírás javítása érdekében is az első és legfőbb
tennivalónak ez bizonyulna. Az Ew. részben önkéntes vállalkozókkal akarta a betelepítés problémáját megoldani, részben pedig Magyarország és a többi Habsburg
tartomány népesség-fölöslegének, dologkerülőknek és csavargóknak erőszakos áttelepítésével.47 A Kollonich-féle elgondolás további részletezésétől most el is tekinthetünk, hiszen ez a rövid áttekintés is nyilvánvalóvá teszi a két tervezet alapvetően
különböző gondolkozásmódját.
A vallási ügyek kérdésében a P. rendkívül szűkszavú. Nyilván arra gondol,
amit ki is fejez, hogy: causae Religionum proprie ad Politicam pertinentes. Ezt úgy
kell értenünk, hogy a vallásügyek belefoglaltatnak az államügyek legfelső szintű
intézésének most megtárgyalt komplexumába. Ahogyan az egész államiság sarkköve
a királyság intézménye, a király a római katolikus egyház protektora lévén, az
uralkodó vallás ügyein keresztül, az egész vallásügyet politikai tanácsadóival,
tehát a titkos tanáccsal intézheti. A vallásszabadság kérdésében a P. szerzőnek álláspontja diplomatikus.48 A király vallásának terjesztését, a megyék lakosságának
felizgatása és a királyi diploma (nyilván a soproni országgyűlési határozatokra
gondol) sérelme nélkül, lehetőleg a földesurak segítségével kell előmozdítani.49
A l i . paragrafusban érdekes és a haladás irányába mutató reformelképzelést
találunk. Szükségesnek látja a megyékben meghonosítani a hivatalszerű ügyintézést. Ezért a fő- illetőleg alispán mellé négy asszeszort rendel fizetéssel. De a megyegyűlések ügyintéző jellegét legalább elvben fel kell tartani. De hozzáteszi, hogy ez
utóbbit ritkán kell igénybevenni: in generali Comitatus Congregatione rarius tamen
celebranda. Ezután tér át a P. a reformok leglényegesebbjeire: a gazdasági, pénzügyi szükség által sürgetett reformintézkedésekre. Az adóügy, közvetve az adózási
képességgel kapcsolatos vizsgálatát várhatnánk. Az Ew. valóban központi kérdéssé
teszi az utóbbit. Nem így a P. ismeretlen szerzője. A rendi és udvari érdekek csúcsképviseletének, a mindkét irányban lojális titkos tanácsnak kezébe helyezi az ország
egész gazdasági rendszerét érintő kérdések kezelését.50 Elsőrendűen politikai kérdéssé válik, az amit az Ew. a maga egyedi fontosságának megfelelően saját független
területén hagy meg.51 De a P. nézete önmagában is eléggé fonák is volt, annyira,
hogy a szerző kénytelen volt belátni a politikai jellegű titkos tanácsnak szakigazgatási
képtelenségét. Ezért egy jó gazdasági szakembert (in contributionis et oeconomicis
Regni bene instructus) állít a contributionális ügyek legfőbb adminisztrálására.

47

Mayer i.m. 51-54. 1. Maurer i.m. 266-279. 1.
Vix ullibi delicatior, quam in Ungariae materia esset, libertasque religionis plurimis legibus
et diplomatibus fundata sine magni periculi metu et exacerbatione populi plures adhuc comitatus
replentis irritari necquit." Coll. Hev. 33. Tom. 10. § 497. p.
49
„Fides Catholica propagari poterit Dominorum terrestrium, qui potissimum iam Catholici
essent, vei maximé ope quibus et lex positive favet ..." Uo. i.h.
50
Vö. 26. jegyzet.
51
Mayer i.m. 51-72. 1.
48
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Ezt nevezi királyi kincstartónak.52 A titkos tanács és a megyék közötti kapcsolatot
adóügyekben ő tartja fenn, nevezetesen a megyénkénti kirovások (particulares verő
ad Comitatus assignationes) rajta keresztül kerülnének ki. Ő készíti az elszámolást
is ezekről egy országos számadás keretében: computu de universis.
A P., mint az Ew. is valamilyen módon egyező politikai földrajzi átfogalmazást
kívánt létrehozni a korábbi megyerendszerben való gondolkozással szemben. Ez az
országnak három kerületbe való beosztását jelentette volna.53 A terv szerint ezeknek
a disztriktusoknak voltak, mint ismételten láthattuk a megyék is alárendelve. Ezekután szinte természetes, hogy a kincstartó „szakigazgatási" személyzetének a három
első beosztottja a három közigazgatási kerületnek megfelelően ugyanannyi perceptor.54 A P. szerzője saját magához híven a kerületi pénzügyi főtisztviselők munkakörét az egész contributionális rendszer fő felhasználási ágának, a katonaság eltartásának szemszögéből állapítja meg.55 A megyék és a katonaság között felmerülő
vitákat először maguk a perceptorok próbálják elintézni, és ha ez nem sikerül, a
kincstartóhoz kell fordulni. A thesaurarius ilyen módon járjon el: A már beszedett
de vitás összeget a megyében kell hagyni,56 és a perceptor a megye előadása alapján
terjessze fel a kincstartóhoz az ügyet, természetesen a hadbiztosság területileg illetékes tisztjének véleményével. A felterjesztés birtokában a kincstartó maga próbáljon a hadbiztossággal megegyezni, és ha ez nem sikerül, terjessze tovább a titkos
tanácshoz. Ha az ő referátuma alapján a titkos tanács dönteni nem tud - a többi
örökös tartomány módjára - terjessze a felséghez a vitás kérdést.57 Ha erre a végső
fellebbezésre kerül sor, ami az idő elhúzódását is jelenti, a kincstartó vegye át a
vitás összeget. Az esetleg felmerülő kiadásokat az udvari kamara és főhadbiztosság
megkeresésére a kincstartó engedélyezheti. Ennek az elég bonyolult eljárásnak egy
haszna mégis volt a P. szerint, tudniillik, hogy a felség csak a legfontosabb országos
pénzügyekkel lenne kénytelen foglalkozni.58 A rutinszerű pénzügyigazgatási kérdéseket a kincstartó közvetlenül intézheti.
Ez a kiterjesztett intézkedési jog a kincstartót egészen különlegesen kiemelt
helyzetbe hozta. Kivételes esetektől eltekintve önállóan kezeli az ország összes
pénzügyeit. Megfelelő ellenőrzés ilyen esetekben nélkülözhetetlen, mert hiánya
súlyos pénzügyi, gazdasági zavarokat idézhet elő. Ennek elkerülésére szolgálna a
P. javaslata szerint az, hogy a kincstartó évenként az egész adórendszerről mind a
felségnek, mind a titkos tanácsnak számadást készít, melyhez a megfelelő okmányo-

62
Generalis regni thesaurarius ex magnatibus et quidem tam authoritatis gratia, quam ut rerum
gerendarum notitiam habeat, ex Intimis Consilariis regni constituendus est. Coll. Hev. 33. Tom
Proiectum. 13. § 499-500. pp.
63
Uo. 14. § 501-502. pp.
54
Uo. i.h.
85
„Habita tarnen cum comissariis bellicis cointelligentia ..." i.h.
68
„Summa maneat in massa per thesaurarium retenta." i.h. Ennek oka az volt, hogy a megyéket a katonaság eltartásának kötelezettsége alól még elvben se mentesítsék azáltal, hogy az udvari
kamara, vagy a főhadbiztosság a contributiót esetleg átvállalja.
57
„Ad instar reliquarum haereditariarum provinciarum suae sacratissimae Maiestati humillime
repraesentet ..." i.h.
58
Vö. Coll. Hev. 33. Tom. Proiectum. 14. § 502. p. „Fundatae verő praetensiones ..."
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kat mellékelni köteles.59 (Ilyenek lehetnek a kerületekből átvett összegek ellennyugtái, melyeket a kerületi perceptorok állítanak ki.) Ha a király a számadást elfogadja, megadja a felmentést. (Quietantiam et absolutionem). A kincstartói évi
számadás annak a kerületi perceptornak (szak) ellenőrzése alatt készüljön, kinek
kerületében a kincstartó tartózkodik. Az egész adóügyi helyzet jobb áttekintése
érdekében egy táblázatot kell összeállítani, és azt az udvari kamarának, a főhadbiztosságnak és a titkos tanácsnak bemutatni.
A most ismertetett paragrafusokban foglalja össze a P. mindazt, amit az adórendszer és a nagyrészben ráépülő államháztartás reformja érdekében szükségesnek
lát. De egyrészt a contributionális jövedelem nem lehetett elegendő a katonai kiadások fedezésére, másrészt az állami rendes bevételekhez számították a harmincadot
és a sójövedéket. A 19-ik paragrafusban az említett jövedelmi források hováfordítását újrarendezni kívánja, mégpedig azzal, hogy az évi bevételből részben a magyar
katonaságot fizetnék, és az ezen felül mutatkozó jövedelem lehetővé tenné a só árának csökkentését.60 Ez talán az egyetlen olyan intézkedés, ami arra mutat, hogy a
közteherbírás emelése egészen halványan szerepelt a P. szerzője elképzelései között.
Fontos megemlíteni, hogy ebben a korban itt szerepel először a magyar katonaság
felállításának szükségessége.
Ez utolsó ponttal át is léptünk a következő fő téma, a katonai ügyek területére.
A „Militare" kérdéscsoport gyakorlatilag csak a rendiség és a hadügy kapcsolataival
foglalkozik. Ilyenek voltak a magyar és német katonaság állomásoztatása, áthelyezése, élelmezése, előfogatok rendelése (vecturarum ordines), illetőleg ezek költségkihatásai a kincstartóra és az alájarendelt szakigazgatásra tartoznak, a titkos tanács
megfelelő rendelkezései szerint.61 Ezek a kérdések állandóan kapcsolatba hozzák
egymással a polgári és katonai igazgatást, ezért a P. helyesnek látná, hogy az egyes
kerületekbe egy hadbiztost állítsanak, aki a kerületi perceptorral a bevételek kiszámítását állandóan figyelemmel kíséri, sőt ha elegendő ok van rá, például sürgősség
esetén, az egyes megyék adójából a szükséges összeget levonja, és erről a kiestartót értesíti.
A továbbiakban már inkább a Magyarországon állomásozó császári katonaság
szervezeti kérdései jönnek szóba. így kéri a P. hogy a felség hűséges alattvalóit
katonai tisztségek adományozásával örvendeztesse meg. Mind a határőrvidéken
és mind az ország belsejében is hazai katonaság alkalmaztassák. Három generalátusban tehát a kanizsai vagy dunántúliban, a felső-magyarországiban és a bányavárosiban, a véghelyeket és a helyőrségekkel rendelkező helyeket meg kell állapítani.
Jellemző a XVII. századvégi magyarországi viszonyokra és a társadalmi „békére",
hogy a P. hozzáteszi: A nép fékentartása érdekében.62 A győri főkapitányságot az
ausztriai rendek költségén tartják fenn, és ezért ebbe a rendezésbe nem kell bevonni.
59

„Productis assignationibus et sufficientibus desuper quietantiis (quas ipsi a districtualibus
perceptoribus erga suam quietantiam recipiet) praetensionunique authenticis fundamentis ..."
Col]. Hev. 33. Tom. Proiectum. 15. § 502-503. pp.
60
„quaestum salis quod aliunde tantas lamentationes et querelas causaret, benignissime regno
remittere ..." Coll. Hev. 33. T\,in. Proiectum. 19. § 507. p.
61
Uo. 16. § 503-504. pp.
62
Praesidia verő in Gremio Regni, in locis regnum a praedociniis et incursionibus, aut internis
etiam machinationibus plebis tulandum oportunis collocanda forent ..." Uo. 17. § 505. p.
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A főkapitányságokat, vagy generalátusokat annak idején nemcsak a végvidékek
őrzésének szükségessége, hanem a vármegyék rendjének megőrzése miatt is létesítették.63 Ezért tehát az előbbiek katonai létszámától függetlenül, de mégis a generalátusok területe szerint legalább 2000-2000 főnyi magyar katonaságot kell állítani,
melynek fenntartásáról a főhadbiztossal és kerületi tisztjeivel egyetértésben a kincstartó gondoskodjék. Nyomatékosan hangsúlyozza továbbá, hogy a katonai ügyek
irányítása a királynál és katonai tanácsadó szervénél, a haditanácsnál marad, csak
a pénzügyi ellátás az ország dolga,64 illetőleg a győri generalátus esetében az ausztriai
rendeké.65 A szerb határőrző katonaság behatolása a császári hadsereg tisztikarába
már ekkor megkezdődött, és a Proiectumnak ezzel szemben megvan a maga álláspontja. A rácok - mondja - hosszú időn át török uralom alatt éltek, ezért megbízhatóságuk kétséges. A magyarok rovására tehát nem szabad őket előnyben részesíteni.66
Ha már a szerbségről van szó, a végvonal ügyét is szóba hozza. Fenntartásának
pénzügyi fedezete (míg az ország belsejében húzódott) országgyűlési végzések szerint a harmincad fele volt. Ezt a nem jelentéktelen jövedelmet most az uralkodó
egyéb (értsd nem magyarországi) szükségletére fordítják.67 Pedig ebből szokták
fizetni például a királyi tábla szükségleteit, a határszélek ellenőrzésének és a vámszolgálatnak kiadásait. A harmincadjövedelmek visszaszerzése után lehetne szó
azokról az intézkedésekről, melyeket már ismertettünk. Az összesen 6000 főnyi
katonaság eltartása, az országos hivatalok költségeinek fedezése csupán a harmincad és sójövedék bevételeiből lehetséges. Sőt a só árának csökkentése is javasolható.
A P. pénzügyi elképzelései túlzottan optimisztikusak voltak. Talán ha remény lett
volna arra, hogy Bécs hajlik a magyar pénzügyi szempontok figyelembevételére,
remény lett volna valóraváltásukra. így azonban - minden távlati perspektíva nélkül - megmaradtak a katonatartás és a contributio szűk keretein belül.
Ezek után tér át szerzőnk a bevezetőben emlegetett jogi, lényegében igazságszolgáltatási kérdések tárgyalására. Alapálláspontja az, hogy a régi törvények
rendszerén, a kiváltságokon változtatni nem kell, mert tudomásul kell venni, hogy
a magyarokat (azaz a feudális rendiséget) semmi annyira nem bántja, mint törvényei megsértése, sok évszázados jogrendszerük megváltoztatása, ez teljes zavart
okozna.68 Azzal nem is lehet kísérletezni, hogy az ország alkotmányának fenntartása
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„Generalátus regni in trés Ungariae Partes divisi non modo ex ratione confiniorum sed et
ipsorum quoque comitatuum ordinati ..." Uo. 18. § 505. p.
64
„Omnisque dispositio et ordinatio penes suam Maiestatem Sacratissimam eiusque excelsum
consilium bellicum maneret, solutio verő Regno competeret ..." Uo. 18. § 506. p.
65
„Ad instar confiniorum Jaurinensium per Status Austriacos exsolvi solitorum ..." i.h.
66
„Rasciana gens, quae fidem faliere ac a temporis mutatione pendere semper cernebatur ..."
Uo. i.h.
67
„Iam autem tricesimales omnes proventus aliis suae Maiestatis Sacratissimae necessitatibus
applicantur ..." Uo. 19. § 506-507. pp.
68
,,Iam ad Juridica progrediendum: ubi merito considerandum venit, in hoc vei maximé praerogativarum laesionem Ungaros considerare, nihilque tarn grave ferrent, quam legum suarum reformationem. Et certe universalis Regni et particularis omnium bonorum Status positivis Regni
legibus, a tot saeculis conformatus, fundamentaliter innovari nequit, nisi cum universal! confusione."
Uo. 20. § 507-508. pp.
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mellett vezetnek be új jogrendszert, illetőleg törvénykezési rendet. Ebben az országban az alkotmány és a jogszolgáltatás oly szorosan összefüggnek,69 hogy egyiket a
másik nélkül megváltoztatni nem lehet. Egyáltalában ügyelni kell arra is, hogy az
ország törvényeinek eltörlése, vagy megváltoztatása szóba se kerüljön, mert ez a
többi reformterv sorsát is veszélyezteti. Ennek figyelembevételével mégis kijelenti,
hogy a perrendtartás (modus et ordo processualis), ami eddig különböző okokból
eléggé zavaros volt, valóban reformra szorul. De ez a reform sem az eddig szokásos
jogszolgáltatás és egyáltalában a magyar nemesi jog lényegét nem érintheti.
A legfelsőbb törvénykezési fórum a hétszemélyes tábla volt eddig. Ennek helyét
a királyi titkos tanács veszi át.70 Természetesnek látszik ez a változtatás azért, mert a
tanácsnak, mint a hétszemélyes táblának is, egyaránt a nádor az elnöke. A Proiectumnak az a javaslata, hogy a legfelsőbb fokon ítélkező titkos tanács ne szótöbbség,
hanem a nádor, mint a király képviselőjének döntése alapján hozzon ítéletet, lényeges, de nem új változtatás. Megfelel ez az új rend a régi királyi törvénykezésnek,
amikor még a királyok tanácsadóikkal együtt ítélkeztek. Az Ew. ebben a tekintetben is nagyon radikális és a Tripartitumot mindenestől megakarja szüntetni.71 A P.
a Verbőcziánus igazságszolgáltatási renden az alsóbbfokú bíróságok ügykörének
rendezése során sem akar nagyobb változtatásokat eszközölni.
A király nevében ítélkező legfelső törvényszék alatt közvetlenül a királyi tábla
áll. Módosítására három lehetőséget lát a szerző. Vagy a l l . paragrafusban említett
subdicasteriumokhoz kell a táblát két részre osztva csatolni, vagy a három districtus szerint három tábla legyen az alszemélynök, az alnádor és az alországbíró elnöklete alatt. Végül azonban egy harmadik megoldást ajánl. A királyi tábla maradjon
meg egységes szervezetében.72 De hogy a közönség számára könnyebben elérhető
legyen, évenként kétszer a felső- kétszer az alsó-magyarországi részek számára
tartson ülésszakot.73 Ilyen megoldás mellett szól az is, hogy a fellebbezés azonnal
benyújtható lesz a titkos tanácsnál, mint legfelsőbb bíróságnál. Az előző két megoldás azért sem látszik helyesnek, mert nem veszi számba, hogy a jogászok nem
egyúttal politikusok is. Már pedig a kerületi igazgatásban (erre épülne a három
tábla működése) az utóbbiak visznek fontosabb szerepet. (Ugyanis, mint ülnökök
a kerületek főtisztviselői jöhetnének szóba). így el lehetne kerülni az ítélőmesterek,
az alnádor és az alországbíró huzamosabb távollétét, hiszen ezek a tábla jó működéséhez együttesen szükségesek. Több tábla esetén továbbá a joggyakorlat egysége is
kérdésessé válik.74 S ha a tábla egysége megszűnik, a kerületi táblákhoz kirendelt

69
„Concatenata enim sunt omnia iura Ungarica, ratioque unius pendet ab alia, et tandem
Centrum Justitia et Status rei solvit." Uo. i.h.
70
,,Et quidem quae hactenus per viam appellationis ad supremam septemviralem sédem perducebantur, ad consilium pertractum Intimum Regio-Hungaricum referantur ... Uo. 21. § 509. p.
71
Mayer i.m. 45. 1.
72
„Postrema verő et fere optima modalitás ea est ut maneat Tabula Regia iudiciaria, ut est,
iam ad legum formalitatem instructa ..." Coll. Hev. 33. Tom. 22. § 510-511. pp.
73
„Quotannis bis pro superioribus et bis pro inferioribus regni partibus statis temporibus iudicia
maiora et minora pro solido celebret. Uo. 22. § 511. p.
74
„Sed et dirrormitas subinde tabularium iudiciorum verenda esset ..." Uo. 22. § 512. p.
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ítélőmesterek jogászi szaktudását a titkos tanács huzamosabb ideig nem nélkülözheti.
Az ítélőmesterek, mint országos tekintélyű szakjogászok, az országos joggyakorlat egysége érdekében, és a Tripartitum értelmezése címén a megyei igazságszolgáltatásba ismételten beavatkoztak. Ezt meg kell akadályozni mondja a P. 75
Nem világos, hogy amikor általában a racionális megoldások ellenében inkább a
rendi hagyományok hívének mutatkozik a szerző, itt miért vet el egy olyan gyakorlatot, ami éppen a hagyományos igazságszolgáltatás korrekcióját szolgálta. Elképzelése szerint a fellebbezésnek a királyi táblához kell menni a megyei törvényszékektől.
Az ítélőmesterek működésének újabb szabályozására gondol akkor is, amikor
azt javasolja, hogy azokban az ügyekben, amelyek felülvizsgálatuk alá tartoznak,
csak a titkos tanács rendelkezései szerint járjanak el. A táblai fellebezés lejárta
előtt végrehajtást ne foganatosíttassanak szerződések és adósságok ügyeiben. A többi
ügyek (osztály, örökösödés, gyámság, hozomány, adomány, birtokháborítás és
főbenjáró ügyek) időhúzás nélkül elintézendők.76
A bűnügyek általában közvetlenül a megyékhez tartoznak kivéve a pallósjoggal rendelkező földesurak77 birtokain történt eseteket, de ezek is vegyék igénybe
a megyei bíróságokat. A főurak bűnügyei a nádor, mint a titkos tanács elnökének
bíráskodása alá vonandók. Nincs szó a királyi városok ügyeiben való bíráskodásról,
feltételezhetően továbbra is a tárnokmester alatt maradtak volna.
A vázolt törvénykezési rendet terjesszék az országlakosok elé megtárgyalásra,
és miután azt elfogadták, betartására kényszeríthetők. Szüntessék meg az elavult
és ellentmondó törvényeket, és azok a jogtudósok, akik ennek megállapításával
vannak megbízva, új törvénykönyvet állítsanak össze. Helyesebbnek is látszik, hogy
az ország lakosai tárgyalják meg a reformokat, semhogy a felség rendelettel kényszerítse őket a reformok elfogadására. így ugyanis mindenki látni fogja, hogy az
ország alaptörvényeinek tiszteletben tartása mellett, csak az ország java vezette a
királyt az említett reformok bevezetésében.
Az utolsó gondolatot a szerző feltűnő aggályossággal még tovább részletezi egy
függelékben, amelynek ezt a címet adta: 78 De Modo Inductivo Regnicolas in Tractatum. Mivel az államügyek intézése (Reipublicae administratio) nemcsak elméleti,
hanem egyúttal gyakorlati dolog (non solum speculativa sed simul practica), ezért
meg kell fontolni, hogy milyen alkalmas módon lehet az ország lakóival a reformokat
elfogadtatni. A sok bajban vergődő ország gyógyításának módját, a jó orvos szokása
szerint kell megfontolni. Emberségesen kell eljárni, mert: „Ungarns humaniter
75
„Nihilque quod comitatuum iurisdictioni, eorumdemque iudicibus Iegaliter competit, per
magistros prothonotarios colorato quovis ut solent titulo, aut per alios comissionatos iudices iudicetur ..." Uo. 23. § 512. p.
78
„Sine longo temporis intervallo ..." Uo. 24. § 513. p.
77
Criminales et iustitiariae causae directe competunt comitatibus qua magistratibus parochialibus, nisi quis dominorum per speciale privilégium iure cladii (helyesen: gladii) gaudeat ..." Uo. 25. §
513. p.
78
Id. tomus pp. 515—531-ig következik az Elenchus et Index ezután Considerationes de proiecto
circa Regimen Ungariae 569-596. pp. között az előbbiektől különböző kézirással. Ezeknek a megjegyzéseknek ismertetésére más alkalommal térünk vissza.
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tractatus omnia facit." Különben a bizalmatlanság, a kezdeti rossz tapasztalatok az
újítások elfogadását kilátástalanná tehetik. A továbbiakban ennek gyakorlati
módját fontolgatja.
A javaslatokat az ország közvéleménye elé kell tárni, de ez hogyan történjék?
Egyrészt nem lehet csak a mágnásokat a tanácskozásra meghívni. Ha pedig az
egész nemességet összehívják, az országgyűlésre összegyűlt tömegek tanácskozásra
képtelenek. A megoldás a következő. A király küldjön ki három komisszáriust a
három distriktusba, és ezek hívják össze tanácskozásra a területükhöz tartozó
megyék küldötteit, a főurakat és más előkelőket (praecipuos). Ügyelni kell azonban
arra, hogy a tervezet lényege előre ne tudódjék ki, a királyi meghívó levél csak
annyit tartalmazzon, hogy adókivetések, az ország számadásai egyéb panaszok
miatt a király megfelelő orvoslást keres a bajokra, és ezt alattvalóival közölni kívánja.
A királyi biztosok a legügyesebbek legyenek. A megyei követek ne csak a jogban, hanem a politikában is járatosak legyenek, mindenesetre olyanok, akikben
választóik megbíznak.
Ezenközben a király létesítsen egy bizottságot. Tagjai legyenek a bíboros (az
esztergomi érsek), a kalocsai érsek, a magyar kancellár, a nádor, országbíró és a
tárnokmester,79 továbbá a magyar kancellária egyik titkára. Mást ne is hívjanak
meg a bizottságba, hogy mindenki láthassa: valóban az ország oszlopaira bízták
ügyeiket.
Az országlakosok küldötteinek gyűlésében, melyen az országbíró őfelsége
megbízásából elnököljön, mert nagy iránta a szeretet és a bizalom80 és kitűnően tud
tárgyalni (habetque modum optimum tractandi). Végül közöljék velük a királyi
javaslatokat, s ezekre a megyei képviselők írásban válaszoljanak. Ügyeljenek arra,
hogy a képviselők által felhozott nehézségeket szelíden és mérséklettel oldják meg
(svaviter et moderate). De talán nem is kell mindent tárgyalásra vinni, hanem csak
a titkos tanács és az ország kincstartóságának létesítéséről szóló javaslatokat.
A többit a titkos tanács sürgősen tárgyalja le (accelerabuntur).
Az országgyűlésről beszélni kell, és meg is kell azt tartani. Azért keli beszélni
róla, hogy a javaslatokba szívesebben menjenek bele a megyék, és meg is kell tartani,
mert országgyűlési határozattal mélyebben lehet a változtatásokat meggyökereztetni. Addig a titkos tanács a javaslatokat elkészíti. Az országgyűlés összehívására
kedvező alkalom a királyné esedékes koronázása.81
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„Interim constitueretur per suam Maiestatem Saeratissimam certa Ministerialis Comissio ...
(a felsorolás után) praeter hos ut primarias regni columnas nemo vocatus fuerit ..." Uo. 519-520. pp.
so
Uo. 520. p. Az országbíró Csáki István volt, akit 1687-ben választottak meg. Kitűnő szónok
hírében állott: ,,Ob peritiam linguae Hungaricae Cicero dictus" ([Péterffi Carolus]: Curia Judicum
Regni Hungáriáé ... Tyrnaviae. 1726. 97. 1.) Ezért látszott az említett feladatra alkalmasnak.
81
,,Nonne proxime dietaliter pro voto suae Maiestatis Sacratissimae sancita sunt ... serenissimae etiam Regináé Coronatio, quae iam neonati Serenissimi Principis ... mater gratiosissima in
Reginam coronari, omnium voto meretur et decet, Diaetam non postreme provocabit." Uo. 522. p.
Mivel a bevezetőben a P. már Magyarországról, mint örökös királyságról beszél, amj csak az 1687.
dec. 8-án kelt Diploma Josephinum óta volt lehetséges, az itt említett esedékes királynéi koronázás
nem lehet az 1681-es soproni koronázása Eleonóra királynénak. A következő királynéi koronázás
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Ha mindezt így helyesen elrendezik, alig lehet kételkedni a javaslatok sikerében,
mert hiszen az országot annak előkelői (primates et proceres) az ország szokásai
és rendje szerint kormányozzák az uralkodó kívánsága szerint és az országlakosok
tetszése mellett. A contributio ügye az államigazgatási rendszerbe illeszkedik (coniunctum counitumque), és így az egyik a másik nélkül nem is állhat meg. A főrendek
és az országlakosok előnye a közjóval egy lesz, és így elejét lehet annak venni, hogy
egyesek elkeseredése a köz ügyét veszélyeztesse (... ne particularis singulorum disconsolatio communem causare desperationem quandoque possit)82.
Az egész tervezetből az tűnik ki, hogy annak szerzője egy rendi kiváltságaira
különösen büszke, azokat féltékenyen őrző katolikus főúr. Kollonich és körének
az akkori magyar feudális társadaloménál haladottabb politikai nézeteivel szemben
idegen, a közgazdasági reformok szükségességét pedig egyáltalán nem hajlandó
észrevenni. Bár a török utáni újra berendezkedés szerinte is fölveti az állami élet,
igazgatás és igazságszolgáltatás reformjainak szükségességét, de ezt csak a
rendi állam, az uralkodó osztály lényeges érdekeinek minden sérelme nélkül hajlandó
elfogadni. A P. szerzője társadalmi helyzetét, politikai befolyását, nyilvánvaló Habsburg hűségét ezért vetette latba Kollonich túlzó tervezetével szemben. További
vizsgálatok lennének szükségesek ahhoz, hogy a P. szerzőjének személyét kétségtelen biztonsággal megállapíthassuk. Az a tény azonban, hogy az Ew.-kel szembeni
főúri rendi ellenállást Széchenyi Pál kalocsai érsek szervezte,83 megengedi annak
feltételezését, hogy a P. ha nem is az ő keze munkája, azonban közvetlen környezetéből került ki. Erre utal az is, hogy a P. szinte célzatosan nem foglalkozik egyházi
kérdésekkel. A Hevenesi gyűjteményben a P. szövege után külön olvashatjuk az
erre a tárgykörre vonatkozó feljegyzéseket.

I. József feleségének Vilma Amália koronázása lett volna, mely azonban nem következett már be,
miután a Rákóczi szabadságharc és a király korai halála lehetetlenné tette a koronázó országgyűlés összehívását. (Baernkopf Ignác: De jure coronandarum Reginarum Hungáriáé disquisitio.
Pozsony. 1792.) Ennek figyelembevételével 1699. és a Rákóczi szabadságharc kitörése 1703. közötti
évekre tehetjük a P. keletkezését.
82
Uo. 522-523. pp.
83
Horváth Mihály: Magyarország történelme. Pesten, 1872. VI. köt. 261-262.1, Szalay László:
Magyarország története. Pest. 1859. VI. köt. 32-33. 1.
20 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.

305

ENTWURF EINES UNGARISCHEN ARISTOKRATEN ZUR NEUORDNUNG
DES LANDES NACH DER TÜRKISCHEN BESETZUNG
(Zusammenfassung)
Die in der Manuskriptensammlung der Universitätsbibliothek aufbewahrte und unter dem
Namen Collectio Hevenesiana bekannte Schriftensammlung von hohem Wert enthält einen interessanten Entwurf vom Ende des XVII. Jahrhunderts. Dieser handelt von der Neuordnung und der Verwaltungsneugestaltung des von der türkischen Herrschaft befreiten Landes und ist so betitelt: Proiectum De noviter instituenda Reipublicae Hungaricae Administratione quantum legibus Patriis minus
disconveniret. (Collectio Hevenesiana, torn. 33. 489-531. p.) Vorliegende Studie legt ausführlich die
vom unbekannten Verfasser vorgeschlagenen Neuerungenda, untersucht den Geist des Entwurfs
und seine Anlehnung an ein anderes, ähnliches Werk aus demselben Zeitalter, nämlich an Leopold
Kolionichs Einrichtungswefk.
Aus dem Entwurf stellt sich heraus, dass sein Verfasser ein auf seine Standesvorrechte besonders stolzer, auf diese sorgsam achtender katholischer Hochadeliger ist. Den politischen Ansichten
von KoUonich und seinem Kreis, die fortgeschrittener waren, als jene der damaligen ungarischen
Feudalgesellschaft, steht er fremd gegenüber und will die Notwendigkeit der ökonomischen Reformen
überhaupt nicht einsehen. Obwohl die Neuordnung nach der Türkenzeit auch seiner Meinung nach
die Notwendigkeit der Reformen der Verwaltung und der Justiz aufwirft, kann er diese nur ohne die
geringste Schmälerung der wesentlichen Interessen des ungarischen Ständestaates, der herrschenden
Klasse annehmen. Deshalb hat der Verfasser seine gesellschaftliche Stellung, seinen politischen Einfluss, seine offensichtliche Treue zum Hause Habsburg gegenüber dem übertriebenen Entwurf von
Kolionich in die Waagschale geworfen. Es wären weitere Untersuchungen nötig, die Identität vom
Verfasser des Proiectum mit einwandfreier Sicherheit festzustellen. Die Tatsache aber, dass der ständische Widerstand der Aristokraten gegen das Einrichtungswerk von Pál Széchenyi, dem Erzbischof
von Kalocsa, organisiert wurde, lässt vermuten, dass das Proiectum - wenngleich nicht seine eigene
Arbeit war, so doch aus seiner unmittelbaren Umgebung hervorgekommen ist. Darauf weist auch der
Umstand hin, dass das Proiectum sich beinahe mit Absicht nicht mit kirchlichen Fragen befasst.
In der Hevenesiana kann man die diesbezüglichen Aufzeichnungen nach dem Text des Proiectum
gesondert lesen.
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EGY DEISTA KÖZNEMES A REFORMKORBAN
BEZENYI BÉLÁNÉ

A budapesti Egyetemi Könyvtárnak 1967 nyarán megvételre ajánlottak egy kis
kéziratos könyvet.1 Sem címe, sem szerzője nem volt rejtély, sőt az előbbi több változatban is szerepel az első oldalakon: A' Philosophia Győződelme - ä Babonán, s'
Vakbuzgóságon - Szentség a' Jehovánakl - Theodicaea. - Végül ugyanez bővítve
Theodicaea az az Megmutatása annak: - hogy az Isten a' Világ elrendelésébe, - a'
lehető legjobb módot gondolta, f tette. Az utolsó címlapon végre megtudjuk, hogy
kinek a műve a kis könyvecske: „Ki adta Kazay Gábor. 1836. életének 74. dik esztendejébe. TótVázsonba." A címlapot még további bölcs mondásokkal látta el.
„Ä ki Philosophálni akar: annak, az, „Igazságnak" - merőn, - és bátran, a' Szemébe
kell nézni: s' a balvélekedésen, s' babonán fellyül látni, szükség]"
A könyv tartalmáról kissé öreguras bőbeszédűséggel, de egyúttal világos útbaigazításként Kazay Gábor ezt mondja: „Philosophusi Észrevételek a' Vallásbéli
Vakbuzgóságról (Aberglaube), Babonáról, és Fanatismusroll" így tehát világosan
áll előttünk a szerző mondanivalójának lényege.
Mielőtt a kis könyvecske tartalmának részletesebb ismertetésére térnénk, kíséreljük meg a szerző személyének bemutatását.
A Kazay család nemességét 1661. szeptember 17.-én I. Lipóttól kapta, és ezt
ugyanazon évben Hont megye kihirdette, amiből arra következtethetünk, hogy a
család akkori lakóhelye ott volt. 1754-ben Komárom megye nemességvizsgálati
bizottsága nemességüket elfogadta.2 A családnak birtokrészei voltak Dunakömlödön, Tótvázsonyban, Szentgálon és Bándon. A szerző a kéziratban azt mondja
magáról, hogy Tótvázsonyban, Veszprém megyében élt, és amikor kis könyvébe
gondolatait összeszedegette, 74 éves volt. Ebből az következne, hogy 1762-ben látta
meg a napvilágot. A 104. oldalon azt írja: „így hisz Idősbb Kazay Gábor, 1839.
77 Vénsége esztendejébe." Ez még mindig az 1762-es születési dátumra utal. Viszont
a tótvázsonyi református egyház halotti anyakönyvi bejegyzése szerint 1840 május
1
A kézirat 105 számozott lapot tartalmaz, az utolsó üres. Mérete: 203x124 mm; a beírt
tüköré 184X98 mm. Kötése: kemény papír, kopott, eredetileg rózsaszín márványozással. Jelzete:
F107.
2
A Kazay család testimoniálisát 1755. január 4-én állította ki a Veszprémben ülésező nemességvizsgáló bizottság. (Protocollum Investigatae Inclyti Comitatus Wesprimiensis Nobilitatis de anno
1713., 1714. item ab anno 1743. usque 1768.1, no. VIII0. 156. p.) Itt szeretnék köszönetet mondani
dr. Takáts Endrének a Veszprémmegyei Levéltár igazgatójának, aki ottani levéltári kutatásaimat a legnagyobb készséggel elősegítette.

20*
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14-én 77 esztendős korában halt meg inlázban.3 Ezek szerint 1763-ban is születhetett. Tehát a Kazay által megadott életkor nem pontos, vagy úgy értelmezhető,
hogy mikor könyvébe a bejegyzést tette, az általa megadott évben járt ugyan, de
azt még nem töltötte be.
Apjának, Kazay Sándornak öt gyermeke volt; három fia: István, Gábor és
Benjámin, két leánya: Julianna és Erzsébet. Kazay Gábor életének nagyrészét
Totvázsonyban töltötte, itt telepedett le öccse, Benjámin is, kinek gyermekeit,
Gábort és Juliannát, szüleik korai halála miatt a gyermektelen Kazay Gábor örökbefogadta. A végleges lakóhely megválasztásának a családi birtokon kívül fő oka,
hogy feleségül vette siskei Oroszy Juliannát, a tótvázsonyi birtokos siskei Oroszy
Pál leányát. Apósa kúriájában élt haláláig. A ház ma is áll, két oszlopos előtetővel,
kétszárnyas vaslemez ajtóval, bolthajtásos termekkel és a ház alatt végig húzódó
hatalmas pincével. Jelenleg a református egyház lelkészlakása és hivatala. Szemben
a református templom öntött harangja még ma is a Kazay-család emlékét őrzi.4
Iskoláit minden valószínűség szerint a legközelebbi nagy református gimnáziumban, Pápán 5 végezhette, ezt gyaníthatjuk abból az érdeklődésből, amivel Kazay
Gábor a pápai református iskola sorsa iránt viseltetett.
A pápai iskola fejlesztését igen jelentős adománnyal, 20 000 ezüst forint letételével segítette elő, hogy azon 2 újabb tanszéket állítsanak fel.6 Méltán gondolhatjuk
azt, hogy amikor 1804-ben a pápai iskolát a magyar reformátusság két ősi kollégiumával, a debreceni és sárospataki főtanodával egyenrangúnak ismerik el, Pápa
sikerében Kazaynak is része volt. Az iskola lelkes professzora - ,,a magyar Kánt"
- mándi Márton István iránt nagy tisztelettel és barátsággal viseltető tótvázsonyi
földbirtokos is azon jótevők között szerepelt, akik adakozással elősegítették a főtanoda újjáépítését.7 A megye közéletében különböző tisztségeket viselő — (táblabíró, „generalis perceptor" adófelügyelő) - Kazay Gábor, református egyházának
buzgó tagja, vallásos, „nemes úr" volt.8
3

ínláz = köszvény.
Ifjabb Kazay Gábor, Benjámin fia és idősebb Kazay Gábor nevelt fiának ajándéka az 1 mázsa
és 25 fontos harang, melyen ez a felirat olvasható:
„Hívom a hívő szíveket hála ömletezésre
bús éneket rezgek a holtak síri útjára
s hangoztatom Kazaynak nagy nevét."
Öntötte Schaudt András. Pesten, 1845.
5
Az 1531-ben alapított iskola egyik professzorává 1790-ben mándi Márton Istvánt választották. Az ő kezdeményezésére újjáépítették a régi kollégiumi épületet. 1795-ben megnyílt a rendes
papnevelő egyelőre két, később három tanárral. A pápai iskolát a két protestáns egyház 1804. augusztus 20-21-én Pesten tartott konventje a debreceni és pataki iskolával egyenrangúnak mondotta ki.
Ezzel a gimnázium főiskolai (collegium) rangra emelkedett. (Tóth Endre: A pápai református egyház
története. Pápa, 1941., Lampérth Géza: A pápai református főiskola története 1534—193l—Pápa-,
1931.)
6
A tótvázsonyi ref. lelkészi hivatal Emlékkönyve. Kézirat. Tótvázsony, 1870. 8. p.
7
Superintendensi végzések másolatai és egyházközösségi jegyzőkönyv 1825-1883. Tótvázsony,
1839. május 9-i gyűlésén bejelentik, hogy május 22-én szerdán délelőtt „a pápai Református Collegium
új épülethelyére, s azon leendő építésre való alamizsna beszedésre" a küldöttek megjelennek.
8
„Fel van róla jegyezve, hogy minden napon reggel és este mindenkor ott buzgólkodott az
Isten házában jó példával másoknak." | Tótvázsonyi református egyház története. Összeállítva 1930.
Kézirat. |
4
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A tótvázsonyi református egyház Emlékkönyve a 8. oldalon emlékezik meg a
Kazay házaspárról: „Tekintetes idősb Kazay Gábor úr, több t.n. vármegyék táblabírája, a veszprémi ev. ref. egyházmegye segédgondnoka és Veszprém megye pénztárnoka; született 1763-ban meghalt 1840-ben, s neje Tekintetes Siskei Oroszy Juliánná
született 1766-ban - meghalt 1842-ben." Hozzáteszi még az Emlékkönyv, hogy
„vallásos lelkületű úri pár volt". Végrendeletében sem felejtkezett meg a tótvázsonyi
egyházról, 800 ezüst forintot hagyományozott az egyházi épületek kijavítására.9

Kazay Gábor

Itt áll tehát előttünk a jómódú, megyéje és református egyháza szolgálatában
kitűnő birtokos nemes, akinek vallásos érzelmeit a tótvázsonyi ekklézsia még évtizedek múlva is felemlíti.10 Élete az európai és a magyar történelem viharos évti9

A tótvázsonyi ref. lelkészi hivatal Emlékkönyve. 9. p.
~*
Például: „1826-ban 2 harang megrepedt s' helyette egy újat öntöttek 8 mázsa súlyban. Ezt a harangot, amelyet. Kazay Gábor a maga fogatján hozatott meg Pestről, július 14-én húzták fel. \ Tótvázsonyi ref. egyház története. ]
10
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zedeit ölelte fel. Érett ifjúként élte meg a francia forradalmat, meglett férfi volt,
amikor a napóleoni háborúk reszkettették meg Európát, és élete alkonyán a reformkor nagy változásokat sürgető mozgalmai kötötték le figyelmét. Átélte a Martinovics-féle összeesküvés izgalmait, bár abban bizonyára nem volt része, de nem nézhette közömbösen a világnak azt a változását, amit Magyarországon a felvilágosodás
és a francia forradalom eszméinek terjedése okozott. Azok közé a művelt köznemesek közé tartozott, akik a francia ,.harmadik rendet" nálunk némileg pótolták.
Ez a nemesség nem volt mentes a magyar társadalmi fejlődésből következő számos
ellentmondástól, melyek e kort jellemzik. Mint Mátrai László mondja: „az a köznemesség, amely majd 48-ban élére fog tudni állni a polgári célkitűzésű forradalomnak: a felvilágosodás korában még nem került olyan gazdasági-társadalmi helyzetbe,
hogy világosan megláthatta volna érdekeinek azonosulását a tömegekkel és szembefordulását a főnemességgel. A XVIII. század második felében zajlik le a köznemesség
helyzetében az az eltolódás, amely ebbe az irányba mutat, és ennek az eltolódásnak a
különféle fázisait, nagyobb vagy kisebb ellentmondásait tükrözteti a magyar felvilágosodás."11 Ez a felvilágosodás eszmekörében élő köznemesi generáció közel kerülvén a deizmushoz, csak a vallásos nézetek tekintetében radikalizálódott, de társadalmilag forradalmárrá nem válhatott. Ebben megakadályozta őt merev osztályszemlélete.
Kazay Gábor egyéniségében és művében az ellentmondás annyira konkrétan
jelentkezik, hogy szinte típusnak fogható fel, s ez teszi különösen érdekessé ezt az
inkább olvasmánynaplónak beillő kis könyvecskét. Plasztikusan tájékoztat bennünket a felvilágosodásban radikalizálódó, ideológiailag a végső konzekvenciák
közelébe jutó köznemesség gondolkodásáról. És mindezt úgy teszi, hogy a nemesi
vármegyét, rendi kiváltságainak évszázados bástyáját, fenntartás nélkül szolgálja,
éppen úgy mint református egyházát, melynek egyházkerületi világi tisztviselője.
De vajon világnézeti téren is egyértelmű dogma-hű kálvinistának mutatkozik-e?
Erről tájékoztat minket őszinte filozófusi észrevételeket, egy éppen nem dogmatikus
hitvallást tartalmazó kézirata.
A könyv tartalmát a források felderítése nélkül mutatom be, mivel a szerző
utalásai eléggé bizonytalanok. A források teljes tisztázása igen részletes szövegkritikát tenne szükségessé, amire jelen keretek közt nem vállalkozhattunk.
Már elöljáróban megállapíthatjuk, hogy a könyvecske nem mutat világos szerkezetet. A témák nagyjából elkülöníthetők ugyan, de az ismétlődések, a mondanivaló laza kapcsolódása azt a benyomást kelti, hogy csak különböző olvasmányok,
beszélgetések nyomán felmerült gondolatok lejegyzése során keletkezett. Szerzője
könyvtáráról Szabó Károly12 is említést tesz, de nem világos, hogy az idősebb Kazay
Gábor könyvtárát említi-e, vagy pedig testvérének Benjáminnak fiáét-e? Ha az
utóbbiról van is szó, akkor is föltételezhetjük, hogy nagybátyja könyvtára került
hozzá. De bármint is volt, írásaiból ítélve idősebb Kazay Gábor sokat olvasó,
könyvgyűjtő ember lehetett.
11

Mátrai László: Gondolat és szabadság. Bp., 1961., 241. p.
Szabó Károly: Mándi Márton István a helvét hitvallásnak pápai főiskolájának alapítója s
ugyanott a bölcsészet és mennyiségtannak negyvenegy évig rendes tanára. Pápán, 1860. 53. p.
12
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Mindenekelőtt kifejti - a felvilágosodás-kori valláskritika felfogása szerint
-,' hogy minden vallást az emberek gondoltak, és formáltak ki, még pedig azért,
mert az ember babonás, és babonás azért, mert félénk, és azért félénk, mert tudatlan.
„Primus in Őrbe Deos fecit Timor." (1. p.) Az ijesztő természeti tüneményeket megszemélyesítve imádta az ember. Ez tűnik ki már - Kazay szerint - Ádám, „a mythusi"
első ember viselkedéséből, mivel ez is csalással próbált félelmében az emberi személynek elképzelt bosszúálló Isten ellen védekezni. Általában a Bibliából, a mitológiából, a római történelemből, de még a híres felfedező Cook kapitány „kook
földkörül hajókázó" (5. p.) útiélményeiből, de Lagos, Amerika és Peru bennszülötteinek vallásos szokásaiból vett példákkal is csak azt bizonyítja, hogy a vallás a
félelem szülötte, és erkölcsi elferdülések okozója, még pedig abban a mértékben,
ahogyan a természetes egyszerűségtől eltávolodik.
Szinte ellenszenvnek minősíthető az az indulat, amivel Mózest bemutatja és
bírálja. Elismeri ugyan, hogy „különös, Nagy Tálentomú ember" (8. p.), de legfőképpen despota volt, aki a morális vallásba nem kevesebb babonát és „fanatizmust" tett mint a pogányok. Különösen felháborítja a világ teremtésének, Ádám
bűnbeesésének mózesi előadása. És végül így kiált fel: „De - ki győzné Mózesnek
- ennek, az egy részről - Juhok pásztorából lett Kegyes Embernek, Nagy Prófétának,
hatalmas Hadi Vezérnek, Nagy Philosophusnak, Reformátornak s. a. t. - Más részről, Kegyetlen Despotának, a' ki az Isten neve, s' ráfogott parantsolatja alatt: - a
Városiashoz, s Tsudatételekhez értvén, a szegény Zsidókon Barbarus és Tyrannus
módon kegyetlenkedett)!' (14. p.) Nem kevesebb bírálatban részesülnek az „OTestámentomi Sz. Próféták" (15. p.), akik a tudatlan és babonás népnek kegyetlen
tyrannusai voltak. így mutatja be sorra az Ótestamentum nagyjait: Sámuelt, „a vén
és ravasz papot" (16. p.), Sault, Dávid királyt, azután Hoseás és Ezekiel prófétákat
említi.
Egy váratlan fordulattal az indiai vallásos szokások, „vakbuzgóságok" kritikája
következik egy oldalon, ahol inkább a hindu papok erkölcstelenségét emlegeti és
azt az ismeretes szokást, hogy az Özvegy férjének holttestével kénytelen magát
elégetni. „De a ravasz Papok, - erővel kényszerítik Őket az Hlyen barbárságra; mivel
ez által sok kincset kapnak." (18. p.)
Ez után következik az Újtestamentum ismertetése és egyúttal bírálata.
így kezdi: „Az Ujj-Testámentomba is - Fájdalom) - ezer példáját látjuk, a
Vakbuzgóságnak, Babonának, a Fanatizmusnak - a Mózesnek és a Jésusnak ErköltsTudományokat, Mystériumá, homájá, babonává, s Bálvány Imádassa, és Komédiává
tettékW" (19. p.)
Legnagyobb botránykő a szemében a Szentháromság dogmája, melyet - ámbár
kálvinista volt, és nem unitárius - minden további nélkül elvet. Az ortodox papok
a pogány hindu vallást követték, akik a „Brámát, Vischnut, és Schivát egy Istennek
- és - ugyan akkor, - háromnak is - tartották, s képzelték." (24. p.) Még a napimádást
is különb dolognak tartja ennél. Az Ó- és az Újtestamentum istene helyett itt fejti
ki a maga „morális isten" elvét, és rögtön kijelenti, hogy az egy isten tisztelet elrontásának első és fő oka Jézus. Annyit elismer, hogy Jézus erkölcstanító volt, feddhetetlen életű és az istennek lélekben való tiszteletét munkálni akaró ember. De végül
is „mint egy szegény Zsidó Rabinus, mindenektől megvetve - úgy nézetik". (21. p.)
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Váratlanul ismét Mózest kezdi bírálni és a világteremtését babonás, sőt „mesés"
dolognak mondja. E kitérés után újra az Újszövetségről és Jézusról vallott nézetei
következnek. Szerinte Jézus szereplése, Zakariás próféta ravasz fondorlatainak
eredménye, aki bebeszélte a szegény ácsnak, hogy ő próféta, sőt annál is több messiás. Végül fölteszi a kérdést, hogy ki volt Jézus? És felel rá „Philosophusi"
módon való következtetésében: „káromlás nélkül - elmondhattyuk, - hogy, a Jésus
- sem Világi Messiás Király: annyival inkább, megváltó, bűntől szabadító Isten Krisztus, nem volt. Nem volt Isten, de azért mint példás Jő erkölcsű embert, és Morált
tanítót, illő tiszteletbe tartanunk, - jó példáit követni szükségl" (41. p.) A Szentháromság dogmájának elvetése és Jézusról vallott nézeteiben megmutatkozik a tételes református hit tagadása.
Jézus életével és személyének „philosophusi" értékelésével végezvén, arról kezd
beszélni Kazay Gábor, hogy milyen eretnekségek támadtak rögtön Jézus tanítása
nyomában: gnosztikusok, dokéták, montanisták, manicheusok, nesztoriánusok.
Legnagyobb rokonszenvét az ariánusok keltik fel. Megemlékezik Ágostonról és
Pelagiusról. Ágostonról azt mondja, - hogy „a Scholasticus, Obscuráns Páterek
közt, - derék ember volt", (47. p.) de tudásban alatta maradt a jószívű és tudós
Pelagiusnak.
Miután az eretnekségek történetét elintézte, különös részletességgel szól a
pápistákról, élesen bírálja a katolikus tanításokat és vallásos szokásokat. „Babonává, s Vakbuzgósággá tették; a kárhozatos Misével, mellyet a tudatlan Nép - azt
sem tudja, - mire valói - A sok Pántomimiai figurákat, s Theátrális declamátiokat;
ide-oda-való mozgásokat, láttja, - de nem értil" (49. p.) Összehasonlítja a mohamedán vallással és azt a keresztyénység fölé helyezi, mert „a Dogmájok is nem ollyan
Trinitási Mysterium, - hanem a Testi ember megfoghatásához van alkalmaztatva."
(54. p.)
Egy helyen Bengelre,13 a híres református theológusra és thübingeni profeszszora hivatkozik, aki 1742-ben megjósolta, hogy Krisztus újra eljön az 1836-ik
esztendőben. Ezt a képtelenséget saját maga megtapasztalta, és cáfolni is tudja.
„Hiszen én, 74 Esztendős Kazay Gábor - a ki ezen - Morális isten ditsoittésére czélozó, s Babonát rontani kívánó, Philosophusi Értekezésemet tsináltam s reszkető
kezemmel írtam: Élek - Eszemen is vagyok, hála Istennek]" (56. p.)
Origenes és a flagellánsok egymásután következnek. Azután a katolikus ünnepek
képtelenségét magyarázza, és miután a katolikusokat ilyen keményen megbírálta,
az újabb protestáns szekták: quakerek, shakerek, és herrenhutiak, metodisták
bemutatására tér át.
A különböző szekta-alapítókkal szemben siralmas ellentétként jelentkezik a
könyvben a pápák története. (VII. Gergely, III. Sándor, V. Kelemen és VI. Sándor
65-70. p.)
A sötétség uralma és a „bűnvására" után jelent meg végre „a világosság, az
áldott reformáció". Luther, de különösen Calvin eléggé enyhe bírálatban részesül13
Johann Albrecht Bengel (1687-1752). Számos teológiai munkát írt. Az 1746-ban megjelent
Weltalter с. művében írta meg a világ végének időpontját.
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nek, de főként, azért, mert a pápák és a katolikus fejedelmek - XIV. Lajos, II.
Fülöp - kegyetlenül üldözték követőiket.
Fölteszi most már a kérdést, hogy melyik az igazi vallás? Egyik sem - ez az
eddigiek után egyedül lehetséges felelet. Jézust akár cselekedeteit, akár példabeszédeit nézzük - csak embernek mondhatjuk. Nem tekinthető csodának a keresztény
vallás elterjedése, különben is - teszi hozzá - a keresztények legalább olyan kegyetlenek voltak ellenfeleikkel, mint amilyenek a pogányok velük szemben.
így azután - mondja Kazay - föl lehet már tennünk az utolsó kérdést: „Mellyik
Sectának, vagy Felekezetnek, igaz a Dogmáját' - Felelet: „egyiké sem IgazV Csak
a morál és filozófia vezetheti az embert jóra, és minden vallást el kell vetni. Lucretiust idézi végül: „Tantum Religio, potuit svadere malorum".u
Ezután különböző „hálaadások" következnek. Elsősorban II. Frigyesnek, a
„burkusok" halhatatlan királyának mond hálát, azután II. Józsefnek, „a ki a Babonát,
Vakbuzgóságot, s Fanatizmust, széles Birodalmaiban megrontotta" (92. p.), továbbá
II. Lipót császárnak és királynak, a többi bölcseknek „Leibnitznak, Rous$onakf
a csípős Voltérnak, a mélly bélátásu Szelíd Kantnak, Fichtének, Schellingnek".
Hálálkodik még Bülownak,15 „Prussus Status Ministernek," a tudós és népoktató
Krugnak16 és Rotteknek.17 A legnagyobb hálálkodással ír Langsdorffról,18 akinek útleírásai a hosszú, unalmas, vidéki estéken elvitte Kazayt a világ távoli tájaira.
Az utolsó oldalakon következik Kazay Gábor hitvallása. Szerinte az ő vallása
olyan, melyben különös módon keveredik valamiféle deista istenhit a világnak
megfoghatatlan módon való teremtéséről és egy lényegében materialista kételkedés
az örök életben: „Mi gondom nékem, a halálom után történhető, s megsemfoghatö
képzelt s ditsért életre, - boldogságra, vagy Örök Kárhozatra? - Elég az, hogy - Ha,
- lesz Örök élet, és boldogság: részem lesz benne: - ha, - nem lesz: semmit sem vesztek vélel" (95. p.)
A „hálálkodások" között megemlíti a „magyar Kánt", a halhatatlan Márton
István19, a pápai professzor nevét is. Ha az előbb ismertetett gondolathalmazban
valami rendszert tételezünk fel, az Kazay olvasmányainak és érdeklődésének egy
14

Magyarul: Csak a vallás volt képes a rosszra tanácsot adni.
Fiedrich von Bülow, (1762-1821). 1805-ben porosz állami szolgálatba lépett. 1817-től az
államtanács tagja.
16
Wilhelm Traugott Krug, (1770-1842). Frankfurtban, Königsbergben és Leipzigben tanított.
Számos filozófiai munkát írt.
17
Karl Wenzeslaus Rottek (Rotteck), (1775-1840). A freiburgi egyetem történelem tanára, később az államtudomány és természetjogköréből előadásokat tartott. Felvilágosodott, hazáját szerető
ember, ki az emberi szabadságjogok védelmében a cenzúra ellen számos művet írt.
18
Georg Heinrich Freiherr von Langsdorf (1774-1852). Természettudós. Utazásai során
ellátogatott Portugáliába, Spanyolországba, Svédországba. Résztvett a Krusenstern expedícióban,
rrajd Észak-Amerikát és Dél-Amerikát bejárta. Műveinek legnagyobb része útleírásokat tartalmaz.
19
Mándi Márton István (1760-1831). Középiskoláit Kecskeméten, teológiai tanulmányait
Debrecenben végezte. 2 évig a göttingai egyetem hallgatója. 1790-től a pápai gimnázium tanára,
majd később igazgatója lett. Nevéhez fűződik a gimnázium új épületének megteremtése és főtanodává.
szervezése. Előadásait magyar nyelven tartotta, míg az 1815-i kerületi gyűlés a latinnyelvű tanítást
nem tette kötelezővé. Filozófiában Kant elveit fogadta el. Számos filozófiai, teológiai, nyelvészeti
tárgyú műveket írt, ezek között szerepelnek olyanok is amelyek kéziratban maradtak fenn. (Szabó
Károly: Mándi Márton István. Pápán, 1860. - Tóth Endre: Mándi Márton István élete. Pápa, 1931.)
15
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határozottabb irányától származhat. Egy ilyen határozott irányt valakinek a befolyása és személyes hatása adhatott a tótvázsonyi birtokosnak, s aligha tévedünk,
ha ezt a hatást, és befolyást mándi Márton István pápai professzornak tulajdonítjuk. Kazay Gábor érdeklődése a pápai főiskola iránt már ismeretes előttünk, és az
iskolával való kapcsolat20 eléggé megmagyarázza a főtanodát szervező mándi Márton István és a jótevő Kazay Gábor kapcsolatát. De többről volt szó, mint barátságról. Eszmei közösség is állt fenn a két férfi között. Kazay „morális vallása" és
„morális istene" nem állhatott távol attól a gondolatkörtől, amiben Márton István
sok ellentmondást keltett Keresztyén morális kathekizmusa21 létrejött. Az egyházkerület 1818 július 1-2-én tartott consistoriuma nem fogadta el tankönyvnek, mivel
sok kérdés és felelet nem elég világos benne. A könyvet és íróját a Tudományos
Gyűjtemény következő évfolyamában marasztaló kritika érte. Az egyik M. A.,
a másik A. aláírással. A Kazay Gábor könyvtárában talált példányon ceruzával a
két rövidítés kiegészült: Molnár Albert téti plébános, a másik Aranyi István debreceni teológiai professzor nevére. Tehát úgy katolikus, mint református részről
kifogások merültek fel ellene. Ebből az érdeklődésből feltételezhetjük azt, hogy
Kazay Gábor műve ezekre a kritikákra feleletként és mándi Márton István művének
igazolására íródott. A két recensióra Mándi válaszát nem közölte a folyóirat.22
Mindenekelőtt az a kérdés merül föl, hogyan juthat egy református teológus
ahhoz a deista23 felfogáshoz, amely Kazay Gábor morális vallásának lényegét
teszi. A továbbiakban részletesebben ismertetem mándi Márton István kátéját,
hogy tisztábban láthassuk, mit tanulhatott Kazay Gábor mándi Márton Istvántól,
s így e kérdésre választ kaphatunk.
A kálvinizmus a Biblia szabad vizsgálatát hirdeti. Ennek ellenére szigorúan
zárt, dogmatikus rendszerrel körülbástyázott tételes vallás. A Bibliának azt a lényeget elvető kritikáját, amit Kazay Gábortól hallottunk, ez a keresztyény vallás,
a kálvinizmus nem fogadhatja el. Mándi Márton Istvánt kötötte egyházának hivatalos tanítása, mindenekelőtt a Biblia és a kálvini Institutio.
Lássuk most már, hogyan oldja meg azt a problémát, amit Kazay Gábor csak
minden tételes vallás félreállításával látott megoldhatónak. A könyv Élőbeszédének X-XI. lapján a következőket mondja: „Talán képzelődhetne ugyan valaki úgy,
mintha a Vallási Könyveknek változtatása, a Symbolikus Könyvek2^ tekintetével
ellenkezne: de roszszul. Mert mivel a Protestánsnak a Symbolikus Könyvekhez való
20
1840-ben „Gál Lajos távozásával, maga a főcurator idős Kazay Gábor ment Pápára papért, ő
hozta el Német János tanárt, kiben méltó utóda lett Gál Lajosnak. (A tótvázsonyi ref. egyház története.)
21
Keresztyén morális kis katekhismus a helvetziai vallástétellel megeggyezőleg a magános olvasóknak számokra készítette s kiadta Márton István professor. Betsben, 1817.
22
Kazinczy Ferenc közbenjárására a Magyar Kurir szerkesztősége külön füzetben kiadta
mindkét recenziót és Márton István válaszát, valamint Horváth Ádám és Kazinczy Ferenc - kik
szintén deisták voltak - nyilatkozatát.
23
A deizmus az istenfogalom létrejöttét mindenféle kinyilatkoztatástól, vallástól függetlenül,
tisztán észérvek, racionális meggondolások következményének tekinti. A vallások személyes istenét
nem fogadja el. Marx a vallástól való megszabadulás kényelmes módjának tekinti, mert a materializmusig nem jut el, de a maga korában mégis haladó „filozófusi" gondolkodással függ össze.
21
A reformátusuk szimbolikus könyvei: a Kálvini Institúció a genfi, heidelbergi káté stb.

314

köttetése, sem az emberi Rendeltetést, sem az emberi Jussokat, sem a Személybeli
méltóságot, sem utoljában a Tökélletesedést soha sem tette s nem is tehette semmivé:
tehát ha Soha Symbolikus Könyveinktől el nem távozunk is, a mit nem is akarunk,
ezen megköttetésnek az az igaz értelme, hogy a Reformátusnak, nem szabad ugyan
többé a Helvétziai Vallás tételtől viszszafelé menni, s hátrálni; de ugyan őneki, Vallástételének megtartása mellett, valamint a Morális Kultúrában, úgy a Tudományban is
edgyaránt előremenni kötelessége". A helvéciai vallástétel, és a felvilágosodás
eszméi szerint fogalmazott morális kultúra és tudomány bizonyos pontban érintkezik. Az érintkező pont nyilván csak a tisztán emberi, tehát nem bibliai kinyilatkoztatott igazságokat követő magatartásban fejeződhet ki. Megmarad tehát Mándi
István számára továbbra is a probléma: miként írjon katekizmust egyrészt a kálvini szimbolikus könyvek tiszteletben tartásával, másrészt a deista felvilágosodott
morális kultúrára való nevelés szándékával, úgy, hogy közben a cenzúra éberségét
is kijátsza. Élőbeszédének XI. lapján a következő megoldást olvashatjuk: „De mi
módon lehet hát meg, kérdhetné valaki, ez a Vallástudományba való előrehaladás a
néíkül, hogy ezzel a Symbolikus Könyvekhez való köttetés valami sérelmet ne szenvednél - Úgy, és tsak úgy, ha a Katekhizmus, a már megállapított Hitágazatoknak
szoros megtartása mellett, igaz értelemben practica Tendentiájú, és így ollyan móddal
van alkotva, hogy az mindeneknek felette a tiszta Evangéliomi indulatnak, s a jó
Erköltsöknek a Szívbe való meggyökeredzéseket, azoknak a polgári életbe való virágoztatásokat, következésképpen az erköltsi tselekedetekben foglalatoskodó szent s
kegyes életnek előmozdítását, edgy szóval a mindenes és munkás felebaráti Emberszeretetet tárgyazza, következésképpen a Hitágazatokat, a Szentlélek gyakorlására
veszi eszközül. Es mivel minden lehető esméret, minden Tudomány s minden Hit is
magokba véve tsupa eszközök, de maga a Tzél, és így a Főjó, az Akaratnak Jósága,
a mi még az örökkévalóságban is tzélul leszsz fenn". Azonnal szembe tűnik a „Főjónak" az akarat jóságában való megjelölése, ami már egész közel jár ahhoz, amit
Kazay Gábor „Virtus"-nak nevez, „melynek temploma az egész világ".26
A katekizmus írója egy lépéssel tovább megy művével kapcsolatos magyarázkodásában. A hitágazatok az erkölcsi (természetes erkölcsi) célok felett nem állhatnak.36 Sőt ennél is többet mer állítani, mégpedig azt, hogy a hitágazatokat ugyan
megváltoztatni nem szabad, de viszonyuk a természetes erkölcshöz úgy rendezhető,
hogy a tételes hitvallás az emberek erkölcsi céljainak - Kazay moráljának - alárendelhetők. Ezt óvatosan így fogalmazza meg: „valamint azokat a (hitágazatokat)
változtatni nem szabad: úgy ellenben azokat erköltsi Tzéljainkra használni, szoros
kötelességünk. A minthogy akármi Vallástársaság is mind a maga Rendeltetésének,
azzal felelhet meg legjobban, ... (ha a reábízottakat) az erköltsi kötelességes életnek
szent tzéljaira tusakodik felnevelni." (XI-XII. p.) Megváltozott tehát a vallási hittételek és a Kazay által ismertetett filozófusi morál értékrendje, az utóbbi javára.
Néhány oldallal később Márton István már leplezetlenül nevén nevezi katekizmusának főtárgyát: „a Mindenes Morálnak (Doctrina Morális Universalis) Funda25
„a babona és vétek — annak áldozatja a széles Mindenség — a Világ temploma — a Virtus annak
Istene" (Kazay Gábor: Theodicaea. 104. p.)
26
„... látni való, hogy valameddig a Hitágazatok a mi erköltsi Tzéljainkat s emberi rendeltetésünket nem akadályoztatják." XI. p.
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mentomos Rajzolatja". (XIX-XX. p.) Hiányoznak ebből a katekizmusból a dogmatikus tételek, és helyettük a filozófus által az emberi természetből, az erkölcsi
érzésből kikövetkeztetett igazságok vannak. Most már könnyen érthető a kálvinista teológus professzor részéről a heidelbergi katekizmus diszkrét, de eléggé nyílt
és világos bírálata.27
Az ő katekizmusa - mondja Márton István - tudományos katekizmus, „nincs
ez mende-mondára vagy tsupa tekintetre^ építve (XXIII. p.). De azért ő sincs híjával a „tekintetnek". A morált, a maga természetes vallását a hivatalos kálvinista
vallástól nem akarja elszakítani.
Különösen hangzik a bibliás keresztyén szájából az a nézet, hogy a gyermekeket a Szent írástól még távol kell tartani, mert annak „napkeleti és a mi szólásunk
módjától egészen különböző stílusát" még nem értik meg. (XXIV. p.) Még határozottabban is nyilatkozik Élőbeszédének XXVII. lapján: „a morál az ember nevelésnek
célja, a hit pedig annak tsupa eszköze". Ezzel elérkeztünk Kazay Gábor „Theodicaea"
munkájának alapgondolatához: „Csak a Morál - melly, az egész Világon eggy;
- szükség tehát az Embernek.29 Ez az alapgondolat, mint ahogy Kazay maga mondja
Kanttól származik, érthető, hogy ez a gondolat visszhangzik a „Magyar Kánt"
kis katekizmusában is.
Nem lehet célom Márton István katekizmusát minden felvetett kérdése szerint
ismertetni, de annyit már az előszó áttekintéséből is megállapíthatunk, hogy alapgondolata egyezik Kazay Gábor már előadott eszméivel vagy nézeteivel, csak tárgyalásából hiányzik Kazay szinte jakobinus szenvedélyessége.
Annyit mégis el kell mondanunk, hogy a katekizmus 571 kérdéséből csak
77 foglalkozik a vallással, a többi vagy az isteneszmétől teljesen elvonatkoztatott
természetes erkölcsöt tárgyalja, vagy egy lényegében deista, „theodicaeás" vallásosságra oktat. A tételes vagy kijelentett vallás csak az 510. kérdéstől kezdve téma.
Érdemes megnézni, hogy a természetes és kijelentett vallás közt milyen különbséget tesz a katekizmus. „509. kérdés: Mi a Természeti Vallás? Az a mellynek Hitágazati, magából a természeti Okosságból vétetnek, és a melly az Okosság pallérozódásához képest, időről időre tökélletesedhetik. 510. kérdés: Mi a Kijelentett Vallás?
Az, a mellynek Hitágazatit egyedül az Isteni Kijelentésből, vagy is a szent írásból
tudhatni." (101. p.) Végre az 519. kérdésnél tér rá arra, hogy „te mitsoda Vallású
vagy? En Református Keresztyén vagyok". De nem szabad azt gondolni, hogy az
ezután következő kérdések és feleletek már csak a kijelentett református vallással
foglalkoznak. Az ember kötelessége ugyanis - írja a szerző - „a virtusos élet öregbítése" és mi sem természetesebb, hogy a református egyház „virtusra törekvő társaság, virtus szövetség vagy ekklézsia". (538. kérdés.) Mivel a „virtus" az egész
világon egy, keresztyén ekklézsia is csak egy van, bár látható és külső rendtartásai
szerint különböznek egymástól, úgy, ahogy a polgári országok.
Az 562-563-ik kérdésben ismét találkozunk Kazay Gábor által is vallott nézet27

„ Részemről bizonyossá tehetem az Olvasót, hogy a' mi Hejdelbergai 's gyermekeink által tanultaim szokott Katekhismiisunknak első kérdése, a' gyermeki megfoghatásra nézve nehezebb, mint ezen
Katekhismus öszveséggel." (XX. p.)
28
tekintetre = a Szentírásra, a hagyományokra.
29
Kazay Gábor: Theodicaea. 96. p.
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tel. A vallás, az egyház, tehát lényegében „virtus szövetség" és az ünnepek, az
isten tiszteletek, ,,a sákrámentumok" kiszolgáltatása mind csak arra valók, hogy
a virtus szövetség megtartására emlékeztessenek, a virtusos indulatokat felgerjeszszék, különben minden „vallás tzeremónia, az erköltsi kötelességek tellyesítése nélkül, tsupa babona és bálványozás". Az utolsó kérdés így hangzik: „Van e tökélletes
külső Keresztyén Ekklésia a világon? Edgy étlen edgy sints, Mert akár a Tudományra,
akár a jó Erköltsökre, akár a Vallási tzeremóniákra, akár az edgyházi igazgatásra
nézve, minden látható s külső Ekklésiák, mint tsak emberekből álló Társaságok, tsak
időről időre kissebb s nagyobb mértékbe tökélletesedhetők mind Világ végezetéig.'*
Ezzel a szkeptikus nyilatkozattal fejeződik be a pápai professzor katekizmusa.
Azt nem lehet állítani, hogy filozófiai tartalma szerint materialista, vagy akár ateista
lett volna, de a magyar felvilágosodás óvatosan haladó deista álláspontjához mégis
közel jutott. Nem olyan következetes, mint barátja, Kazay Gábor. Mint már Mátrai László megjegyezte: mándi Márton István csak idézőjelben mondható haladó
protestánsnak.30 A nyilvánosság előtti szereplése és a most ismertetett katekizmus
egy óvatosan számító, éppen nem forradalmár, de mindenképpen felvilágosodott
protestáns teológust állít elénk. A katekizmusban kifejtett nézetek egybevetése
barátjának, Kazay Gábornak Theodicaeajáwsd, talán mégis megengedi azt a feltevést, hogy Márton István sokkal radikálisabb nézeteket vallott baráti körben, mint
amivel a nyilvánosság elé mert lépni.
Kazay Gábor nem lehetett tudományosan képzett filozófus, csak gondolkodó,
olvasgató vidéki birtokos nemes, aki osztálykötöttségében megmaradva, késő öregkorában „a morális valláselméletében" csendesen lázadozott a „virtus" nevében a
vakbuzgóság, a babona és „fanatizmus" ellen. így tehát folytatója volt annak az
íróasztal fiókjának dolgozó felvilágosodás kori filozofáló nemzedéknek, melynek az
irodalmi megnyilatkozásig már el nem jutó filozófiai iskolázottságát és érdeklődését
Sándor Pál 31 is bemutatta.
Kazay Gábor, barátjánál radikálisabban gondolkodó kálvinista köznemes és
Márton István most együtt bemutatott írásai tanulságosan szemléltetik, hogy menynyire ellentmondásos ennek a protestantizmusnak haladó volta, amely eljut ugyan a
deizmusig, de egészében ez a hazai protestáns értelmiség, társadalmi kötöttségei
miatt, világnézetileg hajlott a kompromisszumra. Ezt mutatja az a logikai törés,
mely aufklärista-deista okoskodások ellenére, legalább formailag a kinyilatkoztatott vallással szakításig eljutni nem engedi.

Mátrai László: Gondolat és Szabadság. 249. p.
Sándor Pál: Afilozófiatörténete. 1. köt. A Marx előtti filozófia története. Bp., 1965. 500. p.
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UN PETIT NOBLE DÉISTE Ä L'ERE DES RÉFORMES
(Resume)
Au cours de l'année 1967, la Bibliotheque de l'Université de Budapest entra en possession d'un
petit manuscrit en langue hongroise du début du XIXе siecle, ayant pour titre „Theodicaea" (cote
Mss. F. 107) et pour auteur G. Kazay, un seigneur terrien de la Transdanubie, qui avait compose cet
opuscule dans sa gentilhommiére de Nagyvázsony quelques années avant sa mórt, survenue en 1840.
Gábor Kazay fut un petit noble Protestant d'une generation entre la ,,Philosophie" et Гёге des
réformes, ouvert aux idées du progres et de la libre pensée. Quoiqu'attaché ä sa religion calviniste plutőt par tradition familiale, habitude et conviction politique - , il parvint dans son ouvrage, en
répudiant la religion positive et la révélation chrétienne, á une extreme conception déiste frisant
presque le matérialisme.
Dans les limites des données biographiques ä sa disposition, l'auteur éclaircit let circonstances
familiales et la facon d'etre de Kazay. Ce furent ces recherches qui l'amenerent ä presenter l'oeuvre
dTstván Márton de Mánd, l'inspirateur idéologique de Kazay, professeur ä l'école supérieure calviniste de Pápa. L'auteur établit qu'entre Kazay et Márton l'identité essentielle des rapports intellectuels, des idées et de l'argumentation se dessine clairement. II est également facile ä démontrer que
la redaction priidente de Márton, déterminée par ses charges de pasteur et de professeur d'une église
réformée conservatrice, n'aboutit nullement ä une position d'esprit contraire aux idées de Kazay.
Quant au radicalisme de ce dernier, il s'explique par la condition sociale plus indépendante d'un seigneur terrien, de mérne que par le fait que Kazay travaillait pour son tiroir. II n'avait partant á craindre
in les vexations dénonciatrices de la censure, ni Celles des lecteurs réactionnaires. Tant s'en faut que
la „Theodicaea" cache des vues revolutionnaires. Cette possibilité est exclue par I'appartenance de
classe de l'auteur, aussi bien que par la mentalité d'un noble se plaisant bien ä combattre, en
théorie, les ideologies religieuses, mais defendant — d'un point de depart essentiellement contrerévolutionnaire - sa position sociale trés avantageuse.
Malgré ces reserves, il nous est néanmoins permis de considérer le livre de Gábor Kazay comme
un document interessant. La nouvelle acquisition de la Bibliotheque de l'Université nous offre un
tableau trés suggestif du tour d'esprit et des lectures de la noblesse campagnarde protestante progressiste, nourrie des idées du siecle des lumieres.
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HEGEL ON RELIGION AND ATHEISM
LÁSZLÓ MÁTRÁT

It is often said - and there may be a grain of truth in it - that it is practically
possible to understand any philosopher from a single basic idea of his. This somewhat belletristic contention holds true chiefly of those philosophers who have,
in point of fact, devoted their whole oeuvre to the analysis of a single problem
(as e. g. Socrates, Augustine, Pascal, Kierkegaard, or Nietzsche) - and applies least
of all to those figures of the history of philosophy who did not try to attain an
integrated conception of the universe through the solution of a single problem,
but who considered it from the outset their object in life to formulate a complete
world concept (as e. g. Plato, Aristotle, Thomas Aquinas, and most classic representatives of modern philosophy). As far as the latter are concerned - whether
they have created a genuine system or not -, though we wish to analyze, from a
modern standpoint, only one or other of their conceptions, we cannot avoid to
pass judgment also on their „whole system". This goes for Hegel too: even if our
object is to examine only his doctrines concerning religion and atheism, such an
analysis of a part of his system will necessarily bear on, and apply to, its entirety.
Objectively, it is therefore hardly necessary to give grounds for examinig this
or that part of Hegel's philosophy. All the more important is, however, the subjective side of the question, namely to indicate the point of view which has induced
us to study just the particular problem chosen. On what score do we, in the midst
of our numerous actual and urgent philosophical cares, deem also the subject at
issue likewise urgent and actual?
a) Surely, we do not deal with Hegel simply because nowadays this becomes
increasingly fashionable. Who can count the past Hegel-fashions, Hegel-renaissances, seeing that they have changed not only in time, from age to age, but have
always differed also from country to country, and do so even today? In a theoretically shaky, but for the documentary practice useful book, W. Raimund Beyer
distinguishes 15 types of Hegel-interpretations, beginning with the quondam leftwing and right-wing Hegelians, through the fascist, Catholic, Evangelical Hegel,
down to the existentialist Hegel of our times, intimate mainly in French philosophy.
Such a fashion may at the very best inspire men of letters avid of philosophical
„sensations"; but serious philosophers are - more likely to be diverted by it to
other subjects.
b) However, it is not some kind of individual reason, or personal sympathy
either, which, in the second half of the 20th century, may prompt somebody to a
careful analysis of Hegelian philosophy, since his ponderous and hopelessly abs319

tract, Germanic style can hardly be called fetching and prepossessing. Hegel's
obscurity is - unfortunately - no legend, and the immanent, logical beauty of his
oeuvre reveals itself only to those who with great asceticism and long, dreary labour
have come to master his whole system. So this is no incentive either to delve into
Hegel.
c) Apparently beyond dispute were an investigation into the history of philosophy (in the traditional philological sense of the word), which, reviewing and
summarizing what has been written on Hegel, attempts a sound reconstruction of
the real past, that is - by a thorough analysis of Hegel's concrete course of life, as
well as of his historical and social determinations, etc. -, to form, from the mass of
nebulous or contradictory data, a plausible conception of Hegel's true philosophical
message. A model in this respect (I wont say whether an attractive or a deterrent
one) could be W. Dilthey's „Jugendgeschichte Hegels", which, on the basis of
Hegel's early theological works, endeavours to prove that the irrationalism, mysticism, and pantheism of German romanticism had had a decisive influence on, and
a determinative significance in Hegel's life and works, strongly accentuating its
idealism and, indeed with a heavy distortion pushing into the background its dialectic character. How inadequate even the most circumstantial philological method
proves in the history of philosophy (owing to the inevitable involvement of the
historian's own position), is shown by the very fate of Dilthey's conception: György
Lukács has devoted many years of painstaking labour to show that this „theological
period" of Hegel's was merely a reactionary legend taken over by Dilthey from
Fr. Th. Vischer, the Hegelian turned renegáté at the decline of life, who had tried
to assert his own old-age mysticism against the rationalism of Hegel's dialectics.
Undoubtedly, in the Lukács against Dilthey controversy it is not only two kinds
of historical interpretation that confront each other, but also two sorts of ideological conception: the idealism of the Geistesgeschichte opposes the materialism of
the marxist conception of history. However, even after deducing these „ideological
surpluses", we may regard as valid Lukács's accusation that Dilthey is trying to
pit the „young Hegel" against the „mature Hegel." This means that it is possibleto attain certain objective research results also in the history of philosophy, in
its traditional genre. Nevertheless, we do not wish to deal at present with Hegel
in this sense either, and it is not our intention to settle the controversy about the
„young Hegel".
(Incidentally, as a matter of special interest, I wish to point out here that such
a traditional history of philosophy is even today justified not only in a general
way - as basic philological research pursued for the sake of a history of ideas and
ideologies which can be built on it -, but also in the research into a host of special
and interesting historical problems. A case in point is the young Hegel against
mature Hegel question, which is discussed frequently nowadays also in regard
to the works of the young Marx, but is well-known also in the earlier history of
philosophy, as for instance Kant's period „preceding the Critiques", etc. We are
confronted here evidently with a special topic of psychological nature of the traditional history of philosophy, namely, with the philosophical „conversions",
something, inevitably remindful of Cardinal Newman's religious typology concerning the „once born" optimists and the „twice born" pessimists. There are very
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intriguing questions, which neatly fit into the programm of a now renascent discipline, the psychology of history; but, as we have already said, in this address we
do not wish to treat of Hegel even in this particular respect either.)
d) The next possible aspect would be to speak out what so many people conceal, when dealing with the history of a past philosophy, namely, to ask, to what
extent a philosophical position of our days is supported by an old philosophy,
and to what extent her author may be considered a forerunner of a present-day
slant, etc. This standpoint can nowise be regarded as an unwarrantable intrusion,
into the field of philosophy, of some external, or outright political, point of view;
on the contrary, it definitely follows from the ideological character of philosophy,
and is (since Plato) an almost general habit of philosophers: everybody emphasizes
and exalts, from the long history of philosophy, what corroborates the soundness
of his own doctrine, and this is a well-known, and generally accepted intellectual
„quest of predecessors". Notwithstanding, we are unable to pursue in good conscience this course, either, considering that - widespread as the method may be it nevertheless implies, if carried through consequently, a complete philosophical
relativism. For one adopting the standpoint of relativism there exists, however,
only one consequent philosophical attitude: complete silence.
Of the three standpoints rejected so far, the last is, however, not only the least
appealing, - owing to the logical argument of its self-contradictoriness -, but, strictly
speaking, - it collides also with the ethics of scientific research, because it rejects,
or accepts, philosophical predecessors not according to the objective weight of
their message (an elementary duty in every branch of science), but on the more or
less always subjective ground of whether they fit into the whole of its temporarily
actual own conception, or not. György Lukács has devoted - as I said - at least
ten years' work, a monumental monograph, to the refutation of Dilthey's then generally accepted conception of Hegel - which is indeed an adequate way of contraverting in the domain of the history of philosophy. The same cannot be said of
Roger Garaudy's otherwise very noticeable monograph on Hegel (Le Dieu est
mort), in which he presumes to „dispose" of all these efforts of Lukács's in an unsympathetic half-sentence of a single foot-note, claiming that Lukács distorts Hegel
into a „forerunner of marxism", (bt is a specific oddity of this inadequate situation
that classic German philosophy, and in it especially Hegel, rates together with the
18th century French materialists - also „officially" among the traditions of
marxism).
2. How are we therefore to approach the problem concerning Hegel chosen
for our theme, if we want to avoid all the hitherto outlined paralogisms? Professor
Ayer has summed up his judgment on the philosophical research pursued in Hungary by saying that instead of philosophy, it was the history of philosophy, which
was mainly cultivated in our country. If we were Hegelians - which Professor Ayer
is positively not, and I would not call myself by that name either -, Ayer's statement
would loose almost all of its critical sting because, according to Hegel, „die Geschichte einer Sache ist die Sache selbst". It is an established fact that in order to
understand immanently a thinker of an earlier age, we must as thoroughly as possible project ourselves into his own historical and logical situation - that is to say
that in order to understand Hegel it is not a bad methodological „wrinkle" to be21 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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come, at least for the time being a Hegelian. The promotion of this methodological
expedient to a general view would, however, lead to a bad sort of historism, and,
through the logical liberalism of „tout comprendre c'est tout pardonner", to an
even more anarchical (though more sentimental and more poetical) relativism than
the variant we have rejected previously.
The course I wish to choose eventually is itself „history-minded", but - so I
hope at least - only to such an extent as is not only admissible, but also necessary.
It is common knowledge, perhaps already even a truism, that a philosopher often
regards as problematic what others hold to be obvious, and that - conversely - he
fails to find any problem in what gives others plenty of headache. Let me set out
from the familiar (and therefore often neglected) difference which exists between
philosophy and the specialized branches of learning, and which is even more pronounced in the category of historicity. How is it that nothing is more difficult than
to make a really original statement in philosophy (this statement itself is not original, being at least as old as King Solomon), whereas in the specialized branches
of learning - especially in the exact sciences - sensational new results are born every
day? How is it that whereas in the specialized branches of learning even new-fledged talents may immediately come upon noteworthy new truths, in philosophy even
leading figures often win fame only by their cast of thought and their style, but not
owing to the novelty of their findings? How is it that in the specialized branches
of learning the sound new doctrine gains admittance into the up to date store valid
statements of the province in question, and the old conception proved false by it is
relegated to the exploded deadstock of the history of science -, whereas in philosophy
everything must be always started „afresh", everything becomes obsolete, and
nothing ever begins to date, while the profession is forced to drag on the endlessly
increasing burden of its own history?
The answer is disenchantingly, but also reassuringly, simple. Philosophy is
concerned with the fundamental problems, but these are, by definition, very few
in number. Philosophers toil therefore with attempts at new solutions of the same
„old" problems, and the history of philosophy consists, in this regard, but of an
unremitting fresh formulation - on the basis of humanity's ever increasing natural,
social and psychological knowledge - of fundamental problems studied for a long
time past, and of an attempt to give an answer to them. In this sense the originality
of the philosopher may be - paradoxically - measured just, by what is not original
in him, that is by the traditional problems which he treats, and by their novel, original handling.
When coming here - at last - to the rather thorny question of Hegel's position
on religion and atheism, we have not only to determine the corresponding traits
of the historically authentic image of Hegel, but principally to clarify in what his
point of view has forwarded or (perhaps set back) the fundamental problems examined. This is the crucial question, and only a sound answer can settle the secondary, though seemingly much more colourful, problem: Who is right, the existentialists, the marxists, the atheists, the Catholic or the Protestant theologians, who
all want to consider Hegel their own forerunner, or adversary?
Hegel is a ,,historical" thinker, in the sense that he not only endeavours to
formulate almost all the fundamental questions of philosophy, but that he is always
322

taking into account all their antecedents and variants that have emerged in the
course of the history of philosophy; to him philosophy is truly identical with its
own history. An obvious thing to do would be to examine in Hegel's oeuvre the
most important question of philosophy: the problem of being and consciousness.
What is the new he has been able to bring here, as compared with the old variants?
Part of the answer can be given so clearly that it is bit of moderate interest to us:
Hegel is a classic representative of the 19th century, classic variant of objective
idealism, of the ontology and metaphysics which endeavour to go beyond Kant:
I don't think that this wording would be called in question by any present-day
trend in the interpretation of Hegel. On the other hand, as regards the problem of
what else Hegel has been able to contribute to the solution of the fundamental
problem of being and consciousness, this is - in my humble opinion - a question
which at present does not yet permit of an answer; in Hegel's formulation of the
derived problems of body-mnid, subject-object, personality and collectivity, etc.
we are confronted, in a hypothetical and abstract form (primarily for psychology
and social psychology), with a research program, the soundness of which may be,
either in part or as a whole, verified, corrected, or rejected - for philosophy - only
by several decades of specialized research. This is why we refrain from chosing
this part of his philosophy.
It would be reasonable to examine the problem of dialectics, because this is
truly the „soul" of Hegel's philosophy and because at the same time both its historical and its actual importance are indisputable. Let me offer in this very connection a methodological remark. As a matter of course, every philosophy has an
ideological character, on account of its claim to explain the whole world, as done
also by religion or art. But not all questions of philiosophy (and not in every age)
have an equally strong „ideological charge and saturation". In order to enable at
all a concrete dialogue, a truly philosophical controversy between present-day
philosophical trends representing different ideologies, one which would amount
to more than a declaration of the good intent of entering into a discussion, - it is
necessary to select, of all the fundamental questions, those with the relatively weakest ideological charge - and it is on this field where an agreement must first of
all be reached, primarily as regards terminology. Only if one has thus managed
to reach notions, which are used in the same sense by both arguing parties, will it
become possible - in the hope of achieving a recull - to proceed, by means of these
„neutral" concepts, to a discussion of knottier ideological problems.
Hegel's „authentic" views on religion and atheism can - to come at last „ad
fortissimum" - be elucidated by the aid of two such „relatively neutral" fundamental
questions. Both belong to the classical store of philosophy, one being the question
of duplex Veritas, the other that of the absolute spirit (or absolute mind).
The modern history of European philosophy may be indeed looked upon as
a break-up into religion and philosophy of an essentially homogeneous mediaeval
religious world view. This process started approximately in the middle of the 13th
century, mainly in Paris, where at this time Thomas Aquinas - after some own
initial „deviation" - had turned against the „heterodox" views known as Averroism
(and professed by Siger of Brabant, Boetius of Dacia and others), which were the
radical, clearly formulated continuations of earlier, but inefficaciuos English and
21*
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Arabic initiatives. Duplex Veritas, that is the doctrine of the logical coequality of
religion and philosophy - though it attacks from the outset the monocracy of religion, and is thus essentially offensive -, was at first, for philosophy, a means used
for defensive purposes, namely, to extricate itself from the status of ,,ancilla theologiae" to attain a „domiciliary separation", and to escape the tyranny of being
continually denounced on religious grounds. We know that this fight for the freedom of science, after the great victories of the Renaissance and Humanism, and
subsequently after the fierce backlash of the Counter-Reformation, has reached,
with Hobbes and the 18th century French materialists, a point where the doctrine
professed was once again not duplex Veritas, but una Veritas, but this time already
in the sense of a supremacy of atheistic philosophy. This victory was, however,
confined to France, and here too it proved only temporary. Kant's philosophy
implies again the standpoint of duplex Veritas. However, up to the present it has
been impossible to ascertain whether the cardinal dualism of his system, by strictly
drawing the line between philosophy and religion, intended to defend religion
against the claims of philosophy, or just the opposite: whether he, as a great admirer
of the French Revolution, did not rather try to defend philosophy, which had hardly
won its independence, against the influence of religion, which was gaining again
more and more in force after the collapse of the revolution.
In this historical and logical situation the position taken up by Hegel has been
of prime importance, quite irrespective of any false revaluation. I must repeat:
it is not in homage to his personal creative genius that we must deal with his position, but because he stands on such a „crossroad" of European thought where we
must either overcome him, or turn behind him, but where it is impossible to by-pass
him. In this respect there exists positively no third road, no triplex Veritas.
Duplex Veritas is one of the variants of the compromising solutions touching
the relationship between faith and knowledge. Under the title „Glaube und Wissen"
Hegel wrote in 1802 one of his most important great treatises.1 This was at a time
when, after his early essays, a kind of conversion occurred in his life; when the
period, called theological by Dilthey, and crisis of republicanism by Lukács, came
to an end, and Hegel set himself to build up the system of objective idealism, which
was to be crowned, in 1807, by his „Phänomenologie des Geistes". It is a generally ignored fact, and one perhaps usually not even noticed, that the treatise is
devoted to the fundamental question of duplex Veritas. It is disregarded because
this work is in fact, somewhat surprisingly, not devoted to the duplex Veritas, but
to three philosophers, whom Hegel wants to overcome, namely to Kant, Jacobi,
and Fichte. Essentially, however, Hegel is here quite obviously concerned with
the relationship between faith and knowledge, seeing that he rejects all three philosophers for the very reason that they are unable to answer appropriately this question. Moreover, faithful to his own conception (the history of a thing is the thing
itself), he discerns in the Enlightenment, or rather in the philosophy of Kant, the
culmination of all the past history of duplex Veritas, as we too have in the preceding short outline of the history of this problem. „Über den alten Gegensatz der
1
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Vernunft und des Glaubens, von Philosophie und positiver Religion - he writes hat die Kultur die letzte Zeit so erhoben, dass diese Entgegensetzung von Glauben
und Wissen einen ganz anderen Sinn gewonnen hat ... Dass die Vernunft eine Magd
des Glaubens sei, wie man sich in älteren Zeiten ausdrückte, und wogegen die
Philosophie unüberwindlich ihre absolute Autonomie behauptete - diese Vorstellungen oder Ausdrücke sind verschwunden." Thus Hegel is aware of the victory
of the Enlightenment and accurately formulates it. He is, however, by no means
satisfied with this victory. Not that he had, as the later left-wing Hegelians, found
it incomplete, but he did not find it overmuch either, as the religious thinkers have
done at that time - and also ever since. Hegel wishes to overcome all these standpoints, and, in our opinion, this is the essence of his position on religion and atheism
- and this is the core of this somewhat circumstantial analysis of ours too. „Es
ist aber die Frage - writes Hegel shrewdly setting forth his doubts about the achievements of the Enlightenment - ob die Sieger in Vernunft nicht eben das Schicksal erfuhr, welches die siegende Stärke barbarischer Nationen gegen die unterliegende Schwäche gebildeter zu haben pflegt: der äusseren Herrschaft nach die Oberhand zu behalten, dem Geiste nach aber dem Überwundenen zu erliegen".2 That
is to say: the enlighteners have - according to Hegel - overcome concrete „positive"
religion, but the price they paid for this was its replacement by a substitute, or a
surrogate religion which was, both as a religion and as a philosophy, worse than
the previous one; and they made philosophy once more an „ancilla" to this substitute religion.
Hegel's stand on this question is quite clear, a fact which - strangely enough is rather obscured than emphasized by most commentators. His own evolution
(as also the history of German society) had reached a point, where, having already
emerged from initial uncertainties, he became entirely aware of the relations of
his own philosophy to the theology and philosophy of the predecessors, but the
compulsion of creating a „system" of his own, did not yet lead him to forced formulations. All along he deals strictly with duplex Veritas, with the relationship
between faith and knowledge. He rejects Kant's dualism, not only because it is a
dualism, but because what Kant permits as a religion „innerhalb der Grenzen des
gesunden Menschenverstandes" is very meagre and primitive even for a faith. He
rejects Jacobi's dualism too, on the one hand, because it is irrationalist, on the
other, because the sentimental religiosity „defended" by Jacobi is but a return to
the devout, old-womanly pre-Enlightenment religiosity. Ultimately he rejects also
Fichte's conception, because, though as an idealism it assigns to the human subject
a part in the homogeneuos world concept, the price paid for this is that his system
is a subjective idealism, and that the actual connection with the Object gets lost.
What Hegel aspires in the relationship hetween religion and philosophy, is
(in plain English) to overcome the simple negation which was the attitude of the
Enlightenment in regard to religion. He does not want to stop at Kant's parallelism,
which simply leaves the question open; nor to revert to the stand taken by Jacobi,

Hegel, Glaube und Wissen. (Sämtliche Werke, Bd. 1. 1927, p. 279.
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because this is not philosophy (and weak even as a religion); nor is he satisfied
with Fichte's position either, which is not able to secure human freedom except
in a speculative, Active manner. That is: by putting to account the critical achievements of the Enlightenment, we must proceed to a higher religion; the Enlightenment has negated positive religions, and it is by negating, ending, retaining, and
raising this negation onto a higher plane, where a „new" world view has to be
formulated, in which, there shall be no more difference between philosophy and
religion.
It is clearly thus that one must interpret Hegel's often quoted (and misinterpreted) famous words, too, which are generally torn not only out of the context of
the treatise in question, but also out of the whole of the history of duplex Veritas;
the feeling - pervading the whole of modern religion - that „God himself is dead",
has been formulated by the Enlightenment in all its conceptual rigour; but this
severe assertion was only a „speculative Good-Friday", from which „the highest
totality, in all its seriousness and depth, all-embracingly and in the serenest form of
its liberty, can and must rise again" .z
This, then, is - as reflected by the problem of duplex Veritas - Hegel's relation
to religion and atheism: he negates the historical and positive religions, endorsing
the devastating criticism levelled at them by the Enlightenment; but - beyond that
- he negates also atheism, since he speaks of the „rebirth" of a higher religion.
No wonder, thus, that then and now the most contrasting philosophical trends
have been able to discover in him their own „forerunner", as long as they contented themselves with one or another portion of the whole Hegel, and with this or
that aspect of his complex „personal reference framework" (-Weltanschauung.)
If, however, we take into consideration the Hegelian system as a whole, then the
fact that in the evolutionary succession of art, religion and philosophy, it is philosophy which comes topmost, will already in itself induce us to decide, that it is
only one religion which may count on the support of Hegelian philosophy - namely,
the philosophy to come, as foretold by Hegel.
No marvel, then, if orthodox, rigth-wing integrist theologians, like Siegmund,
have sharply turned against Hegel's philosophy, gladly accepting György Lukács's
somewhat pointed formulation, according to which Hegel's conception is, on the
face of it, an exoteric deism, whereas its latent, esoteric essence is actually atheism. However it is no less logical, that more „opportunistic" theologians, like
R. Vancourt, earnestly declare that respecting the future of religion one might
draw also favourable inferences from Hegel.
To the question as to what might be the thought-content of Hegel's new „religion", and of how we have, in consequence, to assess it, we may get an answer
by throwing - be it now ever so briefly - a glance at the other fundamental question
mentioned above, that of the absolute spirit. Logically enough this was, also in the
course of the history of philosophy, always associated with the problem of duplex
Veritas, beginning with Alexander of Aphrodisias up to Averroes and other commentators of Aristotle, continuing with Pomponazzi, and down to Kant. This is,
Hegel, op. cit., p. 433.
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simply formulated, the problem of the intellectus agens and the anima activa, in
close connection with the problems of emanation and participation, as well as with
those of the structure and immortality of the soul. It is the claim to totality of every
religion which finds its formulation here, and comes up forthwith against the claim
to totality of every philosophy - hence the proximity of duplex Veritas. On this point
of the „history" of ideas, the question under discussion is thus, once more, not
some affectedly original or brilliant „invention" of Hegel's, but an ancient philosophical problem which has its modern, actual sense even today. As a matter of
fact, the claim to a „total" explanation of the world, which makes philosophy,
religion, and art, rivals, springs on the one hand, from the only too real fact that
the thoughts, ideas, ideals, concepts, values, creations, etc. called into existence
by humanity, persist „somehow" in the succession of generations - and, on the
other hand, from the similarly real psychological fact that the individual somehow „partakes" in this all-human continuum. Moreover, this very partaking is so
important from a philo- and ontogenetic point of view, that it may be considered
with good reason the specific element of the particularly human „essence", its
condition sine qua non (which religious thinkers are then wont to distort by saying
that religion is, among living beings, the differentia specifica of man.) These once
mystical, and even by Hegel too pathetically formulated relations can be given a
very rational and sensible meaning if we define them as follows: absolute spirit is
but the aggregate of humanly possible informations past and future.
* * *
The characterization of the Hegelian conception of religion and atheism I have
given here cannot, in the strict sense of the word, be regarded as being of historical
nature, and even less as an attempted application of historical materialism. What
I have endavoured to offer is not more than a preliminary study to all this: a descriptive, logical arranging operation in the domain of the Hegelian variants and
interrelations of the fundamental questions envisaged. Such an inquiry is still „on
this side" of the water parting between materialism and idealism - and for this
very reason also of a historical explanation proper, which thus must follow only
thereupon. One thing seems, however, certain already on this level, to wit, that as in his whole oeuvre - Hegel has also, in regard to the question of religion and
atheism, spared no effort to solve monistically the interrelation between world
and man, as well as the human character of the world, and the wordly character of
man. His proposed solution is idealistic in the strictest sense of the word, and the
Phenomenology of Mind indelibly bears the marks of a biblical origin: the Word
was made flesh. But - even in spite of his idealistic position - the structure revealed
by him regarding that really existing „mundus intelligibilis", that spiritual continuum which, for lack of a better expression, we are calling human spirit, and which
actually links man with humanity, is such a really existing and working (sit venia
verbo) „mechanism" in the relationship between man and the world, as has attained
its present complexity in the course of the long history of natural evolution and
social progress. In this respect, even though the Hegelian super-religion is liable
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to remain an idealistic hypothesis, the conception itself may become a scientific
research program for all those sciences, which, aware of the objective importance
and of the laws of subjectivity, are concerning themselves with the spiritual and
intellectual problems of the human subject. The only difference - which is, of course,
most essential, stemming as it does from the concrete psychological and social
facts of historicity - is that Hegel's vision is a Phänomenologie des Geistes, a progressive realization of the spirit; whereas the scientific program is the Noumenology
of the body, the progressive spiritualization, self-realization of man.
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О НОРМАТИВНОМ ХАРАКТЕРЕ ЭТИКИ
ЙОЖЕФ ПЕЛЛЕ

1. КРИТИКА ИДЕАЛИСТИЧЕСКОГО
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ НОРМЫ И ИСТИНЫ

Вопрос о нормативном характере этики, особенно со времени Канта и
кантианской этики, является постоянным вопросом этики. Идеализм противопоставляет нормативный характер этики научному ее характеру и отвергает
возможность научной этики. Теоретическому обоснованию такого противопоставления служит так называемый методологический дуализм. Методологический дуализм неокантианства наиболее ясно был изложен В. Виндельбандом.1 Суть этого учения заключается в том, что явления природы и общество принципиально совсем отличаются друг от друга. Это принципиальное различие прежде всего означает, что явления природы имеют необходимый,
повторяющийся характер, и таким образом науки о природных явлениях
могут устанавливать закономерности. Общественные же явления индивидуальны, из чего следует, что наука об общественных явлениях не может установить закономерности. Ведь где нет повторения, там и закономерности нет.
Ясно, что такое метафизическое противопоставление общественных и природных явлений лишает общественные науки их научного характера. Ведь
такая наука, которая не устанавливает закономерностей, не является наукой,
она сводится лишь к описанию общественных явлений. Науки •— в том числе
общественные науки — имеют задачу открыть объективные закономерности,
самые существенные связи действительности. Такая наука, которая отказывается от этого — не является наукой, а она просто описательная умственная
деятельность. Методологический дуализм ведет борьбу против марксизма,
так как марксизм устанавливает закономерные связи общественных явлений
и через знание этих закономерных связей способствует изменению общественных отношений. Методологический дуализм, как видно, опирается на идеи
Канта, который противопоставлял природную необходимость нравственной
автономии. Методологический дуализм Виндельбанда и Риккерта расширил
и особенно ярко выразил это противопоставление.
Идеалистическая этика строится на вытекающем отсюда противопоставлении нормативного характера этики ее научному характеру. Односторонное
преувеличение нормативного характера этики предполагает отождествление
морали и этики, а также уменьшение объема этики. Известно, что мораль

1
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есть совокупность норм, регулирующих отношения, связи между людьми 2 .
Эти нормы фиксируются в моральных кодексах. Моральный кодекс как
совокупность правил, обязательных для всех. Когда этика объявлена лишь
нормативной наукой, то признается невозможность разумно, логично доказать источник этих норм и почему нужно соблюдать эти нормы. Религиозная
этика характеризуется крайней формой нормативности. Она объявляет нравственные правила божественными заповедями, которые нужно соблюдать
слепо, без размышления и убеждения. Она считает грехом, когда подыскиваются разумные доказательства для моральных норм. Религиозная этика на
самом деле есть нормативная этика в том смысле слова, что нормы религиозной морали требуется соблюдать как заповеди, однако доказать их истинность невозможно. Такую односторонность религиозной этики считали недостатком ее даже такие идеалисты как В. Вундт, кто писал о „нормативной точке зрения христианской этики". 3 Эта точка зрения христианской этики
означает, что „религиозная мораль, в отличие от античной морали, исходит
не из народных обычаев, а, наоборот, сначала стремится к тому, чтобы она
сама стала для них законом." Религиозная мораль, по мнению Вундта, стоящего на той точке зрения, что этика является типично нормативной наукой,
„имеет активное противоречие в отношении к несовершенной действительной
жизни, которой противопоставляет свою идейную модель, свой нравственный мир". 4
В. Вундт однако колебается в вопросе о нормативном характере этики
потому, что видит односторонность такого подхода и поэтому сам Вундт
хочет дополнить нормативную этику. Он говорит, что к нормативному методу
христианской этики нужно прибавить „описательный метод" античной этики.
Чтобы доказать, что одностороннее подчеркивание нормативного характера
этики не уменьшает ее значения, он ставит этику рядом с формальной логикой. Он считает, что формальная логика есть наука о формальных правилах
мышления. Она устанавливает общие правила для мышления людей. Правила
формальной логики являются всеобщими и обязательными для всех. Подобно
тому, как правила формальной логики являются общими правилами мышления, так и нормы этики являются всеобщими, обязательными для всех
правилами волевой деятельности. Этика, как и формальная логика, устанавливает не истину, а нормы или правила угодные для всех. Этот аргумент для
подчеркивания нормативного характера этики служит той цели, чтобы отвлечь
внимание от классового характера этических норм. В. Вундт приходит к тому
выводу, что „в конце концов оказывается, что логика и этика суть настоящие
нормативные науки. Все остальные заимствуют свой нормативный характер
от одной из двух или из обеих вместе". 5

2
Мы не останавливаемся здест на общеизвестном отличии моральных норм от
правовых.
3
В. Вундт. Этика, стр. 284. СПБ, 1888.
4
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0
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Это сопоставление логически произвольно. Его объективный смысл состоит в том, чтобы отрицать классовый характер этики и возможность этики,
как науки. Значит, этика есть нормативная, всеобщая стоящая над классами
наука. Говоря об исключительно нормативном характере этики пользуются
тем доводом, что этика говорит только о том, „что должно быть". Этим они
хотят сказать, что на вопрос почему нужно действовать так, а не иначе, почему
нужно соблюдать данные нравственные нормы, — отвечать не необходимо.
Вопрос „почему", таким образом, противостоит понятию „нужно". Такое противопоставление того что „должно быть" вопросу „почему" основано на
абсолютизировании нормативной стороны в этике. Эту точку эрения разделяют
Геральд Гефдинг, В. Вундт и такие венгерские этики, как А. Паулер и др.
Идеалистический вариант „этики ценностей" превращает этику в простую
спекуляцию.
Правилно пишет Славик Матьаш об этике В. Вундта: „Что этика только
потому и имеет нормативного характера, с чем „является нормативным
базисом практических наук", или, с чем теоретически занимается изучением
норм, или с чем, что нормы раскривают спекулативно и указывают на их
практического, этот вопрос в этике Вундта совсем не разрешается.6 Нада
довавить и этому, что это у Вундта даже не является целью отвечать на этот
вопрос. Прав Хорватх Варна, когда пишет, что „не этика, как учение является
нормативном, а ее предмет." 7 И это уже выгладит совсем ином. Но суъективные идеалисти здесь отеждествляют этику с моралю, что принципиально
ошибочно.
Марксисткая этика борется с идеалистическими нормативизмом. С этой
точки зрения имеет положительное значение книга Я. Энгста.8 Энгст справедливо говорит, что идеализм переоценивает нормативный характер этики.
Профессор Тугаринов, критикуя идеалистическую нормативную этику, показывает, что в этике нормативизма противостоят друг другу правильность и
истина. Критика Тугаринова исходит из того, что „моральные истины ... не
являются чем-то принципиально отличным от научных истин, как это утверждал Кант и провозглашают современные позитивисты".9
Позитивизм не просто принципиально отличает „моральные истины" от
научных истин, но и отрицает возможность и значение научного познания
моральных явлений. Карнап и Айер „доказывают" то, что моральная оценка
не добавляет ничего к истине, что она не имеет смысла. Но Тугаринов правильно показывает, что нет обязятельного противоречия между научным и
нормативным характером этики. Однако, по нашему мнению, нельяз и не
надо отождествлять нравственные нормы с истинами науки, как это делает
Тугаринов, когда он называет педантом того, кто скажет, что „соответствие
6
7
8
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Horváth Barna: A materiális értéketika új iránya. Athenaeum. 1927, 105. p.
Я. Энгст, Некоторые проблемы научной этики. Изд. Иностранной литературы, М.,
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В. И. Тугаринов. О ценностях жизни и культуры, стр. 113. Изд. Ленинградского
университета, Л., 1960.
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норме есть правилность, а не истинность".10 Нравственные нормы и научные
истины не являются тождественными. Нравственные нормы и прежде всего
нравственные принципы могут иметь научный характер (значит истинный
характер) или не иметь его. Это связано с тем, выражают ли моральные нормы
(и принципы) назревшие потребности общественного развития. Связь нраственных норм с наукой особенно наглядно видна на примере норм коммунистической морали: их научное обоснование как истинных норм (принципов) дает
марксизм. Марксизм показывает исторический источник моральных взглядов
и норм, существовавших в различные эпохи.
Идеализм исходит из того, нравственные нормы иррациональны, необъяснимы. „Философская этика, — пишет Гарольд Гефдинг, — старается найти
принципы этической оценки человеческих поступков в самой природе человека"11. Эти принципы и нормы выводятся также из моральных чувств человека (например, у Вундта) и т.д. Отказ от научного объяснения морали, противопоставление в принципе научной истины моральным нормам прямо вытекает из идеализма. Мы должны критиковать ошибочность этого противопоставления, критиковать идеалистическое понимание сущности моральных
норм, моральных явлений. Справедливо пишет об этом противопоставлении
Г. Селзам: „Можно с уверенностью сказать, что это противопоставление
никогда бы не возникало, если бы перед поднимавшейся буржуазией не возникла
необходимость примирить науку, которая была ей необходима для развития
техники и торговли, с теми элементами старой религии, которые одновременно
помогали ей держать массы в повиновении и служили в качестве оправдания
системы частной собственности и прибыли".12
Противопоставление науки и этики возникает в современной буржуазной
мысли потому, что если бы капиталистический мир применял научные методы
во всех областях исследования, „то он тем самым подписал бы себе смертный
приговор". 13 Если в XVI, XVII или XVIII веке буржуазные мыслители Гоббс,
Спиноза, Гельвеций и другие искали научный метод, с помощью которого
можно было бы доказать истинность своих прогрессивных взглядов, то в
XX и XIX в.в. буржуазные идеологи стремятся во что бы то ни стало доказать, что „превосходство" этики над наукой состоит именно в том, что она
не может быть наукой. Они хотят убедить людей в том, что этика должна
заниматься проблемами „ценностей" в отрыве от жизни. Мир ценностей
тогда становится чем то туманным и фантастическим.
2. О НОРМАТИВНОМ ХАРАКТЕРЕ МАРКСИСТСКОЙ ЭТИКИ

В связи с критикой идеализма мы показали, что задачей научной этики
является определение или установление закономерного развития морали, а не
просто описание моральных норм. Мораль и равственные нормы рождаются
10
11
13
13
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не этикой, а возникают из общественной жизни. Этика, которая произвольно
устанавливает нравственные нормы также далека от науки, как любая область
знания, которая, не отражая закономерности действительности, стремилась
бы установить правила для нее. Только идеализм ставил и ставит перед этикой
задачу „творить" моральные нормы. В этом отношениении он идет вслед за
религией и теологией.
Предметом научной этики является изучение нравственной жизни и закономерностей на всем протяжении истории человечества: первобытного общества, рабовладельческого общества, феодализма, капитализма и социализма.
То, что научная этика не дает и не может давать нравственные нормы людям
прошедших эпох, не нуждается в доказательстве. Было бы странно, если бы
занялись определением того, как должны были жить люди, которые существали,
скажем, пятьтысяч лет тому назад.
Важная и единственная задача этики, как науки — историческое изучение
моральной жизни, закономерностей развития моральной жизни. Из этого
следует, что марксистская этика как наука не может называться нормативной
наукой в старом смысле этого слова. Такое возражение, что ранее существующие этики независимо от этого могли быть нормативными, не можеть
иметь места, ведь дело в том, в какой мере эти этики отражали законы нравственной жизни, но не в том, что они думали о себе, С другой стороны, не каждая,
ранее существовавшая этика считала себя нормативной, более того, этики,
имеющие научный характер, например, этика Спинозы или Гельвеция стремились к установлению законов нравственной жизни. Идеалистические этики,
которые упрямо утверждают, что этика есть нормативная наука и более ничего, становятся на путь фальсификации истории.
Она не является нормативной наукой ни в том смысле, что она „определяет" нормы, ни в том смысле, что она собырает нравственные нормы.
Возникновение и развитие нравственных норм и правил, регулирующих
отношения между людьми, является важным вопросом научной этики. Как
Шишкин пишет: „Нормы поведения составляют ядро нравственности, ее
главное отличие от других форм общественного сознания".14 Этика есть наука
о морали, а значит и о нравственных нормах, как о явлениях, составляющих
ядро морали, самую отличительную черту нравственного сознания. Этика
не описывает эти нормы, а показывает их закономерное развитие в свете
материалистического понимания истории.
Какое отношение имеется между нравственной нормой и нравственным
принципами? В марксистской литературе этой проблемой Я. Энгст занимается наиболее подробно. Шишкин в своей новой книге замечает следующиее:
„Принципы морали есть наиболее общие и существенные нормы" 15 . Между
нравственным принципами и нормами в самом деле нет принципиальной разницы в таком смысле, что один относились бы не к тому, к чему относятся
другие. И нравственные нормы и нравственные принципы суть правила выражающие моральные отношения, отражающие требования общества к отно14
15

А. Ф. Шишкин. Основы марксисткой этики, стр. 8. Изд. ИМО, М., 1961.
Там же, стр. 7.
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шениям между людьми. Правильно говорит Шишкин, что нравственные
принципы есть наиболее общие нормы морали. Это значит, что между моральными нормами и принципами есть разница в степени общности. Эта разница
для нас существенна тогда, когда мы хотим объяснить тот вопрос как возникают моральные нормы и моральные принципы.
Я. Энгст пишет следующее о формировании, о возникновении пролетарской морали: „стихийное развитие пролетарской морали не пошло дальше
возниковения коллективизма как своей основной черты" 16 . Несколько дальше
он пишет: „Известно, что возникновение коллективизма, как основной черты
пролетарской морали, было стихийным отражением практического опыта
борьбы пролетариата за улучшение своего положения и связано с познанием,
которое возникло у пролетариата непосредственно под воздействием самой
исторической действительности". Потом он пишет о том, что „для возникновения высшей формы коллективизма — пролетарского интернационализма
•— ... эта высша форма коллективизма являлась в большей части делом еще
стихийного развития рабочего движения".17 При изучении вопроса о возникновении „коммунистической морали как той ступени развития пролетарской
морали, на которой эта мораль теряет свой стихийный характер и получает
свою научную основу, то мы должны принять во внимание два фактора, без
воздействия которых это возникновение нельзя представить" ... 1. практическая деятельность рабочего класса; 2. возникновение научного социализма...18
Он пишет далее о том, что „коллективизм возник как стихийный продукт
практики рабочего класса" 19
В связи с этим хочестя сделать несколько замечаний. Прежде всего по
вопросу о стихийности. В каком смысле можем говорить о том, что пролетарская мораль и принципы пролетарской морали возникли стихийно? Очень
правильно, что Я. Энгст исследует возникновение пролетарской морали в
неотделимой связи с практической борьбой рабочего класса. Прямо, то-есть
не в переносном смысле можно сказать, что пролетарская мораль как таковая
родилась в первых более или менее значительных столкновениях рабочего
класса и буржуазии. Первие боевые выступления рабочего класса против
капитала начались под знаком требований простой справедливости и нравственности, значит не на основе научного понимания закономерности
развития капиталистического общества. Именно поэтому мы можем называть первые выступления рабочего класса против буржуазии стихийными. Однако стихийность — говорит Ленин — есть зачаточная форма сознательности, значит нет абсолютной стихийности. Первые выступления рабочего класса были стихийными в том смысле, что рабочий класс еще не видел
тогда конечную цель своей борьбы, не знали законов общественного развития.
Именно поэтому это движение в общем и целом было стихийным. Однако
Я. Энгст, Некоторые проблемы научной этики, стр. 276.
Там же, стр. 274.
Там же, стр. 276.
Там же, стр. 280.
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это не означает того, что все составляющие элементы этого движения были
стихийными. Движение всегда составляется из многих частей, из многих
человеческих деятельностей, отношений. И может быть, что это движение
в целом стихийное, в частностях не является стихийным. Человеческая деятельность всегда является в какой-то мере сознательной, она не может возникать целиком стихийно, без сознания (исключая действия основанные на
безусловных рефлексах). Стихийное движение ранных содержало в себе элемент сознательности.
Мы говорим здесь об этом потому что мы поставили вопрос о возникновении нравственных норм. Именно поэтому. Мы сказали, что первые самостоятельные выступления рабочего класса против капитала означают и
начало рождения пролетарской морали. Можно сказать, что пролетарская
мораль, как чувство солидарности, как определенные моральные нормы и
суждения родилась в борьбе против капиталистического варварства. Рабочий
класс начинает борьбу под знаком простых законов справедливости и нравственности, на что эксплуатирующий класс отвечает нередко кровавым террором. Пролетарская мораль как нравственное чувство, как чувство солидарности проявляется в этой ранней борьбе. Образно говоря (это можно и нужно
научно понять), пролетарская мораль родилась в каплях кров первых рабочих павших в борьбе против капитала. Важные этапы развития пролетарской
морали в борьбе против капитала восстание лионских рабочих, Парижская
коммуна, пролетарская революция в России 1917 г.
Рождение и развитие морали рабочего класса тесно и необходимо связяны
с рабочим движением. Эта борьба закаляла рабочих, успехи и победы в этой
борьбе, вызывали чувство радости рабочих, неудачи и жертвы вызывали
гореч и траур. Если верно, что пролетарская мораль росла из крови рабочихборцов за дело класса, то мы можем сказать и о том, что коммунистическая
трудовая мораль родилась в первых трудовых подвигах рабочих — в коммунистических субботниках, о которых не случайно писал Ленин, как великом
подвиге. Значит, самый важный закон развития нравственной жизни борцов
за социализм можно определить следующим образом: только в практической деятельности за дело рабочего класса может родится, развиваться
и укрепляться мораль и как нравственное чувство, и как нравственный принцип. Однако между принципами и нормами в некотором отношении безусловно нужно делать различие. Было сказано что эту разницу мы видим в
степени общности. Это, однако, означает что между ними имеется разница
и по происхождению. Мы видим эту разницу в том, что принципы определяются лишь на основе научного познания, нормы же, так как они отнодсятся
к повседневным простым отношениям людей, могут быть определены без
знания всех существенных отношений и связей общества. Между принципами
и нормами логически может сделано такое различие, которое сделают между
абстрактными (наиболее общими) и эмпирическими понятиями. Абстрактное
познание позволяет проникнуть в связи вещей, означает углубление знаний,
данных в эмпирическом познании, абстрактное познание открывает те связи,
которые существуют внутри вещей. Эта аналогия дает возможным увидеть,
в каком смысле видим мы разницу между моральными нормами и принци335

пами. Принципы являются обобщениями опыта моральной жизни. Нравственные нормы являются правилами, регулирующими отдельные стороны отношений между людьми. Моральные принципы устанавливаются наукой, научным познанием моральной жизни, нравственные нормы устанавливаются
людьми на основе повседневного практичкского опыта отношений между
людьми.
Моральный кодекс строителей коммунизма содержить в себе все те нравственные принципы, которые стали возможными на основе обобщения опыта
рабочего движения и в строительстве нового общества. В связи с нравственными нормами нельзя непосредственно выдвинуть проблему истины, так как
они являются практическими требованиями.
В связи с моральными принципами, так как они являются обобщениями
опыта моральной жизни, вопрос об их истинности может и должен выдвигаться непосредственно. Нравственные принципы моралного кодекса строителей коммунизма являются научными обобщениями нравственных требований, вытекающих из задач и условий построения коммунистического общества и именно поэтому они являются истинными, научно и объективно
обобщениями этих требований. Истинное содержание моральных принципов,
однако, не противоречит нормативному их характеру. Научная этика, определяя
законы и принципы развития коммунистической морали, является нормативной наукой в том смысле, что она побуждает и убеждает людей в необходимости соблюдения этих нравственных принципов. Именно в этом и заключается важное практическое значение научной этики. Научная этика развивает
и углубляет нравственное сознание и нравственные чувства людей. Однако
было бы совершенно ошибочно понимать этику только как науку, которая
занимается только нормами моральной жизни. Научная этика изучает возникновение и развитие моральных норм, принципов и категорий и не только
описывает, но и объясняет их. Научная этика все эти явления моральной жизни
рассматривает исторически. Научная этика, как общественная наука есть
прежде всего историческая наука. Научная этика может успешно объяснять
моральную жизнь общества только на основе материалистической диалектики.
Моральные принципы нормы или чувства людей нельзя объяснить только
дедуктивным путем, а лишь через раскрытие их связи с общественно - исторической практикой.
Стремление идеализма, что характеризовал этику односторонно как нормативную науку против других наук, которые выработают закономерности,
в конце концов доказывает только что логика классовых интересов угнетает
научную логику, потому что сильнее и потому что этика как наука имеет
надстроечного характера. В марксизме тоже из интересов классовой логики
следует утверждение того, что этика принципиально не отличается от других
наук так как она тоже изучает закономерности своего предмета. Но в марксизме
требование классового интереса и научности совпадают. Марксизм не аргументирует так, что выпольнение одного или другово морального норма вытекает только из данного норма, а указывает на общественное значение этого
требования. Углубление и развитие этики стали возможными именно по
таком пути.
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A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK MEGOSZLÁSA
A XV. SZÁZADBAN
1. közlemény
ENGEL PÁL

Középkori történészek gyakran hivatkoznak - mintegy mentségül - arra, hogy
kutatásaikhoz gyér forrásanyag áll rendelkezésükre. Nos, ez bizonyára nem oka
annak, hogy mind ez ideig nem rendelkezünk megbízható felméréssel a magyarországi nagybirtok XV. századi megoszlásáról. A kutató több tízezer oklevél információanyagát veheti igénybe, s ennek az anyagnak jelentős része, különböző formában és mélységig ugyan, de fel is van tárva. 1 Aligha tévedünk, ha azt állítjuk, hogy
az ez irányú munkálatok hiányának ez esetben éppen a források túlzott bősége
az oka. A kutatót visszarettenti az a tudat, hogy munkája csak a teljes anyag átnézésével és feldolgozásával válnék megbízhatóvá, a teljes anyaggal viszont mennyiségénél fogva képtelen megbirkózni. Az eszményi cél lebeg előtte: a középkori Magyarország felnagyított térképe, rajta minden birtokrész pontos rajzával.
Kétségtelen, hogy ez a cél az óriási meglevő forrástömeg ellenére sem érhető
el. Le kell számolnunk azzal a ténnyel, hogy okleveles anyagunkból temérdek elpusztult, hogy pl. a török dúlta déli végek falvainak százait sohasem leszünk képesek a térképen elhelyezni, hogy némely főrangú család levéltára teljesen vagy nagyrészben örökre elveszett. Ez azonban nem ok arra, hogy a feladat megoldásáról
végleg letegyünk. Először azért, mert az Árpádkor történeti földrajzának eddig
megjelent kötete fényesen bizonyítja, hogy jóval szerényebb mennyiségű adattal,
jóval nehezebb körülmények között mégis milyen imponáló eredmények érhetők
el. Másodszor: mert történeti irodalmunk igényli az effajta eredményeket.
Bizonyítja ezt az igényt az is, hogy történtek kísérletek effajta felmérések készítésére, először Acsády Ignác, később Hóman tollából. Acsády 1894-ben tette közzé
Régi magyar birtokviszonyok с munkáját2, amelynek első részében a magyarországi
nagybirtok megoszlását igyekszik megvilágítani a XV-XVI. század fordulóján.
A munka megjelenése óta több mint hét évtized telt el. Ha most e hosszú idő ellenére
mégis részletesebben foglalkozunk vele, azért tesszük, mert témájának azóta sem
akadt gazdája, téves következtetései pedig fel-felbukkannak történeti irodalmunkban.
1

Természetesen nem egyedül a kiadott vagy regesztázott oklevélanyagra gondolunk, hanem
mindenfajta kutatói tevékenységre, amely akár feldolgozás keretében, akár más módon (pl. levéltári
ismertetés formájában) bizonyos tájékoztatást nyújt egyes oklevelek vagy egész oklevélállagok tartalmáról és jellegéről, elsősorban pedig Csánki Dezső munkájára (Magyarország történelmi földrajza
a Hunyadiak korában, Bp., 1890-1913. 1-3. és 5. köt. A továbbiakban: Csánki).
• . 2 Régi magyar birtokviszonyok 1494-1598. Bp., 1894. j Értekezések a történelmi tudományok
köréből. 16. köt. 3. sz. I
22 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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Acsády számításainak alapjául azok a számadások szolgáltak, amelyeket Ernuszt
Zsigmond kincstartó, pécsi püspök készített a királyi kincstár 1494. és 1495. évi
bevételeiről és kiadásairól.3 E számadások egyebek között tartalmazzák a jobbágyporták után megyénként kivetett és ténylegesen behajtott adó összegét. (Mivel
minden porta adója 1 forint volt, az egyes megyék adóját jelző forintösszegek azonosak a megyékben összeírt porták számával.) Az adó egy része azonban behajtatlan
maradt, és a számadás minden megyénél feltünteti többek között azokat a birtokosokat is, akiknek birtokáról valamilyen okból nem szedték be az adót, s feltünteti
az elmaradt rész-összegeket. Ezekből a bejegyzésekből próbál Acsády következtetéseket tenni. „Találtatott a felsorolt vármegyékben 1494-ben összesen 15713T-\^, a
következő évben ugyanannyi porta, melyből 49045, illetve 393941j2 porta birtokosát
név szerint ismerjük. Ekképpen 1494-ből a jobbágyilag művelt terület nem is egész
harmadrészének, valami 311/2%-nak, 1495-ből még kevesebbnek, valami 24%-nak
tulajdonosát ismerjük. Töredékről van tehát szó, s ez magyarázza meg, hogy ama kor
nagy vagyonú családai közül több egyáltalán elo sem fordul fejtegetéseimben" - írja.4
Tegyük hozzá, nem csak ezért. A számadásban ugyanis nem szerepel 12 délvidéki
megye, amelyeknek adóját a temesi főispán szedette be, és egy összegben küldte el
a kincstárnak, valamint hiányzik két drávántúli megye is, amelyek adója talán
Nándorfehérvár és a macsói bánság védelmére volt rendelve.5
Végeredményben Erdély és Szlavónia beszámításával az 1494. évből közel
80 000 porta, 1495-ből 57 000 porta birtokosa ismert, ami azonban az egész ország
jobbágy telkeinek csupán 28 ill. 20%-a.6 Elég sovány következtetési alap ez, Acsády
mégis megpróbált építeni rá. Összegezve a megyénként szétszórt adatokat, táblázatba foglalta a kimutatásban szereplő huszonöt legnagyobb világi birtokost portáik száma szerinti nagyságrendben. Eredményei, mint vélte, töredékes voltuk
ellenére is „nagyban gyarapítják ismereteinket ama korszak eddig elég sűrű homály
lepte belső viszonyairól, agrár-szocziális szervezetéről ...". Valójában a kérdést másképpen kell feltennünk. Megismerjük-e az összeírásból az ország számbavett részének legnagyobb birtokosait? Ha igen, mennyiben tudunk ebből az egész ország
területére általánosítható következtetéseket levonni?
A táblázat élén Zápolyai István nádor áll, Acsády számítása szerint 123087г
portával. Acsády úgy gondolta, hogy ez a valóban roppant szám sem jelenti a nádor
teljes vagyonát, ezért megengedhetőnek látta, hogy - akárcsak az összes többi főúr
esetében - az összeírásban szereplő két év adataiból mindig a magasabbat vegye
3

Közzétette J. Chr. Engel: Geschichte des Ungrischen Reichs und seiner Nebenländer. l.Theil.
Halle, 1797. 20-39. (1494) és 130-149.1. (1495). Acsády munkájában számos elírás és sajtóhiba fordul
elő, ezeket a szövegkiadás alapján hallgatólagosan helyesbítettem, a részletes hivatkozásokat azonban
mellőzhetőnek véltem.
4
Acsády i.m. 28. 1.
5
Vö. Engel i.m. 17. ].:„... Paulus de Kynis ... ex contributione duodecim comitatuum parcium
inferiorum misit R[egie] M [ajestati] flór. 5000." (A következő évből azonban nem találunk hasonló
rovatot.)
6
Magyarország és Erdély összes portájának számát kb. 250 000-re becsüli Szabó István:
Magyarország népessége az 1330-as és az 1526-os évek között. = Magyarország történeti demográfiája.
Szerk. Kovacsics József. Bp. 1963. 69. 1. Ehhez adandó hozzá Szlavónia mintegy 30 000 füstje.
Összesen tehát 280 000 portát vettünk 100%-nak.
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figyelembe. Ténylegesen Zápolyai 1494-ban 9616, 1495-ben 11860 portával szerepel.
A gyarapodás 2244 porta, ebből közel 1900 az elkkor megszerzett Korvin- (Árva,
Likava, Szklabinya) és Kinizsi-javakból (Léva, Kasza, Lietava, Somlyó) származott.7
Nem tudunk olyan Zápolyai-birtokról ebben az időben, amelynek a számadás
adatai között ne lenne megfelelője, s nem tudni arról sem, hogy a kimaradt 14 megyében számottevő javai lettek volna a családnak. Ebből, valamint portáinak rendkívül magas számából és a két év tételeinek szinte pontos egyezéséből arra következtethetünk, hogy - Acsády sejtéseivel ellentétben - a fent megadott számok Zápolyai István teljes vagyonát képviselik.8
A következő birtokos Korvin János herceg 1494-ben 5937 portával, amelynek
közel egyharmada Szlavóniára esett, 852 pedig Erdélyre, a hunyadi uradalomra.
(Az 1495. év számadásaiban csak ez az utóbbi jószága szerepel.) Ebből Acsády
úgy ítéli meg, hogy „már 1494/5-ben nem volt senki e hazában, aki Szapolyay Istvánnal ingatlan vagyon tekintetében mérkőzhetett volna." Korviné éppenséggel „félannyi sem volt".9 Forrásunk azonban nem jogosít fel ilyen kategorikus kijelentésekre. Az összeírásban nem szereplő déli megyékben - Zápolyaival ellentétben Korvinnak óriási birtokai voltak. Hogy csak a legfontosabbakat említsük.: itt sorakoztak egymás mellett a nagyanyjától, Szilágyi Erzsébettől örökölt alföldi városok
és tartozékaik, Debrecentől lefelé egészen a csanádmegyei Donáttornyáig, ettől
keletre a hatalmas gyulai uradalom, majd a Maros két partján Sólymos és Lippa
vára, a Hunyadhoz tartozó, de Temes megyének adózó kerületek, végül nyugaton
a cserög-futaki és maróti uradalmak. Feltételezhetjük, hogy ezekkel együtt Korvin
birtokainak végösszege erősen megközelítette Zápolyaiét, ha ugyan meg nem haladta.
Az ország harmadik birtokosa Acsády számításai szerint Geréb Péter főajtónálló mester, aki éppen ez idő tájt, 1494 végén ült az országbírói székbe. 1495-ben
5549 portával szerepel Baranya és Bereg megyében, Erdélyben és Szlavóniában.
Valószínű, hogy a számadásban minden portája fel van tüntetve. Ezeken kívül
azonban Valkó és Temes megyében is voltak még jószágai.
Újlaki Lőrinc herceg 1494-ben még macsói bán, ekkor 3631 portája van. A tél
folyamán lázadása miatt a király seregei kiostromolják váraiból, és hódolatra kényszerítik. 1495-ben már csupán 2265 portáját tüntetik fel, a többit - ideiglenesen ellenfelei foglalták el Németújvár, Kaposújvár, Szigliget váraival együtt. Az 1494. évi
összeírásban - úgy látszik - valamennyi birtoka képviselve van, kivéve valkó- és
szerémmegyei uradalmait: Újlakot, Poltost és Szentdemetert.
Paumkircher György 2493 portája (1494) szintén teljes birtokát jelenti, és a
rohonci, szalónaki, császárvári és koszteli uradalmaknak felel meg. A következő
főúr, Kinizsi Pál országbíró és temesi főispán csak 1494-ben tűnik elő összeírásunkban, mert még ebben az évben meghalt. Valamennyi számottevő birtoka az ország
7

A Korvin- és Kinizsi-javak megszerzéséhez vö. Fekete Nagy Antal: Trencsén vármegye. Bp.
1941.409.1.1 Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 4. köt. | ; Schönherr Gyula:
Hunyadi Corvin János 1473-1504. Bp. 1894. 210. 1.
8
A számadásokkal kapcsolatban felsorolt családok birtokaival később még érdemben kívánok
foglalkozni, ezért feleslegesnek látszott ehelyütt is kitérni állításaim indokolására.
9
Acsády i.m. 36. 1.
22*
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nyugati felében feküdt, és pontosan azonosítható a megfelelő adótételekkel. Trencsénben Sztrecsén, Léva, Kasza és Ljetava várai, Turocban Szucsán kastély, a
Dunántúlon Somlyó és Vázsonykő volt az övé, Adony városával, Külső-Szolnok
megyében pedig az abonyi uradalom. Halála után ezek egy részét, mint említettük,
Zápolyai nádor szerezte meg, a többi özvegye kezével kamicsaci Horvát Márkra
szállt.
A Kanizsai-család - 1494-ben - 2213 porta felett rendelkezett. Ebből mintegy
1460 alkotta a törzsvagyont Kanizsa, Sárvár, Léka és Kapuvár uradalmaival a
Dunántúlon; ez nagyjából egyenlően oszlott meg György bán, valamint unokatestvérei, László és János között. A fennmaradó 754 porta ellenben egyedül Kanizsai Györgyöt illette, mert ezeket első felesége, Rozgonyi László özvegye révén
szerezte 1493-ban. (Heves megyében Debrő vára, Gömörben a balogvári, Nyitra
és Pozsony megyében a semptei és cseklészi uradalmak.)10 Következő házasságával Egervári László bán hatalmas szlavóniai és dunántúli örökségére tette rá a kezét 1497-ben, ezek a szerzeményei az összeírásban természetesen még nem szerepelhetnek.11
Igen érdekes az alsólendvai Bánfiak szereplése az összeírásban. A család a
XIV. század vége óta két ágra oszlott; zalamegyei birtokaikon és váraikon már
1389-ben megosztoztak.12 Bánfi Pál megszerezte a trencsénmegyei Bolondóc várát,
és a XV. század közepén a Cillei-Garai párt egyik vezető emberének számított.
Mátyás trónralépte után a másik ágat vette pártfogásába, Miklóst és testvérét
Jakabot; óriási birtokadományokkal halmozta el őket, aminek következtében az
ország legelső főurai közé emelkedtek. 1487-ben ugyan hűtlenségbe estek ők is,
és elvesztették Maros-vidéki uradalmaikat, de hatalmuk így is tekintélyes maradt.
Bánfi Miklósnak 1494-ben 1946 portáját számolják össze, amiből 834 esik az alsólendvai uradalom felére (ennyi volt az övé), a többi pedig zömmel az újabb szlavóniai
szerzeményekre: Szaploncára, Verőcére és az orbonai uradalomra. Övé volt ezeken
kívül a borói kastély tartozékaival Valkó megyében. Minden okunk megvan feltételezni, hogy forrásunk ennek az ágnak valamennyi portáját feltünteti. Érdekes,
hogy ugyanekkor a bolondóci ág reprezentánsa, Bánfi János, mindössze 150 nyitramegyei portával (Bolondóc tartozékainak részeivel) szerepel, vagyonának mindössze töredékével.13
István moldvai vajda 1719 portája, mint már Acsády is megállapította, a csicsói
és küküllővári dominiumoknak felel meg. Ernuszt János, a számadásokat készítő
pécsi püspök testvére az 1495. évben 1668V2 porta ura az összeírás szerint; ebből
1112 a csáktornyai uradalomra, azaz a Muraközre esett, a többi különböző, viszonylag apróbb jószágokra az ország északkeleti megyéiben. Ehhez a fenti számhoz
azonban hozzá kell vennünk azt az 1855 portát, amelyet a kimutatás Szlavóniában
a pécsi püspök neve alatt említ; feltehetőleg ez jelentette a családi birtoknak számító
10

Vö. Reiszig Ede: A Kanizsaiak a XV. században. = Turul 55 (1941.) 76.1.
Reiszig i.h. és ugyanő: A Geregye nemzetség. = Turul 18 (1900) 120. 1.
Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár. [A továbbiakban: ZsO.] I. Bp. 1951. 944. sz.
13
Ehhez hozzáadandó az a zalamegyei 297 porta, amelyet 1494-ben János mostoha anyja,
„Lindvai" Pál özvegye kezén találunk (Engel i.m. 35. 1.) Az Acsády által e családhoz számított
többi Bánfiak (Erdélyben 89 portával) teljesen más családhoz, a losonci Bánfiakhoz tartoztak.
11
12
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kaproncai és szentgyörgyvári uradalmakat. Minthogy tudtunkkal az Ernuszt-testvéreknek az ország más részében nem volt földjük, a pécsi püspök felsorolt többi
portája pedig inkább egyházi tulajdonnak tekinthető, a család összvagyonát Acsádyt
kiigazítva 3523 portában állapíthatjuk meg, s ez a táblázatban az ötödik helynek
felel meg.
Egyetlen főúr szerepel még kimutatásunkban ezernél több portával, és ez
Drágfi Bertalan erdélyi vajda, Mátyás egyik kedvelt híve. Szatmárban 908, Szlavóniában 536 portáját találjuk 1494-ben, ami megfelelni látszik az erdőd-kővári birtoktestnek és Vasmegyericse (Körös m.) tartozékainak. A kővári uradalom azonban
jobbára Közép-Szolnok megyei falvakból állott, ennél a megyénél pedig Drágfi
neve nem fordul elő. Eszerint vagy azt kell gondolnunk, hogy a vajda birtokai
nem teljes összegükkel szerepelnek forrásunkban, vagy esetleg azt, hogy az egész
Szamos menti uradalom adóját Szatmár megyénél foglalták össze.
Az eddig tárgyalt tizenegy nagybirtokosról azt mondhatjuk, hogy a számadásban - legalább is elvben - valamennyi portájuk fel van tüntetve, s csak annyiban
nem kapunk teljes képet összvagyonukról, amennyiben (mint Korvin, Újlaki és
mások esetében) a hiányzó tizennégy megyében is voltak portáik. Ily módon az
eddig előszámlált összértékeknek van bizonyos - bár erősen korlátozott - tájékoztató jellegük. Távolról sem mondható el ez az adatok többi részéről.
Bátori András nevén 1494-ben 682 portát találunk Somogyban (364), Szlavóniában (220) és Szatmárban (98). Ehhez számítható 132 Zala megyében, amely
fiáé Györgyé. 1495-ben kettőjük összvagyona mindössze 206 porta, ebből 68 Pest
megyében. Acsády ezekből az adatokból a lehetséges maximumot, 882 portát számított össze, nem is kevesellte. Pedig ebben az esetben már biztosan tudhatjuk,
hogy a családnak még az összeírt területeken is lényegesen nagyobb vagyona volt.
Ecsedi uradalmuk és Szinyér vára tartozékainak fele (Szatmár m.) bizonyára
jóval többet tett ki 98 portánál: ősi szabolcsi birtokaikról (Nyírbátor) nem esik szó
a jegyzékben; birtokosok voltak Nógrádban is (Buják vára); Zalában és Somogyban
övék volt 1488 óta az egész Marczali-örökség: 3 vár, 11 mezőváros és vagy 50 falu,
ami együtt valószínűleg erősen meghaladta az itt összeszámolható 496 portájukat. (A szlavóniai porták viszont a zdenci uradalomnak nagyjából megfelelhetnek.)
Megjegyzendő emellett, hogy közel ugyanennyi birtokuk volt a déli megyékben
is, amelyek nem szerepelnek forrásunkban (Világosvár dominiuma, továbbá a
Marótiak hagyatékából három birtoktest Szerem, Bács és Valkó megyékben). Mindent összevéve a Bátoriak Mátyás uralkodása óta a főnemesség legelső vonalában
foglaltak helyet.
Az Ernuszt-féle számadásban - Acsády táblázatát helyesbítve és kiegészítve
- még a további jelentősebbnek látszó tételeket találjuk egy birtokos kezén: a bazini
grófok 848, Szécsi Miklós 801, Székely Jakab 627, Battyáni Boldizsár 588, Beriszló
János és Ferenc 488, Bornemissza János 462, Ellerbach János 431, Schellenberg
János 368, Somi Józsa 344, Losonczi László 333 portával. Közülük csupán Székely,
Bornemissza, Schellenberg és Somi Józsa számai tűnnek teljeseknek. Szécsi Miklósnak csupán dunántúli birtokai vannak feltüntetve, gradistyei jószága (Pozsega m.)
nem; Ellerbach vagyona szintén nagyobb lehetett, mert zalamegyei falvait nem találjuk az összeírásban. A többi tétel a valóságos helyzethez képest annyira alacsony,
h°gy gyakorlatilag semmit sem tudunk meg belőlük.
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Az eddigiek alapján megválaszolhatjuk kérdésünket, amelyet fejtegetéseink
elején tettünk fel. Megtudhatjuk-e az elemzett kincstartói számadásokból, hogy
legalább az ország nagyobbik részében kik voltak ebben az időben a legnagyobb
vagyonú birtokosok? A válasz: nem, mert - amint ezt elöljáróban Acsády is megjegyezte, csak a továbbiakban gyakran elfelejtette - forrásunk „töredékes"'. Míg
egyes főuraknak látszólag egész birtokállományát feltünteti, mert egyetlen jobbágyportájuk adója sem került behajtásra, mások vagyonának csak kisebb-nagyobb
része fordul benne elő, sok nagybirtokos család meg éppenséggel egyetlen egy portával sem szerepel.14 A rangsor élére került tizenegy báró valóban a kor leggazdagabbjai közé tartozott - ezt különben is tudjuk valamennyiről, - de egyedül a Bátoriak
példája bizonyítja, hogy nem ők voltak tizenegyen a leggazdagabbak, még a szóban
forgó országrészeken sem. Mégsem állhatjuk meg, hogy a számadásokból alakult
táblázatunkat egybe ne vessük egy másik, majdnem egykorú forrással, amely szintén
az 1490-es évek élvonalbeli hatalmasságait sorolja fel. Az 1498. évi XXII. törvényre
gondolunk, amely névszerint megjelöli azokat a bárókat, akik saját bandérium
kiállítására voltak kötelezve.15 A névsor harmincnyolc nevet tartalmaz, és már a
rendelkezés természetéből is következik, hogy a legvagyonosabb nagyurakat köztük
kell találnunk. Valóban a 38 név közül tízet megtalálunk az 1000 portán felüli birtokosok között, tehát az utóbbiak Korvin János herceg és a moldvai vajda kivételével mind szerepelnek 1498-ban is. Megtaláljuk továbbá a törvény névsorában Bátori
Györgyöt, mindhárom Bazini grófot, felsőlendvai Szécsi Miklóst, a Beriszlókat,
Ellerbachot, Somi Józsát; viszont hiába keressük a 627 portával rendelkező kövendi
Székelyeket vagy a 462 portát birtokló Bornemissza Jánost, akárcsak Battyáni
Boldizsárt 588 forint adójával. Másfelől a bárók egész sorával találkozunk 1498-ban,
akikről a számadási jegyzék alig vagy egyáltalán nem emlékezik meg; (Brankovics
Jovan despota, Pongrác Mátyás (240 porta), Perényi Imre (35), Perényi Gábor,
Bebek János (156), Rozgonyi István, Pálóczi Antal, Drugeth János, Országh Zsigmond (212), Losonczi Zsigmond (333), Kompolti Zsigmond, Lévai Cseh Zsigmond
(27), Ráskai Balázs (33), bajnai Both András (65), Ongor János, bolondóci Bánfi
János (150, amihez hozzáadandó anyjának 297 portája; összesen 447), Hédervári
Ferenc, nagylaki Jaksics István és Szokoli Albert). Közülük csak egy-két főúrnak
estek jelentősebb birtokai a tizennégy hiányzó déli megyébe: Szokolinak, a Jaksicsoknak, Losonczinak, Ongornak és természetesen a despotának.
Az 1498. évi törvénnyel történt összevetés is amellett szól tehát, hogy az Ernusztféle számadások adatai a világi birtokstatisztika szempontjából alig-alig használhatók fel. (Mellesleg - bármi legyen az oka - a vizsgált törvénycikk sem foglalja
magában az az idő szerinti legnagyobb vagyonok gazdáit. Ha másokat nem is, de
a gersei Petőket, Csákiakat, Várdaiakat, Czoborokat, Haraszti Ferencet mindenképpen közéjük kell sorolnunk, egyéb ismereteink alapján, nem szólva a más össze14

Általános vélemény szerint (először Mályusz Elemér: A magyar társadalom a Hunyadiak
korában. = Mátyás király emlékkönyv. 1. köt. Bp., [1940]. 388.1. és 249. jegyz.) a behajtatlanul maradt
adókat a nagybirtokosok bandériumállítási költségeik fedezésére tartották vissza. Figyelemre méltó
azonban, hogy a legmagasabb adótételekkel szereplő főurak csaknem valamennyien magas országos
méltóságot is viseltek ebben az időben, tehát az adókat sallariumuk címén is lefoglalhatták.
15
Magyar törvénytár. Az 1000-1526. évi törvényczikkek. Bp. 1899. 606. 1.
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függésben már említett Battyáni Boldizsárról, és a Stájerországban is nagybirtokos
kövendi Székely-testvérekről.)16 A XV. század végi nagybirtok megoszlása tehát
még felderítésre vár. Végeredménye minden bizonnyal erősen eltér majd az Acsády
által összeállított adatoktól.
Acsádynál már kissé alaposabban dolgozott Hóman Bálint, ki a Magyar
történet 2. kötetébe illesztette bele birtokmegoszlási számításainak eredményeit,
amelyek Zsigmond és Albert koráról vannak hivatva összefoglaló képet nyújtani.17
Ez a kép sokkal vázlatosabb, mint az ugyanott található Nagy Lajos-kori felmérés,18
mindamellett igen hasznos, mert ezenkívül semmiféle áttekintésünk nincs a XV.
századi nagybirtok helyzetéről. Hóman adatai - mint maga is hangsúlyozza - hozzávetőlegesek és elsősorban Csánki feldolgozására támaszkodnak. E mű egyenetlenségei mindenesetre Hóman eredményeiben is tükröződnek, különösen egyes
családok vagyonának összesítésekor, nem tévén különbséget pl. fiktiv birtoklás,
igényelt javak és a birtokmegoszlás szempontjából egyedül számba jövő tényleges
birtoklás között. Az ebből eredő hibák nem egyszer meghaladják a 100%-ot is.
(Pl. a Perényiek és különösen a Rozgonyiak esetében).
Hóman nagyvonalúsága más ponton is megnyilvánul. Egy teljes oldalon sorolja
azoknak a családoknak a nevét, amelyek a Zsigmond-kor folyamán vagyonukat
vesztették, kihaltak, elszegényedtek, majd azokét, akik e családok helyébe léptek.
A nevek hosszú sorában nem egy jelentéktelen köznemesi famíliát találunk, ugyanakkor hiába keresünk közte némely főrangú családot a Zsigmond-kori oligarchia
élvonalából; ezek a véletlen szeszélye folytán kimaradtak. Megemlíthetnők ebben a
kategóriában Ilsvai Lestákot, Zsigmond egyik nádorát, a XIV. század végének
egyik legnagyobb birtokszerzőjét. Ilsvai a nikápolyi csatában török fogságba esett19
és fiainak egyet-mást pénzzé kellett tenniök, hogy kiválthassák.20 Ám még így is
hat-hét vár és mintegy száz falu szállt a koronára 1427-ben, amikor Ilsvai György
utódok nélkül elhunyt.21 Hasonló vagyonra tett szert Zsigmond alatt özdögei Besenyő Pál horvát-szlavón bán, aki Aranyi István és az Ilsvaiak nógrád-gömöri birtokainak ura lett 1427 után.22 Kimaradt a felsorolásból Szomszédvári Tót László,
aki Szomszédvár, Zselin és Lipovec várait birtokolta23 s Ciliéi Hermann és a Blagayok
után Szlavónia harmadik világi hatalmassága volt. Kitűnik ez abból is, hogy az
16
Közülük némelyeket felsorol az 1500. évi XXI. te. is az 1498. évi dekrétum kiegészítéseként.
{Magyar törvénytár i.h. 654. 1.)
17
Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar történet. 2. köt. Bp. 1936. 380-383. 1.
18
Lm. 269-271. 1.
19
ZsO. II1 1. 36. és 135. sz. A nádori iratokat azonban egészen 1397 tavaszáig az ő nevében
állítják ki (utoljára: ZsO. I. 4777. sz.)
20
ZsO. II | 1. 135. és 201. sz.
21
Vö. Thallóczy Lajos: A kamara haszna (lucrum camerae) története. Bp. 1879.186.1.: „Georgius fflius palatini"; OL. Dl. 11949.
22
Thallóczy i.m. 193-194. 1. („ban", báni Nicolai", „Pauli báni"); Fejér György: Codex
diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. Budae, 1829-1844. (A továbbiakban C. D.) X. torn.
6. vol. 842. L, 7. vol. 653. 1.
23
Zágrábmegyében, az első kettőt unokatestvérével Jánossal felesben. Vö. A zichi és vásonkeöi
gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Bp. (Pest), 1871-1931. (A továbbiakban: ZO.) VIII.
157-158; Zbornik Historijskog Instituta Jugoslavenske Akademije 2 (1959) 359.1., 1632. nr.; Z.O.
VIII. 379.1., Fr. O. I. 335.1.

343

1433. évi banderiális tervezet szerint 100 lovast kellett kiállítania a déli végek védelmére, ugyanannyit, mint az oligarchia élvonalába tartozó Lévai Cseh Péternek vagy
a Tamásiaknak.24
A felsorolások persze más tekintetben is hibásak. Belekeveredtek lépten-nyomon
olyan nevek, amelyeknek másutt lenne a helyük: az Anjouk alatt rég kihalt családok
(pl. Komáromiak, Cselenfiek), olyanok, akik csak a következő évtizedekben lépnek előtérbe (Betlenek, Forster György), vagy jóval később haltak ki (Szencseiek,
Berzenceiek, Ludbregíek) stb. Több család azért nem illik a felsorolásba, mert
hajdani nagy birtokukon az idők folyamán annyira elszaporodtak, hogy ennek
következtében a köznemesség sorába süllyedtek le, mint pl. a Lapispataki-Budaméri-Zsegnyei atyafiság Sárosmegyében, a pozsegai Velikeiek, az ungmegyei Nagymihályiak és mások. A vagyon feldarabolódása még oligarcha családok politikai
súlyát is csökkenteni tudta. Nem véletlen, hogy Újlaki Miklós ragyogó pályafutása
akkor kezdődött, amikor rokonai kihaltával ismét egy kézben egyesítette őse, Kont
Miklós nádor hatalmas dominiumait.25
A családok ágakra bomlása igen gyakran külön családok kialakulására vezetett. Az egyes ágak külön szereztek birtokot, s hovatovább mind kevesebb szál
kötötte össze őket egymással, különösen ha pártállásuk is különböző volt. Hóman
ezeket az ágakat csak akkor különbözteti meg egymástól, ha idővel eltérő nevet
vettek fel, mint a Garaiak és a Károly Róbert óta elágazott garai Bánfiak, vagy a
pelsőci Bebekek és a Csetnekiek. Pedig az azonos név ellenére két Perényi és három
Losonci család létezett, sőt két ágban gyarapították vagyonukat a Bebekek és az
alsólendvai Bánfiak, három ágban a Rozgonyiak stb.
A Rozgonyiak példája talán a legmegfelelőbben illusztrálja a felületes számítások eredményét. Hóman szerint a család Zsigmond uralkodásának második felében „több mint 300 helység" birtokába jutott, és központjává vált egy rokoni kapcsolatokon épülő főúri ligának, amelyhez hat másik előkelő dinasztia tartozott.
A konstrukció - mert hiszen az - politikai szempontból eleve kevesetmondó, mert
mint látni fogjuk, maguk a Rozgonyiak ágai is egymástól teljesen független politikát követtek, ami egyidejűleg áganként különböző családokkal fűzte őket közösségbe. Ami a rokonsági kapcsolatokat illeti, ezt a kérdést Hóman ugyanazzal a
nagyvonalúsággal kezelte, amellyel pl. Korógyi Jánost Garai nádor „kedvenc vejének" keresztelte el annak ellenére, hogy Korógyi sohasem volt Garaival semmiféle
rokonságban.26 A Hóman által összeállított ligából a Rozgonyiak csupán három
családdal voltak közvetlen házassági kötelékben: a Szentgyörgyi grófokkal, Szécsényi Lászlóval és Hedervári Györggyel; Szécsényi révén közvetve Stiborral is.
Ugyanakkor azonban Rozgonyi János vajda a megátalkodott Garai-párti Bánfi

24
Kovachich Márton György: Supplementum ad Vestigia comitiorum apud Hungaros. 1. tom.
Budae, 1798. 425. 1.
25
A Kont nádor testvéreitől származó Raholcaiak csak 1426 után haltak ki, v.o. Levéltári
Közlemények 3 (1925) 104. 1.
26
Hóman i.m. 382.1., nyilván Wertner Mór nyomán (A Garaiak. = Századok 31 (1897) 925.1.),
de v.o. Hedervári I. 206.1., ahol kiderül, hogy Korógyi felesége Garai Bánfi Erzsébet volt, a család
másik ágából.
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Pálnak volt a veje, Újlaki Miklós pedig a Hunyadi-párti Rozgonyi Sebestyénnek
sógora.27 A szálak tehát végképp összezavarodnak. Valójában a főnemesség felső
rétege keresztül-kasul rokonsági kapcsolatokat épített ki egymással; e kapcsolatok
alapján tetszés szerinti számban képezhetjük a liga-szerű kombinációkat, de közülük az egyik épp olyan ötletszerű lesz, mint a másik. Egyik sem ment fel az alól,
hogy a ténylegesen fennálló és állandóan alakuló érdekszövetségeket a forrásokból
kelljen kinyomoznunk.
A Rozgonyiak birtoklástörténete szintén tanulságos. Csicsva vára és mintegy
ötven zemplén- és abaujmegyei falu birtokában kezdettől fogva a módosabb famíliákhoz tartoztak, de nagyobb adományokat úgy látszik nem kaptak Zsigmond
uralkodásának első évtizedeiben, annak ellenére, hogy a család egyik tagja még
országbíró is lett 1409-ben. Gyors emelkedésük az 1420-as években indul meg, ekkor
két, hamarosan már három águk szerepel. A legtehetségesebb birtokszerző István
temesi főispán volt, az Arany által megénekelt Szentgyörgyi Cecilia férje. Megszerezte a tolnamegyei Debregeszt (Döbrököz) zálogbirtokát, 1438-ban pedig Alberttől hatalmas uradalmakat kapott az Alföld északi peremén Túra, Isaszeg és Gyöngyös környékén.28 Élethossziglan megkapta Csókakő várát is, majd további 9000
forint kölcsön fejében neki ígérték az egész Vértes hegységet Vitány, Gesztes és
Tata, valamint a Bakonyban Essegvár uradalmával. Valójában az utóbbiakat sohasem kapta kézhez, mert kevéssel Albert halála után ő is távozott az élők sorából.29
A szintén zálogul kapott Diósgyőrt, Dédest és Cserépvárat már előbb visszaadta
Zsigmondnak.30 Fiát, Jánost a beköszöntő polgárháború úgyszólván kisöpörte az
atyai örökségből. Lehet, hogy kiskorú is volt még; rokonai és Újlaki Miklós mindenesetre beültek dunántúli váraiba, úgyhogy adományos javain kívül csak Csókakőt
tudta megtartani. Innen azután nem mozdult, hiába fenyegették később fejvesztéssel is, hiába adományozta oda V. László, majd Mátyás új birtokosoknak. Mikor
1459 júliusában meghalt, özvegye adta át a várat új urainak arra a fenyegetésre,
hogy Fejérmegye nemességével fogják kiostromoltatni. 31
Az új urak szintén Rozgonyiak voltak: János tárnokmester fiai, akik az Albert
halálát követő években verekedtek fel magukat a bárók élvonalába. Eleinte Erzsébet királyné oldalán küzdöttek, és megszállták Tatát és Vitány várát, de hamarosan
pártot változtattak, és a Marczaliakkal, Garai Lászlóval valamint a Kanizsaiakkal,
az ellenpárt legkitartóbb embereivel keveredtek háborúságba. A pálfordulás jövedelmezőnek ígérkezett, mert rövid idő alatt a várak egész sorát kerítették hatalmukba. 1443-ban már olyan biztosnak érezték magukat új szerzeményeikben, hogy
szerződést ajánlottak a többi Rozgonyiaknak: hajlandók velük megfelezni Zalavárat és Somlyót, ha ezentúl minden más birtokukat kölcsönösen meg fogják osz-

27

Mindezekre a rokoni összefüggésekre ld. Keresztes Kálmán: A Rozgonyiak. Turul 40 (1926)
19. s. köv. 11.
28
Csánki III. 403. 1., Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 10021599-ig. Bp., 1938. 175. 1. (Az 1438-as adományt még közösen kapták Simon országbíró fiaival.)
29
Dl. 15217 (Mátyás 4458. évi oklevele.)
30
Dl. 12351 ill. Századok 15 (1881) kiránd. 43. 1., Csánki I. 163-164.1.
31
Dl. 15391 és v.o. 15400.
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tani.32 Jellemző a kor állapotaira, hogy Zalavár egyházi javadalom volt, Somlyó
pedig a Garaiak régi adományos birtoka.33 Uralmuk persze épp olyan gyorsan
enyészett el, mint ahogyan keletkezett. 1444 után sorra vonulnak ki hódításaikból,
utoljára Kapuvárat is kénytelenek visszabocsátani jogos urai, a Kanizsaiak kezébe.34
Hintapolitikájukat később is folytatták. Lelkes hívei voltak V. Lászlónak, akitől
Vitányt és Csókakőt kapták adományul,35 és úgy látszik Ciliéinek is, mert 1456-ban
ennek meggyilkolásakor az egyik testvér, Rozgonyi Rajnáid csak a király kamrájában
rejtőzve tudta kikerülni a Hunyadi-párt haragját.36 Ettől kezdve óvatosabban politizáltak, idejében átnyergeltek másik lóra, és Mátyást uralma első percétől fogva
készségesen támogatták. Nem is panaszkodhattak mellőzésre; mindhárman a legmagasabb méltóságokat töltötték be, 1470-ben pedig Mátyás nekik adományozta
a közel 100 falura rugó egész Czudar-örökséget.
A harmadik ágnak 1430 óta Pozsony és Nyitra megyékben voltak terjedelmes
birtokai (Sempte és Cseklész váraival), ennek megfelelően hosszú időn át viselték
tagjai a pozsonyi főispáni méltóságot is. 1439-ben Szepesvárát kapták Alberttől37,
nem sokkal előbb pedig a Dunántúlon szereztek nagyobb zálogos javakat: Hegyesd
és Szigliget várát.38 Többi rokonukkal ellentétben kezdettől fogva Ulászló királyt
és a Hunyadiakat támogatták, s tevékenyen kapcsolódtak bele a török elleni harcokba is. Simon, a harcias egri püspök, Ulászló uralmának egyik megalapozója,
1444-ben Várnánál esett el. Négy évvel később unokaöccse Sebestyén Rigómezőn
török fogságba is került, és csak évek múlva szabadult. Váltságdíjának előteremtése
felemésztette a családi vagyon nagyrészét, úgyhogy hazatérte után alig maradt
valamije.39 Későbbi uradalmait (Debrőt, Cserépvárat, Balogvárat) Mátyás kegyéből
szerezte, katonai szolgálatainak jutalmául.
A Rozgonyiak három ága tehát mind politikája, mind birtokszerzései tekintetében elválik egymástól. Nincs ebben semmi meglepő, és semmi kivételes. Ugyanezt a fejleményt észleljük a kor más nagy családainál: a Bánfiaknál, Losonciaknál,
Szentgyörgyi grófoknál, Perényieknél stb. Ez azonban csak az egyik tanulság, amit
levonhatunk a mondottakból. A másik az, hogy a Rozgonyiak csak Zsigmond
uralkodásának legvégére jutnak fel a főnemesség vezető rétegébe, de vagyonuk
még ekkor sem olyan méretű, mint Hóman állítja. Ha összegezzük a három ág
birtokait, azt találjuk, hogy ezek még 1440 táján sem haladták meg lényegesen a
150 falut, beleszámítva ebbe a család ősi birtokait is. Bármilyen tekintélyes szám is
ez, pontosan a fele Hóman adatának. Nem is tudunk róla, hogy a valóságban bármelyik Rozgonyi-ág körül főúri liga képződött volna. Ehhez ez a vagyon kevés volt.
Hóman számításainak a mondottak ellenére is van bizonyos tájékoztató jel38
Füssy Tamás: A zalavári apátság története. Bp., 1902. [A pannonhalmi Szent-Benedek-rend
története. 7. köt.] 546. 1. (Tévesen az 1463. évnél közölve.)
33
Csánki III. 18. és 211. 1.
34
Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár. 2. köt. Sopron, 1891. 321. 1.
35
Dl. 14600 és 14601. (1453)
36
Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. 2. köt. Pest, 1852. 477. 1. 3. jegyz.
37
Dl. 13420. (Ezt Giskra 1443. után nem sokkal elfoglalta tőlük: Wagner K.: Analecta Scepusii ... I. 35.)
38
Csánki III. 11. és 15.1.; Zala vármegye története. Oklevéltár. 2. köt. Bp., 1890. 546. 1.
39
Ez derül ki többek között Mátyás 1459. évi okleveléből: Dl. 15356.
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legük. Értékük különösen akkor szembetűnő, ha figyelembe vesszük, hogy a Hunyadiak, sőt - mint láttuk - a Jagellók korára még ilyen hozzávetőleges összeállítás sem
áll rendelkezésünkre. Aki pl. a Mátyás-kori nagybirtok családok szerinti megoszlásáról, az egyes vagyonok méreteiről, földrajzi elhelyezkedéséről, egymáshoz való
arányáról tájékozódni kíván, csakis saját kutatásaira van utalva. Szakirodalmunk e
hiányosságainak valamiféle pótlása tehát mindenképpen időszerű. Valamiféle mondottuk, mert az ilyen vállalkozás a felmerülő problémák miatt a legjobb esetben
is csak jószándékú kísérlet lehet.
Először is, nem áll rendelkezésünkre olyan módszer - pontosabban: olyan
adatok ~, amelyek az egyes vagyonok megbízható összehasonlítását lehetővé tennék.
A nagybirtokos politikai és társadalmi súlyát végeredményben birtokainak jövedelme
határozta meg. A történészt tehát ez érdekelné elsősorban, e jövedelmekről azonban
nincsenek kimutatások. Egyenes arányt tételezve föl a jövedelem és a lélekszám
között, beérhetnénk az utóbbival is, a források azonban itt is cserben hagynak.
Egyedül az áll módunkban - ez sem mindig -, hogy a nagybirtok értékét a rajta
található települések számával fejezzük ki. Okleveleink bizonyos típusai gyakran
tartalmaznak ilyen célra felhasználható birtokfelsorolásokat, s közvetve erre épültek
Hóman birtok megoszlási számításai is. Csakhogy minden effajta számítás eredménye rendkívül megtévesztő lehet, még akkor is, ha a felhasznált adatok összegzése a legnagyobb gonddal és alapossággal történik. Ennek oka magában a források
természetében van. Az oklevelek gyakran megkülönböztetés nélkül sorolnak fel
lakott és lakatlan településeket (pusztákat), emellett a lakott települések lélekszáma
is igen eltérő lehetett akár egyazon tájegységen belül, akár az ország egyes részei
között.40 Különösen megtévesztők azok az adatok, amelyeket szlavóniai vagy délvidéki uradalmak kiterjedéséről kapunk. Az itt felsorolt „falvak" bizonyára sok
esetben egy vagy két házból álltak; az ország más részein viszont az átlagos portaszám 15-20 vagy több is lehetett településenként. Az oklevelek számadatainak
mechanikus összegezése ezért vezet azután olyan furcsa eredményekre, aminőkkel
pl. Hóman táblázataiban lépten-nyomon találkozunk.41
A fenti meggondolások és tapasztalatok alapján kénytelenek voltunk elvetni
Hóman módszerét, azaz le kellett mondanunk arról, hogy a birtokos családokat
vagyonuk szerint állítsuk rangsorba. Arra törekedtünk csupán, hogy az összeállításunkba felvett birtokosok között a legvagyonosabbak is szerepeljenek. A válogatási szempont azonban más volt. Az utat egy nemrégiben megjelent kitűnő
tanulmány mutatta meg, amelyben Fügedi Erik a XV. századi magyar arisztokrácia
demográfiai viszonyaival foglalkozik,42 és ennek kapcsán szembe került a problémával, hogy megállapítsa, mely családok számíthatók a szorosan vett főnemesség40

Vö. Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon. Bp. 1966. 197. I.
Legfeltűnőbb talán a Pekriek esete. Ez a viszonylag jelentéktelen szlavóniai család Hóman
táblázataiban az ország második leggazdagabb birtokosává lépett elő ,,5 várral és 235 faluval"!
Ehhez csak annyit, hogy volt Pekri-birtokokon a XV. század folyamán néhány castellum épült,
ezeket számította Hóman a Pekriek várainak. A Pekrieknek a XIV. században egyetlen váráról sem
tudunk; ha volt is, öt semmiesetre sem.
42
Fügedi Erik: A magyar arisztokrácia demográfiai viszonyai a XV. században. = Történeti
Statisztikai Évkönyv. 1963-1964. Bp. 1965. 35. és kk. 11.
41
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hez, a bárói rendhez. Fügedi a kérdésre elsősorban a legvilágosabb politikai
kritérium alapján ad választ: bárói rangúnak tekinthetők azok a családok, (szám
szerint 92) amelyeknek egy vagy több tagja viselte a XV. század folyamán a tizenkét
legnagyobb országos és udvari méltóság valamelyikét. Társadalmi ill. vagyoni helyzetük alapján azonban a kortársak ennél nagyobb számú családot tekintettek báróinak; ezért Fügedi szociológiai alapon kiegészíti jegyzékét azokkal, akik a többízben országbárói méltóságot viselt családokból házasodtak.
Lényegében hasonló szempontok szerint készültek az alábbi táblázatok is.
Az egyik legfontosabb különbség az, hogy csupán egyetlen év (1458) állapotát tükrözik, másszóval, azt kívántuk felmérni, hogy Mátyás megválasztásának időpontjában a bárói rend kb. mely családok tagjaiból tevődött össze. A másik különbség,
hogy figyelembe vettük a családok vagyoni állapotát is, és némelyeket ennek alapján
soroltuk a bárók közé. Valamennyi kritérium mérlegelésével összesen 59 családot
dolgoztunk fel. A részletes eredményeket az Л sz. melléklet tünteti fel.33 Ehhez
azonban szükséges némi magyarázatot fűznünk.
A családok egyes ágai között általában nem tettünk különbséget, így a Rozgonyiak, Marcaliak, Bebekek stb. vagyona egyetlen rovatban van összesítve. Kivételt
akkor tettünk, ha az ágak kettéválása a XIV. sz. közepe előtt bekövetkezett. Ezért
két Perényi család szerepel, a Szécsi (I.e. csoport) család alatt pedig csak a felsőlendvai ág értendő; ugyanebből az ágból különválasztottuk a Garai és garai Bánfi
családot, a Losonciak három ágát (Losonci, losonci Dezsőfi és losonci Bánfi), valamint a Bebekeket és az itt nem szereplő középnemesi Csetnekieket. A Héderváriaknál csak a nádori ág birtokait számoltuk.
Ahol lehetséges volt, megadtuk az egyes családok kezén levő várak, mezővárosok és falvak számát. (A pusztákat nem számoltuk.) A zárójelbe tett számok becsléseket jelentenek. Szemben Hóman gyakorlatával, várnak csak az oklevelekben
castrum néven előforduló erődítményeket tekintettük, a kastélyokat (castellum)
figyelmen kívül hagytuk. A kérdés külön tanulmányt érdemel, de annyi bizonyosnak
látszik, hogy a két típus jellegében és funkciójában erősen különbözött, ha léteztek
is átmeneti formák. így pl. míg a castellumokat egyaránt megtalálni fő- és köznemesi
birtokokon, a castrum jellegzetesen főúri létesítmény. Ennek illusztrálására összeállítottuk a XV. század első felében épült várak jegyzékét (2. sz. melléklet). Az
összeállításból kitűnik, hogy egyetlen kivétellel valamennyi bárói (vagy királyi)
építésű, olyan családoké, amelyek többi táblázatunkon előfordulnak.
A táblázatokban szereplő családokat célszerű volt valamilyen módon csoportosítani. Fügedi elgondolásának megfelelően az I. kategóriába mindenek előtt
azokat soroltuk, amelyeknek több tagja viselt országos méltóságot 1458 előtt
(ilyennek tekintve az 1445. évi főkapitányi tisztet is), továbbá - biztosabb jellemző
híján - mindazokat a birtokosokat, akiknek legalább három váruk volt 1458-ban.
(Kivételt tettünk a viszonylag kisvagyonú gersei Petőkkel.) Az I. osztály további
43
Ami a forrásokat illeti, összeállításunk elsősorban Csánki munkái, valamint nagyjából a
teljes publikált vagy feldolgozásokban hozzáférhetővé tett oklevélanyag alapján készült. Ezenkívül
felhasználtuk az OL. Középkori gyűjteményének regesztáit, a galgóci Erdődy-Ievéltár Iványiféle regesztáit (OL), és jelentős mennyiségű kiadatlan anyagot. A hivatkozások közlésétől azonban
hely hiányában el kellett tekintenünk.
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bontása már kizárólag a családok politikai szerepe alapján történt, a következő
módon:
La.: olyan családok, amelyek a XV. század eleje óta állandóan szerepeltek
az országbárók között.
Lb.: 1410 és 1437 között emelkedtek fel, és befolyásukat 1440 után is megtartották. Ide soroltuk Brankovics György rác despotát is.
I.e.: 1440 után nem jutottak bárói tisztséghez.
Ld.: A XIV. században bárói, 1402 után visszaszorult, majd 1437 után ismét
szereplő családok.
Le.: 1437 után emelkedtek a bárók közé. Tkp. a II. kategóriába tartoznának,,
de vagyonuk nagyságrendje miatt mégis ide kívánkoztak.
I.f.: legalább három várral rendelkező családok, amelyek azonban 1402 és
1458 között nem viseltek országos méltóságot.
A II. kategóriába kerültek - az alábbi tagolás szerint - az „egyszeres báróviselt"
családok (az I.e. csoport kivételével):
H.a.: egy tagjuk 1437 előtt viselt báróságot.
Il.b.: egy tagjuk 1437 után viselt báróságot.
П . с : méltóságot nem viselt családok legalább két várral. (Ide soroltuk uradalmuk kivételes méretei miatt a Drágfiakat is.)
Ha a táblázaton felsoroltakhoz hozzávesszük a trónra jutó Hunyadiakat, a horvátországi Korbáviai grófokat, valamint az 1457 előtt kihalt bárói családokat (Id. a
3. sz. mellékletet), akkor többé-kevésbé képet alkothatunk a XV. századi bárói
rend összetételéről. A Zsigmond-korhoz képest bekövetkezett változások nem túl
jelentősek. 1387 és 1410 között összesen mintegy 25 család tört be az uralkodó
osztály élvonalába, ami az arisztokrácia szerkezetét lényegesen megváltoztatta.
1437 után az új családok száma kb. ugyanannyi idő alatt csupán 14, ebből négy felvidéki dinaszta, akiknek társadalmi státusza egyelőre elég meghatározatlan volt.
Emellett az Anjouk korához képest megdöbbentő vagyoni koncentráció még a
XV. század fordulója előtt bekövetkezett. Ami ez után történt, az csupán a bárói
vagyon lassú erősödése, leginkább a maradék királyi és királynéi birtok rovására.
Számításaink szerint 1458 körül a bárói rend vagyona a következő volt:
39 család
20 család

190 vár
30 vár

312 mezőváros
43 mezőváros

5529 falu ura
840 falu ura

59 család

220 vár

355 mezőváros

6369 falu ura.

Azt találjuk tehát, hogy - 21 000 faluval számolva - az ország népességének mintegy
30%-a volt alig hatvan főúri dinasztia hatalma alatt. Számításunk eltérő módja nem
teszi lehetővé, hogy egybevessük eredményeinket azokkal, amelyeket Hóman közölt
a Zsigmond-kor végére vonatkozólag. Egyéb hozzávetőleges becsléseink azonban
alátámasztják a mondottakat, hogy t. i. a birtokkoncentráció 1440 után csak kismértékben haladt előre. A bárók hatalmát leginkább az a tény mutatja, hogy az
ország területén található mintegy 430 várnak több mint a fele volt a kezükön,
sőt hozzáadva a Hunyadi-vágyon várait is, kb. 55%-a. (Összehasonlításul: az egyházi várakat 50-re, a királyi várak számát kb. 25-re lehet becsülnünk. Utóbbiban
azonban nincsenek benne sem a szászok, sem a szabad királyi városok várai.) Tanul349

mányunk következő részében látni fogjuk, hogy ez az arány Mátyás uralma alatt
sem változik meg lényegesen. Annál nagyobb mértékben alakul át viszont az arisztokrácia személyi összetétele. Ezeket a változásokat az 1490. évi állapottal kívánjuk
majd illusztrálni tanulmányunk folytatásában. Ennek közlése után módunk lesz arra
is, hogy - két azonos módon készült felmérésre támaszkodva - bizonyos történetiszociológiai következtetéseket tegyünk, amelyek levonása ehelyütt még elhamarkodottnak tűnhetett volna.
1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az egyes családok neve mellett álló számok az 1. sz. melléklet kiegészítő részére
utalnak, ahol az illető családok 1458 körüli főbb birtokait soroltuk fel, lehetőség
szerint abban a sorrendben, ahogyan a család birtokába jutottak. Csupán a jelentősebb birtoktestek előszámlálására szorítkoztunk, a várakat (castrumokaí) azonban
minden esetben feltüntettük, és kurzív szedéssel jeleztük. A helynevek melletti betűjelek azt a (középkori) vármegyét jelölik, ahol a birtok feküdt. A jelek feloldása a
mellékletek végén található. Az évszámok ill. időjelzések a megszerzés idejét mutatják, amennyiben az megállapítható volt. (Egyéb jelölések: a törtjel (/) a birtok megszerzésének idejét post quem és ante quem terminusok közé szorítja; a kötőjel viszont
két időpont között történt részenkénti birtokbavételt jelez; e. = előtt. Árpádkori
eredetű birtokoknál egységesen XIII. sz.-ot írtunk.)
Vár

Mezőváros

15
16
5
9
6
4
7
7

23
(20)
28
(10)
12
14
7
6

590
(400)
533
(340)
130
80
135
108

69

120

2316

Brankovics9
Palóci10
Hédervári11
Tallóci12
Bátori13
Kompolti14

8
4
4
2
2
2

(13)
7
4
3
3
4

(250)
87
68
140
62
20

6 család

22

34

627

La. csoport:
Garai 1
Újlaki2
Maróti 3
Ciliéi4
Rozgonyi5
Marcali6
Perényi (id. ág)7
Bebek8
8 család

Falu

I.b. csoport:
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I.e. csoport:
Frangepán15
Csáki16
Szécsi17
Szécsényi18
garai Bánfi19
lévai Cseh20
Perényi (ifj. ág)21

13
3
3
3
2
1
1

(15)
9
6
5
(3)
4
2

(220)
51
185
79
(80)
60
23

7 család

26

44

698

I.d. csoport:
Korógyi22
Szentgyörgyi gróf23
losonci Dezsőfi24
ónodi Cudar25
alsolendvai Bánfi26
kusalyi Jakcs27
6 család

Vár

Mezőváros

Falu

4
7
5
2
3
2

11
8
4
7
5
2

284
88
68
97
122
61

23

37

720

8
(4)
5
3
3

(12)
(6)
8
4
4

(290)
(150)
68
82
44

23

34

634

4
5
5
4
3
3
3

10
7
(7)
(7)
(5)
4
3

78
77
(90)
(100)
(60)
78
51

27

43

534

I.e. csoport:
Vitovec28
Szilágyi29
szentmiklósi Pongrác30
gúti Ország31
Giskra32
5 család
I.f. csoport:
Kanizsai33
Komorovszki34
Blagaj35
Losonci36
Zrínyi37
losonci Bánfi38
Druget39
7 család
I.a-f. összesen
39 család

190 vár

312 mv.

5529 falu

H.a. csoport:
40

Csupor
Dersfi41
gordovai Fancs42
Berzevici „Fekete" 43
Tari44
5 család

Vár

Mezőváros

Falu

1
i
1

2
(2)
(2)
(1)
1

76
(60)
(40)
(20)
15

5

(8)

(211)

2
3

i

(3)
1
(1)
1
(1)
(1)
1

(65)
32
(30)
(30)
(30)
(30)
15

10

(9)

(232)

2
2
2
2
2
2
2
)

4
4
4
3
3
(3)
2
3

72
38
38
55
28
(30)
26
110

15

26

397

1

i (+72)

Il.b. csoport:
Henning45
gersei Pető46
Székely47
Tornai48
Nagyvölgyi49
Buzlai50
berzevici Pohárnok 51
7 család

1 (+?)

1

1 (+?)

;D

II.c. csoport:
Töttös52
szekcsői Herceg53
Ellerbach54
meggyesi Moróc 55
Lorántfi56
Dombai57
Kollár Péter58
Drágfi és Bélteki59
8 család
II.a-c. összesen:
20 család

1

30 vár

43
mezőváros

840 falu

Gara Vk XIII. sz., Sárád Te 1330 е., Orbova Pg 1356, Cserög Szm 1342/72,
Újvár Pg 1398 е., Vicsadal Vk 1398 е., XJgod és Pápa Vp 1378/91, Szentlörinc Vk
1387, Somlyó Vp 1389, Csesznek Vp 1392, Siklós В 1395, Ceverna Vk 1398/1408,
Nekcse és Podgorács В 1407, Futak Bá 1408e. Dévény Po 1414, Simontornya T,
Boró Vk, Berzétemonostora Vk, Szádia és Váradia Ad 1427, Szaplonca К 1429,
Moróchida Gy 1424/32, Atyina К 1434, Solymár Pi 1444/55. {Kőszeg Vs 1392 és
Rohonc Vs 1404 csak 1441-ig.)
2
Bátorkő, Palota és Öskő Vp 1326/41, Temetvény Ny 1358, Galgóc Ny 1349,
Raholca és Kontovc К 1357, Újlak, Neszt és Szilszeg Vk 1364, Bakva Ve 1375 е.,
Poltos Vk? Grubisinc K? Szigliget Z 1445, Kaposújvár (fele) Sm 1445, Gesztes
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Km és Gerencsér Fj 1444/46, Beletinc Vk 1445, Berzevice Ve 1445?, HegyesdZ 1451,
Szenterzsébet Ve, Racsa K, Szávaszentdemeter Szm és Németújvár Vs 1457, Essegvár
(fele) Vp 1457.
3
Marót Vk XIII. sz., Mihalovc Szm 1391, Valpó В 1397, Atya Vk, Racsa Vk
és Zsámbok P 1398-1404, Tárnok Szm 1403, Gyula Bé és Simánd Zd 1403, Matucsina В 1395/1437, Megyericse К 1403/37, Aszúágy К 1404-05, Orbona K?, Györköny T?, Árki Szm 1408 után, Karom Szm és Kisdi Bá 1417/18, Bodolya = Vasvár
В 1422, Velike К 1427.
4
Várasd Vd 1397, Csáktornya és Sztrigó Z 1405, Medvevár Zb, Lukavec Zb
és Rokonok К 1436, Kőkapronca К 1436, Nagykemlék és Kiskemlék 1436?, ZágrábGeréchegy 1436? Szentgyörgyvár és Prodaviz К 1439/48. (Zagoria megyét és a
zágrábmegyei várak nagy részét Ciliéi Ulrik özvegye 1457-ben eladta Vitovecnek
ill. Frangepán Mártonnak.)
5
Csicsva, Monyorós, Varannó Zn és Rozgony Aj XIII. sz.; Szepsi Aj 1397;
Szil T; Kajáta Ss 1389-1430; Tata (zálog) Km 1426; Szina Aj 1430; Sempte Ny,
Cseklész és Szene Po 1430; Csókakő Fj 1430; Gyöngyös (fele), Poroszló Hs, Túra
és Isaszeg P 1438, Vitány Km és Gödöllő P 1453.
6
Marcali Sm XIII. sz., Kálmáncsehi Sm 1395, Fejérkő Sm 1396, Babócsa Sm
1398, Kolon és Magyarád Z 1406, Segesd Sm 1404 Somogyvár Sm 1410, Verőce
Ve 1429, Valkó Sm; Szentgyörgyvár Z 1445 е., Pata Sm 1438, Zákány (fele)
Sm 1444, Papi Ad.
7
Csorbakő Bd 1351, Terebes Zn 1387, Szentmiklós Brg 1389, Füzér Aj 1389,
Sztropkó Zn 1408, Újvár Ss 1408-11, Fülek N 1435, Sáros Ss 1436, Szinye Aj, Ernőd
Bd (Sáros és Újvár átmenetileg a csehek kezén.)
8
Pelsőc, Rákos és Krasznahorka G 1243, Vámos Bd 1320 е., SzendrŐ Bd 1370 е.,
Edelény Bd.; Almás KI, Búza KI és Gorbó D 1363/65, Szárdvár Tn 1364/1402,
Gönc Aj 1391, Gömör 1423, Jolsva és Murány G 1435.
9
Kölpény és Szalánkemén Szm 1427?, Boldogkő Aj 1427, Regéc Aj és Tally a
Zn 1427/33, Becse és Becskerek TI 1439, Érdsomlyó Kr 1439?, Világosvár Zd 1439.
10
Palóc Un; Szerednye Un; Újhely Zn 1429, Patak Zn 1429, Ajnácskő G,
Pétervására és Erdőkövesd Hs 1438, Dédes Bd 1438, Szolnok Kü?.
11
Hédervár Gy (negyede) XII. sz., Gönyű Gy és Igmánd Km 1433, Ozora
és Dalmad T 1438, Tamási T, Pozsega és Podversa Pg 1445.
12
Tallovc Ve 143?, Hermanvára Vk 1435, Vérvár, Atak, Gabos, Szőcs, Alsán
Vk és Váralja Bá 1437, Valkóvár Vk 1438/39.
13
Bátor Szb; Ecsed Szr 1334 е., Buják N 1438. (Valószínű, hogy a családnak
egyéb ismeretlen birtokai is voltak már 1458 előtt.)
14
Nana Hs XIII. sz., Heves; Karácsond 1421 е., Oroszlánkő és Fegyvernek
Hs 1418.
15
Tersác 1323 Ribnik 1394, Ozalj 1398, Okies 1416, Cetin 1437, Dubovác
7442, (egyik) Kladusa 1464 е.; (F. Márton grófé:) Lipovec, Jasztrebarszka, Kosztajnica és Komogojna 1442, Krupa, Sztenicsnyák és Szamobor 1457, Szkrad, Buzsin
és Lippa 1464 e. (Valamennyi Zágrábmegyében. A családnak fő birtokai Horvátországban feküdtek, ahol 1449-ben több mint 26 váron osztoznak meg.)
16
Csák Te 1395 е., Adorján és Körösszeg Bi 1395, Révkanizsa С 1421 е., Daróc
KSz 1422-1454.
23 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV.
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17

Felsőlindva és Muraszombat Vs 1365, Dobra Vs 1387, Sziget Z 1403, Gradistye Pg 1413 е., Komárom (zálog) 1440?
18
Szécsény N; SomoskŐ N 1323, Hollókő N 1324, Gyöngyös (fele) Hs, Pata
Hs, Tarján Hs XIV. sz., Tapolcsány Ny 1389, Páka Z 1426/31.
19
Szata Vk 1416 е., Szlakovc Vk; Darnóc és Szentmiklós К 1421.
20
Léva Bs 1388, Pásztó Ht; Jenő N ; Köbli T és Csente Bdg 1422, Salgó (várrom) Ht 1437. (Többi birtokukat - Német újvár Vs 1391, Revistye Bs 1391, Nevna
Vk, Or java Pg és Tomica Pg 1422 - eladták vagy elzálogosították 1440 után.)
21
Nyaláb és Szöllős Ug 1399, Szecső P 1419. (Abaujmegyei birtokaik - Abaújvár, Németi, Szikszó és Nagyida - 1460-ig a Modrár-család kezén vannak zálogban.)
22
Korógy és Eszék Vk, Nádasd T ХШ. sz., Harsány és Baranyavár В 1388,
Szeglak, Kosvár (rom), és Szombathely В 1392, Ivánkaszentgyörgy Vk 1394 (fele)
és 1441/53, Nevna Vk, Orjava Pg és Tomica Pg 1450.
23
Szentgyörgy, Bazin és Eberhard Po XIII. sz., Borostyánkő Po 1390, Ruszt
Sn; Szomolány Po; Detrekő Po, Vöröskő Po, Óvár M és Sárfenék M 1440.
24
Divény N és Vécs Td XIII. sz., Újvár Kk 1376/91, CsicSó BSz 1387, Szentmiklós Td 1453.
25
Bölcs, Forró, Kázsmárk, Telkibánya Aj; Szamosszeg és Devecser Szb XIV.
sz., Lőrinci N ; Makovica Ss 1364, Ónod Bd 1366.
26
Alsólináva Z XIII. sz., Németi Z 1343, (csak B. Pálé:) Bolondóc Tr és Vágújhely Ny 1431.
27
Kusaly KSz; Hadad Ksz; Szoboszló Szb; Kovászó és Kászony Brg 1399
után, Sólyomkő Bi (fele) 1435.
28
Greben és Újudvar К 1452/57; Császárvár, Kosztel, Orbovc, Krapina, Trakostyán, Lobor, Oszterc, Vinica, Kamenica (valamennyi Várasd megyében) 1457.
29
Birtokai közül csak a következőket ismerjük: Szabadka Bdg, Tur és Varsány
Kü;
30
Berencs Ny 1437 е., Óvár, Zsolna és Sztrecsén Tr 1447, Ugróé és Bán Tr
1434/40 Szucsán Te 1454, Hricsó és Biccse Tr 1456?
31
Gút Brg-Szr-Szb; Csejte, Jókő Ny, Modor Po 1436, Surány Ny 1436/44,
Mikeszásza Kk 1439, Csálya és Kovászi Ad 1466 e.
32
Zólyom, Lipcse és Dobronya Zm 1440. (A szintén G. kormányzása alatt álló
bányavárosokat nem vettem figyelembe.)
33
Kanizsa Z és Szentpál Sm 1321, Kapuvár, Keresztúr és Beled Sn 1387, Léka
Vs és Csepreg Sn 1390; Pápóc Vs; Sárvár Vs 1424. (Számos birtokuk - Szarvko
Sn 1364, Kismarton Sn 1371, Borostyánkő Vs 1388 - osztrák kézre került 1440 után.)
34
Likava L és Palocsa Ss 1449, Újvár L és Nagyvár (rom) L 1450, Árva és
Szklabinya Te 1451 után.
35
Blagaj és Brumen XIII. sz., Bojna 1266, Osztrosác 1321, Ótok 1382, Busevics
1434, Toron 1481 е., Ljubina, (valamennyi Zb).
36
Gács N XIII. sz., Szalánc Aj 1387, Desznye, Pánkot a és Jenő Zd 1387.
37
Zriny, Pedvár és Sztupnica Zb 1347, Gvezdna, Jamnica Zb.
38
Mentővár és Régen Td XIII. sz., Valkó Ka 1402, Sólyomkő (fele) Bi 1435,
Sebesvár KI 1433.
39
Jeszenő és Homonna Zn 1328 е., Barkó Zn 1322/28, Nevicke Un 1329/33.
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40

Monoszló és Szarvaskő К XII. sz.
Szerdahely és Bat (részei) Sm XIII. sz. Rojcsa К 1393, Sztreza K?, Ivanovc
К 1397, Tapalovc К 1398, Kaposújvár (fele) Sm 1403.
42
Gordova K, Korpád Sm.
43
Dunajec Szp 1419/33, Berzevice (negyede) Ss XIII. sz.
44
Ágasvár (rom) és Tar Hs 1265, Sirok Hs 1388, Fejérkő (rom) és Sámsonháza N 1439; Monostor Te.
45
Szomszédvár és Sztubica Zb 1442, Zselin Zb 1442.
46
Márványkő Vs XIV. sz., Kernend Z 1405, Rezi és Keszthely Z 1427/29,
Tátika Z 1435/37.
47
Birtokai közül csak egyet ismerünk: Kozára Szn 1435 után.
48
Torna Tn 1409.
49
Bártan Bdg. (Több birtokáról nem tudunk, de bizonyosan volt.)
50
Adathiány miatt feldolgozhatatlan.
51
Cserépvár Bd 1441, Berzevice (negyede) Ss XIII. sz.
52
Bátmonostor és Zsembéc Bdg XIV. sz. eleje, Márévár T 1347 (fele) és 1439/50,
Blinja = Újvár = Töttösevina Zb 1355 e.
53
SzekcsŐ és Kőszeg В 1327, Bodrog Bdg; Szentszalvátor Vk.
54
Monyorókerék Vs 1369, Vép Vs 1387; Répcefő Sn; Veresvár Vs 1424, Körmend Vs 1430/62.
55
Meggyes és Szinyér Szr XIII. sz., Zdenc К 1349 e.
56
Serke és Kapla G XIII. sz., Nempti Vk 1398/1402, Gede G 1439.
57
Dombóvár, Szakcs és Nyék T 1326.
58
Saskő Bs 1440/41, Revistye Bs 1440/49.
59
Kővár KSz 1367, Beitek és Erdőd Szr; Csehi KSz.
41

A MEGYENEVEK RÖVIDÍTÉSE
Ad
Aj
В
Bá
Bd
Bdg
Bé
Bi
Brg
Bs
BSz
С
Cg
D
Fh
Fj
G
Gy
Hd
Hs
Ht
К
23*

Arad
Abaúj
Baranya
Bács
Borsod
Bodrog
Békés
Bihar
Bereg
Bars
Belső-Szolnok
Csanád
Csongrád
Doboka
Fehér
Fejér
Gömör
Győr
Hunyad
Heves
Hont
Kőrös

Ka
Kk
KI
Km
Kr
KSz
Kü
L
M
N
Ny
P
Pg
Pi
Po
Sm
Sn
Ss
Szb
Szm
Szn

Kraszna
Küküllő
Kolozs
Komárom
Krassó
Közép-Szolnok
Külső-Szolnok
Liptó
Mosón
Nógrád
Nyitra
Pest
Pozsega
Pilis
Pozsony
Somogy
Sopron
Sáros
Szabolcs
Szerem
Szana

Szp
Szr
T
Te
Td
Te
TI
Tn
Tr
Ug
Un
Ve
Vd
Vk
Vp
Vs
Z
Zb
Zd
Zm
Zn

Szepes
Szatmár
Tolna
Turóc
Torda
Temes
Torontál
Torna
Trencsén
Ugocsa
Ung
Verőce
Várasd
Valkó
Veszprém
Vas
Zala
Zágráb
Zaránd
Zólyom
Zemplén
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2. SZ. MELLEKLET
VÁRÉPÍTÉSEK A XV. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Építés ideje
Babócsa Sm
Bartán Bdg
Bártfa Ss
Beszterce (B. vidék)
Debrő Hs
Gerencsér Fj
Gyula Bé
Kapronca К
Kosztajnica Zb
Léva Tr
Nagyida Aj
Nana Hs
Ónod Bd
Ozora T
Öskő Vp
Palota Vp
Pápa Vp
Podversa Pg
Rakonok К
Szenterzsébet Ve
Szentgyörgyvár Z
Szentlászló Kr
Szigetvár Sm
Tapalovc К
Tata Km
Tokaj Zn
Valpó В
Vámos Bd
Várasd
Vécs Td
Verőce Ve
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XV. sz. eleje
1475 előtt
1405 körül
1453/56
1446/58
1453/65
1404/05
1440-es évek
1450 körül
1445 körül
1414/17
1420-as évek
1400 körül
1412/26
1450-es évek
1440 körül
1432/44
1414/23
1450 körül
1458 előtt
1445 előtt
1427
1463 előtt
1398/1412
1397/1412
1400 körül
XV. sz. eleje
1440 körül
XV. sz. első fele
1450 körül?
1437/49

Építtető
Marcali cs.
Nagyvölgyi László
király
Hunyadi János
Debrei Imre
Újlaki Miklós
Maróti János
Ciliéi cs.
Frangepán Márton
Szentmiklósi Pongrác
Perényi Péter
Kompolti László
Czudar cs.
Ozorai Pipó
Újlaki Miklós
Újlaki Miklós
Garai László
Tamási cs.
Ciliéi Ulrik
Újlaki Miklós?
Marcali Miklós fiai
király
tapsonyi Antimfi cs.
Dersfi Márton
király
Debrei István
Maróti János
Bebek Imre
Ciliéi cs.
losonci Dezsőfi cs.
Marcali Miklós fiai

3. SZ. MELLÉKLET
1403 ÉS 1457 KÖZÖTT KIHALT BÁRÓI CSALÁDOK

A. Báróságot viselt családok.

Kihalás éve

Pécsi
nevnai Treutel
Csetneki Zsigmond
Ozorai
Ilsvai
Perényi (pataki ág)
Stibor

1409
1421
1423
1426
1427
1429
1434

özdögei Besenyő
salgai Szécsényi

1435?
1435

Medvéi (Albeni)
Alsáni
Tamási
szántai Lackfi

1436
1437
1444
1456

Helyébe lépő birtokos(ok)
?
lévai Cseh
pelsőci Bebek
Garai, Hédervári (1438)
özdögei Besenyő stb.
Palóci
gúti Ország, alsólendvai Bánfi,
Szentmiklósi Pongrác stb.
Bebek, Perényi, Lorántn"
lévai Cseh (1424: Borbála
királyné)*
Ciliéi
Tallóci, Marcali
Hédervári, Újlaki
Várdai és 1. Dezsőfi

B. Bárói hivatalt nem viselt családok
szaploncai Poháros
Scharfenecki
Koriatovics
Atyinai
szomszédvári Tót L.
vöröskői Voífárt
szomszédvári Tót J.
Fraknói Gróf
Balicki

Tétényi (Kapi), Borbála királyné
(utána Garai)
1416
Volfárt
1419/30
Brankovics
1434
Garai, Fraknói Gróf
Frangepán Márton
1439
Szentgyörgyi György
1440
1442
Czernin Henning
1445
Albert osztrák herceg
1451 után Komorovszki Péter
1409

Megjegyzés: az utód-birtokosok között csak a jelentősebbeket említettük meg,
a többieket stb.-vel jeleztük.

* hűtlenség miatt történt vagyonelkobzás (1424-ben részleges, 1435-ben teljes).
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LA REPARTITION DE LA GRANDE PROPRIÉTÉ LAIQUE
EN HONGRIE AU XV* SIECLE
(Resume.)
Le régime agraire de la Hongrie médiévale est caractérisé, entre autres, par la preponderance de
la grandé propriété fonciere. D'aprés les calculs trés approximatifs de B. Hóman, plus d'un tiers de la
totalité des villages appartenait, vers 1437, a 60 grandes families seigneuriales. Cependant, malgré
l'abondance exceptionelle des sources, nous ne disposons d'aucune statistique semblable sur la période
suivant la mórt du roi Sigismond. Pour combler cetté lacune, l'auteur se propose de donner ici un
apercu sommaire de la repartition de la grandé propriété en Hongrie lors de l'avenement du roi
Mathias Corvinén 1458, et, dans deux études ä suivre, jusqu'á la catastrophe de Mohács en 1526.
Dans la présente étude, la mode de calculation suivie par Hóman a du étre rejetée; merne si
Ton réussit ä fixer exactement le nombre des villages possédés par les families en question, on n'en
connaitra jamais la valeur reelle de leur fortune. Par consequence, il est impossible d'établir le vrai
ordre des families par rang de leur importance économique. Les 60 families qui se trouvent sur nos
listes ont été choisies d'aprés leur role politique: on у trouvera toutes Celles dont un ou plusieurs
membres figuraient, pendant la premiere moitié du siécle, parmi Ies douze hauts dignitaires du pays,
ce qui leur a donné la qualification sociale de „baron" (barones regni). Le nombre des chateaux
forts (castrum), bourgades et villages possédés est toujours indiqué (conjectures sont entre parentheses); en forme d'annotation, nous avons donné la situation géographique des domaines, de mérne
que la date de leur acquisition, afin qu'on puisse suivre plus facilement la formation des territoires baronniaux.
II a été nécessaire, cependant, d'élargir les limites mentionnées ci-dessus, en ajoutant quelques
d'autres families dont la fortune semblait étre d'un ordre de grandeur comparable. La haute noblesse
comprise dans ce sens possédait vers 1458 sous sa domination seigneuriale la moitié de tous les chateaux et environ 30% des villages du pays.
Dans des relevés annexes, on trouvera la liste des families éteintes entre 1403 et 1458, et celle
des chateaux construits pendant la mérne époque.
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A MAGYARORSZÁGI
SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT
MEGALAKULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI
SZILÁGYI ISTVÁN

A magyar munkásosztály az 1920-as évek elején nagy nyomorban élt. Nagy
volt a munkanélküliség, a bérek alacsonyak voltak, és dühöngött az infláció. Egy
ismert angol lap a Manchester Guardian 1921 októberben egyik számában közölt
hivatalos adatokat a nemzetközi kereseti viszonyok állásáról. Ugyanazon élelemmennyiség beszerzési árát a magyar munkás 22 óra alatt keresi meg, az amerikai
1,2, a holland 2,2, az osztrák 3,2, a belga 3, míg a német 6,5 órai keresetével szerezheti meg.1
A Központi Statisztikai Hivatal által az 1922 és 1923 évi bérviszonyokról
kiadott jelentésből kitűnik, hogy a magyar tőkések az „úgynevezett" nemzeti termelés összértékének csak 5 százalékát fizették ki munkabérekben, míg a fejlett
államok a nemzeti Összjövedelem 20 százalékát.2 1923-ban az 1913. évi reálbér felét
keresték a magyar munkások, a tőkések ugyanakkor hatalmas profithoz jutottak. 3
A legtöbb iparágban napi 10 órát dolgoztak. A munkakörülmények rosszak voltak.
A munkásosztály nem volt egységes, három nagy csoportból állott; a szakmunkások - belőlük tevődött ki a munkásarisztokrácia, - a betanított és a segédmunkások rétegéből. A szakszervezetek főleg a szakmunkásokat szervezték soraikba.4 A szervezett munkások száma 1923-ban 191.542 volt.5
A munkásosztály elnyomása mellett az ellenforradalom konzerválta a régi
feudális nagybirtokos rendszert. A Nagyatádi-féle földreform során csak kevés,
rosszminőségű föld került kiosztásra a szegényparasztság egy része között. Ez az
osztály továbbra is nagy szegénységben, elmaradottságban élt, és körülményeinél
fogva nem is tudott szervezkedni életmódja megjavításának érdekében.6
A Szociáldemokrata Párt volt az egyetlen legális munkáspárt. Élén jobboldali,
az ellenforradalommal nyíltan paktáló vezetőség állt: Farkas István vezetőtitkár,

1

Magyar Szocialista Mnkáspárt Központi Bizottsága, Párttörténeti Intézete (a továbbiakban
P. T. I.). Archívum. 29.193.
2
Vági István beadványa a budapesti törvényszékhez Gergely ügyvéd útján, amikor egy röpirat kibocsátásáért perbefogták. Ekkor nyújtotta be észrevételeit ügyvédje dr. Gergely István útján.
P. T. I. Archívum 29. 193.
3
P. T. I. Archívum. Röpiratgyűjtemény III. 12. 1925. VI. 2071. II.
4
Pándi Ilona: Osztályok és pártok a Bethlen konszolidáció időszakában Bp. 1966. 127 I.
5
Jászai Samu: A magyar szakszervezetek története. Budapest, 1925. 329 1.
6
A Magyarországi munkásmozgalom 1919-1929. Budapest, 1958. 43. 1.
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Peyer Károly szaktanácsi főtitkár és Vanczák János, a Népszava főszerkesztője.7 Jellemző jobboldali mivoltukra, hogy Peyer Károly és Vanczák János 1920-ban miniszteri tárcát vállalt Huszár Károly koalíciós kormányában.8
A Szociáldemokrata Párt és a szakszervezet teljesen össze volt nőve, a szakszervezeti tagság egyben párttagságot is jelentett. Megerősödött a párt- és a szakszervezeti bürokrácia. A párt vezetői elszakadtak a tömegektől. Ok gyűléseken,
bizalmi értekezleteken és egyéb megbeszéléseken nagy hangon, demagóg módon támadták a reakciós kormányokat és képviselőit, azonban amikor valóban kellett
volna valamit tenni a rossz viszonyok között élő munkástömegek érdekében pl.
bérharcok, sztrájkok során, - semmit sem tettek, sőt elhatárolták magukat tőlük.
A Párt vezetői a szakszervezetekben olyan tartalmú beszédeket tartottak, mely
szerint a tőkések ma nincsenek olyan helyzetben, hogy velük szemben a munkásosztály nagyobb igényekkel léphessen fel.9 1921-ben megkötötték a hírhedt BethlenPeyer féle paktumot. Ez a jobboldali vezetők legszégyenletesebb áruló tette volt.
Ok egynéhány képviselői mandátumért, internált szakszervezeti funkcionáriusok
kiszabadulásáért - akik kisebb állásokat töltöttek be a Tanácsköztársaság idején
- lemondtak a parasztság szervezéséről. A magyar földmunkásság (elsősorban a
viharsarok kubikusai) pedig nagy forradalmi múlttal, sok kitűnő harcos egyéniséggel rendelkező réteg volt és miután nagy nyomorban éltek, sokan együtt dolgoztak,
könnyen szervezhetők lettek volna. Lemondtak továbbá a vasutasok, postások,
valamint az összes állami alkalmazott szervezéséről is. Vállalták, hogy régi kapcsolataik felújításával, a nagymúltú nyugati szociáldemokrata testvérpártoknál és azok
kormányainál jóindulatúan képviselik az ellenforradalmi rendszert.
Ezzel a paktummal a szociáldemokrata vezetőség nem dicsekedett el munkástömegei, a nagy nyilvánosság előtt, hanem mélyen titokban tartotta.10
A munkásosztály elemi érdekeit eláruló vezetőség működését látva, megerősödött a baloldali ellenzék. Ők az illegális ,,Kommün" című lapból sok útmutatást
kaptak, és értesültek a Bethlen-Peyer féle paktum egyes részleteiről. Nagy felháborodással vették tudomásul a nyilvánvaló áruló egyezséget és ellenzéki csoportokat
kezdtek alakítani.
Az illegálisan működni kezdő Kommunisták Magyarországi Pártja is résztvett
az ellenzéki szervezkedésben. 1922-ben már több ilyen csoport jött létre. A „MSZDP
elégedetlenkedői" nevű csoport feladatának tekintette, hogy megindítsa a harcot a
jobboldali vezetők ellen.11 A csoportok ekkor még nem voltak egymással szervezetileg kapcsolatban.
Főbb követeléseik: a pártdemokrácia helyreállítása, új vezetőségválasztás, a
párt fizetett alkalmazottai számának csökkentése, jobb munkafeltételek megteremtése, általános titkos választójog bevezetése voltak.12
7
Pándi Ilona i.m. 178. 1. és Stier Miklós: Adalékok az 1920-as évek eleji szociáldemokrata
baloldali ellenzéki mozgalom kialakulásáról. = Történelmi Szemle 1965. 1. sz.
8
A magyarországi munkásmozgalom 1919-1929. Lm. 18. I.
9
P. T. I. Archívum 29192. Vági vallomása az izgatás vétségével vádlottként a törvényszéki
tárgyaláson. 1925. nov. 9-én.
10
P. T. I. Archívum 23958. SzDP ellenzék programmja.
11
Stier Miklós: i.m. 469-473. 1.
12
U.o.
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1921-1923 között a külön-külön működő ellenzéki csoportok nem sok eredményt tudtak elérni. Az 1924 év fordulatot jelentett, a különböző egyéb okok mellett elsősorban az illegális Kommunisták Magyarországi Pártja szervezeti megerősödése és a baloldali ellenzéket irányító hathatósabb tevékenysége miatt.
Az illegális KMP rendkívül sok nehézséggel küzdött. A különféle konspirációs
hibák, az illegális munka gyakorlatának hiánya stb. miatt nagyon akadozott kezdetben az újjászervezés. Csak 1923-ban erősödött meg a Párt. Ekkor a bécsi központ
és az itthoni vezetőség között jó kapcsolat alakult ki és ez éreztette hatását. 13
1924-ben Bécsben az illegális Párt legjobb erőiből létrehozták az Organizációs
Bizottságot azzal a feladattal, hogy közvetlenül irányítsa az itthoni pártmunkát.
Az OB tagjai voltak Kun Béla, Landler Jenő, Alpári Gyula, Rákosi Mátyás és
Hirossik József. A két utóbbit az itthoni illegális munka vezetésére ekkor hazaküldték. Az így megerősített pártvezetés kezdetben szép sikereket ért el. Összefogták
az eddig egymástól függetlenül működő szervezeteket, és több nagyüzemben jól
kiépített illegális sejtet hoztak létre.
Az OB többek között célul tűzte ki, hogy egységes szempontok szerint irányítsa a különböző legális munkásszervezetekben egyre erősödő ellenzéki csoportokat.14 Az ellenzék számára átfogó programot készítettek, hogy emeljék az ott
folyó munka politikai színvonalát. A program főbb pontjai:
a szanálási törvény revíziója,
a terheknek a vagyonosokra való áthárítása,
ötholdas törpebirtokig földek adómentessége,
a nagyvagyonok megadóztatása,
nyolc órás munkaidő általánossá tétele,
bérrendezés,
nők, ifjúmunkások érdekvédelme,
munkanélküliség felszámolása,
szegényparasztok földhöz juttatása,
legelőbérek eltörlése,
harc a burzsoá kormánykoalíció és a jobboldali szociáldemokrata pártvezetőség
ellen, a munkás-paraszt szövetség megteremtése.15
Ez a program minden szempontból alkalmas volt arra, hogy ideológiai síkon elindítsa a legális baloldali munkáspárt megalakítását.
Az ellenzéki mozgalom 1924. évi megerősödésének fontos tényezője volt az a
momentum, hogy a mozgalom ekkor kiváló, önzetlen, nagy politikai tapasztalatokkal rendelkező vezetőt kapott Vági István baloldali szociáldemokrata pártmunkás
személyében.
Vági 1883-ban született Cegléden szegényparaszt családból. Kora ifjúságában
kénytelen volt dolgozni, és 16 évesen már mint ácssegéd kereste kenyerét. 18 éves
volt, amikor belépett az Építők Szakegyletébe, és autodidaktika módon szívósan
13
14

1-34. 1.
15

A magyarországi munkásmozgalom 1919-1929. Lm. 46, 1.
Szabó Ágnes: A K.M.P. I.-sö Kongresszusa. = Párttörténeti Közlemények. 1962. 2. sz.
U.o.
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képezni kezdte önmagát. Bokányi Dezső felfigyelt a tehetséges, bérharcokban nagy
bátorságot mutató, jó szervező készséggel rendelkező fiatal munkásra, és tanácsaival
segítette, mind politikai munkájában, mind általános műveltsége fejlesztésében.
Végigharcolta az első világháborút, majd a Tanácsköztársaság fennállása idején
mint a MÉMOSZ egyik zászlóaljának politikai biztosa vette ki a részét a proletárdiktatúra harcaiból. A Tanácsköztársaság bukása után hosszabb ideig bujkált,
majd vizsgálati fogságba vetették, de nem tudtak rábizonyítani semmit, és pár hét
múlva kiszabadult a börtönből.
Előbb győri, majd pécsi városi szociáldemokrata párttitkár lett. Mindkét
városban kitűnt forradalmi fellépésével. Már Győrött együttműködött az illegális
K M P képviselőivel. A horthysta hatóságoknak nem tetszett Vági baloldali magatartása, és előbb Győrből, majd Pécsről is kitiltották. Visszakerülve a fővárosba,
a Népszava munkatársa, és a MÉMOSZ ács szakosztályának elnöke lett.
Már 1922-ben erősen helytelenítette a Szociáldemokrata Párt vezetőségének
politikáját. Ez évben mégis résztvett a képviselőválasztáson, mint a hajdúszoboszlói
kerület jelöltje. Azt hitte, hogy a pártvezetőség magatartását a párton belül kitartó
kritikával meg lehet változtatni. Ez azonban a párt felépítése és demokratikus
szellemmel ellenkező magatartása miatt nem következhetett be. így jutott el a már
akkor folyton élénkülő ellenzéki mozgalomig, és abban 1924 eleje óta tevékeny
irányító szerepet töltött be. Vági reprezentatív külsejű, jómegjelenésű, kiváló szónoki
képességekkel rendelkező, mozgalmi ember volt. Beszédeivel mindig magával tudta
ragadni hallgatóságát.16
A szervezett ellenzéki mozgalom 1924-ben fejlődött ki. Az Akácfa utca 32.
szám alatti házban, a borbélyok szakszervezetében tartotta első üléseit. Itt egy
intézőbizottságot választottak. Tagjai: Vági István, Hajdú Henrik, Szilágyi József
és Weiszhausz Aladár (az illegális KMP vezetőségi tagja) voltak. Tevékenységük
arra irányult, hogy mielőbb békés úton megváltoztassák a Szociáldemokrata Párt
belső politikai és szervezeti életét. Az ellenzék derekasan dolgozott a különböző
szakszervezetekben, ahol sok elkeseredett munkás egyetértett célkitűzéseivel. A munkanélküliek helyzetével behatóan foglalkozott a mozgalom vezetősége.17
Az első nyílt, nagyobbszabású összecsapás az ellenzék és a pártvezetőség között az 1924. ápr. 20-22-én lezajlott XXII. szociáldemokrata pártgyűlésen volt.
A pártvezetőség jelentését Farkas István vezetőtitkár terjesztette elő. Ez a beszámoló
tele volt ugyan radikális frázisokkal, az ellenzéket azonban nem tudta megtéveszteni. Nevükben Vági István és Gasparovits Ferenc szólalt fel.
Vági előterjesztette a Magyarországi Szociáldemokrata Párt ellenzéki csoportjának elvi deklarációját, amely kifejtette, hogy az 1903. évi pártgyűlés által elfogadott program alapján áll, és minden rendelkezésre álló eszközzel a pártegység megóvására és erősítésére törekszik. Leszögezte, hogy csupán a pártvezetőség ill. a
16
P.T.I. Archívum. Személyi gyűjtemény 21. Életemből és Budapesti-TSzK 1925-8771-IX.
758-760. 1.
Vági István 1883-1940. címen a Párttörténeti Közlemények 1966. XII. évf. 3. sz. 117-136. 1.
Liptai Ernőné tollából közölt tanulmányt.
17
P. T. I. Archívum. Bpesti törvényszék 1925/8771. Vági István vallomása a Rákosi és társai
ellen indított bűnperben.
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parlamenti frakciónak a munkásosztály érdekeivel ellentétes cselekményei és taktikai hibái miatt fogtak össze. Harcolnak az opportunizmus ellen a munkásosztály
egységéért. A továbbiakban arról beszélt Vági, hogy a Szociáldemokrata Párt eddigi
vezetőségének az amnesztia és az emigráció kérdésében követett magatartása nem
állt megfelelő elvi alapon. Nem küzdött őszintén azzal a lelkesedéssel, odaadással,
melyet a munkásosztály joggal elvárt, hogy az emigránsok és a még elítéltek amnesztiával hazatérhessenek, illetve a börtönökből kiszabadulhassanak, és elfoglalják az
őket megillető pozíciót a párt munkájában. Felszólalása befejező részében megemlítette, hogy a munkások körében sokat beszélnek a paktum tényéről, és szeretné,
ha a pártvezetőség nyíltan tisztázná ezt a kérdést.18
Gasparovits Ferenc felszólalásában, mint a csepeliek képviselője, az ország
legnagyobb vasgyára munkásainak, igen rossz gazdasági helyzetét ismertette. Rámutatott arra, hogy a szakmunkások negyvenkilenc és fél óra munkáért 200 000 koronát
kapnak, a segédmunkások csak 130 000 koronát, a nők ugyanerre az időre 70 000,
míg a gyerekek 35 000 koronát keresnek hetenként. Azonban valahányszor a csepeli munkásság megmozdult, hogy rossz helyzetén változtasson, a pártvezetőség
mindig megfékezte. Elmondott egy példát is. „Ma egy éve Csepel munkássága kint
volt, harcban álltunk. 6 hét múlva a csepeli munkásság még akkor sem volt hajlandó
munkába menni, amikor a vasasak vezéreinek parancsszava ezt mondta, és akkor a
Párt lapja, a Népszava felelőtlen elemeknek nevezte a becsületesen harcoló munkásságot, amely meg akarta menteni „önmagát." Végül arra kérte az újonnan megválasztandó pártvezetőséget, végre egyszer már mozgassa meg a munkásságot, hogy megmutathassa erejét.19
A pártgyűlésen benyújtották az ellenzéki mozgalom határozati javaslatait is.
Ez három részből állott. Az elsőben kifejtik, hogy az 1918-1919 évi forradalmak
a négy és fél éves világháború következményei, melyet kizárólag a magyar reakciós
uralkodó osztályok hatalmi vágyai idéztek elő. Ebben a forradalomban az MSZDP
résztvett. Ezért a párt nyugodtan vállalja a felelősséget és magát tekintse az akkor
működő párt utódaként és folytatásaként. Mondja ki, hogy az akkori eseményeket
a maga történetéhez tartozónak tartja, és várja el minden szervétől és tagjától, hogy
olyan politika szellemében fog dolgozni, amely a magyar nép demokratikus jogainak érvényesítésével akarja az országot a fejlődés útjára vinni. Ezt a javaslatot
az ellenzéki mozgalom 12 vezető tagja írta elá.20 A második határozati javaslat
kifejti: „Magyarország dolgozó népének életszínvonala a gyarmati népek színvonalára
süllyedt. Egyesülési és gyülekezési joga nincs, aki gondolkozni mer, Zalaegerszeg
réme fenyegeti. A SZDP vezetősége olyan politikát folytatott, mely a reakció megerősödésére vezetett. A nagyszámú földmunkás és törpebirtokosság megnyerése helyett
reakciós polgári pártok és politikusok kegyeit kereste. Tervszerű parlamenti harc és
18
P. T. I. Archívum. MSZDP 1924 évi pártgyűlésének jegyzökönyve 77-79.1. Vági felszólalásának teljes szövegét közli a Dokumentumok a Magyar Forradalmi Munkásmozgalom Történetéről
1919-1929. 219-222. 1.
19
P. T. I. Archívum. MSZDP 1924. évi pártgyűlésének jegyzőkönyve. Gasparovits Ferenc felszólalásának teljes szövege и.о. 223-225. 1.
20
P. T. I. Archívum. SZDP XII. Pártgyűlésének jegyzőkönyve. 11.1. (Közli a Dokumentumok
225. 1.)
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politikai tömegakciók helyett megelégedett nevetségesen enyhe, néha hangjában éles,
de lényegében semmitmondó kritikával. Az elszigetelt gazdasági harcok mellé nem
állt oda politikailag egész erejével. A közszabadságokért, az egyesülési és gyülekezési
jogért, a zalaegerszegi internálótábor megszüntetéséért nem harcolt. Ezért mondja ki
a kongresszus, hogy a jelentést nem veszi tudomásul és a pártvezetőségnek bizalmatlanságot szavaz."21
Ez volt a fő határozati javaslat, melyet tizennyolcan írtak alá.
Végül a harmadik javaslat a földmunkások helyzetével foglalkozott. Kifejti
többek között, hogy a földmunkások egyesülési és gyülekezési szabadságának kivívását a párt legelső feladatának tekinti. Fontosnak tartja továbbá a vasúti munkásság jogainak kiharcolását is. Javasolja a pártvezetőségnek, hogy a vidéki pártmozgalom irányítása céljából az 1922 évben már egy ízben működő központi földmunkás titkárságot újból állítsa fel.22 A pártgyűlés első két napján az ellenzék nagy
tömegvitát idézett elő, Ekkor bebizonyosodott, hogy ez a harc komoly, és az ellenzék nem hagyja magát megfélemlíteni.
Az ellenzék nem gondolt arra, hogy első fellépésével mindjárt megbuktatja a
pártvezetőséget és megváltoztatja a Szociáldemokrata Párt politikáját. Inkább arra
törekedett, hogy nyilvánosság elé lépjen, és ezzel létezését a munkástömegek tudtára
adja. Arra azonban számítottak, hogy a küldöttek egy részét sikerül megnyerniök
az ellenzéki mozgalom számára. Ez sem sikerült. Az ellenzék sem volt egységes,
egyik szárnyának volt ugyan rendszerbe foglalt programja, de a másik szárny, (ez
volt a többség) megelégedett az emigráció likvidálásának követelésével.23 Ezt a
körülményt ügyesen kihasználta a pártvezetőség. Ugyanis a pártgyűlés harmadik
befejező napján Propper Sándor vezetőségi tag referátumot tartott ,,a közszabadságok helyreállítása" címmel. Referátumában kilátásba helyezte az emigránsok hazahozataláért való erélyesebb harcot. Erre az elllenzék egy része elvesztvén az ellenzékisége fő tárgyi alapját, felhagyott a további támadással. Az ellenzéki mozgalom
baloldali vezetői, látva, hogy nem sok eredményt tudnak elérni és bízva a vezetőség
ígérgetésében, visszavonulásra kényszerült.
Ekkor Vági István, az ellenzéki mozgalom vezetősége nevében az alábbi nyilatkozatot tette:
,,Társaim részéről és az Ő nevükben tisztelettel bátorkodom a következő nyilatkozatot
tenni a kongresszus színe előtt:
Propper plasztikusan szép, az emberi szenvedéseket minden ízében felölelő beszéde engem és társaimat is lelkünkben megfogott, és mi az ellenzék részéről őszintén
és nyíltan mondhatjuk, hogy célkitűzéseinkben mi egy lépéssel sem tudnánk tovább
menni, tehát nem látjuk szükségét annak, hogy ma az ellenzékieskedést bent a párton
belül tovább folytassuk.
Ennek a nyilatkozatnak a megtételére bennünket becsületérzésünk, férfias elgondolásunk és annak a körülménynek mérlegelése késztetett, hogy ismerjük pontosan az
ellenfél erejét. Tudjuk, hogy ellenünk irgalmatlan és könyörtelen eszközökkel dolgo21

P. T. I. Archívum. Vági és társai határozati javaslata a SZDP XII. Pártgyűlésen 10.1. A teljes
szöveget közli a Dokumentumok 226. 1.
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Uo. 227. 1.
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P. T. I. Archívum 23958. Az SZDP ellenzéke.
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zik, meg vagyunk győződve, hogy a magyar proletariátus egységes abban a törekvésben, hogy benne belső harcok ne folyjanak, mert megbomolva sokkal későbben érne
célhoz, mint így, ha együttes erővel törünk effelé a cél felé.
Az uralkodó osztály nem fog nekünk adni az emberi jogokból egy jottányit sem
addig, amíg könyörgünk, amíg bátor férfiakhoz méltóan fel nem lépünk egységes
akaratunkkal. Az egész proletariátus nyomására, parancsoló szavára, ki fogjuk kényszeríteni belőlük azt, amit erőnk és a történelmi viszonyok lehetővé tesznek."24'
A XXII. Pártgyűlésen az ellenzék ugyan visszavonulni kényszerült, de az ellenzéki mozgalom valójában nem szűnt meg, sőt a gazdasági nehézségek, a szanálás
következtében tovább fokozódott. A Szociáldemokrata Párt vezetősége a pártgyűlésen tett ígéreteit nem váltotta valóra. A baloldali munkásság elégedetlensége
ezért még jobban nőtt. Az ellenzéki mozgalom vezetői ezeket látván ismét összejöveteleket tartottak és kidolgozták az alábbi ellenzéki programot.25
A magyarországi szociáldemokrata ellenzék programja
1. A magyarországi ipari munkásság szociális helyzete a legrosszabb egész
Európában. Keresete mélyen alatta marad a többi országok munkásai keresetének.
Szociális törvényekről beszélni sem lehet. Ha a baleset-biztosítás jelenlegi helyzetét
tekintjük, elmondhatjuk, hogy baleset, öregség, rokkantság esetére védtelen a magyar munkás.
A legszűkebb, legreakciósabb választójog a magyar. Gyülekezési, egyesülési
szabadság nincs. A legféktelenebb önkény és legteljesebb védtelenség uralkodik ezen
a téren.
2. Miért van ez így? Utolsó koldusszegény-e Magyarország Európában?
Ezért kell legtöbbet éheznie és szenvednie, a munkásságnak itt? Korántsem! Magyarország a háború után elvesztette területének 67,3 százalékát. Megtartotta szántóföldjének 43 százalékát. Ha tekintjük, hogy a régi lakosságnak nem is egész a fele
él Magyarországon, akkor ma agrártermelését tekintve, aránylag sokkal több jut
egy személyre, mint a szomszédos országokban. A legutóbbi terméseredmény 20
millió mázsa búza volt. Egy emberre kb. két és fél mázsa jut. Ez majdnem legjobb
átlag egész Európában, annak ellenére, hogy a mezőgazdasági termelés a legelmaradottabbak egyike, helyes földbirtok- és termeléspolitika mellett játszva lenne
a kétszeres eredmény elérhető. Magyarországon ugyanis a nagybirtok régi szántóföld állományának több mint hetven százalékát megtartotta. A nagybirtok minden
modern gazdálkodásnak mereven ellene szegül. A kisbirtokost senki sem ismerteti
meg a többtermelés legegyszerűbb módszereivel. A mezőgazdasági ipar fejlődésének
nagyszerű előfeltételei vannak Magyarországon. Az ország mezőgazdasági termelését illetőleg gazdag, mégis koplal, és rongyos itt nemcsak az ipari munkás, hanem a
mezőgazdaságból élők nagy tömege is.
3. A háború előtti 2-3 évtizedben nagyfokú iparosodás indult meg az Ausztriával való szoros kapcsolat ellenére. Ez az iparosodás most folytatódott a fejlődésre
P. T. I. Archívum. SZDP 1924. évi pártgyűlése. 258. 1.
A Magyarországi munkásmozgalom 1919-1929. 59. 1.
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nem kedvező bizonytalanság ellenére is. Bár nyersanyag hiány van az országban,
könnyen lehetne találni kevés nyersanyagot igénylő iparágakat, melyhez bőven
megvan a munkaerő. A nehéziparban vannak modern felszerelésű gyáraink. Magyarország tehát mezőgazdasági állam, máris megfelelő iparral, és ha a nehézipar
nagyarányú továbbfejlődésének vannak is akadályai, más iparágak nagyarányú
fejlődése olyan kilátásoknak nyit kedvező feltételeket, mint kevés más országban.
Ezt a tényt a kölcsön ügyben kiküldött nemzetközi szakértő bizottság is kénytelen
volt megállapítani.
4. Ha mégis a legnyomorúságosabban él ennek az országnak dolgozó népe,
ez azért van, mert Magyarország most is a legreakciósabb agrár-feudális állam a
világon. Ezzel a régi nagy gazdasági és politikai erővel szemben nem tud olyan erőket
felsorakoztatni, amely az ország gazdasági és politikai szerkezetét megváltoztatná.
Ma alig ezer ember kezén van a magyarországi földbirtok egyharmada. Ellenben
egymilliószázharminchatezer embernek aki a mezőgazdaságban dolgozik, nincs
egy talpalatnyi földje sem. 334 000 embernek, van 10 holdon aluli birtoka. Ha egy
családtagot számítunk minden keresőhöz, akkor kiderül, hogy a lakosságnak több
mint egyharmada, aki a mezőgazdaságból él, nyomorogni kénytelen, viszont egytized százaléka luxus körülmények között él. Az óriási gazdasági erőt képviselő
nagybirtokos osztály szövetkezett néhány nagy bankkal. A Hitelbanknak 160 nagyipari vállalata van, tehát az ország ipari termelésének 60 százaléka van a kezében.
5. Az agrár-feudális nagybirtok és a finánctőkés érdekközösség a maga erejével
agyonnyom minden birtoktalan dolgozót és minden kisbirtokost. Gazdasági erejével megszerzi a politikai hatalmat. Az ország ma egyetlen, mintegy 1200-1300 részvényes érdekét szolgáló nagybank, amely milliók verejtékéből tartja fenn azt a
kaszárnyát, mely minden dolgozót rendőrcsizmával, csendőr- és katonapuskával
arra kényszerít, hogy munkaerejét eladva, alamizsnával elégedjék meg. Amikor a
saját munkaerejének eredményét, az árut akarja megvásárolni a dolgozó, méregdrágán kénytelen azt megfizetni.
6. Ezeken a rettenetes állapotokon csak a dolgozók pártja változtathat. Ilyen
párt csak egy van, a SZDP. A többi, liberális polgári párt vezetői többnyire ügyvédek,
akik hol a kisiparos, hol a birtokos érdekeket védelmezik. Csak a SZDP az, a munkásosztály pártja, mely helyes politikával, taktikával és megfelelő szervezettel,
eredményesen veheti fel a harcot az uralkodó osztállyal szemben.
7. Mi a SZDP helyes követelése? A demokrácia. A szabadságjogok megteremtése, az elnyomott parasztság földhözjuttatása. Nincs általános választójog, gyülekezési, egyesülési és sajtószabadság. A politikai üldözés folytatódik. Amíg ez az állapot
fennáll, nem javulhat a dolgozó nép gazdasági helyzete sem. A harc elsősorban
politikai, de nem tisztán parlamenti harc. A hatalmas uralkodó osztályok gazdasági
és politikai érdekei ellen csak hatalmas dolgozó tömegek harcát lehet eredményesen
szembeállítani. A párt kötelessége a jelenlegi polgári pártokkal való szakítás. Tömegharcot kell folytatni a dogozók jogos követeléseinek kivívásáért. Ennek a tömegharcnak megfelelően kell folytatni a parlamenti harcot is. A parlamenti harcnak
szervezője, kiegészítője és támogatója kell, hogy legyen a tömegharc, mert csak a
kettő együtt lehet eredményes, tudja diadalra vinni az ellenforradalmi Magyarországon a demokratikus szabadságjogokat és a birtokmegosztást.
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8. Az agitációnak és a propagandának mindig és mindenütt ezt a célt kell
szolgálnia. Ezt úgy kell folytatni, hogy az ipari munkás érdeke mellett a földmunkás,
a kisparaszt, a szellemi munkás és a nem kizsákmányoló kisiparos érdekeinek is
megfeleljen.
9. E cél érdekében kell állnia a Párt minden szervének is. A SZDP jelenlegi
szervezeti formája nem eszköze, de akadálya minden komoly gazdasági és politikai
harcnak. Nincsenek pártszervezeteink, és a pártvezetőségek nem is akarnak évek óta
komoly tömegerőt képviselő harci szervezeteket. Ki kell tehát építenünk gyorsan
pártszervezeteinket városokban és a falvakban egyaránt. A pártszervezeteknek
erőteljesen be kell kapcsolódniok politikai síkon a szervezett munkások gazdasági
harcába, hogy eredményesen tudjanak küzdeni az egész proletariátus támogatásával
a burzsoázia ellen.
Összefoglalva az ellenzéki mozgalom program pontjait:
A) Politikai irányváltozás, minden liberális polgári párttal való szakítás.
B) Állandó törekvés, hogy a városi proletariátus falusi szövetség társait megtalálja, és harccal megnyerje.
C) A parlamenti harc mellett, tömegharc a közszabadságokért és a parasztság
földhözjuttatásáért.
D) Gazdasági és politikai harc egybekapcsolása.
E) Hatalmas politikai tömegszervezetek kiépítése.26
Előkerült a Magyar Királyi Államrendőrség budapesti főkapitánysága politikai
nyomozó főcsoportjának jelentése, a főkapitánynak a szociáldemokrata ellenzéki
mozgalomról:
„A csoport 1924. Szept. 10-én bizalmasan arról értesült, hogy a Szociáldemokrata
Párt kebelén belül ellenzéki mozgalom indult meg, mely lassanként kommunista
alapokra fog helyezkedni. A tervük az, hogy exponenseiket a SZDP vezetőségébe
beválasztják és a vezetőséget megbuktatják. Már szept. 22-én észrevették, hogy a
szociáldemokrata szervezetek tele vannak kommunista érzelmű emberekkel. Az ellenzék kierőszakolta, hogy az egyes választási kerületekben külön munkanélküli taggyűléseket tartsanak, és külön munkanélküli csoport vezetőséget hozzanak létre.
Szakmaközi bizottságot hoztak létre, melynek képviselői a Thököly úton találkoztak.
Itt határozták el, hogy a kerületi taggyűlésekre felvonultatják a kommunista érzelmű
munkásokat."21
1924. okt. 15-én a Ferenc tér 1. sz. alatti munkásotthonban kb. 40-50 főnyi
munkáshallgatóság előtt előadást tartott Vági A szocializmus útja címmel. Ebben a
beszédében kijelentette, hogy a tőkések érdeke az elérhető legnagyobb profit, míg a
munkásosztályé a profitmentes közhasznú termelés. A két ellentétes érdek soha
nem lesz kiegyenlíthető, tehát a harc tart mindaddig, míg az egyik nem győz. Ezért
a beszédéért Vági Istvánt izgatás vádjával perbefogták.28
Az ellenzéki mozgalom a szakszervezetben is felállította a munkanélküliek
szakmaközi bizottságát. Erős ellenzéki csoportot hoztak létre a Vasas szakszer26
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vezetben a vasesztergályosok körében, a MEMOSZ-ban az ácsok, festők és cementipari munkások között, a cipészek szakszervezetében, valamint a magántisztviselők
körében a banktisztviselők között, ahol a tagok jelentős része munkanélküli volt.29
Miután az ellenzéki mozgalom tovább folytatta munkáját, kidolgozta a vázlatosan ismertetett programját, a Szociáldemokrata Párt vezetősége elérkezettnek látta
az időt, hogy erélyesen fellépjen az ellenzéki mozgalom vezetőivel szemben. így
akarta elejét venni a mozgalom további elterjedésének. Az alább ismertetendő
intézkedéseivel azonban éppen az ellenkezőjét érte el, mert a mozgalom terjedésének
adminisztratív intézkedésekkel már nem lehetett gátat venni. A baloldali munkásság
körében már olyan nagy volt az elégedetlenség, hogy mindez csak olaj volt a tűzre.
1924. dec. 15-én Vági Istvánt és több társát kizárták a pártból. A kizárás közvetlen oka az volt, hogy egy Láng Gépgyári munkásértekezleten a Párt politikáját
a vasmunkások előtt szigorúan megkritizálta.30 Ezt a pártfegyelem megsértésének
tekintették.
A II. Internationale még Vágiék kizárása előtt kísérletet tett arra, hogy az ellenzéket és a hivatalos pártvezetőséget összebékítse. Ezen a tárgyaláson az ellenzéket
3 tagú küldöttség képviselte, Weishaus Aladár, Hajdú Henrik és Szilágyi Gyula
személyében.
Az Internationale határozatban erkölcstelennek bélyegezte meg a Szociáldemokrata Párt és a kormány között 1921-ben létrejött egyezséget. Az ellenzéki
mozgalmat jogosnak ismerte el. A pártvezetőség azonban saját felső fórumának ezen
határozatát semmibe sem vette, és az ellenzékkel szemben eddig tanúsított elutasító
magatartásán semmit sem változtatott. 31
A MÉMOSZ a vezetőség munkájának kritizálása miatt 1924 decemberében 13,
majd 1925 január 21-én újabb 11 tagját zárta ki a szövetségből, csupa olyan embert,
akik évtizedes áldozatkész munkásságukról voltak közismertek. A kizártakról azt
híresztelték, hogy bolsevikok, Moszkva ügynökei, a fajvédőkkel és a kormányzattal
együtt konspirálnak. így akarták a munkásság jobb életkörülményeiért küzdő mozgalmat elszigetelni.
A budapesti ács szakosztály január 25-én méltó választ adott a központ önkényeskedésére. Külön küldöttséggel meghívta a kizártakat, és egyhangú lelkesedéssel
megválasztotta őket a vezetőségbe. A MÉMOSZ Központi Vezetősége azonban
rendőri segédlettel szerzett érvényt kizárási határozatának.32
Az ellenzék nem hátrált meg, és az ácsmunkások jó részének bizalmát továbbra
is élvezte.
A MÉMOSZ székházban levő 15-ös SZDP körzetben nagy viták voltak a párt
vezetői és Vágiék között. Az ellenzékiek meggyőzően magyarázták, hogy miért
harcolnak a Szociáldemokrata Párt megalkuvó vezetői ellen.33
A kizárt ellenzéki vezetők egy ideig továbbra is részt vettek a pártgyűléseken,
és igyekeztek leleplezni a vezetőség opportunista politikáját. Azonban hamarosan
29
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belátták, hogy céljaikat a párt keretén belül nem tudják megvalósítani, s ezért az
illegális KMP ösztönzésére elhatározták egy új, független osztályharcos munkáspárt
megalakítását.34
Ilyen előzmények után alakult meg 1925. április 14-én a Grádó kávéházban a
Magyarországi Szocialista Munkáspárt. Idézzünk Vági Istvánnak az alakuló ülésen mondott beszédéből;
,,A mai nap fontos és emlékezetes dátum lesz a magyar munkásmozgalom történetében.
Ma lerakjuk az alapkövét egy új munkáspártnak, melynek az lesz a hivatása,
hogy egyesítse magába az egész magyar proletariátust abból a célból, hogy vele és általa a ma uralkodó társadalmi viszonyokat, amelyek anarchikus voltuk miatt lidércnyomásként nehezednek rá a dolgozó, de vagyontalan néprétegek milliónyi nagy tömegére, ez alól felszabadítsa, hogy a tiszta elfogulatlan osztályharc szellemében folytathassák az egyesült nagybirtokos és nagytőkések elleni harcot, mindaddig, amíg a
társadalmat át nem alakítják a tiszta szocialista céloknak megfelelően."35
ПРЕДПОСЫЛКИ ОБОСНОВАНИЯ ВСРП
(Резюме)
В начале 1920-ых годов венгерский рабочий класс имел только одну легальную политическую организацию: Венгерскую Социалдемократическую Партию. Руководство этой
партии взял в свои руки оппортунистические элементы, они не представили соответственно
интересы угнетенных рабочих. Это руководство тайном вошло в соглашение контреволюционном правительством Бетхлена. В 1921-ом году заключили пактум Бетхлена—Пейера,
в котором социальдемоктраическая партия отказывалась от организации государственных
служащих и крестянства. Поэтому все больше начинается формироваться левая оппозиция,
но организовались только не больше оппозиционные группы. 1924 год означал переворотом
для оппозиционного движения. Это стал возможным вследствие того, что иллегальная Венгерская Коммунистическая Партия укрепилась и это сделал возможным, что Партия сильнее
могла работать. Тогда начинал работать интензивно в оппозиционном движении Иштван
Ваги, кто был работником левого крыля Социалдемократической Партии.
Первое организованное выступление оппозиционных сыл совершилось в апреле 1924-го
года на ХХН-ом партийном собрании социальдемократической партии. Левые здесь предложили свою принципиальнию декларацую и проект решения.
С первым выступлением не могла достигать серезные результаты, но оппозиционная
группа достигла, что о существовании такого сила узнали массы.
После конгресса выработали программу оппозиции. Главные тезисы: 1. изменение
политики, 2. сведение рабочих и крестянства, 3, рассширение массовой борьбы за демократическое право и землю крестянства, 4. сведение экономической и политической борьбы. Оппо
зиционное движение организовало сыпные группы в профсоюзах а в среди безработных.
Так как оппозиционное движение продолжало организацию, руководство Партии исключило
их из партии. П. Интернационал пропробовал примирить руководство Партии и оппозиционных, но это оказался неудачным. В начале 1925-ого года исключенные признавая, что своицели в рядах Партии не могут осуществлять, на иншпирацию иллегальной КМП оппозиционные решили обосновать одну новую независимую боевую рабочую партию. 14-го
апреля 1925-го года в кофе-ресторане Градо они сделали учредительное собрание ВСРП.
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