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A CÍMLEÍRÁSI SZABÁLYOK ÉSSZERŰSÍTÉSÉRŐL
DOMANOVSZKY ÁKOS

Idestova négyszáz éve annak, hogy könyvtáros először próbálkozott meg
formaszerinti katalogizálási szabály közzétételével; sőt azóta is 130 év telt
már el, hogy az első rendszeres és átfogó szabályzat nyomtatásban napvilágot
látott. S e 130 év alatt egyre gyakrabban jelentek meg a helyi és országos, új
és revideált szabályzatok.
A feladat, amelynek megoldására a szabályzatok e hosszú sora vállalkozott,
időközben nem sokat változott; a részletekben összetettebbé vált ugyan, de problematikája lényegében a régi maradt. Emellett e feladat nem is különösebben
bonyolult és áttekinthetetlen. Végül is, egy technikáról van itt szó, ami egyrészt
azt jelenti, hogy adott fejlődési fokon ugyanannak a feladatnak csak egyetlen
optimális megoldása lehet, amely mellett minden más megoldás szuboptimálisnak minősül; másrészt pedig azt, hogy az optimális megoldás kiválasztása nem
ütközhetik elvileg leküzdhetetlen nehézségekbe.
Mindebből az következik, hogy századok erőfeszítései és kísérletei után most
már régen a hibátlan, a tökéletes címleírási szabályzat birtokában kellene lennünk. Ennyi próbálkozásnak, ennyi experimentumnak már igazán elégnek kellett volna lennie ahhoz, hogy problémáink nem túl széles skálájának valamennyi
buktatóját napvilágra hozza, és minden részletkérdésben kellő összehasonlítási
alapot teremtsen az optimális megoldás kiválasztásához.
A tényleges helyzet, sajnos egészen más. A szabályzat, amelyet Panizzi 130
év előtt megszerkesztett, ahhoz képest, hogy első volt a sorban, meglepően sikerült, és magas színvonalú volt. Viszont három év előtt napvilágot látott leszármazottja, az új Angol—Amerikai Katalogizálási Szabályzat1 (a továbbiakban
AACR), nem kevésbé meglepő, de már csak azért, mert olyan nagyon kevéssel
múlja felül tiszteletreméltó ősét. Tartalma, igaz, gazdagabb; jóval több részletkérdésre ad választ; s emellett szabályainak valamelyes elméleti megalapozást is
igyekszik adni: itt-ott indokolja őket, kategorizálja alkalmazásuk eseteit, definíciókkal próbálja kijelölni érvényük határait. De a részletkérdésekre adott válaszai
nem egyszer fölöslegesek, vagy zavartkeltők, más esetekben pedig homályosak,
nincsenek a szabályozandó tényekre és körülményekre szabva, önellentmondóak
vagy egymásnak ellentmondóak, sőt néha egyszerűen hibásak, nem eléggé átgondoltak, hanyagul, felületesen megformulázottak. Igaz, Panizzi szabályai között
1

Anglo-American Cataloging Rules. North-American text. Chicago, American Library
Association, 1967. — British text. London, The Library Association, 1967.

is van olyan, amely idővel szuboptimálissá vált; az AACR viszont bőven mutat
fel olyant is, amelynek szuboptimalitását illetőleg már megalkotásakor sem lehetett kétség. Az utóbbi szabályzat inferioritását az előbbivel szemben azonban
az mutatja a legvilágosabban, hogy az AACR elméleti hibái, terminológiai
és logikai kisiklásai, homályosságai, bizonytalanságai és ellentmondásai legtöbbjének Panizzinál még nyoma sincs.
Egyszóval a 130 év rengeteg igyekezetének és munkájának a végeredménye
szinte hihetetlenül sovány. Akárhogyan forgatjuk is a dolgot, erre alig lehet
más magyarázatot találni, mint azt, hogy a könyvtárosok a szabályzat-szerkesztés feladatára a szükségesnél kevesebb gondot és intelligenciát fordítottak. Hogy
ez valóban így van, arról a legtöbb szabályzatnak már a felületes tanulmányozása is meggyőz. A feladatot lekicsinylő magatartásuknak csak egyik megnyilvánulása az, hogy a könyvtárosok nem tartották érdemesnek, hogy alaposabban
tájékozódjanak az ezen a téren egyebütt már elvégzett munkáról, és jellegzetesen
amatőr önbizalommal úgy képzelték, hogy saját tapasztalataik — esetleg itt-ott
egy kissé megtámogatva valamelyik ötletszerűen mintaképül választott idegen
szabályzat álláspontjával — minden szükséges útbaigazítással ellátják őket.
A másik fő oka a meghökkentően gyenge eredménynek az volt, hogy a címleírási gyakorlat mindenütt eléggé spontán módon fejlődött, a szabályzatok pedig nem nagyon tettek egyebet, mint hogy racionalizálták és pontokba foglalták e spontán gyakorlatot. Nem meglepő hát, hogy csak féllábbal álltak — és
állnak — a ráció talaján, hogy gyakran nem tudnak megszabadulni irracionális
tradicionális kötöttségeiktől. A harmadik ok, végül, az, hogy a szabályzat-szerkesztők nem jutottak annak az egyszerű ténynek a tudatára, hogy a szabályalkotásnak, a szabályzatszerkesztésnek is megvannak a maga szabályai, irányelvei, amelyek múlhatatlanul megbosszulják magukat az ellenük vétkezőkön.
Nem lehet vitás, hogy kívánatos lenne végre véget vetni annak az egyhelyben-topogáshoz nagyon közel járó mutatványnak, amelyet a katalogizálási
szabályalkotás produkál. Másszóval, ideje lenne racionális mederbe terelni a szabályzat-alkotás ügyét. Az alábbiakban ennek a feladatnak a megoldására teszünk
kísérletet — a könyvek 2 katalogizálási szabályzatának a fontosabbik és problematikusabbik: a címfejről és a rendszóról rendelkező részét illetőleg.
2

A „könyv" szó jelentése itt felöleli mindazokat a nyomdai úton vagy ezzel rokon
eljárással előállított és a kifejezés súlyponti eszközeként az írott nyelvet használó dokumentumokat, amelyeknek a katalogizálás standard módszerei szerinti feldolgozást adunk. Jelentése tehát nem foglalja magában 1. a nem nyomdai úton előállított dokumentumokat (kéziratok, lemezek, játékfilmek stb.); 2. az olyan nyomdai úton előállított dokumentumokat,
amelyekben az írott nyelv mint a kifejezés eszköze csak alárendelt szerepet játszik, (zeneművek, térképek és atlaszok, képes ábrázolások és ezek könyvformájú gyűjteményei stb.);
3. azokat a nyomtatványokat, amelyeknek a standardtól eltérő feldolgozást adunk, elsősorban az ős- és az apró-nyomtatványokat — az utóbbiakat a könyvektől elválasztó határ
azonban természetesen likvid, a különböző könyvtárakban különböző feladataiknak megfelelően alakul. Mindezek a dokumentum-fajták igényelnek a könyvekétől eltérő speciális
feldolgozási szabályokat is. Ezekről a speciális szabályokról, amelyek a legcélszerűbben —
minden dokumentum-fajta számára külön — a könyvek címleírási szabályainak függelékevagy kiegészítéseként szerkeszthetők meg, az alábbiakban természetesen nem lesz szó.
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Mielőtt azonban ehhez hozzáfognánk, előkészítőben fixálnunk kell néhány
alapfogalmat és a továbbiakban alkalmazandó terminológiát; s emellett néhány,,
feladatunk igazolását, természetét és határait illető kérdést is tisztáznunk kell.
A leíró (betűrendes) katalógus — szerszám, amelynek az a rendeltetése, hogy
információkat közvetítsen a könyvtár állományáról, még pedig az állomány
egyes darabjainak formális ismertető-jeleire, formai jegyeire támaszkodva, e jegyek alapján rendezve, téve fellelhetove a nyújtott információkat, és ezekkel
együtt magukat az Ínformációk tárgyait is: a könyveket és az egyéb könyvtári
anyagot. A leíró katalógust ez a módszeri sajátosság formális jellegűvé teszi,,
s így szembeállítja a tárgyi katalógusokkal, amelyek a könyvek stb. tartalmára
való közvetlen utalások alapján rendezik információs anyagukat, és juttatják
célhoz a katalógus-használót.
A formai jegyek fajtáit, amelyekre a leíró katalógus támaszkodik, az évszázados gyakorlat spontán módon alakította, ill. választotta ki. Miután a következőkben csak a könyvek és az ezekkel rokon könyvtári anyag katalogizálásával foglalkozunk, csak ezeknek a formai jegyfajtái érdekelnek bennünket.
E jegyfajták: azoknak a személyeknek és testületeknek a neve, akik, ill. amelyek
a könyvek és a könyvek tartalmát képező művek létrehozásában szerepet játszottak; valamint e könyvek és művek címei. A leíró katalogizálás ma is ezeknek az ősi, tradicionális fogódzóknak a használatára, reformtörekvései pedig
használatuk eredményesebbé és racionálisabbá tátelére szorítkoznak.
Azoknak a tárgyaknak a köre, amelyekről a könyvek leíró katalógusa információkat szolgáltat, ugyancsak spontán alakult ki, a tradícióban gyökerezik.
E tárgyak — nyersen megfogalmazva — a következő három kategóriába sorolhatók: az állományt alkotó egyedi könyvek, és ezek bizonyos részei (elemi tárgyak); az előbbiek tartalmát alkotó egyedi művek, szövegek, egyéb dokumentumok és ilyenek gyűjteményei; végül pedig az e könyvek és művek létrehozásában bizonyos meghatározott szerepeket játszó személyek és testületek egyedi
összprodukciói (összetett tárgyak). Hogy a tárgyak e három fő osztályáról információkat nyújtson - ezt tekintjük ma a leíró katalógus három alapfeladatának, három funkciójának.
Az első funkció ellátásához fogódzóként a könyveken feltüntetett személyes testületnevekre, valamint címekre van szükségünk, a könyveken tényleg szereplő formájukban; e funkció teljesítésének ezek — a továbbiakban „a könyvek fizikai jegyei" megjelölés alatt fogjuk összefoglalni őket — a legfőbb és nélkülözhetetlen, bár nem egyedüli, eszközei. A második funkció ellátásának az eszközei ezzel szemben elsősorban az egyes művekhez kapcsolódó nevek és címek
közül az erre a célra kiválasztott és következetesen egységesen ugyanabban a.
formában használt nevek ill. címek; a harmadik funkcióéi az egységesen ugyanabban a formában használt személy- ill. testület-nevek. Az utóbbi két feladat
ellátásánál fogódzóként alkalmazott e jegyeket az egységes jegyek generikus fogalmában fogjuk össze.3
3

A leíró katalógus funkcióiról, a leíró katalogizálás tárgyairól, ezek formai jegyeáről
és e jegyek fajtáiról részletesebben Id.: A leíró katalógus alapfeladatai — és — A leíró*
katalogizálás tárgyai c. tanulmányaimat ( = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. II. Budapest..
1964. — és — III. Budapest, 1966.)

Ami jelen írásunk célkitűzésének igazolását, s a megoldandó feladat természetét és határait illeti, elsőnek arra kell rámutatnunk, hogy e célkitűzésből természetszerűleg következik, hogy a teljesen racionális szabályok kialakításának
az útjában álló fő akadályt, azt a visszahúzó erőt, amit meglevő katalógusaink
puszta létükkel kifejtenek, a következőkben figyelmen kívül fogjuk hagyni. Ennek ellenére az alábbiakban elmondandókat nem érheti a valóságtól elrugaszkodottság vádja: a technika területén — tehát a miénken is — az optimális, a racionális megoldások, ha egyszer felismerésükhöz sikerült eljutni, előbb vagy utóbb
kivívják saját elismertetésüket, előbb vagy utóbb leküzdik a fennálló állapotok
támasztotta akadályokat és a tradíció ellenállását.
A második tisztázandó kérdés az, hogy milyen alapfeltételnek kell egy címleírási szabályzatnak megfelelnie ahhoz, hogy optimálisnak minősíthessük. A formális válasz egyszerű: annak, hogy az e szabályzat alapján készített katalógusok
hatásfoka az elérhető legnagyobb legyen. E hatásfok áthághatatlan felső határát
a katalógus funkciói és az e funkcióknak megfelelő eszköz-tára, közelebbről: jelrendszere, szabják meg. Leíró katalógusunktól például ma nem várhatjuk el
azt, hogy válaszoljon arra a kérdésre, hogy a reformkor magyar könyvtermése
hogyan van képviselve a könyvtárban — e kérdés megválaszolása kívül esik
e katalógus funkcióin és jelrendszerének teljesítőképességén. De nem várhatjuk el
azt sem, hogy annak az olvasónak választ adjon, aki egy zöld kötésű könyvet
keres, amelynek tábláján piros rózsák keretében egy szalmakalapos leányfej látható. Ez az olvasó nem lépi túl a katalógus első funkciójának a határait, hiszen
csak egy konkrét, egyedileg meghatározott könyvet akar megtalálni. Mégsem
kaphat választ, mert e könyvet nem azokkal a formai jegyeivel jellemzi, amelyeket a leíró katalógus a benne foglalt információk fogódzóiul használ, vagyis,
mert nem a katalógus elfogadott jelrendszerére támaszkodik.
Jelenleg azonban katalógusaink még annak az olvasónak a sikerét sem föltétlenül biztosítják, aki e jelrendszer korlátai között maradva fordul hozzá. Ezt
teszi például az az olvasó — a közönségszolgálatban dolgozó könyvtárosok tudják, hogy ilyen igenis van —, aki a Buddenbrook-család-ot a Thomas név alatt
keresi; vagy az, aki egy belgyógyászati kézikönyvet a címlapon tizenkettediknek
említett társszerzője alatt akar megtalálni, mert a húsz társszerző közül csak
ennek az egynek — nagybácsijának — a nevét tudja. A ma tipikus leíró katalógusa egyiküknek sem ad választ, jóllehet elvi akadálya nem lenne annak, hogy
adjon, hiszen az olvasó a könyvben foglalt mű alkotójának, ill. e mű megalkotásában közreműködött személynek a nevére hivatkozik; s a ma tipikus könyvtárosa mégsem látja ebben katalógusának csődjét. Ez az ítélete nem elvi, hanem
gazdasági természetű meggondolásokon alapszik. A címleíró a katalogizálás tárgyainak azokat a formai jegy-fajtáit, amelyeket a leíró katalógus fogódzóinak
szerepére kiválasztott, nem használja fel maradéktalanul, hanem csak bizonyos
határok között; egy-egy adott tárgyat csak azok alatt a jegyei alatt regisztrál,
amelyek alatt azt tapasztalatai szerint az olvasók keresni fogják. Katalógusának
a hatékonyságát így szűkebbre szabja, mint ahogy azt annak funkciói és jelrendszere megengednék. Mai felfogásunk szerint ezt az eljárást a gazdaságosság
szempontja igazolja.
A legnagyobb hatékonyságra törekvés és a gazdaságosság szempontja az
10

a két összetevő, amelyek együttesen határozzák meg a címleíró tényleges célkitűzését: megvalósítani az adott időpontban adott körülmények között elérhető
leghatékonyabb, más szóval, az optimális katalógust. E célkitűzés tehát kompromisszum eredménye, két ellentétes irányú tényező összjátékának mindenkori eredője. Ennek megfelelően, ennek az írásnak is csak annak a tisztázása lehet a feladata, hogy a ma adott viszonyok között mikor tekinthető egy címleírási szabályzat optimálisnak.
A harmadik kérdés, amit választott penzumunk igazolására itt érintenünk
kell, a következő. Ugyanannak a feladatnak a megoldására alkalmazható két
különböző címleírási megoldás összehasonlítására, célszerűségük, hatékonyságuk
egzakt lemérésére ma még nincs eszközünk, s így arra sem, hogy minden racionálisan gondolkodó embert rákényszeríthessünk alább kifejtendő nézeteink elfogadására, bármennyire biztosítottnak ítéljük is ezeket. Ez azonban mégsem
jelenti azt, hogy célkitűzésünk elhibázott. A címleírók nyilván nem engedhetik
meg maguknak, hogy az említett nehézség miatt lemondjanak a jobb megoldások
kereséséről — egzakt mérce hiányában, egyelőre a rációra támaszkodva kell ezen
tovább dolgozniuk. Teljesen elhibázott lenne azt hinnünk, hogy e téren mindent elvégeztünk már, ami elvégezhető, s ezért addig, amíg nem sikerül újabb,
eredményesebb módszereket a kérdés megoldásának a szolgálatába állítani, nem
is érdemes tovább próbálkozni. Ha jobban szemügyre vesszük azt, amit ma művelünk, még mindig számos olyan dolgot találhatunk, ami már a puszta ráció
szemüvegén keresztül nézve is védhetetlennek* értelmetlennek bizonyul. íme
egy példa.
A törvény- és rendeletszövegek kiadásai igen gyakran nem tüntetik fel
annak a testületnek a nevét, amely a bennük foglalt törvényeket és rendeleteket megalkotta. így annak a címfejnek a megállapítása, amelyet a hagyományos angolszász gyakorlatnak a testületi szerzős címleírásra kidolgozott általános szabályai követelnek, ennél az anyagnál alkotmányjogi kutatásokra kényszerítené a címleírót. Ennek a nehézségnek a megkerülésére az angolszász gyakorlat létrehozta a közismert „U. S. Laws, statutes" típusú címfejet, amelynek
használata később beszivárgott a világ számos országának címleírási szabályzatába.
Ez a megoldás diametrális ellentétben áll a leíró katalógus jellegével és feladataival. E katalógus rendje, láttuk, a katalogizálás tárgyainak formai ismertetőjegyein nyugszik. A szóban forgó címfejnek azonban semmi köze sincsen
ezekhez a formai ismertetőjegyekhez; ehelyett egyenesen a katalogizált tárgy
tartalmára utal. Vagyis, ez a címfej, ill. az alatta álló katalóguslap, a leíró katalógus természetes funkcióját ellátatlanul hagyva, megduplázza azt a szolgálatot,
amit a tárgyi katalógus korrespondáló lapja már úgyis ellát. A szóban forgó
címfej alatt álló leíró katalóguslap elkészítését ezért szimpla baklövésnek kell
minősíteni. H a úgy gondolnók is, hogy az a mód, ahogyan egy adott kiadvány
vagy kiadványfajta főlapja a leíró katalógus sajátos eszközeivel megkonstruálható, e kiadványt nem teszi kellőképpen hozzáférhetővé, akkor sem tehetünk
mást, mint hogy alkalmazzuk ezt az elégtelen módot, s korrigálására bevetjük
a leíró katalógus másodlagos eszközeinek egész gazdag tárát; de egészen biztosan nem tehetjük azt, hogy a tárgyi katalogizálás módszereivel regisztráljuk
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e kiadványt a leíró katalógusban. Ezt az elvi síkon levont konzekvenciát a példánkban említett megoldás gyakorlati csődje - az „U. S. Laws, statutes'"'-féle
címfejek alatt felhalmozódó irdatlan cédulatömegek használhatatlansága — teljes mértékben alátámasztja.
Példánk rávilágít nemcsak arra, hogy egy ma világszerte alkalmazott címleírási megoldás nem egyéb szimpla baklövésnél, hanem arra is, hogy ennek a
ténynek a felderítéséhez egyáltalában nincs szükség egzakt mérőmódszerekre,
csak egészen kevés logikára. Ebből levonhatjuk azt az általános következtetést,
hogy a leíró katalogizálás elmélete még egyáltalában nem nőtte ki a gyerekcipőit, s még bőséges alkalmat nyújt az egyszerű logikai vizsgálat gyümölcsöző
alkalmazására.
I.
Említettük, hogy a szabályzat-szerkesztésnek is vannak szabályai. Lássuk
hát ezeket a szabályokat — de bocsássuk előre, hogy felsorolásuk csalódást fog
kelteni: nem fog rejtett bölcsességeket napvilágra hozni, csupán közhelynek
ható, közvetlenül evidens tételeket felsorakoztatni, amelyeknek az emlegetése
egyenesen fölöslegesnek látszik. Annak látszik — de távolról sem az. H a az újkeletű szabályzatokat szemügyre vesszük, azt tapasztaljuk, hogy a szabályalkotás felsorolandó irányelvei között egy sincsen, amelyik ellen e szabályzatok
ne vétenének inkább többször, mint kevésszer. Hogy ezzel nem túlzunk, azt —
tételről tételre — példákkal fogjuk bizonyítani. Abban az egészen kivételesen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy olyan bizonyító anyag áll a rendelkezésünkre,
amelynél prímábbat álmunkban sem kívánhatnánk — ezt az anyagot a világ
egyik legtekintélyesebb címleírási szabályzatának teljesen modern, vadonatúj
átdolgozása, az AACR, szolgáltatja.
Tehát: a címleírási szabályzat szerkesztésének elemi szabályai, irányelvei:
Első irányelv. A szabályzat legyen teljes, vagyis az ismert címleírási konstellációk elemei között ne legyen olyan, amelynek a kezelésére a szabályzat
nem tartalmaz utasítást, amelyre egyetlen szabály sem vonatkozik. — Egy
meghökkentő példa arra, hogy az AACR mennyire nem tesz eleget még ennek
a követelménynek sem: egyáltalában nem intézkedik a testületek által közreadott olyan egyes könyvek (tehát nem sorozatok és nem időszaki kiadványok)
leírásának címfejéről, amelyek egyéni szerző alatt nem katalogizálhatok és szerkesztőt sem neveznek meg.
Második irányelv. A szabályzatban ne legyen semmi fölösleges, legyen az
annyira egyszerű, rövid és könnyen áttekinthető, amennyire ezt a teljesség
megengedi. Minél inkább megfelel egy szabályzat ennek a követelménynek,
annál kevésbé valószínű, hogy hibák, hiányosságok, vagy ellentmondások csúszszanak bele; annál világosabbá válik rendszere, gondolatmenete a címleíró
számára, tehát annál könnyebbé és egyúttal megfelelőbbé válik az alkalmazása,
a végrehajtása; és végül, annál könnyebben fog eligazodni a szabályzat alapján
készült katalógusokban az olvasó, tehát annál magasabb lesz e katalógusok
hatásfoka.
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Ezek az előnyök nemcsak nyilvánvalóak, de nyilvánvalóan olyan nagyok
is, hogy biztosításuk kívánatossága iránt nem lehet kétség. Ennek ellenére aligha
van a szabályzat-szerkesztésnek még egy alapelve, amelyet a szabályzatok
nagy része, különösen újabban, olyan mértékben negligálna, mint éppen ezt.
Lássuk, mit is jelent konkréten a szabályzat-szerkesztés e második irányelve.
^Mindenekelőtt azt, hogy a szabályzatnak mentesnek kell lennie minden
idegen elemtől. Semmi keresnivalója sincs benne sem a szabályok helyes alkalmazásához szükséges tárgyi ismeretek közlésének, de a szabályok kommentárjának sem. Sőt nézetem szerint a példák sem magába a szabályzatba, hanem
külön példatárba vagy kommentárba valók, kivéve a szöveg értelmének megvilágításához föltétlenül szükséges példákat.
Ezzel szemben a mai szabályzatok jó része nem elégszik meg azzal, hogy
szabályzat legyen, hanem egyúttal a címleíró számára nélkülözhetetlen ismeretek tárháza, kézikönyve is akar lenni. Ez mindenképpen szerencsétlen próbálkozás. Először is, mert az egyes szabályok megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretek interpolációja minduntalan megtöri magának a szó valódi értelmében vett szabályzatnak a gondolatmenetét, s ezzel ezt áttekinthetetlenebbé,
nehezebben hozzáférhetővé teszi. E hátrányt semmiképpen sem szabad lebecsülni; a tapasztalat azt mutatja, hogy még a többéves gyakorlattal rendelkező
címleíróknak is elég számottevő hányada, bár álmában is elrecitálja a valóságos szabályok között elhintett aprólékos lexikális ismereteket, de az alapösszefüggésekkel, az alapgondolatokkal — amelyek még a leggyöngébb szabályzatból sem hiányzanak — nincsen egészen tisztában. Nem lehet kétséges, hogy ebben nemcsak tanítói és kiképzői bűnösek, hanem a szabályzat ügyetlen, kevéssé
instruktiv felépítése is.
De elhibázott ez a próbálkozás, másodszor, azért is, mert hibrid jellege
rendszeresen meghiúsítja a becsempészett idegen feladat kielégítő ellátását is.
A szabályzat szerkezetének túlságosan nagy deformálódásától tartva, a szerkesztő általában megáll a félúton: a szóban forgó ismeretek vázlatos s ezért hiányos és elégtelen közlésénél. Jó példa erre az AACR szabálya a személynevek
prefixumairól. Ez közel 4 oldalon 14 nyelv, ill. nyelvcsoport prefixum-kezelési
gyakorlatáról beszél, anélkül, hogy például a magyart vagy az oroszt említené;
s e kettőn kívül a nem mellőzött nyelveknek a felénél sem tér ki arra, hogy az
illető nyelvterületen hogyan kezelik az idegen nyelvi eredetű nevet viselő honfitársak prefixumát. Pedig ez alapvetően fontos kérdés, lévén hogy a szabály nem
a név nyelvi eredetétől, hanem a személy nyelvétől, hazájának gyakorlatától
teszi függővé a prefixum sorsát.
Eléggé hasonló az az érv is, amely a példáknak a szabályzatból való száműzése mellett szól. A hagyományos szabályzat ritkán ad egy szabályhoz többet
négy-öt példánál, s így példái általában a szabály alá tartozó legtipikusabb
esetcsoportok illusztrálására szorítkoznak, a periferikus és a határeseteket negligálva. Már pedig a példáknak éppen az a fő funkciója, hogy az utóbbi ese. tekre adjanak útbaigazítást a címleírónak — erre itt sokkal nagyobb szükség
van, mint a tipikus esetekben.
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b) Másodszor azt a követelést foglalja magában második irányelvünk,
hogy a szabályzat legyen mentes minden szószaporítástól, hogy mondanivalóját a lehető legrövidebben, legfegyelmezettebben adja elő. Az emberek általában
tudják, hogy a szabályalkotásnak ez az egyik alapelve, s ezért, ha szószaporító
szabállyal találkoznak, először megzavarodnak, s feltételezik, hogy a sok szó
mögött mély tartalom rejlik, amelyet első olvasásra nem sikerült kihámozniuk,
s időbe és vesződségbe kerül, amíg tévedésükre rájönnek. Ugyanez áll a szószaporításnak a szabályzatainkban leggyakrabban előforduló formájára: az ismétlésre is, amelynek viszont a legközönségesebb válfaja az olyan speciális
rendelkezés, amelynek semmi más tartalma és rendeltetése sincsen mint az,
hogy a megelőző általános szabályt ráhúzza egy különleges esetcsoportra.
A szószaporítás és ismétlés igen szép, összetett esetét produkálja az AACRnek az egységes személynév megválasztására vonatkozó fejezete. Már az első
szabálya, a „Basic rule" is teljes egészében fölösleges, emellett — amint az már
ilyenkor történni szokott — arra is alkalmas, hogy megzavarja a címleírót.
A fő hiba azonban az, hogy nem elégszik meg annak az általános szabálynak
a statuálásával, hogy egységes névül a legismertebb, leghasználatosabb név és
névforma választandó, hanem ezután még felsorakoztatja olyan szabályok tucatjait is, amelyek lényegében nem tartalmaznak egyebet, mint annak a bemutatását, hogy az általános szabály hogyan alkalmazandó a különféle névfajtákra és névformákra. Amennyire hasznosak az ilyen útmutatások, ha a címleíró egy világosan megszerkesztett példatár vagy kommentár formájában
kapja őket, ugyanannyira károsakká válnak, ha egy hatalmas, nehezen áttekinthető szabálytömeg alakját öltik, amely a megoldandó feladatot sokkal
ijesztőbb színben tünteti fel, mint amilyen valójában.
c) A második alapelvből folyó legfontosabb követelmény azonban az,
hogy a szabályrendszer megtisztítandó minden olyan részletszabálytól, amelynek közvetlen haszna nem ér fel a kárral, amelyet közvetve azzal okoz, hogy
a rendszer egyszerűségét és áttekinthetőségét rontja. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a szabályzatalkotónak a szűk alkalmazási területű speciális szabályokat, a kivételeket lehetőleg mellőznie kell, tehát minél kevesebb, de minél
szélesebb alkalmazási területű, általános szabály felállítására kell törekednie.
Ez a követelmény még a második irányelv három al-princípiuma között is
viszi a pálmát: ez ellen vét a hagyományos szabályzat a leggyakrabban. H a például az AACR-t végigvizsgálnók ebből a szempontból, valószínűleg arra az
eredményre jutnánk, hogy e szabályzat jóval racionálisabb és céljának megfelelőbb volna, ha rendelkezéseinek a felét törölnők: kis jelentőségű részletszabályok egész sora mellett nagy terjedelmű, erősen hangsúlyozott szabálycsoportokat is, köztük az egyéni szerkesztői és a testületi szerzői főlap-fejre vonatkozó
szabályokat, a testületi szerzői egységes névformákra vonatkozó szabályok egy
tekintélyes részét, a jogi és egyházi kiadványokra, valamint az egységes cím megválasztására vonatkozó különleges szabályokat majdnem teljes egészükben stb.,
stb.
A szabályzat hatásfokát rontó fölösleges cifrázásra való hajlamosság olyan
általános és makacs, hogy indokoltnak látszik itt egy kis kitérővel egy pillantást vetni valószínű gyökereinek a kérdésére.
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С. S. Spalding, aki az AACR-nek keletkezése második szakaszában szerkesztője volt, az AACR ama szabályairól írva, amelyek a főlap-fej megválasztásáról intézkednek, azt mondja, hogy ezek csak úgy ítélhetők meg helyesen,
ha nem feledkezünk meg egyrészt arról, hogy szabályainknak a bibliográfiai
gyakorlat egységesítését kell szolgálniuk, másrészt pedig arról, hogy az egységesen alkalmazandó szabályoknak az olyan jegyzékek céljaira is megfelelőeknek kell lenniök, amelyekben minden könyv csak egyetlen bejegyzést kap — a
főlapot.4 Azokban az esetekben, amikor a főlap fejéül választott formai jegy
nem a legjellemzőbb, legmarkánsabb jegye a könyvnek, az ebből eredő hátrány
az ilyen jegyzékekben korrekció nélkül marad. Miután pedig minél szélesebb érvényességű területűek a szabályok, minél kevesebb a kivétel, a részletszab ály>
annál gyakrabban fog, természetesen, előfordulni, hogy a főlap fejébe nem az
adott könyv legjellemzőbb, legmarkánsabb formai jegye kerül - világos tehát,
hogy az egyetlen bejegyzésű jegyzékek szempontja a hagyományos szabályzattípus mellett szól.
Idáig az érvelés hibátlan. Hibássá ott válik, amikor e szempont súlyának
a lemérésére és a több-bejegyzéses jegyzékek szempontjainak a súlyához való
viszonyítására kerül sor. Először is nem szabad megfeledkezni arról, hagy az
egyszerű és a „kihímezgetett"5 szabályzat között ebben a vonatkozásban nincsen
minőségi, csak — egy nem túl nagy — mennyiségi különbség. Olyan szabályzat
nem képzelhető el, amely az egyetlen bejegyzéses jegyzékeknél a szóbanforgó
korrekció hiányának a hátrányát teljesen ki tudná küszöbölni. A főbaj azonban
az, hogy Spalding kísérlete annak a bizonyítására, hogy az egyetlen bejegyzéses
jegyzékek szempontja nyomós, nem sikerül. Az általa felsorolt jegyzékfajták
közül,6 nézetem szerint, egyedül a központi katalógusokra lehet ebben a vonatkozásban joggal hivatkozni, ezeknek a szempontja viszont nem esik olyan
súllyal a latba, amely indokolhatná, hogy a szabályzatnak miattuk ne azt a
struktúrát adjuk, amit a többi leíró könyvjegyzékek szemszögéből nézve optimálisnak tartanánk. Hiszen a központi katalógusokat a közönség többnyire
könyvtárosi közvetítéssel használja csupán, s emellett, a központi katalógusok
használatának volumene elenyésző lévén az összes egyéb katalógusok használatának a volumenéhez képest, az előbbiek szempontja nemcsak perdöntő nem
lehet, de majdnem figyelmen kívül hagyható.
A valóságos ok, ami a régi típusú, cifra mintázatú és a felszínen maradó szabályozási módszer elejtését akadályozza, az, hogy a címleírók hozzászoktak az
olyan instrukciókhoz, amelyek a csak műfajilag - vagyis nem címleírási szempontokból — könnyen elhatárolható könyvtípusok egy sorára speciális szabá4

Spalding, С. Sumner: Main entry: principles and counter-principles =
Library Resources and Technical Services. 11. vol. 1. no. Winter 1967. 390. 1.
5
Ezt a kifejezést Theodore C. Hines-től kölcsönözzük, aki az AACR-ről írott kritikájában ( = College and Research Libraries. 29. vol. 1. no. Jan. 1968. 62—63. 11.) a következőképpen jellemzi az új szabályzatot: „ . . . we have kept faith, not with Cutter and the
giants, but with the catalog embroiderers of the twenties and thirties".
6
Felsorolása a következő: „most union catalogs, many bibliographies, order lists,,
accessions lists, and catalog entries that cite a book as a subject or as a related work".
Ld. a 4. jegyzetben idézett helyen.
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lyokat adnak, s legalábbis addig a pontig, ameddig az ilyen szabályok alkotásának a lehetősége tart, nem hozzák őket abba a helyzetbe, hogy absztrahálniuk
és klasszifikálniok kelljen. Egy az antológiákra vonatkozó külön szabály, például, sokkal könnyebbé teszi a címleíró dolgát, mint az olyan utasítás-sor,
amely arról intézkedik, hogy mit kell tenni a nem egyetlen szerző tollából származó több önálló művet magában foglaló könyvvel olyankor, ha csak egyéni
összeállítót vagy közreadó testületet nevez meg, és mit olyankor, ha mindkettőt vagy egyiket sem teszi. Lubetzky szerint a jó szabályzatot az utóbbi
típusú szabályokból kell felépíteni, tehát olyan szabályokból, amelyek címleírási konstellációkra vannak szabva, ezek kezelésére adnak utasítást és nem
egyes műfajok, kiadványfajták (lexikon, emlékkönyv, monumenta stb.) kezelésére. Igaz, hogy egy ennek az elvnek a szellemében felépített szabályzat bizonyos esetekben egy kevéssel nehezebbé teszi a konkrét eset szubszumálását a
megfelelő szabály alá, másrészről azonban könnyebben kerüli el a veszélyt,
hogy hiányos, hézagos marad, és emellett bizonyosan kisebb terjedelmű és áttekinthetőbb lesz, mint a hagyományos formátumú. A címleírók viszont, és
velük együtt a szabályalkotók is, még mindig az utóbbinak a szemléletmódjában érzik magukat otthonosan, és ettől az otthonosságtól vonakodnak elszakadni. Elhibázottan, persze. Hiszen még a „legkihímezgetettebb" szabályzat is
csak az esetek egy részére nyújthat előregyártott megoldást, a többinél nem tudja
megkímélni a címleírót az absztrahálás és klasszifikálás feladatától — ez a tény
pedig nagyon kérdésessé teszi a részleges mentesítés értékét. Hiszen az olyan
esetekben, amikor a címleírónak magának kell megdolgoznia a válaszért, szóval amikor gondolkoznia kell, a kevés szabályból álló, de jól áttekinthető,
szigorú logikájú szabályzat kétségtelenül könnyebb eligazodást biztosít számára,
mint a hagyományos típusú. Minél kevesebb a szabály és minél tágabb az egyes
szabályok hatálya, annál élesebben különíthetők el alkalmazási területeik, annál könnyebb a szabályzatnak olyan struktúrát adni, amely egyenesen rávezeti
a címleírót a helyes megoldásra — annál ritkább lesz tehát a félre-szubszumá*
lásból eredő címleírói balfogás.
Harmadik irányelv. A szabályok legyenek összhangban a célokkal, amelyeket szolgálni hivatottak, azaz konkrétabban, a leíró katalógus funkcióival.
Miután a funkciók között abból kifolyólag, hogy ellátásuk ellentétes módszereket követel, bizonyos ellentmondás van, e követelmény annyit jelent, hogy
a konkrét esetben azt a megoldást kell választani, amelynek az összes funkciók
szempontjából lemért előnyei és hátrányai a legkedvezőbb végösszeget adják.
E követelménynek persze nem könnyű eleget tenni: egy szabály valamennyi előnyét és hátrányát felbecsülni s ezek mérlegét felállítani, bonyolult
feladat, mert feltételezi az összes alternatív megoldások és megoldás-kombinációk mérlegelését. A funkciók közötti ellentmondásból az is következik,
hogy az ellentmondó szabályok lényegileg nem mindig kerülhetők el; a szabályalkotónak így legalább arra kell ügyelnie, hogy amikor ilyen esettel áll
szemben, el ne mulassza — az ütköző szabályok precedenciájának szabályba
iktatásával — legalább formálisan kiküszöbölni az ellentmondást.
Példa egy ilyen mulasztásra az AACR-ből: Az egységes címekről szóló 4.
fejezet első mondata szerint „az egységes cím szabályai megteremtik annak az
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eszközét, hogy egy bizonyos mü valamennyi kiadásának főlapjai a katalógusban egy helyre kerüljenek". Ez a mondat azt jelenti, hogy az egy helyre koncentrálás egy generális, valamennyi mű kiadásainak a főlapjaira kiterjedő feladat. Viszont a 4. § két példája szerint a Directory of American scholars, a
biographical directory с. mű első kiadása a címlapon megnevezett szerkesztő,
Jacques Cattell neve alatt katalogizálandó, 4. kiadása viszont — amelynek címe
pontosan azonos, de címlapja a szerkesztő megnevezése helyett azt mondja,
hogy „edited by the Jacques Cattell Press" — a könyv címe alatt. Ez a két
példa egy az előbbivel ellentétes alapvető szabályt juttat kifejezésre, ti. azt, hogy
ha egy mű különböző kiadásai között olyan formai jegy különbségek vannak,
amelyek különböző főlap-fejek alkalmazását vonják maguk után, akkor a főlapfej megállapítására vonatkozó szabályok előtt az egységes címfejre vonatkozó
parancsnak vissza kell vonulnia. Más szóval, ilyenkor az első funkcióé az elsőség, a főlap; az első funkció erősebb a másodiknál akkor is, ha a mű azonosságát
illetőleg nem lehet kétség, s emellett az újabb kiadás nem is nevezi magát átdolgozásnak.
Az elkövetett hiba kettős: a szabályzat elmulasztja a két szabálya között
fennálló ellentmondás formális kiküszöbölését: nem iktatja explicite szabályba,
hogy ütközés esetén melyiket illeti meg az elsőség; és emellett az elsőségre vonatkozó döntése, a második katalógus-funkció háttérbe szorítása az első javára,
elhibázott, mert ellentétben áll saját elvi álláspontjával: nem is csak egy alapvető szabályt, hanem egyenesen egyik alapelvét áldozza fel egy a főlap-fej megállapítására vonatkozó másodrendű szabálynak.
Negyedik irányelv. Az egyes szabályok legyenek összhangban, a katalógusfunkciók ellentmondásából folyó eseteken kívül ne mondjanak ellent egymásnak, s emellett illeszkedjenek bele egy logikus szerkezetbe. Egy jelentéktelen
kérdés túlhangsúlyozása például, vagy egy rendelkezésnek nem az összefüggéseknek megfelelő helyen való beiktatása elég ahhoz, hogy megbontsa a rendszer logikáját, és félreértéseket okozzon.
Az összhang és ellentmondásmentesség követelménye nemcsak a szabályok
explicit rendelkezéseire vonatkozik, hanem azokra a szabályokat létrehívó elvi
meggondolásokra is, amelyeket e szabályok implicite kifejezésre juttatnak,
így például, az AACR-nak az a két szabálya, amelyek közül az első a szerzős
könyveket következetesen a szerző egységes neve alatt katalogizáltatja, a második ezzel szemben az anonimáknál megengedi a mű egységes címe alatti
főlap helyett a könyv címe alattit, verbatim ugyan nem mondanak ellent egymásnak, de diametrálisan ellentmondó elgondolásokon nyugszanak: az előbbi
nem engedi meg, hogy ne a második és harmadik katalógus-funkciónak adjuk
az elsőséget, az utóbbi megengedi.
Ötödik irányelv. A szabályzat minden egyes szabálya az elérhető legnagyobb világossággal fejezze ki mondanivalóját. Ez csak másodsorban jelenti
a stílus maximális világosságának és egyszerűségének, s a nyílt ellentmondások
kerülésének a követelményét — amelyről kizárólag helytakarékossági okokból
nem beszélek részletesebben, s nem azért, mintha ilyesmire a szabályzatokban
nem akadna — nem is olyan nagyon ritkán — példa. A téma, amiről ez alatt a cím
alatt okvetlenül beszélni kell, annak a föltétlen szükségessége, hogy a szabályban
2 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V.
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foglalt előírás mindig a lehető legmesszebbmenőén határozott és egyértelmű
legyen, hogy így a minimumra csökkentessék azoknak a határeseteknek a menynyisége, amelyekben kétség merülhet fel aziránt, hogy a szabály hatálya kiterjed-e rájuk vagy sem. A katalogizálás egységessége és a katalógusok következetessége, egyöntetűsége szempontjából nincsen károsabb, mint a saját érvényét,
alkalmazási területének határait csak homályosan, bizonytalanul meghatározó
szabály.
Az ebből a szempontból elégtelen szabály elkerülésének a legfontosabb
előfeltételei a következők: a) a precíz terminológia: a szabály szövegében ne
forduljon elő bizonytalan jelentésű — pl. következetlenül használt — fogalom;
b) a szabály-alkalmazás kritériumának vagy kritériumainak világos és pontos meghatározása, éles körülírása; és c) e kritériumoknak olyan módon való
megválasztása, hogy a címleíró az előírt kritériumok fennforgását az adott
esetben könnyen felismerhesse, vagy legalábbis egyedül szokványos bibliográfiai apparátusára támaszkodva tisztázhassa.
A modern szabályzatok mind a három követelmény ellen igen gyakran,
hogy ne mondjam: szívesen vétenek. Demonstráljuk ezt megint az AACR példáján.
A pontos, megbízható terminológia felé ez a code úgyszólván semmi előrehaladást nem tett. A „mű" szót, az ősi tradíciónak megfelelően, szemrebbenés nélkül használja három különböző jelentéssel („könyv", „mű" és „könyv +
mű"), nem véve észre, hogy ez a terminológiai lazaság nem egy szabályának
a tartalmát bizonytalanná, kétértelművé teszi. A „szerző" fogalmára olyan
definíciót ad, amely elmossa a választóvonalat a szerzői és a szerkesztői tevékenység között s mindkét fogalom határait illetőleg teljes bizonytalanságot
teremt. A címfej (heading) fogalmát két különböző értelemben használja, hol
úgy, hogy az az anonim címleírások élén álló címet is magában foglalja, hol
úgy, hogy ezt kizárja; stb., stb.
Ennél még jóval gyakrabban fordul elő az AACR-ben a második hiba: a
szabályalkalmazás kritériuma és ezzel együtt határai pontos meghatározásának
az elmulasztása. Hosszú felsorolás helyett elegendő itt egyetlen momentumot
kiemelni: a főlap-fej megválasztására vonatkozó központi alapelv kardinális
fogalma, az ún. elsődleges felelősség (primary responsibility), a főlap fejéről
rendelkező szabályok egy egész sorának a tartalmát teszi bizonytalanná, kétségessé, mert hiszen azoknak a különböző jellegű felelősségeknek, amelyek
egy könyv létrehozásában közreműködnek, a rangsorolására az AACR explicit
utasítást nem ad, a példáiban implikált utasítások pedig azt sejtetik, hogy
megalkotóinak az elképzelései erről a rangsorról vagy zavarosak, vagy nagyon
önkényesek. Erről alább, a szerkesztői főlap-fejre vonatkozó szabályának elemzése során még részletesebben is lesz szó. Egyébként az elsődleges felelősség kritériuma által elrontott szabályok egy része a szabály egyértelműsége elleni
harmadik vétségnek is jó példája.
A szabályzat-szerkesztés itt felsorolt öt irányelvének a tiszteletben tartására különös szigorral kell ügyelni a főlap fejének megválasztásáról rendelkező szabályok megszerkesztésénél — a világosság, a következetesség, minden
fölösleges rendelkezés mellőzése itt fokozottan fontosak. A melléklapokra és
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utalókra vonatkozó szabályok esetleges homályosságát, határozatlanságát, vagy
hiányosságát messzemenően semlegesítheti az az általános elv, hogy ha kétség
merül fel aziránt, hogy egy bizonyos melléklapra vagy utalóra szükség van-e
vagy sem, e melléklapot, ill. utalást föltétlenül meg kell írni — mert ha szükség van rá, akkor megírásának az elmulasztása hiba lenne, ha viszont fölösleges,
megírása bajt akkor sem okoz. Egészen más a helyzet a főlappal. Főlap csak
egy van, kétség esetén tehát nem áll rendelkezésünkre a fenti kiút; ha a főlapfejre vonatkozó rossz szabály kétséget hagy fenn aziránt, hogy két (vagy akár
több) különböző megoldás közül melyik a szabálynak megfelelő, a dilemmából nem menekülhetünk azzal, hogy két főlapot írunk. Ilyenkor választani
kell, egyértelműen dönteni; de ha a szabály homályos, a döntések nem lesznek egybehangoltak, s a szabályzaton nyugvó gyakorlat következetlen és félrevezető lesz.
A szabályzat-szerkesztés itt felsorolt irányelvei mind összefoglalhatók
egyetlen parancsban: A. szabályzat legyen logikus! Ez a teljesen általános tartalmú parancs — öt irányelvünkkel együtt — mindenfajta szabályzatra egyaránt
vonatkozik; természetes, hogy a címleírási szabályzatokat is kötelezi. Viszont az
is világos, hogy a címleírási szabályzat összeállítójának nem ad elég konkrét útmutatást feladata megoldásához. Következő feladatunk ezért e speciális szabályzat-fajta megszerkesztésénél tiszteletben tartandó különleges irányelveknek
a felderítése.
Mindazok, akik eddig foglalkoztak e kérdéssel, meglehetősen egyhangúlag
azt követelik, hogy a katalógus — s ezzel együtt a címleírási szabályok — igazodjanak az olvasók anticipációihoz, várakozásaihoz. E követelés jogossága kézenfekvő. A katalógushasználóknak két fő kategóriája van: az olvasók és a
könyvtárosok. Az utóbbiak anticipációi elhanyagolhatók: nekik mesterségükhöz tartozik a katalógus szabályainak alapos és részletes ismerete, az viszont,
hogy mi a tartalma azoknak a szabályoknak, amelyeket meg kell tanulniuk,
eléggé közömbös számukra. Nem így az olvasók, akik általában azzal az igénynyel közelítenek a leíró katalógushoz, hogy az minden előzetes tanulás és tájékozódás nélkül legyen hozzáférhető számukra. Magatartásuk ezzel a katalógussal szemben pontosan az ellentéte a szisztematikus tárgyi katalógussal
szemben tanúsítottnak. Az utóbbinál egészen természetesnek találják,, hogy
használata előtt meg kell ismerkedniük a rendszerével; a leíró katalógusnál viszont úgyszólván minden olyan gyakorlaton, ill. szabályon megütköznek,
amelyet nem anticipáltak spontán maguk is. A könyvtárosok ezt az igényt tudomásul vették — régi tradíció, hogy a leíró katalógus berendezésénél többékevésbé tekintettel vannak rá; s így ennek az igénynek a kielégítését ma már az
olvasó szerzett jogának kell tekinteni.
Persze, az olvasók várakozásai szerteágazóak: nemcsak a több különböző
név vagy névforma esetében oszlanak meg, hanem azokban az esetekben is,
amikor egy könyv több különböző olyan jegyet visel, amely alkalmas a fogódzó
szerepére, arra, hogy a könyvet a katalógusban megtalálhatóvá tegye (pl.: egy
címet + egy egyéni szerkesztő nevét + egy közreadó testület nevét). Ez a körülmény az olvasói anticipációkhoz való igazodás elvét oda módosítja, tágítja,
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hogy a könyvet minden olyan jegye és e jegyek minden olyan variánsa és formája révén elérhetővé kell tenni, amelyek alatt feltehetőleg keresni fogják az
olvasók, kivéve, amikor az ilyen olvasók csoportja feltehetőleg olyan kisszámú
lesz, hogy várakozásának a figyelembevételét a gazdaságosság szempontja az
adott viszonyok között már nem engedi meg.
A szabályzat első kötelessége tehát, hogy intézkedjék minden bibliográfiai
konstellációt, több különböző formai jegy együttes előfordulásának minden lehetséges kombinációját, s emellett az, egyes ilyen jegyek több variánsban vagy
formában való előfordulásának minden számottevő lehetőségét illetőleg is:
adjon a címleírónak határozott utasítást arra vonatkozólag, hogy e jegyek és
variánsok közül melyek révén kell elérhetővé tennie az adott könyvet.
A szabályzat második feladata az, hogy minden olyan esetben, amikor
egy könyvet több különböző jegye, vagy egy-egy ilyen jegyének több variánsa,
formája alatt regisztráltat a katalógusban, meg kell határoznia, hogy e jegyek
és jegyvariánsok közül melyiket kell a könyv fő-bejegyzésének, a könyvre vonatkozó információegységek között a legfontosabbnak — a következőkben egyébként ezek helyett a pontosabb terminusok helyett rövidség okáért a „főlap"
kifejezést fogjuk használni — a fejéül választani, s melyeket elegendő melléklap
vagy pláne utalás fejében szerepeltetni.
Nem lehet kétséges, hogy a két feladat közül az elsőnek említett a fontosabb, a nagyobb horderejű. Ennek a többé vagy kevésbé kielégítő megoldásán
múlik nemcsak az, hogy az olyan olvasót, aki akár a keresett könyv vagy
a benne foglalt mű jegyeivel, akár a katalogizálási szabályokkal nincsen tisztában, a leíró katalógus képes-e az optimális mértékben kielégíteni, más szóval,
hogy első funkcióját a megkívánt mértékben tudja-e ellátni, hanem az is, hogy
teljesítménye másik két funkciójának az ellátásában megüti-e a mértéket, hogy
az elvárható teljességgel adja-e meg a választ a műveket és szerzői oeuvre-eket
illető kérdésekre, mégpedig első funkciója ellátásának sérelme nélkül. E feladat
szuboptímális megoldásának az a következménye, hogy a szabályzat alapján
készült katalógus a szigorúan a vállalt funkcióinak határai között maradó igények egy részével szemben tökéletesen csődöt mond. A második feladat szuboptímális megoldásának a maximális kártevése ezzel szemben mindössze csak
annyi lehet, hogy a katalógus egyes olvasóknak az elkerülhetetlennél valamivel nagyobb vesződség árán adja meg a kívánt információt.
Közbevetőleg szenteljünk itt néhány szót annak a kérdésnek, hogy ha e két
feladatnak az a rangsora, amelyet itt megállapítottunk, mi az oka annak, hogy
a szabályzatok is, a szakirodalom is, sokkal nagyobb figyelmet szentelnek mégis
a másodiknak, mint az elsőnek, hogy a kettő problematikáját régtől fogva fordított sorrendben szokás tárgyalni, s hogy az elsőhöz tartozó kérdések alig
képezik vita tárgyát, míg a másodikhoz tartozók jó része körül ma is kitartó
hevességgel folyik a harc?
A szabályzatok mind először azt írják elő, hogy mi legyen a címleírás,
vagyis a főlap feje, s csak másodsorban, többnyire egy kissé mellékesen, foglalkoznak az első feladattal,a melléklapozásra és utalózásra vonatkozó meglehetősen futó megjegyzések formájában. Ennek a gyakorlatnak a magyaráza20

tát egyrészt pszichológiai, másrészt az előadás ökonómiájában rejlő és pedagógiai okokban találhatjuk meg. A címleíró a főlap-fej tisztázásával kezdi el
a munkáját, s a melléklapokra és utalókra csak a címleírás elkészítése után
gondol. A szabályalkotók — előéletükben mind címleírók — ma-gától értetődően
veszik át ezt a sorrendet az általuk szerkesztett szabályzatba. Persze, nem is
igen tehetnek mást, mert a szabályzat-szerkesztés logikája és a pedagógiai
szempont is kényszerítően írja elő ezt a sorrendet. A szabályzatnak szükségszerűen az egyszerű esetekkel kell kezdenie mondanivalóját, s ezektől kell előre
haladnia az összetettebbekhez. Csakhogy a legegyszerűbb esetek azok, amikor
a könyvnek csak egyetlen olyan formai jegye van, amely alatt regisztrálása
célszerűnek látszik; ezekben viszont a szóban forgó két feladat egybeesik, s így
a szabályalkotók — ha el akarják kerülni a szószaporítást — kénytelenek e szabályaiknak, az első feladat átugrásával, mindjárt a második feladatra vonatkozó utasítás formáját adni. Első, alapvető szabályaiknak ez a szerkezete
azután már úgyszólván automatikusan határozza meg a szabályzatok bonyolultabb esetekkel foglalkozó későbbi szakaszainak előadásmódját és felépítését.
így jött létre az az egyöntetű gyakorlat, hogy a szabályzatok először mindig második feladatukról ejtenek szót. Megállapíthatjuk, hogy ez a gyakorlat
mindaddig nem is eshetik kifogás alá, amíg a fontosabbik feladatról nem feledkeznek meg teljesen. Sajnos, az egy könyvhöz kapcsolódó formai jegyek számának növekedésével a szabályzatok szerkesztői ezt a hibát egyre gyakrabban
követték el, hol az egyik, hol a másik bibliográfiai konstellációt illetőleg.
Úgyszólván minden modern szabályzat beleesik, például, abba a nemcsak logikailag, de gyakorlatilag is elég súlyos hibába, hogy cserben hagyja a címleírót,
mihelyt ez olyan könyvvel kerül szembe, amely több különböző funkciójú
közreműködő testületet, vagy ilyen testület mellett még egyéni szerkesztőt vagy
összegyűjtőt is megnevez.
A másik meglepő körülmény, hogy a fontosabbik feladat iránt' jóval kisebb az elméleti érdeklődés, mint a kevésbé fontos iránt. Az előbbinek a megoldási módjairól az irodalomban alig esik szó, viszont az utóbbi problematikája körül heves és kitartó harcok dúlnak, s a szabályzatok is ezen a téren
vannak legmesszebb az egységességtől.
Lássuk először az első feladat problémái iránti közömbösség okát. Azokat
a konstellációkat illetőleg, amelyekben a könyvnek két olyan különböző fajtájú formai jegye van, amelyek a könyvre vonatkozó információnak a megtalálását megközelítőleg egyforma hatékonysággal szolgálhatják (pl.: az összetett tartalmú könyv címe és szerkesztőjének neve, vagy az eredeti szerző és
a „gyökeresen" átdolgozó neve), elég régen stabilizálódott már a tradíció, hogy
az ilyen egyenértékű jegyek mindkettejét hasznosítani kell — itt vitára már
nincs ok és alkalom. Ugyanez egyáltalában nem mondható el azokról az esetekről, amikor a könyv több különböző olyan formai jeggyel rendelkezik, amelyek értéküket tekintve is különböznek. A kívánatos itt az volna, ha a szabályzat megpróbálná meghatározni azt az alsó értékhatárt, amelyen felül az
egyes fontosabb konstellációkban a különböző fajtájú jegyek olyan fokban
szolgálják az információk fellelhetőségét, amely indokolttá teszi e jegyek regisztrálásának kötelezővé tételét. Az< ilyen kísérlet azonban a szabályzatokban
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éppúgy, mint az irodalomban, igen ritka. Pedig itt elég sok kérdés vár válaszra;
hogy csak egyet említsek, megvizsgálandó lenne, hogy az egyéni szerzős könyvek címének a szóban forgó értéke nem fekszik-e jóval az említett alsó határ
fölött? A szabályzatok megegyeznek abban, hogy a címleíró hatáskörébe utalják e kérdéseket: bianco felhatalmazást adnak neki a melléklap vagy utalás
elkészítésére, amennyiben ezt szükségesnek vagy hasznosnak látja. Ezzel formailag kihúzzák ugyan a kérdés méregfogát — egy lényegében quantitativ
jellegű rendelkezés fölött, ha az fakultatív, már nem is lehet vitatkozni; de
egyúttal el is ejtik azt: a gyereket kiöntik a fürdővízzel. Az irodalom érdektelensége a kérdéskomplexum iránt pedig nyilván onnan ered, hogy -gyanútlanul magáévá tette a szabályzatoknak ezt a szokatlan és indokolatlan túl
liberális álláspontját.
Ennek az álláspontnak a megszületésében egy logikai hiba lehet a ludas.
A nagy országos szabályzatok — hol kifejezetten, hol hallgatólagosan — a nagykönyvtárak és a nagy szakkönyvtárak alapkatalógusának a szükségleteire szabottak. Miután azonban a legtöbb országnak nincsen külön szabályzata a szerényebb igényű katalógusok számára, a nagy szabályzatok megalkotóinak nagy
ritkán, mondhatnám szpazmodikusan, eszébe jut, hogy ezekre a katalógusokra
s a kisebb könytárakra is tekintettel kellene lenni. Alighanem ez történt a fent
említett, kirívóan liberális szabály prototípusának a megszületésénél is: a szabályalkotók arra gondoltak, hogy számos olyan melléklap, amely elengedhetetlen egy nagy tudományos könyvtár katalógusában, a kisebb közművelődési
könyvtárakban fölösleges lenne, sőt esetleg egyenesen groteszkül hatna, és ebből
a meggondolásból kiindulva megalkották az első ilyen engedékeny szabályt —
ezzel napvilágra segítve a szóban forgó logikai hibát. A szabályzat természetesen nem tehet eleget egyszerre valamennyi könyvtártípusnak; ha rendelkezéseinek zömében erre nem is tesz kísérletet, akkor nyilván hiba, ha azok egy
töredékében, megfeledkezve alapállásáról, mégis megteszi ezt. A hiba következménye: a szabályzatból kimarad a nagy- és szakkönyvtárak olyan kötelezettségeinek a pontos körülírása, amelyek ezt a fixálást megkövetelnék —
rendszerén folytonossági hiány, hézag támad.
Az ellentmondás másik oldalának — annak a ténynek, hogy a katalógus
és a szabályzat kevésbé fontos feladatát jóval nagyobb érdeklődés veszi körül,
és hogy e feladat megoldásának egyes kérdései körül a szenvedélyes vita sehogyan sem akar nyugvópontra jutni — a magyarázata már kézenfekvő. A főlap
feje és rendszava megválasztásának egyes kérdéseiben az egymással szembenfekvő táborokat kötik a megszokás és főleg saját meglevő katalógusaik, s ezért
mindegyik a maga megoldását szeretné általánosan elfogadtatni. Az előbbrejutás itt nehéz, mert mindegyik fél csak a saját tradíciói mellett felhozható
kétségtelenül helytálló érveket hangoztatja, de nem kutatja az ellenérveket
— a szembenálló érvcsoportok súlyának objektív lemérésére, a mérleg felállítására kísérletet sem tesz.
E kitérés után térjünk még egyszer vissza a két szóban forgó feladat egymáshoz viszonyított fontosságának kérdéséhez, és tegyük fel a kérdést, hogy
fontossági sorrendjükből milyen gyakorlati következtetések adódnak. A válasz
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első lépéseként hangsúlyoznunk kell, hogy a második feladat — tehát a főlap
fejének a kiválasztása azok közül a jegyek és jegy-variánsok közül, amelyek
révén a könyvet fellelhetővé tesszük — bár második, de szintén elsőrendű fontosságú feladata a szabályzatnak. Eziránt ma sem lehet semmi kétség, annak ellenére, hogy a sokszorosított egységes katalóguslapok győzelme már évtizedekkel
ezelőtt bekövetkezett, s annak ellenére sem, hogy talán nem is nagyon távoli jövőben bekövétkezhetik a computer-katalógusok győzelme is; s nem is merülhet fel
kétség mindaddig, amíg a computerek ki nem szorítják teljesen a használatból
az írott és nyomtatott katalógusokat és bibliográfiákat. Elég, ha egyrészt az
egyetlen bejegyzéses könyvjegyzékekre, valamint a nyomtatott katalógusokra
gondolunk, amely utóbbiakban az egységes, teljes szövegű többes bejegyzésnek
útjában áll a költségszempont; másrészt pedig a címleírás központosításának
és az ezt magasabb szinten szolgáló nemzetközi egységesítésének a gyorsan erősödő és egyre sürgetőbbé váló követelésére — s be kell látnunk, hogy ma is elsőrendűen fontos az, hogy a főlap feje az a formai jegy legyen, amely az adott
könyvhöz kapcsolódó formai jegyek és jegyvariánsok között a legalkalmasabb
arra, hogy az olvasók számára elérhetővé tegye a könyvre vonatkozó információt.
A második feladat helyes megoldása így szükségszerűen ennek az írásnak is
egyik központi témája. Sőt, mi több, a szabályzat célszerű felépítésének pontról
pontra való megbeszélését mi is éppen ennek a feladatnak a megvizsgálásával
fogjuk elkezdeni, mert nézetünk szerint a szabályzatok élén a jövőben is az
ezt a feladatot szolgáló szabályoknak kell állniuk. Egyszerűen azért, mert a
szabályzat felépítésének ez a rendje már megszokott s a címleíró számára otthonosabb, s mert az a logikai nyereség, amit a két problémakör fontossági sorrendben történő tárgyalása nyújtana, nem olyan nagy, hogy felérne azzal az áldozattal, amit a megszokott rend elejtése jelent.
II.
Az eddigiekben általánosságban vizsgáltuk a szabályzat ésszerű konstrukciójának az előfeltételeit. Most áttérünk a részletekre — pontról pontra fogjuk
vázolni a rendelkezéseket, amelyeket egy ésszerűen felépített szabályzatnak
nézetünk szerint tartalmaznia kell, s a rendet, az összefüggéseket, amelyekbe e
rendelkezéseket bele kell ágyaznia.
Amint mondottuk, elsőnek arra a kérdésre keresünk választ, hogy főlapjuk fejéül a könyvek több különböző jelentésű formai jegye — tehát nem egy
bizonyos jelentésű jegyének több variánsa — közül melyiket kell választani?
Mindenekelőtt lássuk, számíthatunk-e arra, hogy a számunkra elsődleges szempont: az olvasói várakozások tiszteletbentartásának szempontja, hozzásegítsen
a válaszhoz?
A katalogizált könyvek nagyobbik részét — ti. az egyetlen egyéni szerzős
könyveket és a folyóiratokat — illetőleg az olvasók nagy többségének a várakozásai elég messzemenően egybehangzóak. Arról a generálisan elfogadott katalogizálási és bibliográfiai gyakorlatról ugyanis, hogy az egy-szerzős könyveket
a szerző neve alatt, a folyóiratokat a folyóirat címe alatt szokás katalogizálni,
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a könyvtárlátogatók túlnyomó többsége tudomással bír már, s anélkül, hogy
gondolkozna rajta, anélkül, hogy eszébe jutna, hogy nem ez az egyetlen lehetséges megoldás, igazodik a katalógusnak ehhez a sajátosságához. Erre a két szabályra tehát föltétlenül áll Cutter kánonja: kétségtelenül helytelen lenne, ha
a katalógus szembefordulna az olvasóknak ezzel a két nagyon általánosan
jelentkező várakozásával. Annál is inkább, mert hiszen ezeket a bibliográfiák
és egyéb referensz-munkák is alátámasztják, s emellett egybe is esnek a gyakorlatilag legcélszerűbb megoldásokkal.
Ilyenformán a katalogizált könyvek legalább kétharmadrészénél a problémánk fel sem merül. Annál inkább felmerül azonban a maradék — mondjuk
— egyharmadánál. Először is azért, mert itt megnő az egy könyvre eső formai jegyek átlagos száma, s így az elsőbbség kérdése csak itt válik igazán jelentőssé; ez a tény tükröződik abban is, hogy a katalogizálási szabályzatok terjedelmüknek legalább kétharmadát a katalogizálás tárgyai eme egyharmadának kénytelenek szentelni. Másodszor pedig azért, mert a formai jegyek
átlagos számának a növekedésével párhuzamosan természetesen egyre szerteágazóbbá válnak az olvasók várakozásai. Itt már gyakori, hogy ugyanazt a
kiadványt az egyik olvasó a 10 tanulmány-szerző egyikének a neve alatt keresi,
a másik a kiadvány szerkesztőjének neve, a harmadik a kiadvány címe, a
negyedik a közreadó tudományos társaság neve alatt. Egyes elszigetelt olyan
esetek még csak előfordulnak, amelyekben az olvasók zömének egy bizonyos
kiadvány katalógusbeli helyét, címfejét illetőleg határozott és egybehangzó
várakozásai vannak (pl: a „Pattantyús", a „Pauly—Wissowa"). Az viszont
már nem igen történik meg, hogy az egy bizonyos kiadványfajtához, műfajhoz tartozó egyedi könyvek címfejére vonatkozó többségi várakozások közös
nevezőjűek legyenek, tehát hogy például a többség a kresztomátiákat általában szerkesztőjük, vagy a szaklexikonokat címük alatt keresse. így már a
hagyományos felépítésű szabályzatok kiadványfajtákra szabott szabályait sem
igazolják az olvasók várakozásai. Még kevésbé lehet azonban arról szó, hogy
a különböző címleírási konstellációkból, tehát a könyv tartalmának egységes
vagy összetett jellegéből és a hozzá kapcsolódó formai jegyek kombinációinak tarka sokféleségéből kiinduló és e kombinációkra szabott rendelkezések — amelyek a mai fejlődési tendenciák alapján ítélve, a jövő címleírási
szabályzataiban valószínűleg teljesen ki fogják szorítani az előbbi fajtájúakat
— megfelelhessenek az olvasók többsége várakozásainak. Egy olyan szabálynak az esetében például, amely egységesen intézkednék minden több különböző szerző műveiből összeálló tartalmú, saját összefoglaló címmel rendelkező
olyan könyvről, amely megnevezi egyéni szerkesztőjét és közrebocsátó testületét — s így egyformán vonatkoznék egy tudományos társaság által kiadott
jól körülhatárolt tárgyú tanulmánygyűjteményre, egy földtani intézet speciális
jelentésére és egy néprajzi társaság közreadta népdalgyüjteményre, tehát olyan
kiadványokra, amelyeket még ugyanaz az olvasó is valószínűleg más-más fajtájú formai jegyük alatt fog keresni — nyilván szó sem lehetne a szabály és az
olvasók többségének várakozásai közötti párhuzamosságról.
Az olvasótábor tétovasága, megoszlottsága e kombinációk mindegyikét
illetőleg nagyjából egyformán fennáll, — minden egyes egyedi olvasónál egyéni
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gondolkodásmódja, könyvtári tapasztalatai és bibliográfiai jártassága fogják
eldönteni, hogy egy bizonyos könyvet melyik fogódzója vagy milyen fogódzói segítségével próbál elérni. Az olvasó viselkedése tehát itt alapjában véve
kiszámíthatatlan; ha erről az oldalról nézzük a helyzetet, úgyszólván kaotikusnak kell azt mondanunk. A könyvek szóban forgó egyharmadánál így
szó sem lehet arról, hogy a szabályalkotó az olvasók várakozásaitól a főlapfej megválasztását illetőleg útbaigazítást remélhessen. Akárhogyan dönt is a
könyveknek ezt a szektorát illetőleg, biztos lehet abban, hogy az olvasók többségét csak a melléklapok fogják nyomra vezetni. Amiből az következik, hogy
az olvasók várakozásai szemszögéből nézve a dolgot, a főlap-fej megválasztásának a könyvek e harmadánál nincs is jelentősége; itt csak az a fontos, hogy
a melléklapozás elégséges legyen, hogy a katalógus a könyvet elérhetővé tegye
minden olyan formai jegyé alatt, amely alatt azt az olvasók, a legkisebb el
nem hanyagolható csoportjaikig bezárólag, keresni fogják.
Ez azt jelentené, hogy ezen a területen az olvasók várakozásai szempontjából a szabályalkotónak szabad keze van, szóval hogy a főlap fejének megválasztásánál más szempontok után indulhat. Honnan vegye ezeket a más
szempontokat?
Bocsássuk előre, hogy szempontjai megválasztásánál a szabályalkotó ma
már semmiképpen sem hagyhatja figyelmen kívül a nemzetközi egységesítés
egyre jobban előtérbe lépő törekvését; a kooperációnak, a kisipari munka kiküszöbölésének ma kitáruló hatalmas perspektíváit és a gépesítés valószínű eljövetelét tekintve, nem kell hosszasabban fejtegetnünk, hogy ezt miért nem
teheti meg. Ebből azonban az következik, hogy a könyvtáros azt a cselekvési
szabadságot, amit azon a területen nyer, ahol az olvasói várakozások iránytűje csődöt mond, nem használhatja fel katalógusa kontinuitásának, tradicionális címleírási gyakorlatának a megmentésére. Hiszen ezt csak az egységesítési törekvések rovására tehetné, lévén hogy ma sok másodrangú kérdésben
még mindig nagyszámú, országonként változó megoldás, de sok alapvető kérdést illetőleg is három-négy különböző gyakorlat él egymás mellett. Ezt a tarkaságot fel kell majd áldozni az egységnek. Az utóbbi nézőpontjából a partikuláris címleírói tradíciók értéktelenekké válnak — értékes csak az olyan tradíció marad, amely a világ nagy részén egységes. Az ilyen azonban majdnem
olyan ritka, mint a generálisan fellépő olvasói várakozás.
De világos az is, hogy a nemzetközi egységesítési törekvések a főlap-fejmegválasztás kérdésének a súlyát nem csökkentik, hanem éppen ellenkezőleg,
növelik. Az információk és technikai szolgáltatások világméretű kicserélése
nagymértékben fokozza annak a fontosságát, hogy ugyanannak a könyvnek
a címleírása mindenütt és mindenfajta könyv-listában ugyanaz alatt a címfej alatt legyen megtalálható. H a pedig a címfej az egész világon mindenütt
egységesen ugyanaz, akkor nyilván érdemes még több gondot fordítani a megválasztására, mint amennyit addig fordítottunk, amíg ez a választás csak
egyetlen országra szólt. Vagyis a fejlődés új iránya még fokozza annak a fontosságát, hogy a könyv szóba jövő formai jegyei közül az erre legalkalmasabbat
keressük ki főlapja fejének szerepére.
Lássunk hozzá ennek a feladatnak a megoldásához!
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Követendő módszerünk alátámasztására idézzük itt azokat az általános
— tehát nemcsak a terület problematikus egyharmadára vonatkozó — útbaigazításokat, amelyeket a Párizsi Szabályok bábája, A. H. Chaplin, ad a szabályalkotónak. Szerinte a címleírónak az olvasók domináló várakozásaihoz,
vagy ahogyan ő mondja, tradícióihoz, sőt ezeknek a változásaihoz is, föltétlenül alkalmazkodnia kell; ahol ennek útjában állnak a könyvtárosok, a címleírók szokásai, tradíciói, az utóbbiakat fel kell áldozni; ügyelni kell arra,
hogy a szabályok összhangban legyenek a katalógus-szerkesztés általános logikai alapelveivel; az olvasók kisebbségének és a szakkönyvtáros-specialistáknak a várakozásait, ill. szempontjait pedig — ha szükséges — melléklapok
és utalások alkalmazásával kell érvényre juttatni. 7
Alig hiszem, hogy a feladatait józanul mérlegelő szabályzat-szerkesztő
ezeknek az irányelveknek ellentmondó programhoz juthasson el. Kérdéses csak
az, hogy hogyan ültesse át ezeket az elveket a gyakorlatba, hogy melyek azok
a konkrét szabályok, amelyek megfelelnek nekik.
Feladatunk tehát közelebbről ennek a kérdésnek a megválaszolásában áll
a címleírási eseteknek arra a problematikus egyharmadára vonatkozólag, amelyre figyelmünk jelenleg irányul. A módszert, amellyel a válaszhoz el akarunk
jutni, Chaplin fönti irányelveiből vezetjük le. Minden szóba jövő szabályt, ill.
megoldást három szempontból fogunk vizsgálat alá venni. Az első az olvasók
várakozásának a szempontja lesz — elemzésünknek ez az első lépése alapjában
véve csak annak a fenti megállapításunknak az egyes szabályokra vonatkoztatott verifikálását és konkretizálását célozza, hogy ezen a területen a címleíró
nem számíthat az olvasói várakozások útmutatására. Elemzésünk másik két
szempontja az lesz, hogy hogyan vizsgázik az adott intézkedés a fennálló szakmai szituáció, a címleírói tradíció, és hogyan a szabályrendszer logikája, egységessége és célszerűsége szempontjából.
A már elmondottak szerint a mai szabályzatok főlap-fej-megválasztási
szabályainak nemcsak cifra és bonyolult, de emellett szabályzatról szabályzatra kaleidoszkópikusan változó hímzésmintájából csak az egyéni szerzős
könyvekre és a folyóiratokra vonatkozó szabályokat fogadhatjuk el már eleve —
a minta összes többi elemét alá kell vetni a jelzett vizsgálatnak. Ezek az elemek
mind besorolhatók az egyéni szerkesztői és összegyűjtői (compiler-i), a testületi
szerzői, és a formai címfej három fő kategóriájába.
A három közül az utolsóval hamar végezhetünk — a formai címfejekkel
egyáltalán nem kell foglalkoznunk. Amit föntebb egy konkrét példával, az
„U. S. Laws, statutes"-c{míty]e\ kapcsolatban elmondottunk arról, hogy az
ilyen fajtájú címfejek alkalmazása a tárgyi katalógusok eszközeinek és funkcióinak a leíró katalógusba való becsempészésével, egyértelmű, egyre szélesebb
körben talál elfogadásra. Némi optimizmussal ezt a címfej-nemet ma már
végérvényesen halódónak tekinthetjük — annak ellenére, hogy az AACR is,
más szabályzatok is, elég kiadósan élnek még vele.
7
Chaplin, A. Hugh: Tradition and principle in library cataloguing. 1966. = The Bertha
Bassam lecture in librarianship, University of Toronto School of Library Science. 1. no.
11. 1.
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Jóval keményebb dió lesz számunkra az egyéni szerkesztői és az egyéni
Összegyűjtői főlap-fej, amelyek még ma is igen nagy vitalitást árulnak el.
E két főlap-fej-fajta közeli rokonok; ugyanazon címfej-faj alfajainak tekinthetjük őket. Mindkettő főlapi alkalmazásához az indító lökést feltehetőleg
egyrészt az a tény adta meg, hogy a szerző és a szerkesztő, összeállító között a
határvonal bizonytalan, elmosódó; másrészt pedig az a törekvés, hogy a személynévnek mint címfejnek — lévén ez a legalkalmasabb címfej-nem, amelynél a megjelölésük, megnevezésük, megkülönböztetésük célját szolgáló rövidebb, markánsabb és könnyebben megjegyezhető címkével a könyvek nem rendelkeznek —
az alkalmazási területe a szerzős könyveken túl is, minél jobban kiterjesztessék. Ezt az alapjában véve helyes indítékú törekvést csak jóval később követte
a szokásos kísérlet a meglevő gyakorlat elvi alapjainak utólagos megteremtésére, így született meg a tétel, hogy bár a szerkesztő és az összegyűjtő nem
szerzői a könyvben foglalt egyes műveknek, de miután a könyv tartalmának
mint egésznek, mint új szellemi entitásnak, a kialakítása mégis az ő művük,
ők tekintendők ez új szellemi entitás szerzőjének. Ez az utólagos megideologizálása a még védhető gyakorlatnak persze már teljesen védhetetlen: mi értelme van annak, hogy az összetett tartalmú könyv szerkesztőjét vagy összegyűjtőjét szerzőnek „tekintsük", ahelyett, hogy annak tekintenők, ami, vagyis
szerkesztőnek, összegyűjtőnek; s a „szerző" nevet fenntartanók az összetett tartalmat alkotó egyes darabok valóságos szerzői számára. Ez is egy tipikus esete
annak a szavakkal való felelőtlen játéknak, amelyet a címleírók kevésbé sikerült ötleteik elkendőzésére régtől fogva előszeretettel űznek, s amely viszonzásul rendszeresen zsákutcába vezeti őket.
Lássuk, hogyan kell megítélnünk a szerkesztői és az összegyűjtői főlapfejet vizsgálati módszerünk három nézőpontjából?
A könyvkiadási formák és az elég régi keletű ilyen irányú katalogizálási
gyakorlat itt tagadhatatlanul kihatással voltak az olvasói várakozásokra
— a mai olvasók között már sok akad, aki az ilyesfajta könyveket a szerkesztő, ill. összegyűjtő neve alatt keresi. Arról azonban szó sem lehet, hogy
ez az olvasói magatartás uralkodó lenne; az ilyen könyveket nem kevesebb olvasó keresi címe, közreadó testületének neve stb. alatt, mint szerkesztője vagy
összegyűjtője alatt. Az olvasók várakozásai tehát nem szolgáltatnak meggyőző
érvet a szerkesztői és összegyűjtői főlap-fej használata mellett.
Hogyan állunk a címleírói tradícióval? Tagadhatatlan, hogy ez a tradíció
egyértelmű: a szerkesztői főlap-fej nagy múltra tekint vissza, és ma is úgyszólván mindenütt használatban van. Tekintettel erre, merésznek lehet nevezni
H. Braun és A. H. Chaplin párizsi javaslatát e címfej-fajta úgyszólván teljes
kiküszöbölésére, és meglepőnek, de egyúttal előremutatónak is azt a tényt, hogy
e javaslat Párizsban győzelmet aratott — ha nem is elsöprőt. Nem lehet vitás,
hogy e javaslat — amellett, hogy az imént elmondottak szerint az olvasók várakozásainak szempontjából csak helyeselhető — a szóban forgó címleírói tradíció értékét is helyesen méri fel. A mai szabályzatok idevágó rendelkezései
erősen szerteágazók, s emellett elégtelenek, homályosak és bizonytalanok is.
A nemzetközi egységesítési törekvések előbb-utóbb itt is ki fogják kényszeríteni
a sokféle helyi szabály összehangolását, megváltoztatását. H a pedig az eddigi
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szabályok, az eddigi tradíciók úgysem menthetők meg, akkor a változtatásnak
természetesen a legracionálisabb megoldás javára kell megtörténnie. Ez pedig
— erre mindjárt rátérünk — a szerkesztői és összegyűjtői főlap-fej teljes kiküszöbölése.
A harmadik kérdés: hogyan vizsgázik a szerkesztői és az összegyűjtői főlap-fej a címleírási szabályok belső logikája szempontjából? A válasz ma már
határozottan az, hogy rosszul. Az olyan könyvek, amelyek szerkesztői vagy
összegyűjtői tevékenység eredményei, ma sokkal gyakoribbak, mint az elmúlt
századokban voltak, és skálájuk is sokkal szélesebb, gazdagabb. E széles skála
egyik végén az a könyv áll, amelyet az olvasók túlnyomó többsége szerkesztője, ill. összegyűjtője neve alatt keres, a másik végén az, amelyet senki sem
keres így. E két ellentétes pólust a rendkívül különböző szerepű és különbözőképpen hangsúlyozott és ismert szerkesztő- ill. összegyűjtő-típusok hosszú folyamatos sora köti össze, amelyen nem fedezhető fel olyan cezúra, amely e sort
nemcsak világosan és élesen, de emellett tartalmi szempontból is elfogadható
helyen osztaná két részre: a címfej-szerepre alkalmas és az erre alkalmatlan
szerkesztők, ill. összegyűjtők sorára. Ez annyit jelent, hogy a szerkesztői címfej
alkalmazására nem lehet világos és éles kritériumot találni, s így az ezt a címfejfajtát előíró szabálynak múlhatatlanul ötödik irányelvünkbe kell ütköznie.
Ez tisztán elméletileg is, puszta spekuláció alapján is, eléggé evidensnek
tűnik. De a gyakorlat is szolgáltat egy konkluzív bizonyítékot arra, hogy ez
valóban így van — a jelenleg érvényben levő címleírási szabályzatok imént már
említett egymásnak ellentmondó megoldásaiban. Azt mondhatjuk, hogy e megoldások csak egyetlen ponton egyeznek egymással: a fentemlített folyamatos
jelenség-sornak a kettévágását, vagyis a szerkesztői és összegyűjtői főlap-fej
alkalmazási területének az elhatárolását, egytől-egyig csak homályosan, elégtelenül tudják elvégezni. Elmélet és tapasztalat tehát egyaránt amellett szólnak,
hogy a szerkesztői és összegyűjtői főlap-fej megoldását, mint a rendszer logikája
szempontjából elégtelent, mindenestül el kell vetni. Párizsban tehát Chaplinnek
és a többségnek volt igaza, nem a kisebbségnek, örvendetes, hogy az első szabályzat, amely ezt a felismerést góllá értékesíti, úgy látszik, az új magyar szabvány lesz.
Ezzel le is zárhatnók a kérdés elméleti vizsgálatát — hiszen a szerkesztői
és összegyűjtői főlap-fej alkalmasságát puhatoló mindhárom kérdésünkre negatív választ kaptunk. A címleírók azonban nem túlságosan fogékonyak az
ilyesfajta elméleti érvek iránt — ilyenekkel aligha lehet elvenni a kedvüket egy
már megszokott címleírási megoldástól. Nagy többségük osztani látszik azt
a népszerű elképzelést, hogy az elmélet és a logika ráérő emberek időtöltése,
luxus, amelynek semmi kapcsolata sincs a valósággal, s afelé a nézet felé hajlik, hogy az olyan szabály, amelyet az elmélet, a logika elvet, ettől még a gyakorlatban elviheti a pálmát minden más lehetőség elől. Úgy látszik, a szerkesztői főlap-fej is azok közé a kérdések közé tartozik, amelyekben a többségnek
ez az álláspontja — a párizsi többség aligha fejezte ki hűen a világ címleírói
többségének a véleményét. Erre eléggé konkluzív bizonyíték az, hogy legújabban az AACR is a párizsi kisebbség álláspontját tette magáévá. A szerkesztői és összegyűjtői főlap-fej eddigi elvi bírálatát ezért nem lesz fölösleges
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kiegészíteni az AACR idevágó szabályainak részletes elemzésével és kritikájával. Ez nemcsak arra derít majd világot, hogy a legfrissebb szabályzatnak éppúgy nem sikerült használható szabályt szerkesztenie e címfej-fajta alkalmazására, mint számtalan elődjének a múltban, hanem ezen keresztül azt is megmutatja, hogy a gyakorlatban ezúttal is pontosan az következett be, amit az
elméleti meggondolások előre jeleztek. Végül még egy harmadik okunk is van
ennek az elemzésnek az elvégzésére: szükségesnek látjuk, hogy amit az AACR
színvonaláról több ízben mondottunk, azt legalább egyszer, egy konkrét példán, ad oculos demonstráljuk is.
Az AACR 4A§-a a komplex tartalmú könyvekről (works of multiple
authorship) így rendelkezik: „A szerkesztői irányítással létrejött müvet szerkesztője alatt kell felvenni, feltéve, hogy 1. a szerkesztőt a könyv címlapja megnevezi, 2. a cím nem nevezi meg a kiadóvállalatot, és 3. a szerkesztő látszik elsősorban felelősnek a ma létezéséért (primarily responsible for the existence of the
work)".
E szabály legfontosabb rendelkezése, magva a harmadik feltétel, ez adja
meg a szerkesztői főlap-fej alkalmazási területe elhatárolásának az alapelvét;
az első és a második feltétel lényegében nem egyebek kivételeknél, amelyek
leszűkítik az alapelv érvényét. Sajnos azonban, ez a harmadik feltétel egyúttal
az egész szabálynak a leghomályosabb pontja is.
Hogy ezt demonstrálhassuk, előbb arról is beszélnünk kell, hogy ez a
szabály is váltakozó jelentéssel használja a „vork", a „mű" szót. E szónak a katalogizálási terminológiában csak egy megengedett jelentése van: egyedül a
könyv szellemi összetevőjének a megjelölésére használható. Az AACR az első
feltételben (a szabály előző sorában!) a „work" címlapjáról beszél, ami világosan mutatja, hogy e szót a „könyv" jelentéssel használja. Ennek ellenére fel
kell tételeznünk, hogy — megszokott terminológiai precizitásával és következetességével — egyik sorról a másikra itt is átváltott a „work" szónak szakmai
nyelvünkben egyedül elfogadható jelentésére, és a szabály 3. pontjában már
valóban a „műről" beszél. A szóhasználatnak ilyenfokú pongyolasága persze
teljességgel megengedhetetlen. A „Loeb classical library" című sorozatban megjelent Horatius-kötet abban az esetben, ha a fenti szabályban a „work" szó
„könyvet" jelent, nyilván nem katalogizálható sem Horatius, sem a kötet szerkesztője, hanem legfeljebb csak Loeb alatt. Más szóval, a „work" szó ilyetén
interpretálása esetén annak a megállapításához, hogy egy szerkesztő elsősorban
felelős-e a könyv létezéséért, már nem lenne elég a szerkesztő szerepének az öszszehasonlítása a tartalom létrehozásában közreműködött szerzőkével és a nem
„szerzői felelősségű" közreműködő testületekével, hanem még azt is meg kellene vizsgálni, hogy az első hely a rangsorban nem a kiadóvállalatot vagy
a nyomdát illeti-e meg? Ezt persze az AACR — bár artikuláltan nem juttatja
kifejezésre a szándékát — mégsem akarja. Viszont azt igenis akarja, hogy ezt
a ranp^o^olást elvégezzük a mű megszületése körül közreműködő egyéni szerzőket, egyéni szerkesztőt és a testületeket illetőleg; ahol is nem szabad elfelejtenünk, hogy nem ritkán nem csak egyetlen egyéni szerkesztővel vagy közreműködő testülettel van dolgunk, s hogy a több szerkesztő, ill. testület esetleg mind
más-más szerepeket játszottak a mű létrehozásában.
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A szabály hibája alapvető és egészen nyilvánvaló. A feladat, amelyet a
címleíróra ró — teljesen különböző természetű funkciókat ellátó, és felelősségeket
vállaló, s egymással épp ezért elvileg összemérhetetlen, tehát rangsorolhatatlan
felelősségű tényezők egyértelmű rangsorolását követeli tőle! — az esetek egy részében éppen olyan megoldhatatlan, mint az alma és körte abszolút rangsorának
a megállapítása. Más szóval, az elemzett szabály kardinális pontja aligha lehetne
homályosabb annál, amilyen.
A szabálynak azonban rendelkezünk már egy bizonyos fokig hivatalosnak
tekinthető kommentárjával — C. S. Spalding már említett cikkében. Lássuk,
neki mit sikerül e homály tárgyában tennie.
Spalding közli, hogy ő és a szerkesztő-bizottság úgy fogják fel a szabályt,
mint „a szerzőségi elv érvényének a kiterjesztését a mű létezéséérti elsődleges
felelősség területére; értve ez alatt a kezdeti koncepciót, a mozgató erőt és
kialakításának az irányítását, amely nélkül a mii nem születhetett volna meg"8
Ez a kommentár, ahelyett hogy világosságot teremtene a szabály tartalmát illetőleg, még növeli a homályt. A mű létezéséért való elsődleges felelősségnek „a kezdeti koncepció, a mozgató erő és a kialakítás irányítása" kritériumain nyugvó fogalma nyilván teljesen alkalmatlan, nemcsak az egyéni szerkesztői főlap-fej alkalmazási területének a meghatározására, hanem egyáltalában arra, hogy bármilyen szabályban operáljunk vele. Először azért, mert rengeteg olyan mű születik, amelynél a kezdeti koncepciót, a mozgató erőt és a
kialakítás irányítását egyszerűen a kiadóvállalat adja, amelyet pedig az AACR
is, Spalding is, ki akarnak zárni a versenyből. Másodszor azért, mert a kezdeti
koncepciót, a mozgató erőt és a kialakítás irányítását szolgáltathatja három
különböző tényező is — a kritérium tehát az esetek jó részében egyszerűen csődöt mond. Harmadszor pedig azért, mert az esetek egy nem kevésbé tekintélyes másik hányadában a címleírónak egyáltalában nem lesz módjában megállapítani, hogy a kezdeti koncepcióval, a mozgató erővel és a kialakítás irányításával a művet tartalmazó könyv által megnevezett egyéni szerkesztő járult-e hozzá a mű megszületéséhez, vagy pedig valamilyen más tényező; erről
még lesz szó. Spalding interpretációja tehát a szabály alkalmazásának olyan
kritériumait állítja fel, amelyek az elhibázott, a szerepe ellátására alkalmatlan
kritérium mindkét fő ismérvét viselik.
Említsük meg még azt is, hogy a homályosság és végrehajthatatlanság mellett az analizált szabálynak van egy további hibája is: első és második feltétele
alapjában véve ellentmondanak a harmadiknak. Nyilvánvaló, hogy a kezdeti
koncepciót stb. adhatta olyan egyéni szerkesztő is, akit csak a címlap verzója
vagy a könyv valamilyen más pontja nevez meg; de adhatta annak a könyvnek az egyéni szerkesztője is, amelynek címében benne van a kiadóvállalat
neve. Ezeket az eseteket illetőleg az AACR nagyobb súlyt tulajdonít egyéb
körülményeknek, ill. szempontoknak, mint az egyéni szerkesztő „elsődleges
felelősségének". Nem akarjuk azt állítani — különösen az első feltételt illetőleg
nem —, hogy ezek az egyéb szempontok nem érdemlik meg a mérlegelést; csak
arra akarunk rámutatni, hogy ez a két kivétel, amelyet a szabályalkotók a szer8
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zosegi elvnek az „elsősorban felelős" egyéni szerkesztőre való kiterjesztése alól
tesznek, világosan mutatja, hogy e kiterjesztés elvi, logikai megalapozását maguk sem nagyon érzik kogensnek.
Eddig a kritika. Egészítsük ezt még ki annak a bemutatásával, hogy mire vezet a szabály alkalmazása a gyakorlatban. Nem kell messzire menni, hogy ezt
megtehessük — magának az AACR-nek a példái teljesen elegendők annak a
maradéktalan demonstrálására, hogy a szabály fenti elméleti kritikája helytálló.
Idézem az AACR három példáját:9
1. Cattell, Jacques:
Directory of American scholars, a biographical directory, edited
by Jacques Cattell.
2. Dictionary of American biography. Under the auspices of the American Council of Learned Societies. Edited by Allen Johnson.
3. Craigie, William A., Sir:
A dictionary of American English on historical principles, compiled
at the University of Chicago under the editorship of Sir William
A. Craigie and James R. Hulbert.
Hasonlítsuk össze, először, az 1. és a 2. példát. A szituáció, mellyel a címleíró szemben találja magát, a két esetben hajszálra azonos — egyetlen pontot
kivéve: a 2. példában megjelenik egy testület, amelynek az égisze alatt készült
a mű, míg az 1. példában ilyen testület nincsen. Az eltérést a címfej megválasztásában így nem okozhatja más, mint ez a különbség: az 1. példában a mű
létrejöttéért felelős egyetlen ismert faktor a szerkesztő, s így ő minősül „elsősorban felelősnek", viszont a második példában megjelenő testület kiüti a szerkesztőt az elsőbbségből; a példához fűzött megjegyzés explicite közli is, hogy
„a szerkesztő nem felelős elsősorban a mű létezéséért".
Már ez a logika sem fogadható el — a példák további összehasonlítása
azonban még ezt is megtorpedózza. A 2. és a 3. példában a címleírási szituáció
tökéletesen azonos — mindkét esetben van számos közreműködőnk, van(nak)
a könyv létrejötténél a bába munkáját de facto elvégző szerkesztő(i)nk, és van
egy testületünk, amelynek égisze alatt a munka végbement — s a címfejek
mégis különböző fajtájúak! Az idézett két címlap semmi nyomát sem mutatja
annak, hogy a két szerkesztő teljesítményének minősége között olyan különbség
lenne, amely indokolhatná e megkülönböztetést. H a mégis volt, ez csak az lehetett, hogy a testületek különböző mértékben folytak bele a munkába, s így
különböző mértékben csökkentették a szerkesztők teljesítményének súlyát.
A magam részéről a címszövegekben ilyen különbségnek sem látom nyomát — a
fogalmazásban ugyan van eltérés, de az e mögött rejlő valóság minden további
nélkül lehetne a megfordítottja is annak, amit a címfejek különbsége alapján
feltételezni kellene. Mi indíthatta hát az AACR szerkesztőit mégis arra, hogy
különbözőképpen járjanak el a két kiadvánnyal? Az „under the auspices" ki8
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fejezés? Vagy az, hogy privát értesüléseik voltak a két kiadvány megszületésének intim körülményeiről? Akár ez, akár az, mind a két esetben hibáztak
volna — döntésük elfogadhatatlan szempontokon nyugodnék; ami viszont azt
jelentené, hogy saját szabályukat elfogadhatatlan módon interpretálták. Arról
nem is szólva, hogy még abban az esetben is, ha a két testület szerepe között
valóban lényeges differencia lett volna, s ez a címlapokból ki is derülne, e differencia nem lehetett volna olyan jelentős, hogy az egyik szerkesztő munkáját
lényegesen alacsonyabb rendűvé tegye a másikénál.
Az idézett példák maradéktalanul bizonyítják azt, amit bizonyítani akartunk velük, hogy ti. a szóban forgó szabály nemcsak elméletileg hibás, de a gyakorlatban is csődöt mond.
Közbevetőleg még egy szót arról, hogy az a zűrzavar, amelyet az idézett
három példa felfed, nem szorítkozik az itt vizsgált szabály alkalmazásának
a területére, hanem messze továbbgyűrűzik annak határain túl is.
A megbírált szabály tengelyéül szolgáló, és a fentiekben használhatatlannak bizonyult kritérium, „az elsődleges felelősség a mű létezéséért" nem más,
mint variánsa az AACR ama elvének, hogy „a főlap fejéül annak a személynek vagy testületnek a nevét kell választani, akit ill, amelyet elsősorban felelősnek ítélünk a műnek mint egésznek a szellemi vagy művészi tartalmáért".10
Az „elsősorban felelős"-ség kritériumát a szerkesztői főlap-fej szabályában elhibázottnak találtuk. Nem áll ez az ítélet az idézett alapelvre is? Szerintem áll. Az elsődleges szerzői felelősség tárgya ugyan nem a mű létezése,
hanem annak szellemi tartalma, s így természetesen e felelősség fennforgásának
a kritériumait másképpen kellene megfogalmazni, mint a szerkesztői „elsődleges felelősségét". Miután azonban itt is a legmesszebbmenőén heterogén egyéni
és testületi teljesítmények összeméréséről lenne szó, a rangsorolás itt éppen olyan
lehetetlen, s így az „elsődleges szerzői felelősség" kritériumai éppen olyan
konkretizálhatatlanok, amilyeneknek a szerkesztői felelősség kritériumait találtuk. A legfőbb ideje volna már, hogy végleg kitöröljük a címleírás elméletének és gyakorlatának a szótárából a „felelősség" szót, amelynek becsempészésére a testületi szerzői főlap-fej megideologizálására irányuló kilátástalan törekvés indította az amerikai címleírást.
Valamivel kevésbé hemzseg a logikai hibáktól az AACR-nek a compiler-i,
az összegyűjtői főlap-fejre vonatkozó 5. §-a; a különbség azonban főleg annak
tudható be, hogy a „compiler" szó jelentése kevésbé tág mint az editor-é, különféle tevékenységek egy szűkebb skálájának a megjelölésére szolgál. A szabály hibáival jóval rövidebben végezhetünk.
E szabály úgy intézkedik, hogy a különböző szerzők tollából származó
és nem e könyv számára írott önálló művek gyűjteményét tartalmazó könyv
a compiler alatt veendő fel, ha őt a címlap mint compiler-t vagy editor-t jelöli meg; ellenkező esetben a felvétel a cím alatt történik.
A 4. §-sal közös hibája e szabálynak, hogy csak a címlapon feltüntetett öszszegyűjtőt szerepelteti a főlap fejében. E logikai hibát azonban ez a szabály
10
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még el is mélyíti azzal, hogy olyankor, amikor a címlap az összegyűjtő neve
mellé nem teszi ki a „compiler" vagy „editor" megjelölést, a könyv címe alatti
felvételt ír elő. Hogy ez mennyire nem logikus, akkor tűnik ki, ha azokra az
igazán nem ritka antológiaszerű könyvekre gondolunk, amelyeknek címlapja
az Összegyűjtőt minden minősítő megjelölés nélkül, tehát látszatra szerzőként
szerepelteti, s amelyeket éppen ezért az olvasók közül feltehetőleg többen fognak az összegyűjtő neve alatt keresni, mint azokat az ugyanilyen struktúrájú
kiadványokat, amelyeket az AACR katalogizáltat az összegyűjtő neve alatt.
Meglepő az is, hogy a szerkesztői címfejre vonatkozó 4. § második feltételében foglalt megszorítás az összegyűjtői címfejnél elmarad. Ez azt a benyomást kelti, mintha az összegyűjtői és a szerkesztői szerep fontossága, jelentősége között különbség lenne, mégpedig az előbbi javára. Elmarad itt az
„elsődleges felelősség" feltétele is, ami a 4. § kritikája során elmondottak szerint örvendetes lenne — ha e lépést nagyobb körültekintéssel hajtották volna
végre. Jelen formájában az 5. §, szószerint véve, azt jelenti, hogy egy MarxEngels válogatást, vagy egy Theokritos-Bion-Moschos kiadást, ha címlapja megnevezi az editort, ennek a neve alatt kell felvenni.
Az a körülmény, hogy a 4. § e két feltételének elejtésével az összegyűjtői
főlap-fej alkalmazási területét ebben a két vonatkozásban a szerkesztői főlap-fejénél kiterjedtebbé tették, igazán meglepővé azonban akkor válik, amikor
Spalding említett interpretációjában azt olvassuk, hogy az összegyűjtő felelőssége, bár fontos felelősség, de semmiképpen sem szerzői felelősség, s hogy
az összegyűjtői címfejet úgy kell felfogni, mint a könyvhöz a legszorosabban
kapcsolódó név címfejül választásának egy esetét." Ez az interpretáció az
összegyűjtő szerepét alacsonyabbrendűnek minősíti, mint a szerkesztőét — s így
még nehezebb megérteni, hogy az AACR az összegyűjtőnek miért ítéli oda
a főlap-fejet könnyebben és gyakrabban, mint a szerkesztőnek. Másrészről
persze azt sem hallgathatjuk el, hogy a Spalding kommentárjában tett megkülönböztetésnek sem okát, sem célját nem könnyű felfedezni — minden olyan
esetben, amikor az editor-nak a szerzőségi elv kiterjesztésével helyet adunk
a főlap fejében, a következetesség és a célszerűség egyaránt azt kívánná, hogy
a compiler-rel is ugyanezt tegyük, hiszen e két funkció közt éles határvonalat
húzni nem lehet.
Egyáltalában nem akarjuk azt mondani, hogy az AACR 4. és 5. §-ainak
balfogás-sorozata teljes egészében elkerülhetetlen és szükségszerű lenne, s hogy
a szerkesztői és összegyűjtői főlap-fej szabályait több ügyesség és gondosság
bevetésével sem lehetett volna sikerültebben megszerkeszteni. De az a feltevés,
hogy a fenti szabályok valamennyi hibája elkerülhető lett volna, elhibázott és
indokolatlanul sértő lenne. A hibák egyrészét — ez a fentiekben elég világossá
vált — a helytelen célkitűzésnek, egy olyan feladat vállalásának kell betudni,
amely logikailag kifogástalan és egyben gyakorlatilag is kielégítő módon semmiképpen sem oldható meg.
Ezzel a szerkesztői és összegyűjtői főlap-fejjel — ha kissé hosszadalmasan is,
de, reméljük, legalább meggyőzően — végeztünk volna: bizonyítottnak tekint11
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hetjük, hogy e címfej-fajta főlapi alkalmazása mindhárom irányadónak mondott szempontunkból nézve célszerűtlennek, szuboptimálisnak, elhibázottnak
mutatkozik — s így elvetendő.
Következő lépésünk: a testületi szerzői főlap-fej alkalmasságának vizsgálata. Ez a kérdés lényegesen bonyolultabb, mint a szerkesztői főlap-fejé; egyrészt, mert sokkal összetettebb, másrészt pedig, mert a kiküszöbölését célzó
javaslatokkal szemben az ellenállás is jóval erősebb. Ennek ellenére ezzel a
problémával röviden fogok végezni: miután a múltban már több ízben foglalkoztam vele, elég utalnom idevágó írásaimra.12 Csak a jelen cikk felépítésének egysége kedvéért legyen szabad röviden kijelölnöm korábban kifejtett érveimnek a helyét a jelen vizsgálat három szempontja által meghatározott rendben.
Hogy említésre méltó olvasói tradíció, olvasói várakozások ezen a téren
az angolszász országokban sem alakultak még ki, arra már korábban is rámutattam. A közelmúltban azonban maguk az angolszász katalógus-szakértők egy
újabb és döntő bizonyítékát szolgáltatták e ténynek. Az AACR-nek nemcsak
az angol, de az amerikai verziója is radikális változtatásokat eszközöl a testületi
szerzői főlap-fejnek eddigi amerikai rendszerén. Ez azt mutatja, hogy az olvasói várakozások nem alakultak az utóbbinak megfelelően — hiszen ha ez megtörtént volna, akkor az AACR által végrehajtott lényegbe vágó módosítása
megbocsáthatatlan hiba lenne. Azokban az országokban viszont, amelyek mindössze pár évtizede recipiálták az amerikai gyakorlatot, persze még sokkal
kevésbé lehet szó ilyen irányú olvasói várakozásokról — hiszen itt az olvasók
zöme mindmáig még csak tudomást sem igen vett erről az új címleírói
divatról.
Ami a második szempontunkat illeti, tagadhatatlan, hogy a címleírók körében az utóbbi évtizedekben világszerte megnövekedett a testületi szerzős főlap népszerűsége — alig van már ország, amely még nem tette magáévá ezt
a megoldást. A legtöbben azonban nem vették át az eredeti amerikai mintát
változtatás nélkül, hanem fúrtak-faragtak rajta, különböző pontjain és különbözőképpen, egyedül abban egyezve meg, hogy leszűkítették ennek a főlap-fejfajtának az alkalmazási területét. Ez a helyzet Párizs után sem változott — az
azóta megszületett code-ok és tervezetek között nincsen kettő, amelynek idevágó szabályai ne térnének el egymástól. Ez azonban annyit jelent, hogy a testületi szerzői főlap-fejet illetőleg nincsen megőrzésre érdemes címleírói tradíció.
E megállapítás validitását az egyöntetűen alkalmazott megoldás teljes hiánya
még az AACR imént említett újításainál is meggyőzőbben bizonyítja. Világos,
hogy az elv egységes elfogadása semmit sem ér, ha értelmezése terén távolabb
vagyunk az egységtől, mint a címleírás bármilyen más kérdésében. Már pedig
ma a nemzetközi egység megvalósításának a legnagyobb akadálya a testületi
szerzős főlap — ennek az alkalmazása terén vagyunk a legtávolabb attól, hogy
12
Vö.: Die korporative Verfasserschaft = Libri. 11. vol. 2. no. 1961. — és — A könyvtári címleírás irányelvei és a testületi szerző. Bp. 1959. (A Budapesti Egyetemi Könyvtár
kiadványai. 9.)
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a számtalan különböző helyi megoldás egyetlen egységes eljárásnak adjon
helyet.
Mégis az a valószínű, hogy az egység megvalósítása irányában ható erők
egyre gyorsuló növekedése előbb-utóbb itt is ki fogja kényszeríteni a változást,
az egységet. H a pedig ez bekövetkezik, ha a változtatás, az átállás amúgyis
elkerülhetetlenné válik, itt hatványozottan érvényes az, amit az egyéni szerkesztői főlap-fejre vonatkozólag mondottunk: végtelenül sajnálatos lenne, ha
a változtatásnak, az áldozatvállalásnak ezt a kényszerét a világ címleírói nem
használnák ki arra, hogy a testületi szerzős főlap-fej irracionális megoldását
mindenestől kiküszöböljék. Sajnos, elég nagy a veszély, hogy ezt mégsem fogják megtenni. Az Egyesült Államok az információszolgáltatás megszervezése
terén ma annyira előtte járnak a világ valamennyi országának, túlsúlyuk olyan
nyomasztó, hogy alighanem ki fogják tudni kényszeríteni a nemzetközi egység
olyan formában történő megvalósítását, amely az amerikai gyakorlat számára
a legcsekélyebb áldozatvállalással, tradíció-feladással jár. Már pedig a testületi szerzős főlap-fej rendszere Amerika szülötte, s felszámolása Amerikának
kerülne a legnagyobb presztízs- és pénzáldozatába, — ha módjában fog állni,
hogy megmentse, nagyon félő, hogy ezt meg is fogja tenni.
A testületi szerzős főlap-fejnek harmadik szempontunkból való bírálata
képezi fent idézett írásaim súlypontját. Két tényt kell itt tudomásul vennünk.
Az egyik az, hogy ez a megoldás olyan mértékben rontja a szabályzatok következetességét és áttekinthetőségét, amely mellett minden egyéb elhibázott
címleírási szabály hatása eltörpül. A másik, hogy a nagy változatosságot mutató különböző konkrét megoldásoknak ez a minden különbözőségük ellenére
egyformán fennálló elégtelensége a koncepció belső, logikai ellentmondásainak
a folyománya; használható, a szabályalkotás irányelveinek megfelelő szabályok megszerkesztését már ezek az ellentmondások hiúsítják meg, szükségszerűen. Mindezt részletesen kifejtettem másutt; itt csak arra mutatnék még rá,
hogy az utóbbi években szaporodtak az utóbbi megállapításomat alátámasztó
újabb tapasztalatok. Ezek közül kettőt említenék. Az AACR új szabályai a
nagy erőfeszítések ellenére sem tudták elérni, hogy át ne mentsék a régi szabályok valamennyi alapvető hibáját; néhány kisebb hátrány kiküszöbölése dacára
a testületi szerzős főlap-fejnek bennük lefektetett új rendje semmivel sem érdemel jobb kritikát, mint elődje. A párizsi javaslatoknak a legfontosabb idevágó
rendelkezéseiről, a testületi főlap-fej alkalmazási területének határaira vonatkozókról, pedig az 1969 augusztusi koppenhágai konferencia megállapította,
hogy nem kielégítőek, s hogy az azóta megszületett code-ok egyike sem tudott
ezekkel összhangban levő szabályokat kidolgozni.13
A fiaskók száma kitartóan nő, de a szabályalkotóknak még mindig nem
ment el a kedve attól, hogy a több mint száz éve folyó próbálkozások sorát
újabbakkal toldják meg. Pedig már régen be kellett volna látniuk, hogy ennyi
eredménytelenséget nem magyarázhat más, mint az, hogy a feladat abszurd —
egyszerűen természeténél fogva zárja ki a megoldásnak minden kielégítő mód13
Report, IFLA International Meeting of Cataloguing Experts. Copenhagen. 1969.
2. lev. (soksz.)
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ját. Az a makacsság, amellyel szakmánk vonakodik levonni az évszázados tapasztalatok konzekvenciáját, már-már az aranycsinálókat juttatja az ember
eszébe.
Összefoglalva az eddi-g elmondottakat, leszögezhetjük, hogy azok között
a címfej-nemek között, amelyeket a mai gyakorlat a leíró katalógus főlapjain
alkalmaz, csak kettő van, amely eddig nem esett súlyos kifogás alá: az egyéni
szerzői név és a cím. A többit alkalmatlannak találtuk e szerepre, azon az alapon, hogy egyikük sem felel meg az olvasók anticipációinak; hogy egyikük alkalmazásának a területét és módját illetőleg sem alakult ki nemzetközi egyetértés, tehát megőrzésre érdemes címleírói tradíció sem; de mindenekelőtt azon
az alapon, hogy a szabályozandó jelenségek és körülmények természetében rejlő
okokból egyikük alkalmazásának a szabályait sem lehetséges azzal az egyértelműséggel és élességgel megszerkeszteni, amelyet a főlap fejéről rendelkező szabályoktól föltétlenül meg kell követelni.
De ha már idáig eljutottunk, nem kerülhetjük ki a kérdést, hogy nem
kell-e még egy lépéssel tovább menni: nem küszöbölhetjük-e ki még a kettősséget is, s nem érhetjük-e el a főlap fejének a megválasztásában a teljes egyöntetűséget, az egyetlen, kivételt nem ismerő szabályt?
Miután igen sok olyan könyv van, amelynek nincsen egyéni szerzője,
e végső redukciónak az egyedüli módja csak az lehetne, hogy a címet tartjuk
meg a főlap-fej egyetlen fajtájaként. A szabályzat egységének és logikájának
a szempontja ezt a lehetőséget nem kevéssé csábító színben tünteti fel. Mégis
vitathatatlan, hogy e megoldás elfogadása alapvető hiba lenne, hiszen láttuk,
hogy az olvasók legáltalánosabb, a könyvek többségére vonatkozó várakozása
az, hogy a keresett információ az egyéni szerző neve alatt legyen megtalálható.
A kettősségtől, a dichotomiától tehát nem szabadulhatunk. Szabályzatszerkesztési alapelveink szerint ebből egy alapvetően fontos feladat következik:
pontosan és élesen meg kell vonni az egyéni szerző és a cím alatti főlap alkalmazási területe közötti határt. Ehhez viszont elég egyikük területének a körülhatárolása: ami ezen a határon kívül marad, az lesz a másik területe. Melyik
legyen hát kettejük közül az, amelynek a határát pontról pontra gondosan meghúzzuk, és melyik az, amelynek egyszerűen a fennmaradt területet utaljuk ki?
A kérdést az a tény dönti el, hogy az egyéni szerző nevét — mert rövidebb,
tömörebb, könnyebben megjegyezhető — jobb, célszerűbb címfejnek tartjuk,
mint a címet, s ezért az utóbbinak az alkalmazási területét igyekszünk minél
szűkebbre szorítani; az az alapállásunk, hogy a címnek csak egy residuum jusson, az a maradék-terület, amelyen a szerzői címfejet vagy nem lehet, vagy nem
célszerű alkalmazni.
Szabályzatunknak a főlap fejére vonatkozó pozitív rendelkezései ezek
szerint lényegében az egyéni szerzős főlap-fej alkalmazási területének a precíz
kijelölésére szorítkoznak. Tekintettel egyrészt arra, hogy a szerző-fogalom nem
tartozik a könnyen meghatározható fogalmak közé, másrészt pedig arra, hogy
a címleírónak még a vitathatatlan szerzőknek is több fajtájával (egyedi szerző,
fő-szerző, társszerző) van dolga, s emellett a szerzők egy egész sorát ki kell
zárnia mint nem főlap-fej-képest, ez sem lebecsülendő feladat.
36

Viszont, ha ezen a ponton sikerült kielégítő megoldást elérnünk, akkor
aztán már csak egy szabály választ el a főlap-fej megválasztásának szentelt
fejezet végétől: a fennmaradó területet a főcímnek átengedő generális rendelkezés.
A szabályzatunk első fejezetéről mondottakat itt lezárhatjuk azzal, hogy
annak javasolt szerkezete nyilvánvalóan felülmúlná a szokványos szabályzatok megfelelő szekcióiét, amennyiben jóval nagyobb mértékben tenne eleget a
szabályzat-szerkesztés általános irányelveinek, s emellett sokkal jobban simulna
az olvasók várakozásaihoz is, nem hökkentené meg, nem tenné tanácstalanná
őket olyan megoldásokkal, amelyekre nem számíthattak. Egy ilyen, mindössze
két pilléren nyugvó szabályrendszerben az olvasó könnyedén, otthonosan mozogna. Hogy az egyszerűség és otthonosság tekintetében a főlap-fej területén
elért előnyöknek legföljebb egy részéért kellene más területen megfizetni, hogy
az itt kiküszöbölt szabálymennyiség nem bukkanna fel a szabályzat egy másik
fejezetében, az következik abból a fő- és a melléklap közötti alapvető minőségi
különbségből, amelyre fent rámutattunk.
III.
Szabályzatunk második fejezetének arra kell felelnie, hogy a katalógus
hatásfokának a növelésére, a benne foglalt információk fellelhetőségének és
gazdagságának a fokozására, a főlap mellett milyen másodlagos eszközöket, fogódzókat kell alkalmazni.
Ebben az összefüggésben a „másodlagos eszköz vagy fogódzó" kifejezéssel
nem a melléklapot és az utalást jelöljük meg — ezek csupán technikai megoldások, tulajdonképpeni fogódzóinknak csak hordozói —, sőt egyelőre még csak
azokat a fizikai és egységes jegyeket sem, amelyek melléklapjaink, ill. utalóink
címfejében egy meghatározott formában megjelennek, hanem a neveket és címeket tekintet nélkül konkrét formájukra és a két fő jegy-kategória egyikéhez
való tartozásukra.
E fejezet szabályainak a megszerkesztése a teljesség követelményének megfelelő módon csak akkor sikerülhet, ha kiindulópontját az összes lehetséges
címleírási konstellációknak, tehát a könyvek tartalmi struktúrája különböző
lehetséges főbb típusai és a különböző fajtájú címek és nevek együtt-előfordulása összes lehetséges kombinációinak a számbavétele képezi; világos, hogy
e kombinációk legalábbis elvileg, mind különböző intézkedéseket, különböző
melléklapozási és utalózási szabályokat követelnek. A kombinációs lehetőségek
nagy számából, a szabálytömeg ijesztő megnövekedésének a lehetősége látszik
következni. H a azonban meggondoljuk, hogy a negatív rendelkezések mellőzhetők, vagyis, hogy a szabályok számát csak azok az esetek szaporítják, amelyekben egy bizonyos fajtájú cím vagy név szerepeltetését, regisztrálását szükségesnek tartjuk, akkor kitűnik, hogy e fejezet mértéktelen megduzzadásától
nem kell tartanunk.
A pozitív rendelkezések szükségességét és lehetőségét ugyanis erősen korlátozza az a körülmény, hogy a leíró katalógus hatásfokának optimális mér37

tekét az egyik oldalon a használók igényei határozzák meg, s ezért e mérték
nemcsak könyvtártípusonként, hanem esetleg ugyanazon a könyvtáron belül
katalógus-egyedenként is erősen változik. Vele együtt változik a fogódzószerepre másod- vagy harmadsorban alkalmas cím- és név-fajták regisztrálásának, tehát a melléklapozásnak az indokolt mértéke is. Ezért ebben a vonatkozásban mindössze egyetlen generális érvényű szabályról lehet szó: egy keretutasításról, amely szerint az első katalógus-funkció nevében minden könyvet
elérhetővé kell tenni a létrehozásában közreműködő minden olyan személy és
testület neve, valamint minden olyan címe alatt, amely fellelhetőségét legalább
a marginális mértékben növeli; s hogy a második és harmadik katalógus-funkció
nevében regisztrálni kell a könyv tartalmának minden a marginálisnál nem kisebb értékű komponensét, a legtágabb értelemben vett analitikus melléklapokon. Marginális érték alatt azt a minimális hasznot értjük, amelyet a másodlagos bejegyzésnek hajtania kell ahhoz, hogy elkészítése az adott könyvtár
adott körülményei között a gazdaságosság elve szempontjából még igazolható
legyen; ez az érték az olyan olvasók mennyiségétől függ, akik e bejegyzésnek
feltehetőleg hasznát fogják látni.
Ezen a keret-utasításon túlmenően uniformizálásnak itt nincs helye: a különböző feladatokat vagy katalógustípusokat szolgáló különböző szabályzatoknak erősen különböző rendelkezéseket kell tartalmazniuk. Annak a szabályzatfajtának, amelyről mi beszélünk, körülbelül a középúton kell járnia. H a nem is
teheti kötelezővé ezen a téren azt az igényességet, amelyet egy nemzeti könyvtár vagy egy különösen magas színvonalra törekvő tudományos nagykönyvtár
katalógusának és egy nemzeti bibliográfiának el kell érnie, de nem állhat meg
a közművelődési könyvtári színvonalon sem. Ezért a fent említett generális keret-utasítás mellett egy elég tekintélyes sor konkrét rendelkezést is kell tartalmaznia azoknak a melléklapoknak a kötelező megírásáról, amelyek az ilyen
típusú katalógusból nem hiányozhatnak.
E konkrét rendelkezések részletezésébe itt nem mehetünk bele. A marginális érték megállapítására megbízható módszerünk még nincsen, s így itt csak
szubjektív tapasztalatainkra és benyomásainkra építhetünk. Ez nyilvánvalóan
annyit jelent, hogy még a gyümölcsöző vitához is hiányzik az adekvát alap, —
csak hozzávetőleg megfelelő megoldás elérésére törekedhetünk, megegyezéses
alapon. Hogy a magam részéről hol tartanám kívánatosnak a határvonal meghúzását, azt a függelék szabályzat-tervezete mutatja meg.
ÍV.
Az eddigiekben elmondottakból kiderül, hogy a szabályzat ökonomikusabb felépítése kedvéért első két fejezetének rendelkezései — a szokásos eljárást
követve — úgy fogalmazandók meg, mintha azoknak a személyeknek és testületeknek, akiket, ill. amelyeket a fő- és melléklapok fejeiben szerepeltetünk,
csak egyetlen neve volna, s ez a név csak egyetlen formában fordulna elő;
s ugyanígy a műveknek és könyveknek is csak egy címe, s ennek is csak egyetlen formája lenne. A harmadik fejezet feladata ennek a fikciónak az elejtése,
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és az olyan esetekre vonatkozó intézkedések megtétele, amelyekben ugyanannak
a jelenségnek — személynek, testületnek, könyvnek vagy műnek — a megjelölésére több különböző név, ill. cím (pl.: írók eredeti és álneve, anonim klasszikus
művek párhuzamosan használt címei, modern könyvek parallel főcímei), vagy
pedig ugyanannak a névnek, ill. címnek több különböző formája (pl.: személynevek különböző írásmódjai, fordítások címei) szolgálhat.
A több párhuzamos jelentésű név, névforma, cím és címforma gyakori
előfordulása utasításokat követel arra vonatkozólag, hogy ilyenkor az alternative lehetséges jegyek közül melyiket kell az egységes jegy szerepére kiválasztani. Ezeket az utasításokat meg kell előznie egy az egységes jegyek funkcióira,
szerepkörére vonatkozó általános rendelkezésnek. Végül, e körülmény felvet
még egy harmadik kérdést is, ti. azt, hogy az egységes jegyül nem választott
alternatív nevek, ill. címek közül melyeket kell addicionálisan regisztrálni,
másodlagos fogódzóul felhasználni.
Lássuk először e jegyek szerepének kérdését. Az egységes jegyek, mint
tudjuk, elsődlegesen a második és harmadik katalógus-funkció ellátásának eszközei. Mi következik ebből az egységes jegyeknek a három katalógus-bejegyzésfajtával való összekapcsolását illetőleg?
Tudjuk, hogy — legalábbis Európában és Amerikában — az általánosan
elfogadott gyakorlat az egyéni szerzők könyvei főlapjának fejéül a szerző
egységes nevét használja. Azt is tudjuk, hogy ez a gyakorlat nagy múltra tekint vissza, szilárd tradíciót teremtett a címleírók és az olvasók frontján egyaránt, s a legcélszerűbb és legésszerűbb megoldásnak tekinthető.
Ennek a megoldásnak az analógiájára fejlődött ki az utolsó évszázadban
a testületnév alatt katalogizált testületi kiadványokra vonatkozó parallel gyakorlat. Szerintünk ez a gyakorlat nem szerencsés — a testületek kiadványairól és
egyéb tevékenységéről szóló információk összegyűjtését, vagyis a harmadik
katalógus-funkció testületekre vonatkozó szektorának az ellátását, célszerűbb
melléklapi szinten megoldani. Ami persze nem jelenti azt, mintha a feladatot
nem kellene ugyanazzal a precizitással elvégezni, mint a személynevek egységes
formájának az alkalmazását a főlapokon.
Az egységes cím használatának a módját illetőleg a gyakorlat nem egyöntetű: ugyanazon mű kiadásainak az összegyűjtését egyesek főlapi, mások csak
melléklapi szinten, ismét mások csak részlegesen vagy egyáltalában nem látják
el; s a kép tarkaságát még tovább fokozza, hogy sokan más megoldást alkalmaznak a címrendszós címleírás fejében, és mást a szerzős címleírás leíró
részének az élén, tehát akkor, amikor a cím csak másodlagos meghatározója
a címleírás helyének. Mindezek közül egyedül az első megoldást tartom megfelelőnek; nemcsak azért, mert célszerűbb, hanem azért is, mert következetesebb
és elvszerűbb14. Semmi sem indokolhatja — legalábbis azokban a könyvtárakban, amelyek számára szabályzatunk készül —, hogy a címet ebben a vonatkozásban másképpen kezeljük, mint a szerző nevét. Szerintem tehát a főlap
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fejéül nemcsak a szerzős címleírásokon, de a címrendszósakon is, tehát mindig,
az egységes jegyet kell választani.
Ez ellen nem lehet felhozni azt az ellenérvet, hogy egységes jegyek nem
minden könyvhöz kapcsolódnak, s így megdől e megoldás mellett szóló az az
érv, hogy az elvi következetesség, a logika is ezt követeli. Először is, a javasolt
megoldás következetességben elmegy addig, ameddig egyáltalában el lehet
menni, s nem torpan meg a félúton, mint a többiek. Másodszor, az ellenérv érvénye egy terminológiai előfeltételhez kötött — ahhoz ti., hogy az egységes
jegyek definíciójába beiktassuk azt a kritériumot is, hogy e jegyeknek legalább
a mű egy kiadása, a szerző egy könyve esetében különbözniök kell a könyv
fizikai jegyeitől. E kritérium beiktatása azonban egyáltalában nem szükségszerű. A definíció teljesen kielégítő akkor is, ha csak annyit mond, hogy az
egységes jegyek azok a jegyek, amelyek segítségével a katalógusban egy helyre
összegyűjtjük egy mű valamennyi kiadását, ill. egy szerző valamennyi könyvét.
Igaz, ez a definíció kevésbé distinktiv, mint a másik, hiszen megengedi, hogy
egy mű kiadásainak fizikai jegyei egybeessenek a mű egységes jegyeivel, —
olyankor ugyanis, amikor valamennyi kiadás egyforma fizikai jegyeket visel,
és ezeket egységes jegyekül el is fogadjuk. De a másík definíciónak az az érdeme, hogy distinktivebb, elhalványodik, ha arra gondolunk, hogy például egy
mű számos kiadása közül ez is csak egyetlen egyre vonatkozólag zárja ki a fizikai és az egységes jegyek egybeesésének lehetőségét. A másik tágabb definíció
szerint viszont minden egyes műnek és minden egyes szerzői oeuvre-nek van(nak) egységes jegye(i) — s ez e definíciónak elméletileg nagyrabecsülendő érdeme.
Az egységes jegyek következetes főlapi alkalmazásának a követelését azzal
a megállapítással kell kiegészíteni, hogy megfordított ja természetesen nem áll:
arról nem lehet szó, hogy egységes jegyeket kizárólag csak a főlapok fejében
szerepeltessünk. Láttuk már, hogy a testületek működésére vonatkozó, egységes
jegyek segítségével egybegyűjtött információkat melléklapokon kívánjuk tálalni.
A személyekre, valamint a művekre vonatkozó információk között ugyancsak
van számos olyan (pl. másnak a művéhez írott előszóra, vagy egy műnek egy
másik mű mellékletét képező kiadására vonatkozó), amely csak melléklapon jelenik meg, amelyet tehát csak e melléklap felhasználásával iktathatunk bele az
illető személyre, ill. műre vonatkozó információk együttesébe, s így e melléklap
fejében föltétlenül egységes jegyet kell használnunk. Végül, annak sincsen akadálya, hogy egységes jegyek adják az utalások (és hivatkozások) fejét, miután
a célszerűség olykor azt kívánja, hogy ezeket melléklapi funkció ellátására használjuk fel.
Ezzel a ponttal kapcsolatban tegyünk egy kis kitérést, és vegyük szemügyre a melléklap és az utalás szerepkörét.
Rendszerünkben a melléklap alap-szerepe az első katalógus-funkció szemszögéből nézve egyrészt az, hogy megtalálhatóvá tegye a könyvet egy a főlapja
fejében szereplőtől eltérő jelentésű formai jegye — valamilyen a könyv vagy
a benne foglalt mű létrehozásában közreműködő, az első szerzőtől különböző
személy, vagy egy testület neve, ill. egy a címfejben nem szereplő cím — alatt is;
másrészt az, hogy a könyvek vagy művek egyes részeinek vagy aspektusainak
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külön, önálló elemi tárgyként való regisztrálását szolgálja; a második és a harmadik katalógus-funkció szemszögéből nézve pedig az, hogy teljesebbé tegye
e funkciók ellátását az egyes művekre ill. személyekre vonatkozó olyan információknak autonóm regisztrálásával, amelyek saját főlapot nem kapnak, továbbá az, hogy a testületeket illetőleg teljes egészében ellássa a harmadik funkciót. Az utalás alap-szerepe viszont az, hogy a katalogizálás minden autonóm
tárgyát elérhetővé tegye az e tárgyat regisztráló fő- va-gy melléklap fejét adó
formai jegynek az egységestől eltérő alakjai és variánsai alatt is — tehát mindenekelőtt a megfelelő fizikai jegyek alatt, ezen kívül azonban még az egységestől és a fizikaitól egyaránt különböző olyan variánsok alatt, amelyeket a
címleíró nem ítél a marginális értéken alul maradónak. Röviden: a melléklap
az olyan formai jegyek szerepeltetésének az eszköze, amelyek jelentésükben
különböznek a főlap fejét alkotó jegytől; az utalás pedig egy bizonyos jelentésű
formai jegy a fő- és melléklapok fejében szereplőtől eltérő alakjainak és variánsainak a regisztrálásáé.
Ez az elhatárolás azonban csak a két bejegyzés-fajta alapvető különbségének a jellemzésére alkalmas, de nem egészen pontosan vonja meg a választó
vonalat a melléklap és az utalás alkalmazási területei között. H a egy nagyon
gyakran kiadott társszerzős művet másodlagosan megtalálhatóvá teszünk második szerzőjének a neve alatt, akkor nyilván az előbbi feladatról, tehát nem
a főlap-fejet adó jegy variánsának regisztrálásáról, hanem a könyvnek a főlapja
fejében szereplőtől jelentésében különböző formai jegye segítségével való elérhetővé tételéről van szó. Bár a címleíró ilyenkor általában melléklapot szokott használni, még sincs akadálya annak, hogy a társszerzős melléklapok egész
sorát egyetlen utalással helyettesítse, ennek azonban fejében természetesen a
társszerző egységes nevét kell viselnie. Megfordítva: annak sincs akadálya, hogy
a szerző nevének a címlapon látható sajtóhibás formájáról a helyes formára,
vagy egy modern szakmunka fordításának a címéről e munka egységes címére
ne utalást készítsünk, hanem (sokszorosításos úton, tehát olcsóbban előállított)
melléklapot — annak ellenére, hogy itt ugyanannak a jegynek a variánsáról van
csak szó. S ez a gyakorlat semmiképpen sem eshet kifogás alá: melléklap és
utalás technikai megoldások, szerszámok csupán, s így elhibázott lenne, ha elvi,
elméleti alapon akarnók közéjük meghúzni a határvonalat, ha alkalmazásukat
nem célszerűségi szempontoktól tennők függővé. Terminológiánk hajlékonyabbá
tételére viszont célszerű lenne az első eset megjelölésére bevezetni a „melléklapszerü utalás", a másodikéra pedig az „utalásszerű melléklap" terminusát.
Természetes, hogy az egységes jegyeket csak funkciójuk határain belül szabad használni, vagyis ügyelni kell arra, hogy egy mű vagy egy oeuvre egységes
jegyeit ne használjuk azon a ponton túl, ahol a mű, ill. az oeuvre véget ér.
E határok megvonásának a feladatát az irodalomtörténet és a filológia általában leveszik a címleíró válláról, egy-két vonatkozásban azonban, amelyek
csak a címleírót érdeklik, elmulasztják ezt elvégezni, s ebből néhány speciális
címleírási szabály szükségessége következik.
Ilyen, a szabályzat-szerkesztő által meghúzandó határszakaszt képeznek —
mind a két funkció vonatkozásában — az átdolgozások és a kommentált kiadások. A szabályzatnak az átdolgozás mértékének skáláján meg kellene hatá41

roznia azt a pontot, amelytől kezdve az átdolgozás címleírásilag már nem kezelhető az eredetivel azonos műként, s az eredetiétől különböző, saját egységes
jegyei alatt katalogizálandó. Ugyanígy meg kellene határoznia a kommentárral
ellátott kiadások skáláján is azt a pontot, amikor a kommentár címleírásilag
fontosabbá válik a kommentált műnél, s amelytől kezdve ezért a mindkettejüket magában foglaló könyvek főlapjának fejéül már nem az utóbbi, hanem az
előbbi egységes jegyeit kell választani. E pontok általános érvényű meghatározása azonban alig lehetséges. Ezért általános szabály felállítására, amennyire én
látom, mindkét esetben csak egy elfogadható lehetőség kínálkozik, s ez az, hogy
mindig a címlap szövege, állításai és formái alapján kell eldönteni, hogy az
adott könyv a két mű közül melyiknek a kiadásaként, a második, ill. harmadik
katalógus-funkció melyik tárgyának komponenseként kezeltessék.
A művek határvonalának van még egy harmadik kritikus pontja is: az az
eset, amikor egy összefüggő vagy ilyennek tekintett, és többnyire egészben kiadott, tehát általában műként kezelt gyűjtemény teljesen önálló művet képező
tagját önállóan is kiadják. H a ez csak egészen ritkán fordul elő, célszerűbb az
utóbbit az előbbi rész-kiadásaként katalogizálni, az előbbi egységes jegyei alatt
(ehhez hozzáfüggesztve az utóbbi egységes jegyét, mint al-címfejet). H a viszont
ugyanez gyakran fordul elő (Zsoltárok könyve, Gottfried Keller: Kleider machen Leute), akkor helyesebb a rész különálló kiadásainak önálló műként, a
második és harmadik funkció különálló egyedi tárgyaként való kezelése, saját
egységes jegyei alatti katalogizálása.
Végül meg kell említenünk az egységes jegyek alkalmazásának két olyan
problematikus pontját, amelyeken célszerű ezt az alkalmazást bizonyos mértékben önkényesen korlátozni. Ez a két pont: a nevet változtató testület s a címet változtató periodikum és sorozat, amelyeket a név-, ill. címváltoztatás után
— folytatólagos sorszámozás hiányában — célszerű az elődjüktől különböző, új
egyedekként kezelni és új egységes jegyük alatt katalogizálni. Az oka ennek az,
hogy a testület névváltoztatása gyakran olyan lényegi változással kapcsolatos,
amely teljesen indokolatlanná tenné, hogy az új nevű testületet a régivel azonosnak tekintsük; s ugyanez áll sok címváltoztató periodikumról és sorozatról is. A tradicionális gyakorlat, amely itt a konkrét eset tényleges viszonyainak megfelelő megkülönböztető elbánást írt elő, elhibázott volt, mert az olvasónak és a címleírónak igen gyakran nem állnak rendelkezésére azok az információk, amelyek segítségével helyesen osztályozhatná a kezébe került esetet.
E tradicionális megoldás a szabályalkotás ötödik irányelve ellen vétő szabályok harmadik válfajának tipikus példája, s ezért kétségtelenül haladásnak kell
tekinteni, hogy felszámolása a párizsi határozatok nyomán elég gyors ütemben megindult már.
Az egységes jegyekre vonatkozó második kérdésünk, mint láttuk, az, hogy
több azonos jelentésű név, névforma, cím és címforma előfordulása esetén ezek közül melyiket célszerű e jegyek szerepére kiválasztani.
A személyneveket illetőleg a választ — az idevágó párizsi szabály szellemének megfelelően — rövidre foghatjuk: egységes névül az a név és névforma
választandó, amely a személy hazájában a legismertebb és leghasználtabb.
A legismertebb név előnyben részesítése az olvasói várakozások tiszteletben42

tartásának az elvéből következik; viszont a nemzetközi egység előtérben álló
célkitűzéséből következik az, hogy az olvasói várakozások figyelembevételében
nem mehetünk el odáig, hogy az olyan szerzőnél, akinek a nevét országonként
változó formában használják( pl.: görög klasszikusok), minden országban az
ott leghasználatosabb nevet, ill. névformát fogadjuk el egységes névül.
Lakonikus rövidségű rendelkezésünk végrehajtása persze sok nehézségbe
ütközik: sokszor nem könnyű annak a megállapítása, hogy melyik név vagy
névforma a legismertebb. Ez sok szabályzat-szerkesztőt arra indított, hogy az
egyes névtípusokra objektív és általános érvényű szabályokat alakítson ki,
amelyek a választást függetlenítik az egyedi szerző úzusától és az egyedi szerző
nevét illető elfogadott úzustól, s ezeknél könnyebben megállapítható, kinyomozható tényektől teszik függővé (pl.: humanistáknál a latinos vagy görögös
név előírása, nőíróknál a férj nevéé, szenteknél a keresztnévé stb.). Miután
azonban ezek között a szabályok között nem igen akad olyan, amely az esetek
egy kisebb részében ne követelné meg olyan név vagy névforma választását,
amelyen az illető szerzőt soha sem emlegetik, az ilyen szabályokat sorban ellátták a „ha csak nem ismertebb egy másik neve, névformája alatt" záradékkal.
A párizsi szabály és a mi ebből kiinduló formulánk végeredményben ugyanezt
fejezik ki, de logikusabban és rövidebben. Egyrészt ezért, másrészt pedig azért,
mert nem viszi a címleírót abba a kísértésbe, hogy egyszerűen az objektív rendelkezést alkalmazza anélkül, hogy kutatná, hogy melyik az ismertebb név,
formulánk kétségtelenül előnyben részesítendő az említett szabályozásmóddal
szemben.
Persze, az említett nehézségek leküzdéséhez a címleíró joggal tart igényt
segítségre, arra vonatkozó útbaigazításokra, hogy feladatának megoldásánál
milyen forrásokra kell támaszkodnia, s e források ellentmondása esetén hogyan
kell mérlegelnie a szerző saját névhasználatát, halála után megjelent könyvei
névhasználatát, a szakirodalom és a referensz-apparátus űzusát stb. Ezeknek
az útmutatásoknak a nagy része azonban már nem a szabályzatba való, miután
nem annyira parancs, mint inkább csak tanács. Már pedig a szabályzatban csak
parancsoknak van helye, — az ezek végrehajtására vonatkozó hasznos útbaigazítások a szabályzat szükséges mellékletét képező példatárba vagy kommentárba valók.
A testületi egységes név szabályozásának van néhány a személynévével párhuzamos mozzanata, de emellett megvan a maga külön problematikája is; elsősorban az egymásnak alá-, ill. fölérendelt testületek kérdése, valamint a névváltoztató testület azonosságának a kérdése prezentál ilyen, külön speciális szabályokat igénylő problémákat.
Az egységes cím megválasztását illetőleg a célszerű, a mi szempontunkból
optimális döntés párhuzamos a szerző különböző nevei közötti választásra vonatkozóval: egységes címül a mű eredetijének nyelvén megfogalmazott leghasználatosabb címet kell választani. A címvariánsokat illetőleg ez a válasz kis
híján egyértelmű azzal, hogy az eredeti címet kell egységes címként használni,
miután azonban vannak kivételek (pl.: Hamlet, Négy apának egy lánya), itt is,
éppúgy mint a nevek esetében, logikusabb az a formula, amely a választást a
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legelterjedtebb használat kritériumához köti. Ezt a kritériumot kell irányadónak
tekinteni akkor is, ha egy műnek két párhuzamos főcíme van.
Az egységes név, ill. cím megválasztására vonatkozó szabályoknak van
egy speciális csoportja, amely arra a kérdésre ad választ, hogy a több elemből,
több szóból álló név vagy cím egységes formájában mi ezeknek az elemeknek,
szavaknak a helyes sorrendje, s főleg, hogy közülük melyiket kell a címfej élére
állítani, rendszóvá tenni.
A személyneveket illetőleg erre a kérdésre nem lehet objektív, tartalmilag
határozott választ adni, itt is az egységes névre vonatkozó általános szabályt
kell alkalmazni: a döntés minden névre vonatkozólag egyedileg, ritkábban a
személy névhasználatának, általában a személy hazája nyelvi úzusának megfelelően hozandó meg. Konkrétabban: a rendszó megválasztását általában az
dönti el, hogy a személy hazájának gyakorlata szerint nevének helyét a betűrendben elsődlegesen e név melyik eleme határozza meg.
A címnél és a testületneveknél ilyen bizonytalanság nincsen. A legjobban
elterjedt gyakorlat szerint ezek — igen kevés kivétellel — az őket alkotó szavak
eredeti sorrendjét megtartva szolgálnak címfejül. Azok a kisebbségi gyakorlatok, amelyek szaporítják a kivételeket — így pl.: a névelőn kívül még más szófajokat (prepozíció, kötőszó stb.) is mellőznek — nem szerencsések, mert minden újabb kivétel újabb problémákat, újabb elhatárolási nehézségeket okoz.
A harmadik kérdés, melyet szabályzatunk harmadik fejezetének szabályoznia kell, az, hogy az egységes jegyül nem választott alternatív nevek, ill.
címek közül melyeket kell a katalógusban regisztrálni annak az érdekében,
hogy az általuk megjelölt személyekre, testületekre, könyvekre és művekre vonatkozó információkat biztosabban megtalálhatóvá tegyük, s ezzel a katalógus
hatásfokát ebben a vonatkozásban is az optimális szintre emeljük.
Az első katalógus-funkció nevében a szabályzatnak mindenekelőtt szigorúan kötelezővé kell tennie, hogy minden olyan az egységestől eltérő név,
névforma, cím és címformáról, amely a katalogizált könyvön eléggé feltűnő
helyet foglal el, utalás vagy utalásszerű melléklap készüljön. Ezen túlmenőleg,
azt is meg kell követelnie, hogy a címleíró regisztráljon olyan az egységes jegytől eltérő variánsokat is, amelyek a könyvtár könyveinek egyikén sem szerepelnek, ha a megjelölt személyt, testületet, művet vagy könyvet az olvasó joggal keresheti ezek alatt, — így pl.: személyneveknek népszerű vagy az irodalomban gyakran használt, vagy egyik számottevő idegen bibliográfiai gyakorlat
által alkalmazott variánsait; testületnevek közismert változatait stb. Egy további általános követelmény az, hogy a fontos idegen címleírási vagy bibliográfiai gyakorlatok előírásai szerint megszerkesztett idegen címfej-formákról is meg kell írni az utalást, ha valószínű, hogy az olvasóknak legalább egy
marginális csoportja ilyen címfejeket alkalmazó információs forrást használ;
így pl. utalás írandó arról a címfejformáról, amelynek első tagja egy testület
székhelye, második tagja a testület neve.
Az e három alapelvből következő alapvető rendelkezéseket ki kell egészíteni
a szükséges speciális szabályokkal. Hogy ezt a kiegészítést abban a szabályzattípusban, amelyről az eddigiekben szó volt, milyen keretek között tartom szükségesnek, annak illusztrálására ugyancsak a függelékben teszek kísérletet.
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A fent elmondottakból a címleírási szabályzat egy olyan struktúrájának a
körvonalai bontakoznak ki, amely, azt hiszem, a célnak megfelelőbb, racionálisabb a használatban levő szabályzatoknál, a ma körülményei között közelebb áll az optimális megoldáshoz. Egy ilyenféleképpen megszerkesztett szabályzat megkönnyítené a címleíró dolgát, méginkább azonban a katalógushasználóét, és jelentős mértékben emelné a katalógusok hatásfokát.
Az alábbi függelékben megkísérlem az elmondottakat plasztikusabban demonstrálni azzal, hogy tételes tervezetét adom egy ezen az alapon kialakított
szabályzat első — a katalóguslapok fejéről és rendszaváról intézkedő, tehát fontosabbik — részének. E tervezet elsősorban a szabályzat szerkezetére és tartalmára vonatkozó kísérlet kíván lenni; ami az egyes szabályok formáját, megfogalmazását illeti, csak nyers vázlatnak tekintendő.

FÜGGELÉK
KÖNYVEK ÉS IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLElRÁSI SZABÁLYZATÁNAK
I. RÉSZE:

Az információ-egységek (katalóguslapok) feje és rendszava
I. fejezet. A főlap-fej
1. § Minden könyvről készül főlap. Az újabb kiadások az előzőektől különböző könyvek, és külön főlapokat kapnak.
2. § Egy könyv a maga egészében lehet a címleírásnak egyszerre két vagy
akár több különböző elemi tárgya (pl.: egy monográfia kiadása és egy sorozat
egyik tagja). E különböző címleírási tárgyak mindegyikét külön kell regisztrálni,
saját formai jegyei alatt. Ez rendszerint főlapon történik — a címleírásnak két
különböző tárgyát magában egyesítő könyv tehát általában két főlapot kap
(pl.: egyet a sorozat tagjaként megjelent monográfia-kiadás és egyet maga a
sorozat részére — a monográfia címleírásáról készült sorozati melléklap ugyanis
nem más mint a sorozati főlapnak, vezérlapnak a folytatása).
3. § Egyetlen egyéni szerző művét vagy műveit tartalmazó könyv főlapjának feje a szerző neve, ha ismert.
E szabály érvénye kiterjed
^
.
- >::.:
egyrészt azokra a könyvekre is, amelyeknél a tartalmukat képező mű(vek)
kialakításában a szerzőn kívül valamilyen másodlagos teljesítménnyel másoknak is része volt (sajtó alá rendező, fordító stb.);
másrészt a könyvben meg nem nevezett, valamint a csupán feltételezett
szerzőkre, még akkor is, ha a könyv másvalakit tüntet fel szerzőként.
4. § Szerzőnek azt a személyt tekintjük, aki a mű eredeti szövegét írta.
A könyvnek a szerzőségre vonatkozó állítását, hacsak a tudomány-, ill. az
irodalomtörténet nem bizonyítja tarthatatlanságát, elfogadjuk. Államfők, egyháznagyok, politikusok, vállalatvezetők stb. szerzőségét beszédeik, nyilatkoza45

taik, proklamációik, bulláik stb. esetében feltételezzük. Szerzőnek tekintjük azt
a személyt is, aki egy testület hivatalos kiadványán szerzőként szerepel.
A fenti definícióval ellentétben szerzőként kezeljük: a) a szó szoros értelmében vett szöveggel nem rendelkező művek (szótár, bibliográfia, idézet-, szállóige-, feliratgyűjtemény, képlet- és táblázatösszeállítás összeállítóját; b) regeszta-gyűjtemény összeállítóját; с) a különböző költők verseinek egyetlen fordító tollából származó fordításait tartalmazó kötetnél e fordítót; és d) azt, aki
két vagy több szerző írásaiból, vagy két vagy több ismeretlen szerzőjű szövegből kiválogatott szemelvényeket saját összekötő szövegének hozzáadásával új
művé formál, feltéve, hogy a címlap szerzőként szerepelteti. — A definíció
szerző-fogalmának ellentmondó további szabályokat Id.: 6. с) 1., 2. és 6. d)

2. SS-

5. § A két vagy három társszerző művét tartalmazó könyvet — a 3—4.
§§ rendelkezéseinek szemmel tartásával — az elsőnek említett társszerző neve
alatt katalogizáljuk.
6. § Ha a könyv tartalmának a létrejöttéhez ketten vagy többen különböző természetű vagy jelentőségű teljesítményekkel járultak hozzá, a könyv
főlapjának feje — a 3—4. §§ rendelkezéseinek szemmel tartásával — a legfontosabb hozzájárulást nyújtónak — a főszerzőnek — a neve lesz. H a e legfontosabb teljesítményben ketten vagy hárman osztoztak — vagyis ha a főszerzők
száma kettő vagy három —, a könyvet az elsőnek említett főszerző alatt katalogizáljuk.
A főszerző alatti címleírás esetei:
a) a könyv tartalma a vitathatatlan súlypontját képező mű(vek) szerzőjétől — a fŐszerzőtől — különböző személy tollából származó és a mű(vek)nek
alárendelt, másodlagos jelentőségű toldalékokkal (bevezetés, jegyzetek stb.)
bővül;
b) a könyv egynemű teljesítményt nyújtó több közreműködő közül egyet
(egyeseket) kiemel (pl.: szerzőként szerepeltet, míg a többi közreműködőt csak
az előbbi munkatársának nevezi). A mellék-szerzőknek ebbe a kategóriájába
tartozik az eredeti szerző művét befejező sajtó alá rendező is;
c) a könyv egységes tartalma két különnemű, de egyaránt elengedhetetlen
teljesítményt nyújtó személy együttműködésének az eredménye, akik közül
mindig ugyanannak a teljesítménynek az elvégzőjét kezeljük főszerzőként. Ide
tartoznak 1. azok a művek, amelyekhez más adja a mondanivalót és más a formát (pl.: az egyik elmondja élettörténetét, a másik ez elbeszélés alapján megírja
az életrajzot); ezek főszerzőjének mindig a mondanivaló szolgáltatóját tekintjük; 2. a két személy beszélgetéseit tartalmazó könyvek; ezek főszerzőjének
nem a beszélgetések följegyzőjét, a könyvben foglalt szöveg megíróját, hanem
ennek beszélgetőtársát tekintjük;
d) a könyv tartalmához két különböző természetű teljesítménnyel két különböző személy járul hozzá, akik közül a főszerzőt nem azon az alapon választjuk ki, hogy a két teljesítmény közül melyiket szolgáltatta, hanem azon,
hogy a címlap állításai vagy formái melyiküket tolják jobban az előtérbe. Ide
tartoznak: 1. egy műnek a szerzőjétől különböző személy olyan kommentárját,
vagy e művel, vagy szerzőjével foglalkozó olyan művét is magukban foglaló
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kiadásai, amely tartalmi vagy formai okokból már nem sorolható az a) pontban említett másodlagos jelentőségű toldalékok közé; 2. egy műnek az eredeti
szerzőjétől különböző személy által átdolgozott kiadásai. Az ebben a két pontban említett esetekre vonatkozó általános szabályt Id. a 14 § 1. bekezdésében;
3. az olyan mű (pl.: élet- vagy jellemrajz), amelyet összeállítója egy más személy írásaiból vett idézetekből saját összekötő szövegének hozzáadásával szerkesztett meg; végül 4. a régi disszertációk; ezek főszerzőjenek a respondenst
tekintjük, ha a címlap szerzőnek nevezi, ellenkező esetben azonban föltételezzük a praeses főszerzőségét.
7. § Mindazokat a kiadványokat, amelyek nem tartoznak a 3—6. §§ alapján egyéni szerző neve alatt katalogizálandó kiadványok közé, címük (főcímük)
alatt kell felvenni. Ha nincs címük, önkényes címet kell címleírásuk számára
szerkeszteni.
8. § A saját összefoglaló címmel nem rendelkező olyan könyvet, amely
nem egyetlen szerzőtől származó több különálló művet foglal magában, e művek közül az elsőnek a 3—7. §§ alapján megválasztott címfeje alatt katalogizáljuk.
9. § A több részben, kötetben megjelent könyveknek valamennyi része*
kötete az első rész, kötet címe, ill. szerzője és címe alatt katalogizálandó, akkor
is, ha más szerzőt, főszerzőt, szerzői kollektívát nevez meg, vagy más címet
visel, mint az első rész, ill. kötet. Hasonlóképpen, az olyan folytatást, kiegészítést, supplementumot vagy indexet, amelyet akár címe, akár sorszámozása
világosan az alap-mű egy kiadásához kapcsol, ez utóbbi címleírásának a feje
alatt kell katalogizálni, még akkor is, ha szerző neve alatt jelent meg, holott
az alap-művet címe alatt katalogizáltuk, vagy megfordítva.
Ezzel szemben a címváltoztató sorozatoknak és időszaki kiadványoknak
a változás után megjelent köteteit új kiadványként kezeljük és az új cím alatt
katalogizáljuk.
II. fejezet. Melléklapok
10. § Általános szabály: melléklap írandó a könyv tartalmának kialakításában résztvevő minden olyan személy és testület neve alatt, valamint a könyvnek és a benne foglalt mű(vek)nek minden olyan címe alatt, amely nem szerepel a könyv főlapjának fejében, és regisztrálása vagy számottevő segítséget adhat a könyvet vagy egy benne foglalt művet keresőknek, vagy pedig a katalógus második vagy harmadik funkciója (tehát az egyes művek kiadásairól, az
egyes szerzők oeuvre-jéről vagy az egyes testületek tevékenységéről nyújtott információk teljesebbé tétele) érdekében kívánatos. Amikor kétség merül fel hasznosságát illetőleg, a melléklapot meg kell írni.
A melléklapok hosszúra nyúló sorát, ha ez célszerűnek látszik, egyetlen
utalással helyettesíthetjük.
11. § Különleges szabályok: melléklapok, amelyeknek megírása kötelező:
a) a könyvtár legalább egy katalógusában melléklap írandó annak a sorozatnak a címéről, amelybe a saját egyedi jegyei alatt leírt könyv tartozik;
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h) a szerzőről: 1. a könyv állítása szerinti, valamint 2. a feltételezett szerzőről, ha nem az ő nevüket választottuk a főlap fejéül;
c) a mellék-szerzőről: a 6. ej § által és a 6. d) § alapján mellék-szerzőnek
minősített szerzőkről;
d) a társszerzőről: 1. legfeljebb 2 vagy 3 társszerző vagy ugyanennyi főszerző közös művét tartalmazó könyv másodiknak és harmadiknak említett
társ-, ill. főszerzőjéről; 2. háromnál több társszerző művét tartalmazó olyan
könyv esetében, amely sem szerkesztői, sem testületi melléklapot nem kap, az
első két társszerzőről; 3. a szerző alatt katalogizált több kötetes könyv olyan
társszerzőiről, valamint minden olyan folytatásnak, kiegészítésnek, amelyet
az alap-mű egy kiadása címleírásának feje alatt katalogizáltunk, ama szerzőiről, akik az első kötetben, ill. az alap-mű kiadásában nem szerepeltek, feltéve,
hogy számuk kötetenként nem több kettőnél; 4. a címe alatt katalogizált többkötetes könyv egyes köteteinek szerzőiről, ha a címlapok említik őket és számuk kötetenként nem több kettőnél; 5. ha egy különállóan katalogizált könyvben foglalt mű egy másik, szerzője neve alatt katalogizált mű folytatását,
kiegészítését képezi, ennek az alap-műnek a szerzőjéről;
e) a címük alatt katalogizált könyvek szerkesztőiről: 1. az egyetlen szerkesztőről; 2. ha több szerkesztő van, a főszerkesztőről, ha ilyen nincs, az első
két szerkesztőről; 3. ha közreműködő testületről vagy emlékkönyv ünnepeltjéről is készül melléklap, az első szerkesztőről; 4. a több kötetes kiadvány egyes
köteteinek külön szerkesztői közül az elsőről akkor, ha nem készült az egész
kiadványra vonatkozó szerkesztői vagy testületi melléklap, vagy ha készült
ugyan, de csak olyan szerkesztőről vagy testületről, akinek, ill. amelynek neve
nem szerepel az adott kötet címlapján; az utóbbi esetben azonban csak a kötet
címlapján megemlített kötet-szerkesztő kap melléklapot.
A b)—e) pontokban felsorolt melléklapok fejrészének a szerző, ill. szerkesztő nevén kívül a könyv címét is mindig tartalmaznia kell. A d) 3., 4. és
e) 4. pontok alá tartozó esetekben e cím után a kötet alcíme vagy sorszáma is
kiteendő; ha viszont a kötet alcíme önmagában is megállhat, a könyv főcíme
mellőzhető;
f) a címről: 1. az egyéni szerző alatt katalogizált könyv címlapján szereplő címről azokban az esetekben, amikor a címlap nem említi a szerzőt, vagy
csak regisztrálásra alkalmatlan formában utal rá (kezdőbetűk, körülírás, appellatívum); 2. amikor címfejül ismeretlen szerző feloldhatatlan álneve szolgál;
3. ha egy különállóan katalogizált könyvben foglalt mű egy másik, címe alatt
katalogizált mű folytatását, kiegészítését képezi, ennek az alap-műnek a címéről; 4. a különböző szerzők műveiből vagy ismeretlen szerzőjű szövegekből
vett szemelvényekből, összekötő szöveg hozzáadásával formált új mű címéről,
ha e mű kiadásait az összeállító neve alatt katalogizáltuk; 5. az anonim mű
címéről olyan kiadásai és átdolgozásai esetében, amelyek főlapjának fejéül a
kommentátor vagy az átdolgozó neve szolgál; 6. időszaki kiadványnak a címleírása fejéül választott címétől eltérő lapfej-, címlap-, fedőlap-, stb. -címéről;
7. a többkötetes könyv egyes kötetein megjelenő, az első kötet címétől eltérő
címekről; ez a melléklap — a szerző neve + az új cím alatt — akkor is meg48

írandó, ha a könyv címleírása szerző neve alatt áll, és a szerző személyében
nem történt változás; 8. egy mű részletét tartalmazó, de a teljes mű címe alatt
katalogizált könyv saját címéről, ill. szerzős mű esetén a szerző neve + a könyv
címéről; 9. ha az általában műként kezelt gyűjtemény önálló művet képező
részének különálló kiadását a gyűjtemény egységes jegyei alatt, annak részeként
katalogizáljuk, a rész címéről, ill. szerzője + címéről;
g) a testületről,
nem egyéni szerző alatt katalogizált kiadványoknál: 1. amikor a kiadvány
létrejöttében csak egy testületnek volt része, erről mindig készítendő melléklap;
2. amikor az egyetlen testületet említő, címe alatt katalogizált kiadvány egy
ugyanezen testület által közreadott sorozatba tartozik, a testületi melléklapot
a sorozat-tag címleírásához olyankor is el kell készíteni, amikor a sorozat egészének is van ugyanaz alatt a testület alatt melléklapja — kivéve, ha e testület
a katalógusban csupán kevés melléklappal szerepel; 3. több közreműködő testület esetén melléklap írandó a kiadványban foglalt szöveg(ek)et létrehozó,
valamint a kiadvány tartalmát összegyűjtő vagy összeállító legfontosabb vagy
elsőnek említett két-két testületről, illetve a kiadvány közreadása körül valamilyen más szellemi funkciót végzett (közreadó, megbízást adó, sponsor stb.)
legfontosabb vagy elsőnek említett testületről; 4. kongresszus, symposium stb.
kiadványánál melléklap készül a kongresszusról stb., és az azt megszervező testületről;
egyéni szerző alatti főlap esetén testületi melléklapot csak az olyan testületi kiadvány kap, amelynek tárgya a közreadó testület működése vagy gyűjteményeinek ismertetése;
b) emlékkönyvnél, jubileumi kiadványnál az ünnepelt személy, ill. testület kap melléklapot;
i) levelezést tartalmazó, címe alatt katalogizált könyvnél a levelezés címzettjének nevéről írandó melléklap, ha csak egy címzett van és ha ennek nevét
a címlap említi;
k) ha egy könyv nem ugyanattól a szerzőtől származó két vagy három
különálló művet tartalmaz, ezekről melléklap írandó. A nem ugyanattól a szerzőtől származó különálló műveket tartalmazó olyan könyvnek az esetében
azonban, amelynek nincsen saját összefoglaló címe, általában valamennyi benne
foglalt műről megírandó a melléklap.

III. fejezet. Egységes jegyek és utalások.
12. § A főlapok és a nem utalásszerű melléklapok fejéül mindig az egységes
személy- vagy testületnév, ill. az egységes cím szolgál; s ezeken a katalóguslapfajtákon a szerzői címfejet közvetlenül követő cím is mindig az egységes cím.
13. § Egységes névül, ill. címül mindig az egyén vagy testület legismertebb
nevét és nevének legismertebb formáját, ill. a legismertebb címet választjuk.
Két egyforma egységes nevet, ill. címet megkülönböztető toldalékkal látunk el.
Egységes névül a név nominativusát használjuk.
4 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V.
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a) Személyeknek túlnyomórészt az a neve és névformája a legismertebb,
amelyet ők maguk részesítenek vagy részesítettek előnyben; de ha hazájuk
referensz-müvei más nevet preferálnak, azt tekintjük a legismertebbnek. A római auktorok nevének az eredeti latin formája, a görögökének 1453-ig a latinos átírású formája használandó egységes névként.
Az egységes személynév rendszó-elemének a kiválasztásánál a személy hazájának a gyakorlata irányadó.
b) Egységes címül azt a címet (pontosabban: főcímet) választjuk, amely
a mű eredeti nyelvű címei közül a legismertebb, a legáltalánosabban használt.
Ez többnyire az eredeti cím. H a a műnek eredeti nyelvű címe nem ismeretes,
a legkorábban megjelent fordítás címe lesz az egységes cím. H a a mű első kiadásán a cím több különböző nyelvű formában szerepel, az első helyen álló vagy
másképpen legkiemeltebb cím lesz az egységes cím. Egyidejűleg több különböző
nyelvű kiadásban megjelent művek esetében a szerző, szerkesztő vagy közreadó
testület nyelvén írott címet, többnyelvű országok és nemzetközi testületek ilyen
kiadványainál a nálunk- legismertebb nyelven írott címet választjuk. Azoknál
az anonim klasszikusoknál, amelyeknél a nemzetközi gyakorlat megengedi konvencionális címük hazai nyelvű formájának az alkalmazását, a magyar nyelvű
címet használjuk egységes címként (pl.: Ezeregy éjszaka).
Egy szerző háromnál több művét tartalmazó gyűjteményes kiadásnak 2
címleírásában a „Müvei", „Levelezés" és „Szemelvények" önkényes egységes
címeket alkalmazzuk.
Az egységes címben az akronimokat, valamint az első három szóban a rövidítéseket feloldjuk; a cím elején álló névelőt, névelővel azonos formájú számnevet és névmást, a mű részének, a kiadványnak vagy a kongresszusnak a sorszámát, végül a rangmegjelölések és keresztnevek rövidítéseit, kezdőbetűit a
betűrendezésnél mellőzzük,
Anonimák címleírásának, valamint szerzős címfej esetén a szerző névét
követő címnek a rendszava — a fentiek figyelembevételével — a cím első szava.
c) Testületek egységes neveként általánosan elterjedt népszerű rövid nevüket használjuk. H a ilyen nincs, a kiadványaikon leggyakrabban előforduló
nevüket, uralkodónak tekinthető névhasználat hiányában pedig a hivatalosnak
látszó név-variánst választjuk. A név több különböző nyelvű formában való
használata esetén a testület hazájának nyelvén írott nevet, többnyelvű országok
testületeinél és nemzetközi testületeknél az általuk előnyben részesített nyelvű
nevet, ha pedig ilyen nincsen, a nálunk legismertebb nyelven írott nevet választjuk.
Alárendelt testületek egységes nevéül saját nevüket választjuk, ha ez önmagában minden tévedést kizáróan elegendő azonosításukhoz és megkülönböztetésükhöz; ellenkező esetben az alárendelt testület egységes melléklap-fejének
első tagja a fölérendelt testület neve lesz, mögötte — al-fejként — magának az
alárendelt testületnek a nevével.
Ha a testület megváltoztatja nevét, új testületként kezelendő, amelynek
egységes neve az új név.
Az állandó székhellyel rendelkező testületek neve mögött, ha megállapítható, és nem foglaltatik benne a névben, feltüntetjük székhelyének a nevét.
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Az egységes testületnévben a rövidítéseket, akronimokat feloldjuk; a név
elején a névelőt, névelővel azonos formájú számnevet és névmást, konferenciák
stb. sorszámát, valamint a rangmegjelölések és keresztnevek rövidítéseit, kezdőbetűit a betűrendezésnél mellőzzük; az azonosításhoz nem szükséges név-toldalékokat elhagyjuk.
A testületi melléklapok rendszava a fentiek figyelembevételével kialakított egységes testületnév első szava lesz.
14. § Az egységes jegyek alkalmazásának határai:
Egy műnek nem a szerzője, hanem másvalaki által átdolgozott vagy kommentált kiadása csak akkor katalogizálható a mű egységes jegyei alatt, ha címlapja magát a művet erősebben hangsúlyozza, mint az átdolgozást, ill. a kommentárt, — ellenkező esetben az átdolgozás, ill. a kommentár egységes jegyei
alatt katalogizálandó.
H a egy általában műként kezelt s a maga egészében gyakran kiadott gyűjtemény (pl.: Biblia, Corpus iuris civilis, Gottfried Keller: Die Leute von Seldwyla) önmagában is befejezett művet képező darabját többször kiadták különállóan is, akkor e különálló kiadásokat a darab saját egységes jegyei alatt katalogizáljuk; ha viszont csak egy-két önálló kiadása van, ezeket a gyűjtemény
egységes jegyei alatt, ennek részeként katalogizáljuk.
Az egységes jegyek alkalmazásának határt szab továbbá a sorozatok és
időszaki kiadványok címének és a testületek nevének megváltozása, — Id.: a
9. § 2. bekezdését és a 13/c. § 3. bekezdését.
15. § Az utalások általános szabálya: az elfogadott egységes névtől, ill.
címtől eltérő minden olyan névről, névformáról, ill. címről és címformáról,
amelyről feltehető, hogy a katalógushasználók keresni fogják, utalás írandó
az egységes formára. Amikor kétség merül fel aziránt, hogy ez indokolt-e, az
utalást meg kell írni.
A csupán egy-két könyvre vonatkozó utalást melléklappal helyettesíthetjük.
16. § Különleges szabályok: utalások, amelyeknek megírása kötelező: •
a) személynevekről: 1. a könyvön szereplő és az egységestől eltérő nevekről és névformákról; 2. az egységestől és a könyvön szereplőtől egyaránt eltérő
közismert vagy gyakran használt nevekről és névformákról; különösen fontos
ez a névváltoztatás különféle eseteiben (pl.: névmagyarosítás, férjhezmenetel,
nemesi vagy egyházi név felvétele, írói név, álnév használata stb.); 3. egyes
invertált névformákról, pl.: a keresztnév jelzőjét vezetéknévként szerepeltető
formáról; kettős családnév megforgatott alakjáról; olyan prefixumos családnév
esetében, amelyet viselője hazájának gyakorlata alapján másképpen kezelünk^
mint ahogyan nyelvi eredete alapján kellene, a nyelvi eredetnek megfelelő alakról stb.;
b) címekről: 1. a könyvön szereplő és az egységestől eltérő címről és címformáról; 2. a mű eredeti címéről, ha nem ez az egységes cím. E két esetben az
utalás — a szerző nevén kívül a címet is magában foglaló fejrésszel — a szerzői
címfejű címleírásokhoz is elkészítendő, azzal a megszorítással, hogy fordítások
esetében a kevés katalóguslappal szereplő szerzőknél mellőzhető; 3. a mű esetleges egyéb közismert címeiről; 4. a több különböző nyelvű címet viselő és szöve4*
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get tartalmazó kiadásban megjelent anonim műnek az egységes címtől eltérő
nyelvű címeiről, valamint az egyidejűleg több különböző nyelvű kiadásban megjelent anonim mű katalogizálásra kerülő olyan kiadásának a címéről, amelynek
nyelve eltér az egységes cím nyelvétől; 5. az anonim mű címének eredeti formájáról, ha az egységes cím e formát rövidítés vagy akronim feloldásával, vagy
keresztnév vagy rangmegjelölés rövidítésének, kezdőbetűjének mellőzésével megváltoztatja; 6. ha egy általában műként kezelt gyűjtemény önálló művet képező
részének külön kiadásait e rész saját egységes jegyei alatt katalogizáltuk, a gyűjtemény címéről a rész címére, és viszont, kereszt-hivatkozás írandó, a gyűjtemény címe után — al-fejben — a rész címével. H a akár a gyűjteménynek, akár
a résznek van szerzője, ennek neve e hivatkozásokon természetesen megelőzi
a címet; 7. sorozat és időszaki kiadvány alsorozatának, osztályának önmagában is megálló címéről; 8. cím változtató sorozat és időszaki kiadvány régi és
új címét kereszt-hivatkozással kapcsoljuk össze;
c) testületnevekről: 1. a katalogizált könyveken szereplő és az egységestől
eltérő nevekről és névformákról, beleértve az egységestől eltérő nyelvűeket is;
2. ha egységes névül a konvencionális, népszerű nevet választottuk, a hivatalos
névről; 3. az egységes névtől eltérő egyéb közhasználatú nevekről akkor is, ha
azok az állomány egy darabján sem szerepelnek; 4. a név eredeti formájáról,
ha az egységes név ezen rövidítés, akronim feloldásával, vagy keresztnév vagy
rangmegjelölés rövidítésének, kezdőbetűjének mellőzésével változtatott; 5. a
könyvön szereplő, de az egységes melléklap-fejben mellőzött fölérendelt testület nevéről, mögötte — al-féjként — az alárendelt testület egységes nevével;
6. a testület székhelyének nevéről, mögötte — al-fejként — a testület egységes nevével; 7. annak az országnak, közigazgatási területnek, községnek stb., nevéről, amelyre egy törvényhozó, közigazgatási vagy jogszolgáltatási szerv hatásköre kiterjed, mögötte — al-fejként — a szerv egységes nevével; 8. egyházak és
szerzetesrendek nevéről, mögötte — al-fejként — annak az egyházi vagy rendi
szervnek az egységes nevével, amelynek neve alatt testületi melléklap készült;
9. a névváltoztató testületek régi és új egységes nevét kereszt-hivatkozással kapcsoljuk össze.
HOW TO RATIONALIZE CATALOGUING CODES?
(Summary)
Cataloguing codification is a heavily neglected field of library technics. The number of newly
created or revised codes is considerable, the logic, lucidity and serviceability of these codes, however,
very often inadequate. The publication of the new Anglo-American Cataloguing Rules provides
an excellent occasion for stating this astonishing fact and for a scrutiny of its causes, since in regard
to the qualities mentioned they lag far behind Panizzi's Rules, their noble predecessors.
This backward state of cataloguing codification seems principally to be caused by a certain
lack on the part of code-makers of the proper respect for the basic principles by which every sort
of codificational work ought to be guided. These principles are the following: 1. A code should
not have any lacunae: it ought not to fail in providing for each case within its scope. 2. It should
be as concise and lucid as possible; which means that it should contain nothing but rules: useful
informations and even examples should be relegated into a commentary, or a collection of examples,
separate and distinct from the code; and further, that it should be free of every sort of verbosity,
especially of repetitions; and, last but not least, that it should contain only rules the discarding
of which would cause a damage greater than the gain achieved by improving in this way the simplicity, conciseness and lucidity of the whole. 3. The rules should be in accord with their objectives,
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in our case with the functions of the catalogue. 4. Each rule should also be in accord with all others;
they should be arranged into a logical structure and be free of contradictions, at least as far as
this is compatible with the trichotomy of the catalogue functions. 5. Each rule should posses a
clear-cut meaning, so that doubts concerning the border-lines of the field covered by each should
be reduced to a possible minimum. This implies the necessity, first, of using an absolutely precise terminology; second, of giving for the application of each rule criteria that determine with the utmost
clarity and definiteness the exact boundaries of the field to be covered by that particular rule —
this sub-principle includes, obviously, a wholesale dismissal of all rules and constructions for which
criteria of this kind cannot be found; and third, of avoiding heteronomous criteria, derived from
bibliographically irrelevant circumstances, seeing that his usual equipment does not provide the
cataloguer with information concerning the presence or absence of such circumstances in the particular case in hand.
Although there can be little doubt as to the validity of these principles, most code-makers
do not refrain from occasionally ignoring them. By way of illustrating this the paper shows that
there is not a single one among the above principles, inclusive of the sub-principles, that the compilers
of the Anglo-American Cataloguing Rules have not violated at least once, but more often several
times.
In the second part of the paper all main rules of the decisive part of a cataloguing code — i.e.
the part containing the rules for the choice and form of heading and entry-word — are scrutinized
item per item from the points of view of the above general principles of rule-making and also from
those of the two specific principles valid for cataloguing codification only, according to which
the anticipations of the reader and besides these also cataloguing traditions have always to be taken
into consideration.
The outcome of the present investigation is that if the efficiency of codes as well as catalogues
is to be enhanced, a considerable part of present rules ought to be jettisoned altogether.
The appendix offers the draft of a code compiled on these lines.

A HELYFOGALOM A TÁRGYSZÓALKOTÁSBAN*
PÁLVÖLGYI ENDRE

I.
Az utóbbi években könyvtárainkban megnövekedett az érdeklődés a tárgyszókatalógus iránt. A korábbi merev ellenállás megszűnt, elterjedésének elvi
akadályai ma már nincsenek. Hozzájárult ehhez az a körülmény is, hogy kiderült: a szisztematikus katalógusok oly sokat hangoztatott előnye, az azonos
tudományág körébe tartozó anyag együtt-tartása, a rokonterületek közötti öszszefüggések feltárása csupán fikció! Egyrészt a katalógus használója számára
mindenképpen közömbös, hogy a kutatott szakterülettel rokon témát tizenöt
vagy százötven fiókkal arrébb kell-e keresnie; másrészt a szisztematikus katalógusok alapjául szolgáló szakrendszerek, a tudományok rendkívül gyors fejlődése következtében kivétel nélkül elavultak, napról napra nehezebben képesek megfelelni a korszerűség követelményeinek. Az egyik legelterjedtebb szisztéma, az ETO mellett felhozható érv, a nemzetközi egyöntetűség szintén semmivé foszlott az utóbbi évek változtatásai, a táblázatok gyökeres revíziója
következtében, sőt, e rendszer könyvtári célra történő felhasználása — legalábbis
átmenetileg — jelentősen megnehezedett.
Ennek ellenére hazai viszonylatban a tárgyszókatalógus még mindig ritkaságszámba megy, magyar szakirodalma pedig alig van. 1 A magyarázatot többnyire abban szokták keresni, hogy a külföldön sokfelé bevált tárgyszavas elrendezés bevezetéséhez előbb még ki kellene dolgozni a magyar nyelv speciális
adottságait figyelembe vevő szabályokat. Éppen ezért azt terveztük, hogy a
budapesti Egyetemi Könyvtár immár kétévtizedes gyakorlatára támaszkodva
kidolgozzuk .és közreadjuk a korábbiaknál korszerűbb, tökéletesített tárgyszószabályzatunkat, hogy más hazai könyvtárak megismerhessék tapasztalatainkat, munkamódszereinket, és azt — megfelelő kritikával — gyümölcsözően hasznosíthassák, továbbfejleszthessék.
Az új szabályzat előmunkálatai során azonban kiderült, hogy bár a nyelvi
problémák nem lényegtelenek, jelentőségüket alaposan eltúlozták. A tulajdonképpeni nehézségek nem a nyelvvel kapcsolatosak, hanem a következetes katalógusszerkesztési elvek hiányából fakadnak! Bizonyára lesznek, akik kétkedve olvassák fenti megállapításunkat, hiszen az elterjedt nézet szerint a
* A tanulmányban kifejtett nézetek nem képviselik az Egyetemi Könyvtár hivatalos
álláspontját, a könyvtár nem tervezi tárgyszókatalógusának átalakítását. A cikket ennek
•ellenére közöljük, mert esetleg gyümölcsöző vitát indíthat el. Szerk.
1
Dicséretreméltó kezdeményezés volt a KMK kiadásában, Szilágyi Tibor szerkesztésében
megjelent szöveggyűjtemény a jelentősebb külföldi anyagról: A tárgyszó és a tárgyszókatalógm. Bp. 1968.
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tárgyszóalkotás problémáit a külföldi szakirodalom már alaposan kielemezte,
szabályait kidolgozta és közreadta.
A rendelkezésünkre álló szakirodalom valóban igen bőséges, de nem képes
egyértelműen válaszolni a legegyszerűbb — vagy legalábbis annak látszó —
problémákra sem. Nem alakult ki egységes terminológia a tárgyszó és részei
elnevezésére, vitatott az interpunkciós jelek használata, illetve jelentése, eldöntetlen, mikor szabad eltérni Л, természetes szórendtől és mikor nem (inverzió),
megoszlanak a nézetek az egyes- és többesszám használatát illetően, nincs meghatározva, mit is jelent tulajdonképpen a legszűkebb fogalom elve stb.
Mindebből az következik, hogy a szabályok magyar viszonyokra történő
alkalmazása előtt még számos elvi problémát is tisztázni kell!
II.
Ha a tárgyszóaJkotás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó művekből és a különféle szabályzatokból megfelelő megoldásokat nem is kölcsönözhetünk, viszont segítségükkel könnyűszerrel összeállíthatjuk a megoldásra váró
problémák listáját: a világ különböző részein ui. nagyjából ugyanazokra a kérdésekre keresik a választ.
A tárgyalt problémákat négy nagyobb csoportra oszthatjuk. I. Általános
jellegű, elvi kérdések: 1. a tárgyszókatalógus fogalmának meghatározása, feladatai, viszonya más tárgyi katalógusokhoz, előnyei, illetve hátrányai a szisztematikus katalógusokkal szemben, különböző válfajai, 2. a katalógus szerkesztési alapelve (pl. a legszűkebb fogalom elve), 3. a tárgyszavak szerkezete
(egyszerű és összetett), alkotórészei (fő-, al- és melléktárgyszó), fajtái (tárgyi,
személyi, földrajzi, helyi, népi, nyelvi, időbeli, formai stb.), a tárgyszavak egymáshoz való kapcsolata (rangsor, sorrend), 4. a feltárás mélysége, a feldolgozásra kerülő dokumentumok körének meghatározása, 5. az egy műről készülő
tárgyszavak (kartonok) száma.
II. Az általános jellegű kérdések és a tulajdonképpeni szerkesztési szabályok között átmeneti helyet foglalnak el a tárgyszóalkotás nyelvi (szótani,
grammatikai, helyesírási stb.) problémái: 1. a tárgyszóként felhasználható szavak fajtái (összetett szavak, szólások, mondatszerű szerkezetek, bevett kifejezések stb.), 2. az egységes szóhasználat elve, 3. szinonimák és homonimák kezelése, 4. pleonazmusok, 5. választás az idegen és saját nyelvi formák között, 6. rövidítések feloldása, 7. idegen szavak írásmódja, 8. egyes- és többesszám használata, 9. konkrét fogalmak előnyben részesítése az absztrakt fogalmakkal szemben, 10. természetes szórend vagy invertálás, 11. névelők, prepozíciók (a magyarban képzők, ragok) elhagyása vagy figyelembevétele.
III. A tárgyszavak kategóriáiról rendelkező szabályok: 1. tárgyi (tematikus) tárgyszavak használata, 2. személynevek, egyesületek, intézmények, vállalatok, pártok stb. nevei, 3. helynevek, földrajzi elnevezések, nép- és országnevek, etnikai fogalmak, 4. időfogalom, 5. formai tárgyszavak.
IV. Módszertani kérdések: 1. a tárgyszavak feltüntetésének módja, 2. a kartonok külső formája, 3. a besorolás rendje, 4. a katalógus készítéséhez felhasználható segédeszközök, indexek.
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Joggal vetődik fel a kérdés: ha a szakirodalomban tárgyalt problémák
köre valóban ilyen csekély, s ha a felmerülő kérdések ennyire kikristályosodottak, akkor mi az oka, hogy a reájuk adott válaszok oly nagy mértékben
eltérnek egymástól? A nehézségek részben objektív, részben szubjektív forrásokból erednek. Az objektív nehézségeket csak az egyes konkrét példák tanulmányozása során tárhatjuk fel, a szubjektív tényezők tömören a következőkben foglalhatók össze: a szakemberek nem képesek függetleníteni magukat bizonyos történetileg kialakult nézetektől, elismert tekintélyektől, a hazájukban
vagy könyvtárukban kialakult gyakorlattól.
Talán mindez érthetőbbé válik, ha nem általánosságban beszélünk róla,
hanem egy konkrét kérdéssel kapcsolatban részletesen megvizsgáljuk egyrészt
a külföldi szerzők állásfoglalásait, rámutatunk megállapításaik esetleges gyengeségeire, másrészt ismertetjük az EK gyakorlatát, ennek hibáit, és végül megkíséreljük megoldani a problémát.
A kérdés, amelyet vizsgálni fogunk, a helyfogalom szerepe a tárgyszókatalógusban.
III.
A művek választott tárgyukat gyakran nem általánosságban, nem valamennyi összefüggést figyelembe véve, nem minden részletre kiterjedően dolgozzák fel, hanem különféle szempontok szerint, ilyen vagy olyan vonatkozásban leszűkítve, korlátozva. Ilyenkor a művek témájának pontos meghatározása
csak a kiterjedési kört korlátozó szempontok, tényezők figyelembevételével,
meghatározásával lehetséges.
Nyilvánvaló, hogy ezeket a korlátozó, közelebbről meghatározó tényezőket, jegyeket a tárgyszóban is fel kell tüntetni. Nem ilyen nyilvánvaló azonban
az, hogy mikor és milyen formában történjék ez? A meghatározó jegyek bizonyos fajtáinak katalogizálási módszereit illetően a legellentmondásosabb gyakorlat uralkodik. Ebbe a kategóriába tartoznak elsősorban az un. helyfogalmak.
Az egyszerűség kedvéért az alábbiakban helyfogalomról szólva nem teszünk különbséget a földrajzi tulajdonnevek: világrészek, országok, országrészek, tartományok, tájak vagy közigazgatási egységek, megyék, járások, kerületek nevei (pl. Magyarország. Dunántúl, Hegyalja, Baranya megye); településnevek: városok, községek; a tájban található természetes vagy mesterséges alakulatok és építmények: felszíni formák, hegyek, hegységek, erdők, dombok, sziklák, völgyek, óceánok, tavak, folyók, szigetek, árkok, rétek, források,,
mocsarak, illetve puszták, tanyák, utak, utcák, parkok, terek, udvarok, hidak,
várak, templomok, múzeumok stb. (pl. Csörsz árka, Országház, Lánchíd) között, és idetartozónak tekintjük a népneveket is, amelyek jelentésük szerint
lehetnek főnévi és melléknévi használatúak, de elsődlegesen mégis inkább melléknevek.2
A helyfogalom egyike a leggyakrabban előforduló korlátozó jegyeknek,
ennek ellenére mindeddig még nem sikerült megnyugtató megoldást találni a
2
A mai magyar nyelv rendszere. 1. köt. Bp., 1961. 218. p. és Temesi Mihály—Rónai
Béla: A leíró magyar nyelvtan alapjai. Kézirat. Bp., 1964.
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katalógusban való alkalmazására. A különböző módszerek egész skáláját kínálja számunkra a szakirodalom, a helyfogalomnak a főtárgyszóba történő
következetes kiemelésétől a legváltozatosabb szempontok alapján végzett szelektálásán keresztül a szinte teljes kirekesztésig valamennyi megoldásnak vannak szószólói és ellenzői.
Tekintsünk most át néhány megoldási lehetőséget, vizsgáljuk meg, milyen
választ adnak a következő kérdésekre: 1. szerepelnie kell-e a tárgyszóban a
helyfogalomnak? 2. ha igen, akkor fő- vagy altárgyszóként? 3. ha nem valamennyi előforduló helyfogalmat kell főtárgyszóban szerepeltetni, akkor mi
a kritériuma annak, hogy figyelembe vesszük-e vagy sem?
IV.
A jó szabály az, amelyik analógiákra épül, és csak ha nyomós érv szól
ez ellen, akkor szabad hasonló esetekben különbözőképpen eljárni. Fenti alapelv értelmében az volna a legtermészetesebb, ha a hely fogalom ugyanolyan szabályok alapján nyerne megoldást, mint az ugyancsak nem a tárgyi fogalmak
kategóriájába tartozó személyi fogalmak és az időfogalom, melyekkel kapcsolatban szinte teljes az egyetértés.
Nézzük először, mi az eljárás a személynevek esetében? A szabályzatok
a személyneveknek adják az elsőbbséget minden más fogalommal szemben,
beleértve a tárgyi fogalmakat is, ha a személy életéről, munkásságáról vagy
nézeteiről van szó. A személyi fogalmak esetében fel sem merül a kérdés, hogy
szerepeljenek-e a tárgyszóban minden esetben, és egyértelmű a válasz arra a
kérdésre is, hogy főtárgyszóban kell-e szerepelniök? Ennek oka abban keresendő, hogy a személyi fogalom egyesíti magában mindazt, ami a dokumentum
tartalmát illetően elsődleges, és egyszersmind tökéletesen eleget tesz a legszűkebb fogalom elvének. A személy csaknem kivétel nélkül domináló, pregnánsabb, meghatározóbb érvényű minden más számba jöhető fogalomnál. A vele
kapcsolatban álló tárgyi fogalmak jelentősége másodrendű. Például egy Ricardo
közgazdasági nézeteiről szóló kiadvány nem érdektelen a közgazdaságtan történetét kutatók számára sem, mégis nyilvánvaló, hogy a tárgyszóalkotás alapelvével nem volna összeegyeztethető, ha az egyes közgazdászok életéről, tevékenységéről, hatásáról stb. megjelent valamennyi dokumentumot „Közgazdaságtan" tárgyszó alatt kívánnók szerepeltetni. Más szóval az egyes személyek
élete, működése, tettei, alkotásai számára a legalkalmasabb tárgyszó az illető
személy neve; a szakterület viszont, amelyen működött, alárendelt szerepet
játszik. A személyi fogalmak alakját (nyelvi alak) illetően pedig azért nincsenek nehézségek, mivel ezekre vonatkozóan csaknem kivétel nélkül elfogadják
a leíró katalógus szabályainak érvényességét.
Akadnak természetesen olyan dokumentumok is, amelyeknél a személyi
fogalom, noha esetleg még a mű címében is szerepel, nem jelentős, a tárgyalt
téma nem kapcsolódik szorosan a személyhez, vagy ha igen, mégsem tekinthető
teljességgel alárendeltnek. Ilyenkor — ezek az esetek egyébként elég ritkák —
nincs akadálya annak, hogy a műről tárgyi fogalom alatt is készüljön főtárgyszó. Ebbe a kategóriába tartozik pl. a Magyarország története Mária Terézia
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korában с. mű, vagy a Párizs Victor Hugo regényeiben. Az első esetben a kiadvány nem Mária Teréziáról szól, az ő neve csupán kormeghatározóként, időfogalomként szerepel a címben, tárgyszó nem készül róla. A másik esetben a
könyv Hugo műveiről és a korabeli Párizsról, utóbbi történetéről, kultúrájáról,
művészetéről egyaránt tartalmaz információt, ezért érdemes Párizsról is főtárgyszót készíteni.
A személyi fogalmak és a helyfogalmak között bizonyos analógia kétségkívül fennáll. Ami egy személy életrajza, az valamely hely (ország, város, nép
stb.) esetében az illető hely története; a személy tettei megfelelnek a hely társadalmi, politikai, gazdasági fejlődésének, és így tovább.
Vannak azonban jelentős eltérések is, hogy csupán egyet említsünk*, a személyek teljes homogenitása a helyfogalmak heterogén voltával szemben, személyek esetében mindig azonos nagyságrendű fogalmakról van szó, nincsenek tágabb vagy szűkebb fogalmi körök, mint a földrajzi, közigazgatási foglalmaknál
(ország, megye, város, község stb.).
Aki a helyfogalmakat az analógia értelmében a személyi fogalmakhoz hasonlóan kívánja kezelni, annak minden olyan művet, amelynek tárgya földrajzilag, etnikailag, nyelvileg stb. meghatározott, illetve korlátozott, ezen fogalmak neve alatt kell tárgyszavaznia. A modern gyakorlatban azonban alig
találunk ilyen következetes megoldást, talán az erlangeni Egyetemi Könyvtár
szabályzata az egyetlen, amelyik tárgykörre való tekintet nélkül a helyfogalmat
teszi főtárgyszóvá, 3 akár szűk, akár tág fogalomról van szó: „Ha személy- és
helynevek találkoznak, akkor a személynév lesz a tárgyszó, a helynév az altárgyszó, . . . Minden más esetben a helynév a főtárgyszó."4
Az erlangeni döntés határozott, következetes, egyértelmű, és tagadhatatlanul követi az analógiákat. Más kérdés, hogy megoldja-e a problémát? A szabályzatról közzétett. recenziójában Hans-Erich Teitge azon véleményének ad
hangot, hogy a helyfogalom előtérbe helyezése következtében az erlangeni tárgyszókatalógus tárgyi katalógusból „országkatalógussá" változott. Hozzáteszi
még azt is, hogy az erlangeni és a szisztematikus katalógusok között mindössze
annyi a különbség, hogy az előbbiben betűrendben sorakozik az anyag. Teitge
szerint jobb volna, ha országnevek alatt csak azok a tárgyi fogalmak szerepelnének, amelyek „egyértelműen" az illető országhoz kapcsolódnak, vagy
amelyeket aligha keresnek másutt. Ilyenek — szerinte — pl. a történelem, a
földrajz, a bel- és külpolitika, az államszervezet és „más hasonlók".5
Valóban, ha ezt a megoldást választjuk, egy-egy helyfogalom neve alatt
(pl. Magyarország, Németország) kartonok ezrei, tízezrei gyűlhetnek össze,
mégpedig a legkülönfélébb tárgyakról szóló művek címleírásai. Teitgével ellentétben mégsem abban látjuk a bajt, hogy elszaporodnak a helyfogalmak, még
kevésbé abban, hogy a tárgyszókatalógusban betűrendben sorakozik az anyag,
hiszen azért tárgyszókatalógus. Sokkal nagyobb veszély rejlik abban, hogy
3

Regeln für den Schlagwortkatalog. Eine Gemeinschaftsarbeit aus der UniversitätsBibliothek Erlangen. 2. verb. Aufl. Erlangen, 1958.
4
13. §.
5
ZfB 1959. 141. p.
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a dokumentum tulajdonképpeni tárgyáról, magáról a témáról egyáltalán nem
készül főtárgyszó.
Ez a probléma már egy évszázada foglalkoztatja a szakembereket, és erre
hivatkozva vetették el Cutter megoldását, anélkül, hogy — meg kell kockáztatnunk ezt az állítást is — teljes egészében megértették volna! Cutter a helyfogalmak elsődleges volta mellett szállt síkra, amikor kimondotta: azt a művet,
amely általános tárgyról szól, különös tekintettel valamely helyre, a helyfogalom alatt kell tárgyszavazni, a tárgyról pedig csak utaló készül.6 Ennek
értelmében a New England madárvilágáról szóló kiadvány „New England"
tárgyszó alá kerül, „Madártan Id.: New England" utalóval. Cutter eljárását
azzal indokolja, hogy a csoportképződést, az osztályok kialakulását csak így
lehet elkerülni, mivel igaz, hogy a „Madártan, New England" önmagában specifikus tárgyszó, de ha a körülötte besorolásra kerülő többi tárgyszóval összefüggésben vizsgáljuk {„Madártan", „Madártan, Amerika", „Madártan, Skócia"
stb.), akkor valójában osztály-tárgyszó lesz belőle. Ezzel szemben a helyfogalom alatt besorolt különböző tárgyi fogalmak (madártan, növénytan, történelem stb.) nem alkotnak osztályt, mivel nem részei New Englandnek, csupán
különböző szempontból vizsgálják azt. A tárgyszókatalógus célja ui. az, hogy
a dolgokat (objektumokat) egyszerre tárja fel minden oldalról, a szisztematikus
katalógusé viszont az, hogy sok objektumnak egy meghatározott oldalát mutassa be egyszerre.7
Azt mondottuk fentebb, hogy bírálói nem értették meg, mit is akart Cutter
kifejezni ezzel a szabályával. Valóban, a fogalmazás nem egyértelmű, „általános
tárgy"-ró\ beszél, és Coates joggal veti szemére, hogy elmulasztotta meghatározni, mit ért tulajdonképpen „általános tárgy" alatt? e Ez a — Cutternél egyébként teljességgel szokatlan — pontatlanság az oka annak, hogy a legtöbben úgy
értelmezik, mintha csak bizonyos meghatározott tárgyakkal kapcsolatban ismerte volna el a helyfogalom elsődlegességét, mintha nem-általános tárgyakkal
kapcsolatban nem kellene tekintettel lenni a helyfogalomra, mintha „speciális
tárgy"-ró\ szóló művek még ha különös tekintettel vannak is valamely helyre,
tárgyi fogalom alá kerülhetnének.
Ez azonban tévedés, Cutter szavainak helytelen értelmezésén alapszik.
Cutter „általános tárgya" egészen más, mint az újabban sokat emlegetett ún.
tágabb fogalmak. Nála „általános tárgy" minden olyan tárgyi fogalom, amely
előfordulhat különböző helyi vonatkozásban, vagy minden helyi vonatkozás
nélkül is. Ellentéte, a specifikus tárgy viszont olyan egyedi dolog, tárgy, jelenség, vagy személy, amelyik — éppen specifikus volta következtében — helyileg
már eleve meghatározott, helyfogalom hozzákapcsolására tehát nincs is szükség. Ezt bizonyítja, amit szabályának magyarázataként az érmekkel foglalkozó
művekről mond: az általános művek „Numizmatika"
tárgyszót kapnak, az
6
Charles A. Cutter: Rules for a printed dictionary catalogue. Washington, 1876. 68. §
39. p. A hely fogalmakkal kapcsolatos nézeteit változtatás nélkül adta közre szabályzatának
negyedik — utolsó — kiadásában is, Ch. A. Cutter: Rules for a dictionary catalog. 4. ed.
rewritten. Washington, 1904. 165. §
7
I. m. 39. p. (4. ed.: 68. p.).
8
E. J. Coates: Subject catalogues. Headings and structure. London, 1960. 35. p.
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-egyes érmekről szólók az érem neve alá kerülnek (pl. „Mária Terézia-tallér"),
egy bizonyos ország érmeiről szólók az illető ország neve alá.9 Az utóbbi esetben a tárgy általános (numizmatika), de a mű nem, mivel helyileg meghatározott! Még világosabban kitűnik ez a 85. §. magyarázata kapcsán felsorolt példákból. Itt általános tárgyként említi a „Kereskedők", „Jogászok", „Művészek" csoportját, alárendelt tárgyként pedig azokat az egyéneket, akik ezekbe
a kategóriákba tartoznak; hasonlóképp általános tárgy egy város, specifikus
tárgyak azok a személyek, akik az illető városban laknak, ott születtek stb.;
általános tárgy a történelem, specifikus valamelyik uralkodó vagy államférfi,
általános az irodalom, specifikus egy szerző. Nyilvánvaló, hogy ha a tárgyszó
egy művész, író, jogász, egy megye vagy város neve, akkor ezek mellett nincs
szükség a helyfogalom feltüntetésére.
V. .
Kérdés, vajon helyesen járunk-e el, ha a legkülönbözőbb tárgyakkal foglalkozó műveket csupán a helyfogalom alatt tartjuk nyilván a katalógusban?
Vajon ha lemondunk a tárgyi fogalmak főtárgyszóban történő feltárásáról
minden olyan esetben, amelyben az illető tárgyi fogalom nem önállóan, vagy
más tárgyi fogalommal kapcsolatban, hanem valamely helyfogalommal együtt
szerepel, akkor nem követjük-e el azt a hibát, hogy a lényeges helyett a lényegtelent, az esetlegest, az elhanyagolhatót, az olvasó szempontjából feleslegeset,
vagy legalábbis másodrendűt ragadjuk meg? Hátha azoknak van igazuk, akik a
tárgyszókatalógusban tárgyi fogalmakat akarnak találni, és nem földrajzi elnevezéseket? Ebben az esetben a helyfogalmat alárendelt jelentőségűnek, a tárgyi
fogalmakat viszont mindenkor elsődlegesnek kell tekintenünk, és ennek megfelelően előnyben kell résztesítenünk.
Az analógia elvéről ebben az esetben sem kell lemondanunk, csupán nem
a személyi, hanem az időfogalom analógiáját vesszük alapul. Az időfogalmak
esetében ui. bár fordított, de a személyi fogalmakhoz hasonlóan szintén egységes az eljárás: az időfogalom általában a tárgyalt téma időbeli kiterjedését
jelöli; azt, hogy a mű mettől meddig foglalkozik tárgyával. Ilyenkor az időfogalom semmiképp sem kerül főtárgy szóba, csak altárgy szóként fordul elő.
Ritkábban az idő a mű tulajdonképpeni tárgya (periodizációs kérdések, adott
történelmi korszak tartamának meghatározása, a korszak jellemző sajátosságai,
földtörténeti korok stb.), ilyenkor az időfogalom a főtárgyszó.
H a az időfogalmat választanánk mintául, abból indulva ki, hogy az időfogalmakkal való rokonság — legalábbis az esetek egy részében — már a megfogalmazásból is önként adódik, hiszen ha az időfogalom az időben, akkor
a helyfogalom a térben határozza meg a tárgy kiterjedését, annak az lenne
a következménye, hogy a helyfogalmak nem kerülhetnének főtárgyszóba. Ebben
az esetben ellentétbe kerülnénk katalógusszerkesztési alapelvünkkel, a legszűkebb fogalom elvével, nem volnánk képesek megakadályozni az osztályok képződését, hatalmas anyag gyűlne fel néhány igen tág, általános fogalom alatt.
9
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Mert ha igaz is, hogy az időfogalom időben, a helyfogalom térben határozza
meg a tárgy kiterjedését, a két fogalom közötti analógia ezzel lényegében végéhez is ért, további rokon vonások nem mutathatók ki az idő- és a helyfogalmak
között. Nézzünk egy példát: senkinek sem jutna eszébe helyteleníteni, hogy
a Magyarország története a XVIII. században c. kiadványról nem készül főtárgyszó a XVIII. század alatt, ugyanakkor annak eldöntése, hogy a mü „Történelem", vagy „Magyarország" alatt szerepeljen inkább, már feltétlenül vitát
váltana ki. Egyetlen szerzőt sem tudunk idézni, aki a hely fogalomnak a főtárgyszóból történő egyetemes kirekesztése mellett szállna síkra. Ez azt jelenti,
hogy a helyfogalmat nem tekinthetjük feleslegesnek, elhanyagolhatónak. Nem
akkor készítünk jó tárgyszókatalógust, ha abban csak tárgyi fogalmakat szerepeltetünk. Nem az a baj, hogy helyfogalmak kerülnek főtárgyszóba, hanem
csak az, hogy a velük kapcsolatos tárgyi fogalmak nem kapnak főtárgyszót.
VI.
Amint látjuk, a helyfogalmakra nem alkalmazható mechanikusan sem a
személyi fogalmak, sem az időfogalmak esetében bevált módszer. Logikusan
kínálkozik a megoldás: készüljön főtárgyszó mind a hely-, mind a tárgyi
fogalom alatt!
Cutter világosan látta, hogy „az egyetlen kielégítő módszer a kettős tárgyszavazás a helyi és a tudományos tárgy alatt, — vagyis egy Kalifornia geológiájáról szóló müvet például mind »Kalifornia«, mind »Geológia« alá be kell
sorolni, és ezt a gyakorlatot úgy kell megvalósítani a katalógusban, hogy a földrajz iránt érdeklődő ne legyen kénytelen a Kaliforniáról szóló müveket »Növénytan«, »Geológia«, »Természettudomány«,
»Paleontológia«, »Állattan«, és
tucatnyi hasonló tárgyszó alatt keresgélni, és a természettudóst se kelljen »Kalifornia«, »Anglia«, »Oroszország«, és más helyek nevéhez utasítani, hogy megtalálja a különböző geológiai értekezéseket"10
Kétségkívül ez a legegyszerűbb, a legcélravezetőbb és egyben a legkényelmesebb megoldás. Általános érvényű szabály megalkotását tenné lehetővé, éspedig olyan szabályét, amelynek alkalmazása a könyvtáros számára semmiféle
nehézséget sem okozna, és egyben az olvasó igényeit a legmesszebbmenőkig
kielégítené.
Felvetődik ugyan vele kapcsolatban az a két probléma, amelyekről a IV.
és V. fejezetben (a személyi és az időfogalmakkal kapcsolatban) már szóltunk,
nevezetesen, hogy igen nagy mennyiségű anyag halmozódnék fel egy-egy helyfogalom alatt, illetve nem lehetne elkerülni a csoportok képződését a tárgyi fogalmak alatt. Ezeket az elméleti jellegű aggályainkat azonban könnyűszerrel
félretehetnénk, ha nem kerülnénk szembe egy sokkal súlyosabb gyakorlati nehézséggel: a kettős besorolás következtében a tárgyszókatalógus rendkívüli módon felduzzadna, és ez nemcsak súlyos költségtöbblettel terhelné a könyvtárakat,
nemcsak a katalógus elhelyezése okozna komoly gondot, de erősen megnehezítené a katalógus használatát is.
10

62

I. m. 67. §. 39. p. (4. ed.: 164. §.).

Maga Cutter is kénytelen belátni, hogy „mivel a tárgyszavaknak ez a bősége a katalógust igen terjedelmessé tenné, Általában kénytelenek vagyunk választani ország és tudományos tárgy között."11
Minthogy a személyi fogalmak azért kerülnek főtárgyszóba, mert dominálnak a tárgyi fogalmakkal szemben, az időfogalmak viszont azért nem alkalmasak főtárgyszónak, mivel alárendelt jelentőségűek, a helyfogalmakról
pedig kiderült, hogy mindkettővel mutatnak hasonlóságot, de egyszersmind
lényegesen el is térnek tőlük, és ezért sem az előbbi, sem az utóbbi esetében alkalmazott módszer nem felel meg számukra, továbbá minthogy a kettős tárgyszavazás ellen igen nyomós érv szól, ezért a szakemberek egy része úgy látja,
általános érvényű, ún. generális szabály kidolgozására nincs lehetőség, a probléma egységes, valamennyi előforduló esetre érvényes rendezéséről végleg le kell
mondani. Helyette hozzáláttak, hogy kikeressék azokat az eseteket, amelyekben a helyfogalom a személyi fogalomhoz hasonlít jobban, vagyis pregnánsabb
a vele kapcsolatban álló tárgyi fogalomnál, és hasonlóképp meghatározzák
azokat az eseteket, amikor az időfogalommal mutat közelebbi rokonságot, azaz
nem játszik domináló szerepet. Ha sikerül olyan fogódzókat találni, melyek
segítségével eldönthető, mikor „pregnáns" a helyfogalom és mikor nem, akkor
ez egyszersmind lehetővé teszi annak eldöntését is, mikor készüljön róla főtárgyszó, és mikor kell megelégednie az altárgyszó szerepkörével.
Szakemberek egész sora próbálkozott meg e feladat megoldásával. Különféle speciális szabályokat állítottak fel, kiválasztották azokat a tárgyi fogalmakat, témaköröket, tudományágakat, amelyek — szerintük — a helyfogalommal
kapcsolatba lépve utóbbiakkal szemben alárendelt szerepet játszanak, és amelyeknek tárgyi fogalom alatt történő besorolása ezért szükségtelen. Logikusnak
tartották, hogy ha vannak olyan szakterületek, amelyek esetében elegendő a
helyfogalom alatti tárgyszavazás, akkor a többieknél viszont elégséges csupán a
tárgyi fogalom figyelembe vétele.
Sajnos ezzel sem sikerült minden problémát kielégítően megoldani. A módszer leglelkesebb hívei is kénytelenek elismerni, hogy a tárgyak csoportosítása
önmagában nem elég.
Kiderült, hogy egy és ugyanazon tárgyi fogalom másként viselkedik, attól
függően, milyen fajta helyfogalommal kerül kapcsolatba. Nem elegendő tehát
a tárgyi fogalmak szétválasztása, különbséget kell tenni a helyfogalmak különféle csoportjai között is. Ilymódon meglehetősen bonyolult szabályok születtek*
szaporodott a kivételek száma, következésképp bizonytalanná vált az ezekre
támaszkodó gyakorlat.
A javaslatok között volt olyan, amelyik az esetek nagy részében a helyfogalomnak juttatta az elsőség jogát, és csak csekélyszámú esetben részesítette vele
szemben előnyben a tárgyi fogalmakat. Ugyanazok a kifogások merültek fel
ezzel kapcsolatban, mint a helyfogalom elsődlegességét hangoztató tétellel szemben, hiszen gyakorlatilag valóban alig különbözött a helyfogalom teljes primátusát vallókétól. Kiútkeresés közben mind nagyobb súlyt helyeztek a tárgyi fogalmakra, fokozatosan mind több helyfogalmat irtottak ki a főtárgyszóból,,
11
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amivel viszont mind jobban megközelítették az ellenkező végletet, holott arról
már bebizonyosodott, hogy hibás.
Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, bemutatjuk a különféle szelekciós kísérletek néhány ismertebb változatát.
VII.
Roloff kézikönyvének12 második kiadásában a hely- és tárgyi fogalmak
találkozását a tárgyszóképzés „egyik legnehezebb kérdésének" mondja,13 a harmadik kiadásban14 azonban már csupán „nagyjelentőségűnek" tekinti. Ebből
arra következtethetnénk, hogy időközben — neki vagy másnak — sikerült a
problémát kielégítően megoldani. Valójában a könyvben ismertetett elvek és
szabályok nem változtak a két kiadás között eltelt tizennégy esztendő leforgása alatt.
Roloff a helyfogalmak minél szélesebb körű korlátozását propagálókkal ellentétben nemcsak arra mutat rá, hogy ha a helyfogalom főtárgyszóba kerül,
akkor egy-egy helyfogalom alatt nagy anyag gyűlik fel az összes rávonatkozó
tárgyi fogalmakból a művészettől egészen a pillangókig, hanem igen helyesen
arra is, hogy ha viszont a tárgyi fogalmak kerülnének főtárgyszóba, akkor ezek
alatt halmozódna fel egészségtelenül sok helyfogalom.15 Felismeri és regisztrálja
a helyfogalmakban rejlő igen erős tendenciát, amely arra irányul, hogy főtárgyszóvá tegye a helyfogalmat.16 A megoldást — Kind hatására17 — „meglehetősen
bonyolult és felhasználásukat tekintve sok lehetőséget nyitva hagyó szabályok
felállításában" látja.18
A gyakorló katalogizálók előtt közismert tény, hogy minél bonyolultabb
egy szabály, annál nehezebb annak alkalmazása; továbbá, hogy az a szabály,
amelyik többféle értelmezési vagy alkalmazási lehetőséget enged meg, nem tekinthető többé szabálynak. Roloff esetében ismét bebizonyosodik ennek az
„előítéletnek" helytálló volta.
Első szabálya igen egyszerű. Kimondja, hogy a helyfogalmak általában főtárgyszóba kerülnek, mert lehetőség szerint az egy helyfogalomra vonatkozó
összes anyagot együtt kell tartani. 19 Noha az „általában" és a „lehetőség szerint"
már eleve biztosítja a szabály tetszés szerinti megszegését, Roloff szükségesnek
tartja még külön hozzáfűzni: elképzelhető, hogy valamelyik könyvtárban fontosabbnak tartják a tárgyi fogalmat a helyfogalomnál, és ezért az előbinek biztosítják az elsőbbséget.20 A maga részéről ezt csak bizonyos megszorításokkal
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tartja helyesnek. A helyfogalmak számának csökkentése indokolt, de csak ha ún.
szűkebb tárgyi fogalmakról van szó (ilyen szűkebb fogalom pl. a „Barokk építészet"), tág tárgyi fogalmaknál semmiképp sem engedhető meg a tárgyi fogalom
főtárgyszóba emelése (ilyen tág fogalmak: „Építészet", „Történelem", „Művészet" stb.), mert ez a szisztematizálás irányában hatna. Később még egyszer viszszatér erre a problémára: „Minél speciálisabb egy tárgyi fogalom, annál kevésbé szükséges a vele összekapcsolt helyfogalomra tekintettel lenni "^
Az ismertetett szabályon kívül több másik intézkedik a részletkérdésekről,
ezek azonban meglehetősen zavarosak, ellentmondók, és főképp nem segítenek
annak eldöntésében, mikor tekintendő a tárgyi fogalom elég tágnak ahhoz,
hogy a helyfogalom legyen a főtárgyszó, és mikor annyira szűknek, hogy utóbbit háttérbe szorítsa?
Mindeme gyengéi ellenére Roloff kétségtelen érdeme, hogy nem engedi
meggyőzni magát — legalább elvileg — a helyfogalom másodlagos voltáról,
nincs olyan szabálya, amely kimondaná, hogy meghatározott tárgyi fogalmak,
ha helyfogalommal vannak kapcsolatban, ne helyfogalom alatt kapjanak főtárgyszót. Példáiból sem következtethetünk teljes bizonyossággal, mivel ezek
— akárcsak szabályai — nem egyszer megbízhatatlanok, ellentmondanak egymásnak. Az egyik példában 22 az „építészet" és a „dinoszaurusz" helyfogalom
alá kerül, de nem tudhatjuk, hogy a képzőművészet az építészettel azonos elbírálás alá esik-e, még kevésbé, hogy a dinoszauruszt régészeti, őslénytani, vagy
állatföldrajzi, ökológiai jelenségnek kell-e tekintenünk?
Az viszont bizonyos, hogy a politikai, jogi, gazdasági, történelmi, földrajzi, néprajzi, helytörténeti, topográfiai kérdések, valamint az általános természetű kultúrjelenségek (nyelvészet, irodalom, történetírás) irodalma a helyfogalom alatt kap főtárgyszót.23
Roloff elmosódó szabályai nem teszik lehetővé, hogy szabályzatát besoroljuk az erlangen! mellé, mint olyat, amely a helyfogalom alatti következetes
tárgyszavazást írja elő. Általános szabályával ellentétben bizonytalan kísérleteket tesz a tárgyi fogalmak tematikai kategorizálására is, tehát a szelekciós módszerekhez áll közelebb. Továbbá a kétértelműség, határozatlanság, bizonytalanság nyitotta kisajtó mellett még egy másikat is feltár az egyéni megoldások számára: felvillantja a tágabb és szűkebb fogalmak különbözőképpen történő tárgyszavazásának lehetőségét.
VIII.
Igen részletesen foglalkozik a helyfogalom problémájával Drtina könyve,21
és pontosan az ellenkező következtetésre jut, mint Roloff. Elöljáróban megállapítja, hogy nem véletlenül szokták a hely fogalmat a tárgyszókatalógus
„Achilles-sarkának" nevezni, s hogy megfelelő szabályok hiánya ingadozásokra
21

I. m. 138. p. 367. sz. jegyzet.
12c. §.
23
12f. §.
24
Jaroslav Drtina: Predmetovy katalog. Praha, 1957., az alábbiakban a német fordítás
lapszámaira hivatkozunk: Der Schlagwortkatalog. Leipzig, 1961. 74. p .
22

5 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V.

65

és következetlenségre vezetett a gyakorlatban. Drtina véleménye szerint a
helyfogalmak — ő „földrajzi tárgyszavakról" beszél — túlságosan nagy számban történő alkalmazása nagyobb könyvtárak tárgyszókatalógusaiban káros
következményekkel jár, mivel nagy és heterogén csoportok keletkezéséhez vezet.
Ennek elkerülése érdekében olyan szabályokat kíván kidolgozni, amelyek nemcsak a felesleges kettős tárgyszavazást küszöbölik ki, hanem egyúttal elejét
veszik a tartalmilag nem rokon anyag földrajzi fogalmak alatt bekövetkező
felhalmozódásának is.25
Itt egy pillanatra meg kell állnunk, hogy fel tegyünk egy igen fontos kérdést:
miért van szükség a tárgyszókatalógusban a „tartalmilag nem rokon anyagok"
felhalmozódásának kiküszöbölésére? Miért tartja Drtina károsnak, ha a helyfogalmak alatt ..heterogén" csoportok keletkeznek? Egyetlen választ adhatunk
csupán*, bizonyára azért, mert nincs tisztában a tárgy szókatalógus alapvető
sajátosságaival, lényegével. A tárgyszókatalógustól semmi sem áll távolabb,
mint hogy tartalmilag rokon anyagot halmozzon fel, erről eleve le kellett mondania. Éppen ellenkezőleg, alapvető célkitűzése az, hogy tartalmilag nem-rokon
anyagát formai szempontok szerint (azaz betűrendben) sorolja fel. Drtinától
tehát aligha remélhetünk sikeres megoldást, hiszen már elvi kiindulása is hibás.
Arra a kérdésre: „mely esetekben lehet a földrajzi fogalom főtárgy szó?"
válasza a következő: akkor, ha a dokumentum témája, tulajdonképpeni tartalma valamely ország, vidék vagy hely maga, vagyis az illető földrajzi fogalmat a dokumentum különféle szempontokból tárgyalja, és ennek következtében
a mű tárgyának megjelölése nem is volna másként lehetséges, hiszen egész sereg
különféle tárgyi fogalmat kellene felsorolni. Viszont ha a helyfogalom („földrajzi fogalom") egy tárgyi vagy személyi fogalom kiterjedési körének meghatározására, korlátozására szolgál, abban az esetben a helyfogalom nem szerepelhet fő tárgy szóban.26
Drtina úgy véli, hogy noha ez csak általános útmutatás, a fogas kérdést
ezzel mégis megoldotta. Nem is tesz ezután egyebet, mint hogy utal Dikovszkaja elveire, anélkül azonban, hogy világosan megmondaná, egyetért-e velük,
vagy helyteleníti azokat? Nézzük ezek után a Dikovszkaja alapján idézett példákat: ezek szerint helyfogalom (pontosabban: országnév) alatt kell tárgyszavazni a földrajzi, történelmi, gazdaságföldrajzi műveket, továbbá a nemzetközi kapcsolatokról, szerződésekről, törvényekről szóló dokumentumokat, de
tárgyi fogalom alá kerülnek azok, amelyek valamely ország flórájáról, iparáról
vagy gazdaságpolitikájáról szólnak.
Azt, hogy egy ország földrajza mennyivel kapcsolódik szorosabban az országhoz, mint annak flórája; hogy gazdaságföldrajza miért jellemzőbb rá, mint
ipara vagy gazdaságpolitikája, ne firtassuk. Dikovszkaja példáinak egy része
enélkül is ellentmond Drtina szabályának, amely kimondja, hogy az a mű
tárgyszavazható az ország alatt, amelynek témája maga az ország, és amely
többféle szempontból tárgyalja a kérdéses helyet: a nemzetközi kapcsolatok,
szerződések, törvények esetében ez semmiképp sem helytálló.
25
28
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Akárhogy is vélekedik Drtina az előbbi példákról, a maga részéről csaknem teljesen kiküszöböli a helyfogalmat a tárgyszókatalógusból, pontosabban
a főtárgyszóból. Koncepciójának labilis voltát maga is érezhette, mert végezetül még hozzáteszi, hogy mindez természetesen csak az általános gyűjtőkörű
könyvtárakra vonatkozik, szakkönyvtárak esetében merőben más a helyzet.
Ez utóbbiak számára kifejezetten ajánlatos a helyfogalmak „széleskörű felhasználása", akár invertált formában is, ami „bizonyos esetekben" kettős besorolást jelent, egyet a hely fogalom, egyet a tárgyi fogalom alatt.27
Mindössze három kérdés marad tisztázatlan Drtina módszerével kapcsolatban. Az első: hogyan, milyen szempontok alapján használják a szakkönyvtarák „széles körűen" д. helyfogalmat; a második: melyek azok a „bizonyos esetek", amelyek kettős tárgyszavazást tesznek szükségessé; s végül: miért jó a
szakkönyvtárban az, ami nem jó az általános gyűjtőkörű könyvtárakban?
IX.
Igen tanulságos Helmut Kind idevágó nézeteinek tanulmányozása. 28 Kind
különbséget tesz ún. „szűkebb értelemben vett helyfogalmak" (falvak, városok,
járások) és ún. „népi-földrajzi fogalmak" (földrészek, országok, népek és néptörzsek között, és az utóbbiakkal foglalkozik részletesebben.29 Elődeinek megoldási kísérleteiről szólva elmondja, hogy közülük sokan egységes eljárásra törekedtek, és ezért olyan szabályokat állítottak fel, amelyek a „népi-földrajzi
fogalmakat" előnyben részesítik a tárgyi fogalmakkal szemben. Nem tagadja,
hogy a földrajzi szempontból kiinduló könyvtárhasználók számára ez a legelőnyösebb, hátránya azonban, hogy egy-egy földrajzi fogalom alatt idővel áttekinthetetlenül nagy mennyiségű tárgyi fogalom halmozódik fel.30
Már több ízben szó esett róla, hogy a helyfogalom alatt felgyűlt nagyszámú tárgyi fogalom semmivel sem rosszabb, mint a tárgyi fogalom alatt felgyűlt helyfogalmak sokasága, sőt, amint később látni fogjuk, több szempontból
jobb is! Most azonban kövessük tovább Kind okfejtését.
Kind nem azt a következtetést vonja le az említett tényből, amit pl.
Drtina, vagyis hogy a helyfogalmak számát a lehető legkisebbre kell csökkenteni, hanem megpróbálkozik a szelekcióval. Úgy véli, hogy a népi-földrajzi
fogalmak bár többnyire tágkörűek és tartalmilag szegényesek, bizonyos esetekben viszont igen pregnánsak és meghatározó erejűek. Az előbbi esetben a tárgyi
fogalomnak van nagyobb jelentősége, az utóbbiban azonban a népi-földrajzi
fogalmaknak.31 Ez az oka annak, hogy nem lehet egységes szabályt megállapítani, hanem a körülményektől függően különbözőképpen kell eljárni.32 A logikus eljárás az volna, ha a népi-földrajzi fogalom kerülne főtárgyszóba olyan27
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kor, amikor az a hangsúlyosabb, és a tárgyi fogalom akkor, amikor ezen van a
hangsúly. Mindeddig azonban senkinek sem sikerült meghatároznia, hogy mikor
„pregnáns" a népi-földrajzi fogalom, és mikor nem az, minthogy nincs olyan
objektív kritérium, amelynek segítségével el lehetne dönteni, mikor tekinthető
egy fogalom hangsúlyosnak, és mikor nem?33
Kind foglalkozik azokkal a kísérletekkel is, amelyek mechanikus, formális
módon meghatározzák azokat a tárgyi fogalmakat, amelyek ha népi-földrajzi
fogalmakkal kerülnek kapcsolatba, altárgyszóba kerülnek, ugyanakkor a többi
tárgyi fogalom mindig főtárgyszóként szerepel. Leggyakrabban a történelem,
földrajz, néprajz és politika azok a tárgykörök, amelyeket a népi-földrajzi fogalom alá szoktak rendelni, legalábbis Kind szerint, aki megfeledkezni látszik
az irodalomról és a nyelvészetről. H a egyes tudományokon (tehát a történelmen, földrajzon stb.) belül csak kisszámú fogalomra érvényes ez a szabály, akkor sok esetben megfelelő lehet, de valamennyi előforduló esetben semmiképp,
mivel formális meggondolásokra épült. Még ha beérnénk a fentebb felsorolt
négy tárgyi fogalommal, akkor is nyomban felvetődik a kérdés, mi a teendő
pl. a különböző német törzsekről vagy a Szovjetunió gazdaságföldrajzáról szóló
művek esetében?34
Kind úgy véli, mindebből világos, hogy valamennyi módszer hibás. A népiföldrajzi fogalmat nem lehet minden esetben főtárgyszóként alkalmazni, de
nem volna helyes teljességgel mellőzni sem. Nem lehet meghatározni, mikor
hangsúlyos, de hibás a formális szelekció is, nem lehet kiválogatni azokat a
tárgyi fogalmakat, amelyekkel kapcsolatba lépve a népi-földrajzi fogalmaknak
főtárgyszóban a helyük. Mi van akkor még hátra? „A fogalmi kapcsolatok tartalmi oldalának vizsgálata", válaszolja Kind, 35 ennek révén el lehet dönteni,
mikor milyen eljárásra van szükség.
A tartalmi vizsgálat eredményeként megállapítja; két eset van, amikor a
népi-földrajzi fogalom pregnáns és meghatározó erejű más fogalmakkal szemben. Az egyik az, amikor a népi-földrajzi fogalom a tárgyi fogalommal valaminő állandó kifejezést („eine Art von stehenden Ausdruck") alkot. Ilyenek:
„das deutsche Volkstum", „die Französische Revolution", „das europäische
Problem". Sajnos Kind nem vesz annyi fáradságot, hogy megmagyarázza, mit
ért állandó kifejezésen, vajon ebbe a kategóriába tartozik-e pl. a német egység,
a közelkeleti kérdés, a vietnámi háború, a perzsa szőnyeg, a holland kakaó
vagy a svájci csokoládé?
A másik kategóriába azok a népi-földrajzi fogalmak tartoznak, amelyek
„tisztán földrajzi-helyismereti" vagy „teljes egészében történelmi-politikai" természetű, általánosabb tárgyi fogalomhoz járulnak. 30
Minden más esetben a tárgyi fogalom lesz a főtárgyszó, a népi-földrajzi
fogalom pedig — vesszővel elválasztva tőle — altárgyszóba (Kind „mellék33
34
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tárgyszó"-oak nevezi) kerül PL: „Kereskedelem, Németország", „Jog, Németország", „Nyelv, német" stb.37
Ennyit mond a kérdésről Kind könyvének bevezető, elvi részében, és ez
bizony alig különbözik attól a formális megoldástól, amelyről éppen ő állapította meg, hogy használhatatlan. Ami új benne, az az állandó kifejezések területén tett engedmény, és az, hogy a népi-földrajzi fogalmak mellett altárgyszóba kerülő tárgyi fogalmak körét minden korábbinál szűkebbre vonta.
Kind elképzeléséről újabb részleteket tudhatunk meg a könyv második
részében közölt szabályzatból. Sajnos az itt közölt meghatározások elég ködösek, nehézkesek, fogalmazásuk az érthetetlenség határát súrolja, és olykor többféleképpen értelmezhetők, mintha szándékosan kerülné a határozott, világos
distinkciókat.
Már láttuk, hogy Kind különbséget tesz a helyfogalmak különböző típusai
között: más elbírálás alá esnek az ún. „szűkebb értelemben vett hely fogalmak",
vagyis a falvak, városok, járások és városállamok nevei,38 és ismét más szabályok érvényesek az ún. „népi-földrajzi fogalmakra". Ez utóbbi kategóriába
tartozik az első kategóriából kirekesztett valamennyi fogalom, vagyis a nagyobb területekre vonatkozó elnevezések, a népi és törzsi nevek (pl.: Németország, Európa, Dél-Amerika, Harz, Majna-vidék, arabok, hunok).39
Következzék ezután maga a szabály: „Ha a hely fogalmak más, nem koordinált [vagyis nem mellérendelt, hanem alá- vagy fölérendelt] fogalmakkal
lépnek kapcsolatba, akkor az lesz közülük a főtárgyszó, amelyik a másik fogalommal specifikus, szűkebb körű fogalmat
alkot.im
Amennyiben fenti követelménynek az ún. szűkebb értelemben vett helyfogalmak eleget tesznek, csaknem kivétel nélkül főtárgyszóba kerülnek.41 Kind
a következő példákat sorolja fel: berlini biedermeier, berlini családok, hallei
söripar. Érvényes a szabály egyesületek, intézmények, intézetek, kulturális létesítmények, újságok esetében is, amennyiben helyi megkötöttséggel rendelkeznek,
pl.: naumburgi dóm, berlini nyilvános tudományos könyvtár, Rostocki Régészeti Társulat.42
Nem lesz főtárgyszó a szűkebb értelemben vett helyfogalom, ha a vele
kapcsolatban álló másik fogalom fizikai személy, egy cég neve, vagy ha a tárgyi fogalmat kísérő helymegjelölés nem játszik szerepet. Az első esetben a személyi fogalmak elsődleges volta érvényesül, a második kivételes csoportba a
szilárd helyi kötöttség nélküli egyesületek, intézmények és azok a kongreszszusok tartoznak, amelyek székhelyüket rendszerint évente változtatják. Kind
példái: Stendhal Rómában; baromfi-kiállítás, Weimar, 1948; mainzi filozófuskongresszus, 1948; Kultúrszövétség Németország demokratikus megújítására.43
A többi, vagyis nem szűkebb értelemben vett helyfogalmak, tehát az ún.
37
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„népi-földrajzi fogalmak" (országok, földrészek nevei, fizikai földrajzi elnevezések, népnevek) csak akkor lehetnek főtárgyszavak, ha 1. valamely másik
ország- vagy népnévvel vannak összekapcsolva (pl. „Brazíliai németek", „Iturinégerek"); 2. a tárgyi fogalommal állandó kifejezést alkotnak (pl. „Francia
forradalom", „Német Birodalmi Vasút", „Krími háború", „Német törzsek"),
ilyenkor legtöbbször melléknévi alak szerepel a főtárgyszóban; 3. kifejezetten
földrajzi vagy történelmi-politikai jellegű, általánosabb értelmű tárgyi fogalomhoz járulnak, éspedig legtöbbször főnévi alakban, a Németország földrajzáról szóló mű tárgyszava tehát:
Németország
= ált., monográfia
egy német történelmi munkáé:
Németország
(történelem)
a német külpolitikával foglalkozó értekezése pedig:
Németország
(külpolitika)
a „Das Staatsdenken in Deutschland seit der Reformation" с műé:
Németország
(politikai filozófia, újkor).44
Van még egy további szabály is, talán a legzavarosabb valamennyi közül, amelyik az összes helyfogalomra érvényes, a szűkebb értelemben vettekre
és a „népi-földrajzi fogalmakra" egyaránt. Eszerint főtárgyszóba kerül a helyfogalom akkor, ha egy másik fogalom a helyfogalomnak bizonyos meghatározott kapcsolatára, vonatkozására, összefüggésére mutat rá (pl. Varsó újjáépítése, Németország megszállása, Németország és Európa a XIX. században.) 43
A most ismertetett szabályok megértéséhez nagymértékben hozzájárul Kind
azzal, hogy felsorolja azokat a tárgyi fogalmakat, amelyekkel összekapcsolva
a „népi-földrajzi fogalmak" nem lehetnek főtárgyszavak. Ezek a következők:
jog, művészet, irodalom, nyelvészet, továbbá a különböző természettudományok.
A földrajz és a történelem említésekor — mint már láttuk — Kind igen
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy csak a „tisztán", „kifejezetten"
földrajzi,
történelmi jellegű fogalmak kaphatnak „népi-földrajzi fogalmat" főtárgyszóul.
Most ezt is bővebben megmagyarázza: ha a „népi-földrajzi fogalom" olyan
történelmi vagy földrajzi fogalommal áll kapcsolatban, amely egy más (nem
történelmi vagy földrajzi) tudományterülethez tartozó fogalommal alkot összetételt, akkor ez az összetett fogalom már nem tekinthető „tisztán" földrajzi
vagy történelmi fogalomnak, ezért a „népi-földrajzi fogalom" nem kerülhet
főtárgyszóba. Ilyenek pl. a gazdaságföldrajz, a kultúrtörténet, a kultúrpolitika.46
44
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összegezve az eddigieket, Kind elgondolásában keverednek a helyes észrevételek a teljesen elhibázottakkal. Kétségkívül igaza van abban, hogy minél
szűkebb a helyfogalom, annál kevésbé lehetséges mellőzni a tárgyszókatalógusból, márpedig ha altárgyszóba utaljuk, azzal lényegében örökre elrejtettük
a könyvtár használói elől. Hasonló a helyzet az igen tág körű helyfogalmakkal,
ellenkező előjellel: minél általánosabb, minél nagyobb, minél közismertebb [!!],
minél bővebb irodalommal rendelkezik, annál könnyebb szívvel mondhatunk
le főtárgyszóba kerüléséről. Tévedés viszont azt hinni, hogy a helyfogalmak
Kind-féle megosztása megoldhatná a problémát, hiszen a határ nem mindig
azonos, nemcsak a helyfogalmak elvont rangsorától (város, járás, ország stb.)
függ, vajon szűk vagy tág fogalomról van-e szó, hanem — amint épp az imént
utaltunk rá — változik az azonos kategóriába tartozó helyfogalmak esetében is
attól függően, nagyobb vagy kisebb kiterjedésű (város, járás), közismert, híres,
történelmi jelentőségű stb., nagy irodalommal rendelkezik róla a könyvtár vagy
sem. Csak valamennyi említett tényező figyelembevételével mondhatjuk ki —
ha ugyan egyáltalán kimondhatjuk —, hogy bizonyos helyfogalom mellőzhető.
Kind katalógusában Ghana, Biafra, Laosz és még egész sor ország nevénél a rendelkezésre álló irodalomnak csak csekély töredékét találnánk meg, viszont tízezer karton között kellene kutatnunk Berlin, Párizs vagy London neve alatt.
Mi értelme elbújtatni azt az esetleg csak néhány művet, amely egy-egy országról, megyéről, tájegységről a könyvtár rendelkezésére áll, de véletlenül nem a
Kind által „engedélyezett" tudományágakról szól?
Nem más a helyzet azokkal a tárgyi fogalmakkal sem, amelyek szűkebb
értelemben vett helyfogalmakkal állván kapcsolatban, úgyszintén elmerülnek
a katalógus átláthatatlan mélységeiben.
Nem szerencsés az „állandó kifejezések" fogalom bevezetése sem, a legszerencsétlenebb pedig az, hogy a „tartalmi elemzés"-hö\ a nyelvek és az irodalom mellett előforduló „népi-földrajzi fogalmak" mint nem eléggé pregnánsak kerülnek ki. Hogy miért helyesebb a német nyelvet „Nyelv", a német történelmet „Németország" alatt tárgyszavazni, mint — mondjuk — megfordítva,
arra nem próbál választ adni, de hiába is próbálná meg, úgysem sikerülne.
Kind attól fél, hogy egy-egy helyfogalom alatt áttekinthetetlenül sok
tárgyi fogalom halmozódna fel, ha a „népi-földrajzi fogalmak" számát nem
korlátoznánk, de megfeledkezik arról, mire vezet az általa javasolt megoldás?
Még elképzelni is hátborzongató, mekkora anyag gyűlik fel „Jog", „Irodalom",
„Nyelv", „Művészet", és más hasonló tárgyszavak alatt!
Végeredményben Kind nem képes a gyakorlatban jól alkalmazható szabályokat alkotni; a helyfogalmak különböző típusainak elhatárolása, különválasztása azon felül, hogy nem oldja meg a problémát, megnehezíti az eligazodást az olvasó számára is, aki nehezen érti meg, miért keres az egyik helyfogalom alatt sikerrel, és miért sikertelenül a másik alatt? Nyilván arra a meggyőződésre jut, hogy azért nem talál semmit, mert nincs is a könyvtár anyagában.
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X.
Könnyed, elegáns, nagyvonalú és semmitmondó a francia szabvány.47 Bár
elismeri, hogy „nem könnyű eldönteni, melyik legyen a főtárgyszó" a hely- és
tárgyi fogalom közül,48 végül mégis a tárgyi fogalmat részesíti előnyben, és
csak valamely adott hely földrajza, intézményei, műemlékei, továbbá a városi
létesítmények esetében engedi át a helyfogalmaknak az elsőséget (pl.: „Bretagne,
földrajz", „Marseille, Kereskedelmi Kamara", „Párizs, Cbaillot palota"). Főtárgyszóba kerül a helyfogalom természetesen olyankor is, amikor a hely a mű
tulajdonképpeni tárgya,49 ebbe a kategóriába tartozónak tekinti a szabvány
a történelmi műveket,50 és — legalábbis bizonyos esetekben — a nyelvészeti
kiadványokat. 51 Viszont nem a helyfogalom alatt sorolja be az irodalmat (ez
utóbbira csak az altárgyszavakkal foglalkozó szabályokból és példákból következtethetünk).52
Az eddig elmondottak nem érdemelnek figyelmet, inkább a szabvány szelleme az, ami miatt érdemes foglalkoznunk vele. Készítői ui. egyáltalán nem
helyeztek súlyt a helyfogalommal kapcsolatos problémák egyértelmű szabályozására, bizonyára úgy okoskodtak, miért pont ők oldják meg azt, ami még
senkinek sem sikerült? Nem túl nagy meggyőződéssel ismertetik a fentebb elmondottakat, majd nyomban hozzáteszik, hogy leghelyesebb a kettős besorolás
minden olyan esetben, amelyben erre „mód van",53 és ilyenkor az, ami az egyik
kartonon altargyszóként szerepel, a másikon főtárgyszóvá lesz és az élre kerül
(pl.: „Orvostudomány, Egyesült Államok", illetve „Egyesült Államok, orvostudomány"). A tárgyszavaknak ez a fajta megforgatása, invertálása, fakultatív,
a könyvtárosnak kell eldöntenie, hogy a könyvtár jellegétől függően szükség
van-e rá, vagy sem?54
A szabályzat tehát mindent rábíz a katalógus készítőire, és a bíráló nem is
tudja, hogy ezt a rendkívüli rugalmasságot érdemének vagy hibájának rója-e
fel? Kétségtelen, hogy kitér az egyértelmű, határozott válasz elől, viszont lehetővé teszi, hogy a felvillantott szelekciós eljárás korlátolt egyoldalúságát a körültekintőbb katalogizálók korrigálhassák.
XI.
Coates mielőtt saját módszerét ismertetné, kritikusan áttekinti elődeinek
próbálkozásait. Megállapítja, hogy a mai könyvtári gyakorlat az esetek többségében másként kezeli a helyfogalmakat, mint Cutter idejében tette, ameny47
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nyiben a tárgyi fogalmat részesíti előnyben a helyfogalommal szemben.55 A legtöbben elismerik ugyan, hogy vannak kivételes esetek, amikor a helyfogalomnak
főtárgyszóba kell kerülnie, nincs azonban egyetértés atekintetben, mikor és mire
érvényes ez a kivétel? A nehézség — mondja Coates — valószínűleg onnan ered,
hogy a helyfogalomtól való félelem következtében bizonytalanság lett úrrá a
szakemberek körében, nem tudják eldönteni, hogy a helyet csupán a vele kapcsolatban álló dolog (tárgy) tulajdonságának, sajátságának tekintsék-e, vagy
önálló fogalomnak, amelynek az összefüggésben szereplő másik összetevő csak
puszta része? Vagyis a franciaországi székesegyházakat pl. olyan székesegyházaknak kell-e tekinteniük, amelyek bizonyos különleges helyi sajátságokkal rendelkeznek, vagy Franciaországnak, mint egésznek részeiként fogják fel őket?56
Szinte úgy érzi az olvasó, Coates kénytelen védelmébe venni a helyfogalmakat, attól félve, hogy végleg kiszorulnak a katalógusból. Ez nem véletlen,
a fejlődésnek szükségszerűen ide kellett vezetnie, mert amint felmerült a kétség:
szükség van-e minden esetben a helyfogalomra, majd miután kiderült, hogy
számukat korlátozni lehet, már nem volt megállás az úton: a katalógus annál
jobb, annál világosabb és főként annál kevesebb „felesleges" kartont tartalmaz,.
minél több esetben sikerül bebizonyítani, hogy a hely fogalomra nincs szükség.
Innen már csak egyetlen lépés, és kimondható: a helyfogalom egyáltalán nem
kerülhet főtárgyszóba. Coates még amolyan középutas, a tárgyszó alkotórészeinek, összetevőinek egymáshoz való viszonyát, kölcsönös kapcsolatát, rokonságát vizsgálja, mert ezek volnának hivatva megszabni az összetevők sorrendjét.
A helyfogalom esetében úgy véli, a másik, tehát a tárgyi fogalom vizsgálatából
kell kiindulni.
A dokumentumokban helyi korlátozással tárgyalt tárgyi fogalmak helyileg nem mind egyformán meghatározottak. Például az angol és német esztergályozási módszerekről szóló két könyv, témáját illetően, közelebb áll egymáshoz, mint — mondjuk — az a két könyv, amelyek a brit és a német adórendszerről szólnak. Ezen elv alapján Coates összeállítja a főbb tudományok sorrendjét, annak megfelelően, milyen mértékben meghatározóak rájuk vonatkozóan a helyfogalmak. Táblázata a következő: 1. földrajzi és biológiai jelenségek, 2. történelmi és társadalmi jelenségek, 3. nyelv és irodalom, 4. művészet,
5. filozófia és vallás, 6. műszaki tudományok, 7. természettudományok. 57
Kétségkívül igaza van abban, hogy a helyi különbségek, vagyis a helyfogalmak jelentősége, sokkal nagyobb az első három kategóriánál, mint a többieknél. A kérdés az, hol vonható meg pontosan a határ? A konvencionális modern gyakorlat a helyfogalmat teszi főtárgyszóvá az első három esetben, de
kizárja a biológiát. A Library of Congress nem használ helyfogalmat a negyedik kategóriába tartozó művekre, de — bizonyos esetekben — az ötödik kategóriába tartozó tárgyaknál igen.58 Sőt, még a rangsor elején álló tudományágaknál is vannak nehézségek, ezekről sem beszélhetünk úgy, mintha minden53
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kor azonos módon viselkednének, mert míg a tág fogalmak valóban jelentős
mértékben meghatározottak helyileg, addig a körükbe tartozó szűkebb fogalmakról nem mondható el ugyanez. PL: „Franciaország, állatok" és „Franciaország, csalogányok" nem egyenértékű, mivel a franciaországi és a görögországi
fauna között valóban van különbség, de a franciaországi csalogányok és a görögországi csalogányok között aligha.59
Ilyen és ehhez hasonló meggondolások alapján végül is Coates a következő tárgyi kategóriákra kívánja korlátozni a helyfogalmakból képezhető főtárgyszavak körét: földrajz, geológia, történelem, társadalomtudományok,
nyelvészet, irodalom, állat- és növényszociológia, növényi és állati organizmusok nevei. Az itt felsorolt tudományterületeken végzett kutatások, pl. történetírás, irodalomkritika stb., nem tartoznak e szabály hatálya alá, ezeket tárgyi
fogalmak alatt kell tárgy szavazni, földrajzi altárgyszavakkal. 80
Coates elég bőkezű, a kiadványok tetemes része helyfogalmak alá kerül,
és nem hallgatja el aggályait a szűkebb tárgyi fogalmakkal kapcsolatban sem.
Tegyük hozzá, még más nehézségek is adódnának, ha szabályait a gyakorlatban is alkalmazni próbálná. Pl. a földmágnességnek egy adott földrajzi helyen
bekövetkező változásairól szóló mű az 1. vagy a 7. kategóriába tartozik-e?
Semmi sem indokolja, hogy a történetírást és az irodalomkritikát kiemelje általános szabálya alól. Különösen furcsa ez az irodalomkritika esetében, hiszen
ez éppoly szerves része valamely nemzet irodalmának, irodalmi életének, mint
az irodalom vagy az irodalomtörténet.
Coates, és a többi szelekciós kísérlet végeredményben nem tesz egyebet,
mint két nélkülözhetetlen tényező közül, anélkül, hogy indokoltan tehetné, az
egyikről lemond. Mivel képtelen eldönteni, hogy a kettő közül melyik a felesleges, egyiknek is, másiknak is veszni hagyja a felét, és közben azzal vigasztalja magát, hogy ha a fele el is veszett, a másik fele mégis megmaradt.
Igaz, ha elmarasztaló ítéletét nem is képes indokolni, az életben hagyottak
kiválasztását nem teljesen vaktában végzi, igyekszik a „pontosabbat" megmenteni, egyéni elbírálásra azonban nem lévén lehetősége, csoportos végzéseket
hoz. Márpedig ami érvényes a csoportra, nem mindig érvényes a csoport egyes
tagjaira.
XIT.
A szelekciós próbálkozások sikertelenségének legékesebb bizonyítéka a
Library of Congress nagymúltú és'nagyhírű tárgyszókatalógusa. Ennek a katalógusnak tulajdonképpen nincs is szabályzata, alaposan kidolgozott szabályok
helyett egy csodálatos tárgyszó-index, néhány általános irányelv, és a többévtizedes gyakorlat felhasználásával igyekszik áthidalni a felmerülő nehézségeket. Az eljárást azzal indokolják, hogy olyan általános érvényű szabályok
kidolgozása, amelyek segítségével a katalogizáló minden előforduló tárgyról
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helyes, megfelelő tárgyszót tudna készíteni, eddig megoldhatatlannak bizonyult,61 a tárgyszójegyzék viszont lehetővé teszi, hogy megkeressék benne a feldolgozandó műnek legjobban megfelelő, már meglevő tárgyszavakat, vagy ha
ilyenek nincsenek, a már meglevők mintájára újat szerkesszenek.62
Nem könnyű tájékoztatást szerezni arról, miyen módon jár el a Library
of Congress tárgyszókatalógusa a helyfogalmakkal kapcsolatban. Haykin ismert
művében63 a legapróbb részletkérdéssel is foglalkozik, erre azonban hiába keresünk nála választ. Nem feledékenységből hallgat róla, hanem azért, mert
a katalógusban alkalmazott gyakorlat annyira következetlen, hogy egyszerűen
nem lehet definiálni. Ha mégis meg akarunk tudni róla valamit, mindent a
tárgyszó-indexből kell kikövetkeztetnünk.
Vizsgálódásaink eredményét röviden a következőképp foglalhatjuk össze:
helyfogalmak alkotják a főtárgyszót a földrajz, a történelem, a nyelvészet, az
irodalom és a vallás körébe tartozó tárgyi fogalmak mellett, úgyszintén altárgyszóba kerülnek a következők: útleírások, térképek, klíma, határok, népszámlálás, történeti földrajz, gazdasági helyzet, ipar, kereskedelem, kereskedelmi politika, gazdaságpolitika, társadalmi élet és szokások, politika, kormányzat, diplomáciai kapcsolatok, gyarmati kérdés, honvédelem, alkotmányjog,
alkotmánytörténet, statisztika, demográfia, kulturális élet, tudományos társaságok és intézmények, civilizáció, egyháztörténet,, végül az újságok és a folyóiratok.
A jog nem szerepel a fenti felsorolásban, mivel tárgyi fogalom alatt kap
főtárgy szót. Ez azt jelenti, hogy a nem jogi vonatkozású kereskedelmi témák,
valamint a be- és kivándorlás irodalma esetében másként kell eljárni, mint a
kereskedelmi jogról vagy a be- és kivándorlási jogról szóló művek esetében:
az előbbi helyfogalom, az utóbbi tárgyi fogalom alatt kap főtárgyszót. Az alkotmányjog azonban, noha kétségkívül a joghoz tartozik, helyfogalom alatt
altárgyszóba kerül. A következetesség egyébként sem jellemző a jogi művek
tárgyszavazására: a dán, a német, a bizánci, a kelta, a frank jog (és még sok
más) „Jog" főtárgyszót kap, a hindu, a római, a mohamedán (arab) és a zsidó
jog ezzel szemben helyfogalom alatt található meg („Hindu jog", „Mohamedán
jog" stb.). A művészet ugyanabba a kategóriába tartozik, mint a jog, tárgyi
fogalom alá kerül, és következetesebben engedelmeskedik e szabálynak: „Művészet, mohamedán" és „Művészet, zsidó" tárgyszavak készülnek, a jog rendhagyó gyakorlata itt nem érvényesül, de kivétel azért itt is akad a szabály
alól: az indiánok, és valamennyi indián törzs neve főtárgyszóba kerül („Indiánok, művészet").
Akad ellentmondás az irodalom területén is. Az irodalom és az egyes irodalmi műfajok (költészet, dráma, regény stb.) helyfogalom alatt kapnak főtárgyszót, ez történik a „balladák és dalok", valamint a rájuk vonatkozó iro61
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dalom esetében is. A „dalok"'-kai azonban más az eljárás: ha csak a dalok szövegét tartalmazza a mű, akkor az általános gyakorlatnak megfelelően helyfogalom alá sorolják; ha csak a dalok zenéjével foglalkozik, vagy a szöveggel is
és a zenével is egyszerre, akkor úgy tekintik, mint ami már nem az irodalom,
hanem a zene tárgykörébe tartozik, s mint ilyen tárgyi fogalom alá kerül.
Ugyanígy tárgyi fogalom alatt vannak a himnuszok, a szonettek, és a szatírák
is, akár van közük a zenéhez, akár nincs. A „történetírás" helyfogalom alá
kerül, a „Történetírók" tárgyi fogalom alá, kivéve a görögöket és a latinokat,
akik helyfogalom alatt szerepelnek.
Szaporíthatnék a példákat, de már ennyiből is nyilvánvaló, hogy elvi útmutatás tekintetében az amerikaiaktól nem várhatunk segítséget. Alaposan kidolgozták a formai, terminológiai, helyesírási részletkérdéseket, minden egyebet azonban a tárgyszójegyzékre bíztak. Azt is jegyzékbe foglalták, melyek
azok a tárgyi fogalmak, amelyek helyfogalmakból álló főtárgyszavak mellett
altárgyszóként szerepelhetnek, és megfordítva: melyek azok a tárgyi fogalmak, amelyek helyfogalmakkal altárgyszavazhatók. 64
XIII.
A könyvtári gyakorlatban, a katalogizálási munkában előfordul, hogy ha
több egyformán kielégítő megoldás kínálkozik, azt mondjuk: mindegy, melyiket választjuk, csak az a fontos, hogy a döntés után következetesen kitartsunk
a választott megoldás mellett. Nem volna lehetséges ebben az esetben is ezt
tenni? Követni egy következetlen, de csupán rendszerében, logikailag következetlen tárgyszójegyzék útmutatásait, az ebben rögzített gyakorlatot, és nem
törődni semmi egyébbel? Csábító gondolat, csak le kellene fordítani a Library
of Congress jegyzékét, vagy a Sears-jegyzéket,65 és nincs többé gond arra,
dominál-e valamelyik fogalom vagy sem? A szolgai másolás elleni ösztönös tiltakozáson kívül egyéb ok is van, ami ezt nem engedi meg. Súlyos hiba volna
olyan sémát átvenni, amelyik megnehezíti az olvasók dolgát, akadályozza őket
a szükséges irodalom kikeresésében. Márpedig az amerikai séma ilyen!
Haykin a helyfogalmak háttérbeszorítását indokolva a következőket
mondja: „Valószínűtlen, hogy az olvasó egy melléknévvel jelölt nyelv, etnikai
csoport vagy hely alatt keressen irodalmat valamely nyelvileg, etnikailag vagy
helyileg korlátozott tárgyról, bár — különösen az etnikai csoportok esetében —
a csoport iránti érdeklődés ellensúlyozhatja a tárgy irántit. Ezen az alapon
jeltételezték, bár nem bizonyították be, hogy a francia művészet vagy a francia anonimák és pszeudonimák iránt érdeklődő olvasó sokkal inkább „Művé94
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szét, francia", illetve „Anonimák és pszeudonimák, francia" alatt fog keresni,
mint a megfelelő invertálatlan alakok, vagyis a nyelvi, etnikai vagy helyi melléknevek alatt, ami pedig a tárgy specifikusabb megközelítésének volna tekinthető"™
Nos, ennek feltételezésére semmi alap nincs, és azt hisszük, nem tévedünk,
ha megállapítjuk, hogy Haykin ezzel maga is tisztában van. „Feltételezték, de
nem bizonyították", írja, és nyilván arra gondol, hogy az un. természetes szórend minden kétséget kizáróan jelentősen befolyásolja az olvasókat abban,
hogy a kérdéses anyagot „Francia" alatt keressék. Ha eltekintünk ettől, akkor
nyomban felvetődik a következő kérdés: miért tételezik fel a művészetről és
a jogról azt, mit nem tételeznek fel a politikáról és a vallásról?
A Library of Congress tárgyszókatalógusának jelenlegi szerkesztési módszere, a Haykin említette imént idézett feltételezéssel együtt, nem volna egyébnek tekinthető egy tébolyult elme szüleményénél, ha nem tudnók, hogy hosszú
idő alatt kialakult katalógusról van szó. A történeti fejlődésre gondolva azonban érthetőbbé válik, hogyan keveredett bele az amerikai katalogizálás ebbe az
útvesztőbe. Nagy anyagot tartalmazó katalógus számára a meghonosodott szokások — mindegy, hogy jók vagy rosszak — már annyira nyomasztóak, hogy
könnyebb követni a szokásokat, egyszerűbb kísérletet tenni ezek elvi indokolására, mint gyökeresen szakítani a régivel, és merőben új útra lépni.
Alátámasztja ezt Haykinnek az a kijelentése, amely szerint különbséget
kell tenni általános és szakkönyvtár között, és utóbbiak közül azokban, ahol
az anyag iránti igény elsődlegesen hely szerinti, ott a nagyobb szakterületeket
kifejező tárgyi fogalmak helyfogalmakból képzett főtárgyszavak alá is kerülhetnek, a részletkérdések azonban e könyvtárakban is változatlanul tárgyi fogalmak alatt gyűjtendők össze.67
Drtina hasonló nézeteit bírálva már rámutattunk, hogy a tárgyi fogalmak elsődleges szerepéről szóló tanítás igen gyenge lábon áll, a Library of
Congress óriási anyagával kapcsolatban valóban szerepet játszhatnak ún. általános könyvtári problémák, ezek azonban nem alkalmazhatók a lényegesen
kisebb, bár ugyancsak általános gyűjtőkörű könyvtárakra.
Nem egyik vagy másik, ilyen vagy olyan könyvtárról van szó, hanem arról, hogy egy és ugyanazon könyvtáron belül a különböző olvasók más-más
fogalmat tarthatnak fontosnak, vagy még továbbmenve: egy és ugyanaz az olvasó mást kereshet a katalógusban az egyik napon, és egészen mást néhány nappal később, attól függően, milyen témával foglalkozik, mire van éppen szüksége? A könyvtár jellege, gyűjtőköre nem játszik lényeges szerepet abban, hogy
a katalógusban tárgyi vagy helyfogalmat keresnek-e, általános gyűjtőkörű
könyvtárban is kereshetnek irodalmat földrajzi helyekről és szakkönyvtárakban is érdeklődhetnek tárgyi fogalmak iránt.
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XIV.
A szabályozás nélküli, pusztán a precedensek alapján történő tárgyszavazás egyik előfeltétele a tárgyszójegyzék, a másik: a megfelelő utalóhálózat.
Az olvasó ui. csak akkor képes használni a katalógust, ha minden lehetséges
változatról utaló készül arra az egyre, amely alatt az anyag valóban megtalálható. Utalóhálózatra természetesen minden tárgyszókatalógusban szükség
van, de jóval kevesebb utalót kell készíteni, ha következetes elvek alapján
szerkesztik a katalógust, mint akkor, ha csaknem minden következetlen, esetleges, ellentmondó.
Cutter annak idején, a helyfogalom elsődleges voltának kinyilvánításakor, a háttérbe szorított tárgyi fogalmakról utalók készítését írta elő. A helyfogalmak fokozatos mellőzése új eljárást tett szükségessé az utalózás terén is.
Haykin, aki kevéssel előbb még helyt adott annak a nézetnek, amely szerint
a francia művészetet „Művészet" alatt keresik az olvasók, világosan látja,
milyen következményekkel jár az, hogy bizonyos tárgyi fogalmakat helyfogalmakkal altárgyszavaznak, más tárgyi fogalmak pedig helyfogalmak altárgyszavaiként szerepelnek: „Nem valószínű, hogy ennek oka az olvasó előtt világos"™ ezért utalót kell készíteni azokról a hely fogalmakról, amelyek tárgyi
fogalmak alatt altárgyszóba kerülnek. Ha pl. „Geológia, Illinois" tárgyszó készül, akkor utalni kell „Illinois, geológia"-v6\, mert feltételezhető, hogy az olvasó inkább a helynév alatt fogja keresni az irodalmat, mint a tárgyi fogalom
alatt. Elméletileg minden altárgyszóban előforduló helyfogalomról utalót kellene készíteni, de Haykin nem tartja valószínűnek, hogy egy specifikus tárgy
iránt érdeklődő olvasó is a helyfogalom alatt keresgéljen. Ezért csak átfogó,
szélesebb körű tárgyi fogalmak esetében írja elő, pl. „Japán, geológia Id.: Geológia, Japán", vagy „Japán, vasutak Id.: Vasutak, Japán", de „Japán, porcelán"-ró\ már szükségtelen utalni szerinte.
Más vonatkozásban már láttuk, hogy nem mindig könnyű meghatározni,
melyek a tág és melyek a szűk tárgyi fogalmak, amiből nyilvánvalóan következik, hogy semmiféle reális alap nincs annak eldöntésére, mikor kell és mikor
felesleges utalót készíteni az altárgyszóba szorított helyfogalmakról. H a lelkiismeretesen szerkesztik a katalógust, akkor az esetek jelentős részében szükség
volna rá. Az elmondottak természetesen fordítva is érvényesek, a tárgyi fogalmakról szintén utalni kell mindazon helyfogalmakra, amelyeknek altárgyszavaként az illető tárgyi fogalom előfordul.
Tömören kifejezve, a Library of Congress katalógusában bárhol keresheti
az olvasó a számára szükséges műveket, akár helyfogalom, akár tárgyi fogalom
alatt, valaminő útmutatást feltétlenül talál. Hogy mit, azt előre még a viszonylag gyakorlottabb katalógushasználó sem sejtheti, de reménykedhet. H a szerencséje van, akkor a megfelelő címanyagot; ha nincs, akkor utalókat.
Olyan nagy baj ez? Semmiképp sem előnyös, ha az olvasó túl gyakran
bukkan címek helyett utalókra, mert ez mindannyiszor újabb időtrabló, fáradságos keresést jelent számára. Ha túl gyakran fordul elő, el is kedvetlenítheti,
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de mégsem ez a legfőbb baj. Ahhoz, hogy szabályok nélkül, pusztán, vagy
legalábbis majdnem pusztán utalókkal oldjuk meg a tárgyszavazás kérdéseit,
igen kiterjedt, rendkívül bőséges utalóhálózatra van szükség. Ilyen bőséges,
kiterjedt utalóhálózat kiépítése óriási munkát jelent, olyan munkatöbbletet,
amelyet nem minden könyvtár képes vállalni.
A kiterjedt utalózás teszi tehát elfogadhatóvá a következetlen gyakorlati
megoldásokat, de ugyanez az utalózási metódus egyúttal használhatatlanná
teszi a katalógust. Ennek jobb megértése érdekében néhány szót kell szentelnünk
az amerikai utalózási módszernek is.
XV.
Cutter szabályzata a helyfogalmak alatt tárgyszavazott tárgyi fogalmakról
készítendő utalásokon kívül előírta a kereszthivatkozások tervszerű hálózatának kiépítését is.68 Eszerint az általános tárgyakról hivatkozni kell az alárendelt, valamint a koordinált tárgyakra, és megfordítva: a specifikus tárgyakról
az általánosokra. Haykin szerint úgyszintén hivatkozni kell a széles körű, átfogó tárgyszavakról a specifikus, alárendelt tárgyszavakra, továbbá mind az
általános, mind a specifikus tárgyszavakról a velük azonos nagyságrendű rokon
tárgyszavakra. 70
Hogy az ilyen hivatkozási hálózat kiépítése milyen óriási elméleti és gyakorlati nehézséggel jár, azt még elképzelni sem könnyű. íme, milyen hivatkozásokra gondol pl. Cutter: a korábban említett numizmatika tárgykörben azt tanácsolja, hogy az ország nevéről hivatkozzunk minden egyes éremre* amelyről
irodalom található a könyvtárban, „Numizmatika"-r&\ úgyszintén hivatkozni
kell valamennyi éremre és valamennyi országra, amelyeknek pénzeiről irodalom található a katalógusban. 71 Másik példa ugyancsak Cuttertől: Connecticut
állambeli városok történetéről szóló művek esetében készüljön hivatkozás Connecticutról a megyére, amelyben a város található, a városokra magukra, továbbá a megyékről is az egyes városokra.72 A specifikus tárgyról az általános
tárgyra történő hivatkozásoknál Cutter sem törekszik teljességre, de a „Székesegyházak"-xó\ a „Keresztény muvészet"-re és az „Egyházi építészet"-re való
hivatkozásokat hasznosnak tartja, míg az összefoglaló építészettörténetek,
egyes országok építészettörténetei és a róluk szóló útleírások hivatkozását sem
tekinti feleslegesnek, de ennek eldöntését a katalógus készítőire bízza.73
A Library of Congress gyakorlata lényegében Cutter elveit követi, ha
nem is mindenütt egyformán végletesen, mindenesetre rendkívül kiterjedt módon alkalmazza a hivatkozásokat. A tárgyszójegyzék tanúsága szerint a „Székesegyházak" tárgyszóról hivatkozás történik az alábbiakra: „Építészet, gótikus", „Káptalan", „Kanonokok", és még néhány hasonlóra, továbbá minden
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egyes előforduló székesegyház nevére; a „Székesegyházak" tárgyszóra viszont a
következő tárgyszavakról készül hivatkozás: „Vallásos művészet",
„Apátságok",
„Építészet", „Építészet, gótikus", „Építészet, középkori", „Keresztény művészet", „Egyházi művészet", „Anglikán egyház", „Templomok",
„Egyházmegyék".
„Numizmatika"-ról
hivatkoznak a „Zsetonok"-vs., „Érmek"-xt, „Pecsétek"-те; a „Numizmatika"-та pedig az alábbiakról: „Archeológia", „Történelem", „Történelem, ókori", „Érmek".
„Madarak''-ról hivatkozás készül a „Repülés"-re, a „Díszmadarak"-та, a
„Taxidermiá"-ra, a „Rabmadarak"-та, a „Vadmadarak"-га, a „Kolibrik"-re,
az „Énekesmadarak"-га, a Vízimadarak"-та,
stb.; „Madarak"-га utaló az
„Orintológiá"-ról, hivatkozás a „Germce5e&"-ről.
Haykin bizonyos értelemben csökkenteni kívánja a hivatkozások számát,
és ezért helyesnek tartaná, ha a nagyobb, átfogóbb fogalmak alatt nem sorolnák fel valamennyi, a fogalom körébe tartozó specifikus tárgyi fogalmat, hanem csak ún. általános utalókat készítenének. A „Madarak" tárgyszó általános
utalója pl. így festene: „Id. még a különböző madárfajták neve alatt, pl. kolibrik, bíbicek, halászkamadarak, stb."1* Haykin takarékos módszere azonban nem
segít minden vonatkozásban, nem teszi szükségtelenné, hogy a „Pisa, Campanile" tárgyszóra ne kelljen elkészíteni a következő hivatkozásokat: „Tornyok", „Építészet, középkori", és a következő utalókat: „Ferdetorony, Pisa",
„Pisa, ferdetorony", „Campanile, Pisa"1'3 Ha még hozzátesszük, hogy bizonyos
földrajzi fogalmak indirekt tárgyszavazása következtében az angliai Surrey
grófságban fekvő Clapham geológiai viszonyairól szóló irodalomnak csak földrajzi hivatkozásokból és utalókból háromra van szükség 1.: „Clapham, Anglia
(Surrey) — geológia Id: Geológia — Anglia — Clapham (Surrey)", 2.: „Geológia
— Surrey Id.: Geológia — Anglia — Surrey", 3.'.„Geológia — Anglia — Surrey
Id. még: Geológia Anglia — Clapham (Surrey)" ™
Coates szintén azok közé tartozik, akik korlátozni igyekeznek a hivatkozásokat, de azért a szívbetegségek diagnosztikájáról szóló mű tárgyszavazásával egyidőben (a tárgyszó: „Szív, betegségek, diagnózis") a következőket
szerinte is el kell készíteni (természetesen csak az első ilyen tárgyú mű feldolgozásakor): 1. „Vérkeringés, betegségek Id. még: Szív, betegségek", 2. „Betegségek, orvostudomány Id. még: Vérkeringés, betegségek", 3. „Orvostudomány Id.
még: Betegségek, orvostudomány", 4. „Diagnózis, szív, betegségek Id.: Szív,
betegségek, diagnózis",11
Coates takarékosságát akkor tudjuk igazán értékelni, ha arra gondolunk,
hogy a Library of Congress tárgyszójegyzékében egyedül a „Szív, betegségek"
tárgyszóról a következő hivatkozásokat találjuk: „Ütőértágulat", „Angina pectoris", „Mell, betegségek", „Endocarditis", „Szív, billentyű, betegségek", „Szív,
elhájasodott", „Pericarditis".
74
75
76
77

80

Haykin: i. m. 15. p.
I. m. 43. p.
I. m. 33. p.
Coates: i. m. 139. p.

A sok példát azért tartottuk szükségesnek felsorolni, hogy az olvasó képet
alkothasson magának arról a hivatkozás-mániáról, amely az amerikaiakat hatalmába kerítette. Nyilvánvaló ui,, hogy erre nem feltétlenül volna szükség még
akkor sem, ha tárgyszavazási szokásaik nem elég következetesek. A cél egészen
más: a hivatkozási rendszer segítségével igyekeznek elérni a lehetetlent: egyetlen katalógus, éspedig a tárgyszókatalógus segítségével választ adni olyan kérdésekre is, amelyekre csak a szisztematikus katalógus tud felelni! E törekvés
ősatyja Cutter, ő mondotta ki, hogy a szótárkatalógus „a maga módján" biztosíthatja „az osztályozás és a rendszeresség egyes előnyeit is",78 vagyis egyetlen
katalógussal kívánt eleget tenni két funkciónak, össze akarta egyeztetni a tárgyszókatalógus specifikus elvét a szisztematizálással.
Rendkívül meglepő, hogy erről a törekvésről az angolszászok azóta sem
mondtak le, szünet nélkül és igen behatóan foglalkoznak olyan rendszer kidolgozásával, amely lehetővé tenné, hogy az egy tudományszakhoz tartozó fogalmak közötti kapcsolatokat feltárhassák. Haykin sem titkolja, hogy a hivatkozásoknak (legalábbis egy részüknek) célja nem más, mint a rokontárgyú anyag
összekapcsolása.79 Mindig újabb és újabb — egyre kétségbeesettebb — kísérleteket tesznek arra, hogy a tárgyszókatalógust alkalmassá tegyék a szisztematikus katalógus feladatainak ellátására. Coates szerint például „a specifikusról
a generikusra való hivatkozások nélkül a tárgy szókatalógus nem egyenrangú
tájékoztatási eszköz a szakkatalógussal" ™ és a tárgyszókatalógus két fő problémája közül az egyiknek azt tartja, „hogyan lehet hivatkozások útján rendszerbe foglalni a tárgyak közötti kapcsolatokat"?*
A hivatkozások logikai rendszerének kiépítése már önmagában is olyan
probléma, amellyel nem csak a könyvtárosok, de az elméleti szakemberek sem
képesek megbirkózni. A gyakorlati megvalósítás módszereit, a hivatkozások intenzitását illetően pedig megoszlanak a nézetek. Elméletileg ui. minden egyes
fogalomról hivatkozni kellene valamennyi ugyanazon tudományhoz tartozó
alá-, fölé- vagy mellérendelt fogalomra, továbbá a rokontudományok számbajöhető fogalmaira is. Ez nem valósítható meg, de már az is soknak, terhesnek
bizonyult, amit a Library of Congress véghez vitt e téren. Coates elégedetlen
a library of Congress módszerével, túlburjánzónak, megfelelő alapelvek híján
levőnek tartja,82 és teljes mértékben egyetérthetünk vele, hiszen a katalógusban
másfélszer annyi a kereszthivatkozások száma, mint a tárgyszavaké és altárgyszavaké. A könyvtárosoknak és szakembereknek súlyosabb problémájuk a hivatkozás, mint a tárgyszavazás. A hivatkozások túlterhelik a katalógust, az olvasó számára mind kellemetlenebb, hogy könyvcímek és raktári jelzetek helyett utalók és hivatkozások tömegét találja, és közülük csak hosszantartó, verejtékes munkával tudja kiválasztani a neki megfelelőt, ha ugyan tudja, és nem
ijed meg attól, hogy a katalógus tucatnyi helyén kell keresgélnie, és ezért inkább lemond az egészről.
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Újabban mind több értekezés szerzője bírálja a Library of Congress gyakorlatát, és mutat rá arra, hogy a hivatkozásokat nem egy-egy tárgy alkérdéseinek, vonatkozásainak felsorolására kell felhasználni, mert miközben a könyvtárosok azon fáradoznak, hogy a tárgyszavakat logikus rendbe, szakrendbe
foglalják, közben figyelmen kívül hagyják az olvasó érdekeit, az olvasót ui.
a hivatkozások tömege megzavarja.83 Több könyvtár tárgy szókatalógusából éppen fentiekre tekintettel az utóbbi időben el is távolították a hivatkozásokat. 84
Ugyanakkor más szakemberek szerint még több hivatkozásra volna szükség.83 Ez utóbbiakkal nem érthetünk egyet, semmi szükség arra, hogy a tárgyszókatalógus hivatkozásaiból derüljön ki a tudományos vagy egyéb tárgyi fogalmak kölcsönös kapcsolata, sem arra, hogy elvegye a kenyeret a szisztematikus
katalógus elől.
XVI.
Az összefüggések feltárását célzó hivatkozások tömege alkalmas rá, hogy
használhatatlanná tegye a katalógust. Hasonló veszélyt rejt magában, ha analógiák nélküli, szabályoktól nem korlátozott, következetlen tárgyszójegyzék felhasználásával szerkeszt valaki katalógust, és az ebből fakadó nehézségeket utalásokkal akarja elhárítani, hiszen ha a kereszthivatkozások túlburjánzása alkalmas arra, hogy a tárgyszókatalógust használhatatlanná, vagy legalábbis
csökkent értékűvé tegye, akkor nyilván semmivel sem lenne kevésbé káros az
a megoldás, amelyik a helyfogalmakról tárgyi fogalmakra, a tárgyi fogalmakról helyfogalmakra utal, illetve hivatkozik minduntalan, méghozzá látszólag,
vagy — ami még nagyobb baj — nem is csak látszólag teljesen következetlenül.
Márpedig ennek a módszernek az utalás a lényege. H a telezsúfoljuk a katalógust utalókkal, ez zavarja ugyan az olvasót, feleslegesen terheli a katalógust, de csak így ellensúlyozható a katalogizálási módszerek következetlensége.
Az utalók számának csökkentésére sincs lehetőség. Haykin elgondolása arról,
hogy nem valamennyi altárgyszóba kerülő fogalomról kell utalót készíteni,
hanem csak a tágkörűekről, nem valósítható meg, hiszen módszere a lehető legszubjektívabb annak elbírálásában, mit kell tág- és mit szűkköru tárgyi fogalomnak tekintenünk? így azt sem tudhatjuk, mikor kell, és mikor nem kell utalót
készíteni a helyfogalomról a főtárgyszóként használt tárgyi fogalomra? Az utalók száma csak akkor csökkenthető, ha egyszersmind változtatunk a tárgyszó83
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alkotási eljárás következetlenségén, ha elkötelezzük magunkat akár az egyik,,
akár a másik, akár a tárgyi, akár a helyfogalom primátusa mellett. H a ezt nem
tesszük, kivétel nélkül minden altárgyszóba kerülő fogalomról utalót kell készítenünk, nem mellőzhetünk önkényesen közülük egyet sem, mert ezzel magára
hagyjuk, félrevezetjük a keresőt, csökkentjük a katalógus használhatóságát.
A felemás megoldás ellen szól egyébként az a tendencia is, amely a szelekciós módszerre szinte törvényszerűen jellemző. A szelekciós módszer ugyanis
nem csak következetlen, hanem instabil is! Cutter a helyfogalom primátusát
hirdette, a később vele vitába szállók pedig hozzáláttak, hogy kiküszöböljék a
„felesleges" helyfogalmakat, használatukat a főtárgyszóba fokozatosan a minimumra szűkítették, abban azonban, hogy mi ez a minimum, mivel nem volt
objektív mérce, nem tudtak megegyezni. A megkezdett úton nem lett volna
helyes túl korán megállni, hiszen minden egyes lépés fontos volt, minél kevesebb lett a helyfogalom, annál több a tárgyi! Egyre azt kutatták, hol lehetne
még tovább haladni előre, és mivel kiindulópontjuk szerint egyes tárgyi fogalmakkal, bizonyos tudományszakokkal kapcsolatban mellőzhetőnek bizonyult
a helyfogalom, logikus volt a következtetés: miért ne volna akkor mellőzhető
más tárgyi fogalmakkal, más tudományágakkal kapcsolatban is? Az egységes eljárás (a helyfogalom primátusa) tagadásától indultak el, szelekcióra törekedtek, és észre sem vették, hogy közben mindinkább az egységes eljárás irányában haladtak, csakhogy ez az egységes eljárás épp az ellenkezője a korábbinak: a szelekcióban rejlő imént említett tendencia nem más, mint annak az
ideális állapotnak elérése, amelyben a helyfogalmat teljesen mellőzik, és kizárólag tárgyi fogalmak kerülhetnek főtárgyszóba.
XVII.
Nem sok az, amiben a fentebb ismertetett különböző szerzők egyetértenek.
A földrajzi és történelmi dokumentumok az egyedüliek, amelyek esetében a
helyfogalom nélkülözhetetlenségét mindenki elismeri. Az utánuk következő
leghelyhezkötöttebb fogalom, ha ugyan szabad ezt így mondanunk, a nyelvészet, ezt csak Kind utalja tárgyi fogalom alá, utána az irodalom következik,
ez nemcsak Kindnél, hanem a francia szabályzat szerint is tárgyi fogalom alá
kerül. A politika tekintetében szokatlanul nagy az egyetértés, Drtina és az EK
kivételével mindenütt a helyfogalom a főtárgyszó. Egyebekben legteljesebb a
differenciálódás. Van, aki a jogot is annyira meghatározottnak érzi helyileg,
hogy helyfogalom alatt sorolja be a katalógusba, de a természettudományokra
egyedül Coates gondol, a többiek a társadalomtudományokon belül válogatnak.
Nagyjából azonos érvekre hivatkozva egyesek ezt, mások azt a tárgyat
tartják helyileg meghatározottnak. Az alább felsorolt tárgyak mindegyikéről
bebizonyította már valaki, hogy helyfogalom alatt a helye: földrajz, történelem, irodalom, nyelvészet, néprajz^ politika, gazdasági helyzet, jog, társadalomtudomány, kulturális élet, statisztika, geológia, állat- és növénytan. Az ún. szűkebb helyfogalmak esetében még ennél is bővebb lehetne a lajstrom.
A különböző szakemberek azon kívül, hogy más és más tárgyakkal össze6:;-
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függésben álló helyfogalmakat találtak nélkülözhetetlennek, a helyfogalmak
fontosságát attól is függővé tették, mennyire tág, illetve szűkköruek, továbbá
többen elismerték, hogy még a szerintük mellőzhetőnek tartott helyfogalmak is
főtárgyszóba kívánkozhatnak szakkönyvtárak katalógusában, vagyis hogy a
helyfogalmak jelentősége könyvtáranként változik.
Nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk, hogy a helyfogalmak feltárása szükséges, de ugyanilyen határozottsággal elmondhatjuk azt is, hogy a helyfogalmak nyilvántartására sem a szisztematikus katalógus, sem a szelekciós módszerrel készülő tárgyszókatalógus nem alkalmas. Ez a körülmény vezetett arra,
hogy azok a könyvtárak, amelyek a szisztematikus katalógusukban lappangó
helyfogalmak hozzáférhetővé tételére törekednek, sajnálatos módon nem a
tárgyszókatalógust tekintik a feltárás eszközének, hanem egyéb, legtöbbször
nem is ideális megoldásokhoz folyamodnak.
Csapodi Csaba például, noha világosan látja, hogy a szisztematikus és a
tárgyszókatalógus nem egymást kizáró, hanem kölcsönösen kiegészítő típusok,
és hogy a könyvtárakban a tárgyi katalógusok különböző fajtáinak rendszerére volna szükség,88 a csak egyetlen — szisztematikus — katalógussal rendelkező könyvtáraknak mégsem a tárgyszó-, hanem a földrajzi katalógus kiépítését ajánlja. Javaslatát azzal indokolja, hogy a helyfogalmak feltárását a szisztematikus katalógus azért nem képes ellátni, mivel főként tárgyi fogalmakra
épül,87 és „csak a tisztán földrajzi anyagot tárja fel helyi elrendezés szerint"?*
a tárgyszókatalógus pedig azért nem alkalmas erre a feladatra, mert ha a tárgyi
fogalmak helyi vonatkozásait minden esetben figyelembe venné, akkor végtelenül nagy anyag halmozódna fel a népnevek melléknévi alakjai alatt.89
Voltaképpen egyik érve sem egészen helytálló. Az ETO-ban például a
földrajzon kívül a nyelvészet, az irodalom, a történelem és még néhány témakör elsődlegesen helyi (földrajzi, nyelvi, ill. etnikai) kategóriák alapján tagolódik, és a tárgyszókatalógus sem válik használhatatlanná, ha helyfogalmak
szerepelnek benne, amint erre már több ízben rámutattunk.
A Csapodi-féle földrajzi katalógus viszont elkerülhetetlenül és feleslegesen megismétli mindazt, ami már a szisztematikus katalógusban is helyi elrendezésben található. Még fokozottabban áll ez arra az esetre, ha az a könyvtár, amelyik a helyfogalmak feltárását külön földrajzi katalógus segítségével
kívánja elvégezni, esetleg tárgyszókatalógussal is rendelkezik, hiszen a helyfogalmak egy része a tárgyszókatalógusban is főtárgyszóként szerepel.
A felesleges ismétlések és átfedések jelentős része elkerülhető lenne, ha földrajzi katalógus helyett tárgyszókatalógus készülne, éspedig olyan, amelyik bátran magára vállalná a helyfogalom feltárásának funkcióját.
Kérdés, elképzelhető-e valamilyen más megoldás is, olyan, amelyik gazdaságosabban vagy eredményesebben látja el a kitűzött feladatot?
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Éppen ezt kutatja Helmut Beck,00 aki szintén azt tartja ideálisnak, ha
minden könyvtárban volna szisztematikus és tárgyszókatalógus is, minthogy
azonban jelenleg a legtöbb könyvtárban mindössze egyetlen tárgyi katalógus
áll rendelkezésre, és ez többnyire szisztematikus, ezt az egyet kívánja minél
bonyolultabb, összetettebb feladatok ellátására alkalmassá tenni, mégpedig
egymástól függetlenül kiépített tárgy-, név- és földrajzi mutatók segítségével.91
Beck igen helyesen azt vallja, hogy nem szabad megismételni a mutatóban
semmit, ami a szisztematikus katalógusban benne van,92 kevésbé szerencsés az
az ötlete, hogy a háromféle regisztert egymástól függetlenül, külön-külön
óhajtja kiépíteni. Jelentős megtakarításra számít annak révén, hogy nem második tárgyi katalógust, hanem csupán indexet szerkeszt, hiszen a katalógusban többszáz kartonra volna szükség, a mutatóban pedig mindössze a megfelelő szakcsoport megjelölését kell a kartonra felírnia, legalábbis az esetek
nagy részében. Beck nem hagyja figyelmen kívül, hogy bizonyos alkalmakkor
un. egyedi hivatkozásokra is szüksége lesz, amikor az illető név, hely vagy
tárgy szakcsoportra való hivatkozással nem tárható fel. Ilyenkor magukra
az egyes művekre kell utalnia, mert különben az olvasónak csak időtrabló
munkával sikerülne a szisztematikus katalógus valamelyik alcsoportjából kikeresnie a kívánt címet. Ezért rövidített címleírással és raktári jelzettel ellátott kartonok is bekerülnek Beck regisztereibe.83
A mutató tehát máris kezd katalógusra emlékeztetni, különösen szűkebb
területünkön, a helyfogalmak vonatkozásában, hiszen a szisztematikus katalógusok túlnyomó részében az anyag csoportosítása nem területi szempontok szerint történik. A remélt megtakarítás csak azon esetekben fog jelentkezni, amelyekben mutatóra tulajdonképpen alig van szükség. Nevezetesen a gyakrabban előforduló és nagyobb mennyiségű dokumentummal képviselt helyfogalmak esetében (pl. Németország történelme) puszta formalitás bejegyezni a
mutatóba a megfelelő szakcsoport jelzését. A szűkebbkörű, kevésbé közismert,
ritkában előforduló helyfogalmak esetében már egyedi felvételre van szükség,
magukra a művekre kell utalni, ilyenkor a megtakarítás egyenlő a semmivel.
Ez már önmagában kérdésessé teszi nem volna-e mégis csak célszerűbb
egy félig mutató, félig katalógus helyett targyszokatalogussal oldani meg az
egész problémát, pedig ezzel még csak a kisebb nehézségeket vázoltuk. Az
elmondottaknál sokkal súlyosabban esnek latba Beck módszerének — a három részre osztott regiszternek — egyéb hátrányai. Így például az, hogy a népnevek egyszer a tárgy-, másszor a földrajzi mutatóba kerülnek, mert a szabályok értelmében a földrajzi mutatóba csak akkor kerülhet népnév, ha „a népnévnek egy ország felel meg". Eszerint az alábbi címek közül: „A rómaiak birodalma", „A vikingek népe" és „A franciák története" a földrajzi mutatóba
90
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csak a legutóbbi kerül be („Franciaország, történelem" alatt),94 a többi csak
a tárgymutatóban lesz található. 95
A Beck-féle módszerrel készülő mutatók használata tehát nem lesz könynyű, az olvasók ide-oda bolyonghatnak a különféle regiszterek között, és közben törhetik a fejüket: országnak számítanak-e az ókori birodalmak, az arab
kalifátus, a Karoling birodalom, vagy sem, és hogy a francia történelemre vonatkozó anyagot a tárgy- vagy a földrajzi mutatóban kutassák-e, s főképp hol,
„Francia történelem" vagy „Franciaország, történelem" alatt?
Meglehetősen bonyolult szabályt állított össze Beck az un. „történelmipolitikai fogalmak" számára is, és eszerint ha már nem létező államokról, politikai alakulatokról, birodalmakról van szó, akkor ezeket a történettudomány
körébe tartozónak kell tekinteni, és ezért a tárgymutatóban a helyük.96 A római birodalom azonban kivétel a szabály alól, és mindkét mutatóba bekerül.97
A különböző politikai, történelmi események körül is elég nagy a zavar:
a tilsiti béke csak a tárgymutatóban szerepel, a lipcsei csata csak a földrajziban, a versaillesi béke mindkettőben. 98 A svájci órák szerkezetéről szóló könyv
kartonját a tárgymutatóba kell tenni, „Svájci óra" alá, a svájci óraiparról szóló
műveket „Óraipar" alatt a tárgymutatóban, „Svájc" alatt a földrajzi mutatóban kell elhelyezni.99
A kelleténél talán hosszabb ideig időztünk a mutatókészítés szabályainál,
de nem ok nélkül: azt akartuk bizonyítani, hogy az ilyen bonyolult szabályok
alapján készülő regisztereknél sokkal hasznosabb volna tárgyszókatalógust
szerkeszteni, mert ez jóval kevesebb bosszúságot okoz a használóknak. A mutatók nagy mértékben hozzájárulhatnak a szisztematikus katalógus használhatóságának fokozásához, de készítésük és használatuk semmivel sem könnyebb,
problémamentesebb, mint a tárgyszókatalógusé, tisztázatlan problémák ugyanúgy jelentkeznek, s ha a mutatók készítése kevésbé munkaigényes (ami egyáltalán nem tekinthető bizonyítottnak!), az így jelentkező megtakarítás nem
állhat arányban azzal a többlettel, amit egy második tárgyi katalógus nyújt.
XVIII.
A helyfogalmak közötti szelektálás nem bizonyult járható útnak, ebből
nyomban következik, hogy mégis csak egységes eljárásra van szükség akkor is,
ha ez nem minden szempontból teljesen megnyugtató, egyszerűen azért, mert
minden hibája, hátránya ellenére még mindig jobb, mint bármi más. Nyilvánvaló az is, hogy az egységes eljárás nem lehet a helyfogalmak főtárgyszóból
történő teljes kirekesztése, hiszen a helyfogalmak — legalábbis bizonyos esetekben — ugyanolyan fontosak és ugyanolyan pregnánsak, mint a személyi fo94
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galmak; más esetekben legalább olyan lényegesek, mint a tárgyi fogalmak; és
csak az esetek kis részében tekinthetők jelentéktelenebbnek a tárgyi fogalmaknál. Végkövetkeztetésünk ezért nem lehet más: a helyileg korlátozott tárgyi
fogalmakat helyfogalom alatt feltétlenül tárgyszavazni kell!
H a ismét áttekintjük az eljárás ellen felhozott ellenérveket, legtöbbjéről
kiderül, hogy nem helytálló. A leggyakrabban hangoztatott kifogás az, hogy
a sok helyfogalom földrajzi katalógussá torzítja a tárgyszókatalógust. Az igazság viszont az, hogy a tárgyszókatalógusban egyaránt szükség van tárgyi, személyi és helyfogalmakra, utóbbiak nem csökkentik, hanem fokozzák a katalógus használhatóságát. Következetes főtárgyszóba emelésük egyébként nem
gyarapítja az előforduló helyfogalmak számát, mivel azok csaknem kivétel
nélkül amúgy is megtalálhatók a katalógusban, csupán az egy-egy helyfogalom
alatt besorolt kartonok, címleírások száma, mennyisége változik meg.
Gyakran emlegetik, hogy óriási mennyiségű anyag gyűlik fel egy-egy
helyfogalom alatt. Tagadhatatlan tény, hogy néhány helyfogalom alatt nagyszámú tárgyi fogalom halmozódik össze, és ez nem kedvező. De semmivel
sem rosszabb, sőt, még mindig jobb, mintha ugyanilyen nagy mennyiségű helyfogalom gyűlne össze az egyes tárgyi fogalmak alatt. Nem tekinthető komolynak az az érvelés, amely szerint nem jó, ha „Magyarország" tárgyszó alatt
földrajz, történelem, politika, geológia, nyelvészet, irodalom és még egy sereg
más tárgy szerepel a katalógusban, viszont sokkal jobb, ha „Geológia" tárgyszó alatt szerepel Alaszka, Érc-hegység, Kanári-szigetek, Kaukázus, KeletAfrika, Kordillerák, Magyarország, Németország, Rákospalota, Szovjetunió,
Tasmania stb., vagyis valamennyi földrész, ország, tájegység geológiája. Ennek
az okoskodásnak abszurd volta nyilvánvaló.
Azt mondottuk az imént, hogy az egyes tárgyi fogalmak alatt felgyűlő
nagyszámú helyfogalom káros, de nem magyaráztuk meg, miért? A tárgyi fogalmak hely fogalmakkal történő alosztály ozása ui. azt a hátrányt rejti magában, hogy a különféle hely fogalmakból álló altárgyszavak tömkelegében elsikkadnak a tárgyi altárgyszavak! Az adott tárgyi fogalom alatt keresgélő olvasó a különböző helyfogalmak sűrűjében csak nehezen képes ráakadni az illető
tárgyi fogalom további jellegzetességeit feltáró tárgyi altárgyszavakra, holott ezek — ha számuk csekélyebb is — fontosság szempontjából nem maradnak el a hely fogalmak mögött. Vegyük például a „Statisztika" tárgyszót. A mi álláspontunk szerint e főtárgyszó alatt csak azoknak a műveknek van helyük, amelyek a statisztikának helytől független kérdéseit tárgyalják, akár elméleti, akár gyakorlati szempontból. A helyfogalmakat altárgyszóba utaló módszer alkalmazása esetén az ilyen altárgyszavak: „adatgyűjtés", „módszerek", „kérdőívek",
„adatfeldolgozás",
„története", a különböző tudományterületeken való alkalmazásra utaló altárgyszavak, vagy formai megjelölések („tankönyv",
„bevezetés",
„bibliográfia",
„lexikon", „szakszótár" stb.) óhatatlanul összekeverednek a helyfogalmakkal,
és minthogy utóbbiak vannak többségben, másod- vagy harmadrangúvá degradálják az előbbieket.
Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy hol képzünk „csoportokat", nem
mindegy, hogy katalógusunkban „Magyarország, statisztika" vagy „Statisztika,
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Magyarország" szerepel-e. Azok, akiknek nem a helyfogalomra van szükségük,
hátrányos helyzetbe kerülnek a második változat alkalmazásakor, mert az
a paradox helyzet áll elő, hogy az alárendelt jelentőségűnek ítélt helyfogalmat mégis — szándékunk ellenére — kihangsúlyozzuk, hiába kerül altárgyszóba. Még súlyosbítja a helyzetet, hogy a figyelem felkeltést, könnyebb eligazodást szolgáló válaszlapok érthető módon oda kerülnek, ahol több azonos altárgyszóval ellátott karton sorakozik, így a válaszlapok is legtöbbször a helyfogalmakat emelik ki.
Hiába kíséreltük meg eldugni a helyfogalmat, alárendelt szerepében is felülkerekedett, és tolakodásával zavart okozott.
Másik ellenvetés az, hogy a helyfogalmak bizonyos kategóriái túlságosan
tágak, nem eléggé meghatározó erejűek ahhoz, hogy főtárgyszóban legyen
a helyük. Való igaz, hogy a különböző tárgyi fogalmakhoz gyakran erősen általános, tág körű helyfogalmak kapcsolódnak. Ezen sajnos nem tudunk
segíteni, és csupán az a tagadhatatlan tény vigasztalhat, hogy ez fordítva is
igaz: gyakran erősen általános jellegű, igen tágkörű tárgyi fogalmak kerülnek
kapcsolatba rendkívüli mértékben speciális, egészen szűkkörű helyfogalmakkal.
Más szavakkal: nem helyfogalom és tárgyi fogalom szembenállásáról van szó,
hanem a fogalmak kategóriáitól független problémáról, amely egyáltalán nem
lebecsülendő, megoldása nem csekély nehézségek elé állítja a katalógusok szerkesztőit, a szabályzatok összeállítóit, de a helyfogalom kérdésében hozott döntésünket nem befolyásolhatja.
A legkomolyabb ellenérv így hangzik: ha hely- és tárgyi fogalom kapcsolata esetében a helyfogalom mindenkor főtárgyszóba kerül, mi történik akkor
a tárgyi fogalommal? Minthogy a szelekciót és a kettős besorolást nem találtuk
célravezetőnek, marad az a lehetőség, hogy a dokumentumok tulajdonképpeni
tárgyáról, magáról a témáról ilyenkor egyáltalán nem készül főtárgyszó!
A tárgyi fogalmak egy részénél (nyelvészet, irodalom, történelem, földrajz,
néprajz stb.) a szelekciós módszer hívei ebben semmi kivetnivalót nem látnak.
Tágkörű tárgyi fogalmak esetében minden nehézség nélkül általánosítható ez a
gyakorlat, nagy, átfogó tárgyak helyfogalmak alatti besorolása csak áttekinthetőbbé, következetesebbé teszi a katalógust, a használók számára ez többnyire
kedvezőbb, máskor pedig közömbös.
Más a helyzet a szűkkörű tárgyi fogalmakkal, amelyek fontosabbnak, hangsúlyosabbnak, „pregnánsabbnak" tűnnek a helyfogalmaknál, s ha tárgyi fogalomként nem kerülnek főtárgyszóba, teljesen elsikkadnak.
Az olyan részletkérdéssel foglalkozó értekezés, mint amilyen pl. az Ergebnisse der zwanzigjährigen Beringung von Fledermäusen in der 7'schechoslovakei
1948—1967 című, nem lesz megtalálható „Denevér" tárgyszó alatt, hanem csak
„Csehszlovákia" alatt kerül be a katalógusba. Könnyű volna kimondani, hogy az
ilyen szűk tárgyi fogalmakkal kivételt teszünk, és ezeket, ha helyfogalmakkal
kapcsolatosak, besoroljuk mind a hely-, mind a tárgyi fogalom alatt. Erre azonban nincs mód, mivel — amint erre már utaltunk — nem tudjuk meghatározni,
mikor tekinthető valamely fogalom szűknek vagy tágnak. Sok körülmény játszik közre ebben, függ pl. attól, hogy hagyományos, régóta művelt tudományterületről van-e szó, általánosan ismert, kidolgozott terminológiával rendelkező
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jelenségről, vagy egy új, még kialakulóban, keletkezőben lévő, kevéssé ismert
szakterületről? Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy bizonyos jelenség közismert
lehet az egyik országban, de jóformán ismeretlen egy másikban. Függ az adott
könyvtár gyűjtőkörétől, és attól is, vajon a kérdéses témáról bőséges irodalommal vagy csupán egy-két kiadvánnyal rendelkezik a könyvtár? Szerepet játszik
az is, hogy a katalógus szerkesztője mennyire járatos az illető tudományban?
Ha definiálni nem is tudjuk a szűk fogalmakat, megkísérelhetnénk azon
tárgyi fogalmak taxatív felsorolását, amelyek helyfogalmakkal kapcsolatban
előfordulva annyira tágkörűnek tekinthetők, hogy nem kerülnek főtárgyszóba>
a többi esetében pedig kettős besorolást alkalmazhatnánk, és ezzel elkerülnénk
jelentős tárgyi fogalmak elsikkadását. Ezt a megoldást is el kell vetnünk, mivel
nem négy-öt, de még csak nem is tíz-húsz ilyen fogalomról van szó, hanem jóval
többről, és ezen felül a jegyzéket állandóan változtatnunk, bővítenünk kellene.
A legfőbb akadály mégsem ez. Ahhoz, hogy elgondolásunk a realitások keretein
belül maradjon, arra volna szükség, hogy a kivételek, a jegyzékbe foglalt fogalmak száma a lehető legkevesebb legyen; ha viszont ez a szám csekély, akkor néhány kivételtől eltekintve a kettős besorolás mellett döntöttünk, holott ezt mindenképpen el akartuk kerülni.
XIX.
A zsákutcából csak egyetlen kivezető út létezik: számolni kell azzal az egyszerű ténnyel, hogy nem létezik olyan katalógus, amelyik minden igényt képes
kielégíteni, amelyik minden kérdésre képes válaszolni! Minden katalógustól csak
annyit szabad követelnünk, amennyire az — rendszerétől függően — képes.
A szisztematikus katalógusoktól pl. senki sem kívánja, hogy feltárják a személyi fogalmakat, a szépirodalmi művek címeit stb. Joggal tarthat igényt hasonló
türelemre a tárgyszókatalógus is, gyakran mégsem kapja meg, vajon miért?
Azért, mert szabályai még nem eléggé kialakultak, egyébként is sokkal hajlékonyabb, mozgékonyabb katalógusfajta, mint a szisztematikus katalógusok legtöbbje. Ezzel a hajlékonysággal azonban hiba volna visszaélni. Az első pillanatban úgy tűnhet, nincs semmi akadálya annak, hogy a tárgyszóban előforduló
fogalmak bármelyik elemét „főtárgyszóvá" tegyük, alaposabb elemzés után
azonban kiderül, hogy erre nincs mód. Legalábbis a hagyományos rendszerű
katalógusok esetében; a gépi adatvisszakeresés természetesen megoldja majd ezt
a problémát, akkor nem lesz szükséges meghatározni, hogy melyik fogalom álljon az első és melyik a második vagy harmadik helyen? Addig bele kell törődnünk, hogy a tárgyszókatalógussal nem lehet ellátni azokat a feladatokat, amelyek alapelveivel ellentétesek, és erre még akkor sem szabad kísérletet tenni, ha
a könyvtárban csupán egyetlen tárgyi katalógus van.
A legszűkebb fogalom elve az esetek jelentős részében nem egyéb lemondásnál, a legszűkebb fogalom elvére épült tárgyszókatalógusban nem található
meg egy helyen az egyes tudományok vagy tudományágak teljes rendelkezésre
álló irodalma, a Magyarországra vonatkozó dokumentumok nem találhatók
meg „Magyarország" tárgyszó alatt, egy részük „Dunántúl", másik részük
„Vas megye", ismét másik rész „Szombathely" alatt található; hasonlóképp
89

„Fizika" tárgyszó alatt nem szerepelnek optikai, mechanikai művek; „Angol
irodalomtörténet" alatt hiába keresnénk Shakespeare-monográfiákat, „Hangszerek" alatt nem szerepelnek a hegedűről, zongoráról vagy a fúvós hangszerekről írott munkák. Ugyanígy „Denevér" tárgyszó alatt csupán azok a művek
fognak bekerülni a katalógusba, amelyek a denevérekről, azok életmódjáról,
fajtáiról, táplálkozásáról, szaporodásáról, tájékozódási képességéről, anatómiájáról általában, helyi korlátozás nélkül számolnak be.
Az ismertetett — és a helyfogalmakra történő alkalmazásuktól eltekintve
egyáltalában nem új! — szempontokkal alighanem mindenki egyetért, a gyakorlatban mégis meg szoktak feledkezni róluk, és noha elméletben gyakran hangoztatják, hogy a tárgyi katalógusok egy könyvtáron belül nem függetlenek
egymástól, hanem kölcsönösen kiegészítik egymást, ennek ellenére a katalógusszerkesztési szabályok összeállításakor egyáltalán nincsenek rájuk tekintettel.
Jó példa erre az EK is, ahol csupán az ún. formai tárgyszavak esetében
veszik figyelembe azt a körülményt, hogy ETO rendszerű szisztematikus katalógus is készül a könyvtárban. Ez azt jelenti, hogy igyekeznek elkerülni, hogy
azonos formai kategóriák (amilyen pl. az útleírás, útikönyv, antológia, életrajz,
levelezés, napló, visszaemlékezés, önéletrajz, bibliográfia, lexikon, szótár) mindkét katalógusban szerepeljenek. Ez azonban még nagyon messze van a tárgyi
katalógusok „összehangolásától". Az 1954. évi szabályzat bevezetése még utal
arra, hogy a decimális katalógus „szerkezeti adottságaiból adódó hiányok" pótlása volna a tárgyszókatalógus feladata, és hogy előbbi kiegészítése volna a főcél, s hogy a két katalógus együtt alkotna „oly komplex
katalógusegységet",
amely a különböző igényeket képes lenne kielégíteni.100 Csakhamar megfeledkeztek azonban a „komplexitásról" és örömüknek adtak kifejezést afölött, hogy a
decimális katalógus kiegészítőjének szánt új tárgyi katalógus csaknem teljesen
kiszorította a használatból idősebb testvérét.101
A szabályzatban magában már utalás sem történik arra, hogy a két katalógust szorosabb kapcsolatba kellene hozni egymással, módszeresen össze kellene hangolni; hogy a szabályokat úgy kellene megalkotni, hogy minél kevesebb ismétlés, átfedés terhelje őket; hogy számos nehéz probléma játszi könnyedséggel megoldható volna, ha a feladatokat megosztanák a két katalógus között. Éppen ellenkezőleg, mindinkább arra törekedtek, hogy mindkét katalógust
önmagában teljes értékű tárgyi katalógussá tegyék, olyan katalógussá, amely
az olvasók és a tájékoztató szolgálat munkatársai számára maximális segítséget
nyújt.
A helyfogalom kérdésének megoldásánál végül (talán részben a külföldi
minták hatására) olyan módszer mellett döntöttek, amelyre az EK előnyös hely100
Orosz Gábor—Pajkossy Györgyné: Az Egyetemi Könyvtár tárgyszókatalógusa.
Bp.,
1954. Gépirat. 1. p.
101
I. m. 2. p. Szerepet játszottak ebben speciális okok is, így a helyhiány, amely
miatt csak az egyik tárgyi katalógust lehetett az olvasók számára könnyen hozzáférhető helyiségben elhelyezni; továbbá a decimális katalógus használatához szükséges szakismeretek
hiánya a tájékoztató-szolgálat munkatársai között; valamint az a természetes jelenség,
hogy az új katalógusra eleinte több gondot és fáradságot fordítottak, mint a régire, az úttörő munka érdekesebb volt, több problémát vetett fel.
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cetében semmi szükség sem volt. Ahelyett, hogy a helyfogalmak előnyben részesítésével pótolták volna a könyvtár régi, de abbahagyott földrajzi katalógusát,
a tárgyi fogalmak primátusán alapuló szabályt vezettek be, ennek következményeként hatalmas csoportokat hoztak létre „Jog", „Politika",
„Gazdaság",
„Közigazgatás", „Kereskedelem", „Archeológia", „Geológia", „Filozófia", „Művészet" stb. főtárgyszavak alatt, helyfogalmakkal altárgyszavazva őket.
Ezzel két hibát követtek el egyszerre: megfosztották a könyvtárat a földrajzi katalógustól, és két, sok szempontból azonos, tárgyi katalógust hoztak
létre, amelyekben az anyag jelentős része párhuzamosan került feldolgozásra,
mindössze annyi az eltérés, hogy az egyikben ETO-szám, a másikba kód-jel
helyett szavak alatt sorakoznak a kartonok: 34(42), 34(43), 34(439) és „Jog,
angol", „Jog, német", „Jog, magyar", vagy 32(44), 32(47) és „Politika, francia", „Politika, Szovjetunió" stb. Egy-két kivételtől eltekintve ugyanazok
a tárgykörök kerülnek helyfogalom alá a tárgyszókatalógusban, amelyeknél
a decimális katalógusban is a helyi szempont az elsődleges rendező-elv (nyelv
és irodalom, földrajz, történelem stb.).
Márpedig a felesleges munka, a helypazarlás elkerülése mindkét katalógus
számára létkérdés, és ez csak egyetlen módon lehetséges: ki kell dolgozni a két
tárgyi katalógus együttműködési szabályait és az átfedéseket a minimumra kell
csökkenteni.102 Élni kell az egyes katalógus fajták adta lehetőségekkel, nevezetesen azzal, hogy a tárgyszókatalógus jól használható a személynevek és a helyfogalmak közvetlen (direkt) hozzáférhetővé tételére, nem alkalmas viszont az
azonos tárgykörbe tartozó generikus és specifikus fogalmak egy helyen történő
összegyűjtésére.
H a két jól összehangolt tárgyi katalógussal rendelkezik a könyvtár, akkor
nem kell félnie attól, hogy bizonyos „szűk" tárgyi fogalmak elkallódnak, ha
hely fogalom — és csak helyfogalom! — alatt kapnak főtárgyszót, hiszen a tárgyi
fogalom minden nehézség nélkül megtalálható a szisztematikus katalógusban.
A Csehszlovákiában meggyűrűzött denevérekről szóló kiadványt a tárgyszókatalógusban „Csehszlovákia" alatt, a szisztematikus katalógusban pedig a
denevérek szakcsoportjában találja meg az, akinek szüksége van rá (a szakrendszertől függően „gyűrűzés" alatt is szerepelhet természetesen, az ETO-ban
erre van lehetőség).
Kettős besorolásra a tárgyszókatalógusban csak akkor van szükség, ha a
helyfogalommal kapcsolatos tárgyi fogalomnak a szisztematikus katalógusban
nincs megfelelő szak- ill. alcsoportja, és ennek következtében besorolása, illetve
visszakeresése problematikus. Ilyenkor tárgyi fogalom alatt is készül főtárgyszó
a műről.

102

Lay Béla: Ergänzende Bemerkungen zum Stand der Sacbkatalogisierung in der
Volksrepublik Ungarn. = Theoretische Konferenz zu Fragen der Sachkatalogisierung. Berlin 9—11. Dezember 1959. Berlin, 1960. 105. p.
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XX.
A legtöbb szakember első reakciója a fentiek elolvasása után bizonyára
a tiltakozás lesz. Hogyisne, amikor a tárgyi fogalom, példánkban a „Denevér"
alatt nem akarjuk tárgyszavazni a művet! Szándékosan választottuk ezt az
extrém példát, ha tágabb körű volna a fogalom — ez elég gyakran előfordul a
gyakorlatban — sokkal könnyebb volna a lemondás (de választhattunk volna
még ennél is indokolatlanabbnak látszót, esetleg valamelyik egyetemi intézet
laboratóriumából származó, víruskutatásról szóló beszámolót: az intézet székhelye alatt a víruskutatás iránt érdeklődők aligha fogják megtalálni ezt az értekezést, akárcsak Csehszlovákia alatt a denevéreket).
Nem mondhatunk mást mégsem: valamit mindenféleképpen fel kell áldoznunk, valamiről le kell mondanunk. A világszerte alkalmazott különféle
szelekciós megoldások is ezt teszik, lemondanak az esetek egy részében a helyfogalomról, másik részében a tárgyi fogalomról, a helyfogalmaknak az a része,
amelyről lemondanak végérvényesen elvész a katalógus használók számára.
Az általunk javasolt módszer ezzel szemben biztosítja a helyfogalmak feltárását, anélkül, hogy a tárgyi fogalmak végleg hozzáférhetetlenné válnának,
hiszen egy másik katalógusban feltárjuk őket. A generikus szabály nyújtotta
előnyökről ezúttal nem kívánunk szólni, ezek úgyis minden szakember számára
nyilvánvalók.
A lemondás, amelyet fentebb emlegettünk, egyébként korántsem olyan
nagymértékű, mint azt általában gondolják. Aki egy adott földrajzi vagy közigazgatási egységre, helyileg korlátozott tárgyra kíváncsi, az feltétlenül a helyfogalom alatt keres; akit a téma általánosságban, helyi korlátozás nélkül érdekel, azt a helyileg meghatározott anyag legtöbbször nem is érdekli, a többit
viszont megtalálja a tárgyi fogalom alatt; nehézség akkor támad csupán, ha
olyan témát keres az olvasó, amelynek kevés irodalma van. Ilyenkor kétségkívül nagy segítséget jelent a kutatónak, ha bármit talál az őt érdeklő kérdésről,
nem számít, ha csak egy bizonyos szempontból, csak meghatározott helyi vonatkozásban tárgyalja a dokumentum a témát. Ezeket a műveket a mi tárgyszókatalógusunkban nem találná meg az olvasó. Ne feledjük azonban, hogy ilyenkor nemcsak az ilyen kiadványokra van szükség, hanem a konkrét témát tárgyaló művek szűkös volta miatt fel kell lapozni az átfogóbb jellegű munkákat is, melyekről feltehető, hogy egy fejezet vagy részlet megtalálható bennük
a keresett témáról. A részletkérdést, a speciális tárgyat magában foglaló generikusabb fogalmak viszont a szisztematikus katalógusban válnak hozzáférhetővé.
Ilyenkor mindenképpen sort kell keríteni a szisztematikus katalógus konzultálására, ezt kellene tenni akkor is, ha a helyileg meghatározott tárgyi fogalmak
a tár-gyszókatalógusban főtárgyszóban is szerepelnének. Olyankor viszont, amikor megfelelő számú összefoglaló mű áll a vizsgált kérdésről rendelkezésre, a
helyileg korlátozott anyag nemcsak felesleges, de — amint már rámutattunk —
egyenesen zavaró.
Nyilván elhangzik majd az az ellenérv is, hogy elképzelésünk irreális,
maximalista, hiszen két tárgyi katalógust feltételez, márpedig könyvtáraink
túlnyomó többségében csupán egy katalógus készül. Ez igaz, de nem szabad
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megfeledkezni arról sem, hogy ez a bizonyos egyetlen tárgyi katalógus legtöbbször nem tárgyszó, hanem szisztematikus rendszerű. H a a „reális
helyzetből"
i n d u l n á n k ki, a k k o r egyáltalán nem volna szabad a tárgyszókatalógus kérdéseivel foglalkoznunk. Minthogy mégis ezt tesszük, nem i n d u l h a t u n k ki másból,
m i n t abból az egyedül reális elképzelésből, hogy a meglevő szisztematikus k a talógusok hiányosságainak pótlása, gyengeségeinek kiküszöbölése érdekében
m i n d több helyen látnak hozzá második t á r g y i katalógus kiépítéséhez, de természetesen nem a szisztematikus katalógus helyett, h a n e m mellette, m e r t kizárólag tárgyszókatalógussal — akármilyen módszert követnek is a helyfogalmak a t illetően — úgysem lehet minden joggal felmerülő igényt kielégíteni.
A k á r tárgyszó-, a k á r szisztematikus katalógus szerkesztése mellett d ö n t
egy k ö n y v t á r , tisztában kell lennie azzal, hogy állományát csak hiányosan
tárja fel, tehát szükségmegoldással éri be, a tárgyszókatalógus elvi problémáin a k vizsgálatakor erre nem lehetünk tekintettel.

DER ORTSBEGRIFF IM SCHLAGWORTKATALOG
Bisher ist es noch niemandem gelungen, die Registrierung der Ortsbegriffe (geographische
Namen, Namen von Verwaltungseinheiten, Völkernamen, usw.) im Schlagwortkatalog zufriedenstellend zu lösen. Die meisten Autoren sind der Meinung, dass es nicht möglich sei, den Ortsbegriff
konsequent immer als Hauptschlagwort zu verwenden, und empfehlen deshalb verschiedene Methoden zur Abgrenzung der Fälle, die ausgeschieden werden müssten, in denen also der Ortsbegriff
nicht als Hauptschlagwort verwendet werden dürfe.
Nach einer kritischen Analyse der verschiedenen Vorschriften und Vorschläge kommt der
Verfasser zum Schluss, dass 1. eine Registrierung der Ortsbegriffe unbedigt notwendig sei; 2. dass
unter sämtlichen Bibliothekshilfsmitteln der Schlagwortkatalog am geeignetsten sei um dies zu
bewerkstelligen; 3. dass die selektierenden Lösungen dem Prinzip des engsten Begriffs widersprechen,
und, indem sie einen bedeutenden Teil der Ortsbegriffe unterschlagen, den Ausbau und die Nutzung
des Katalogs gleicherweise erschweren; und schliesslich 4. dass eine generelle Regel, obwohl ebenfalls keine vollkommene Lösung (allein ein Maschinenkatalog wäre imstande, eine solche zu bieten),
trotz ihrer Fehler noch immer besser — oder genauer •— weniger schlecht sei als alle anderen.
Von diesen Thesen zieht der Verfasser die Schlüsse, dass die örtlich beschränkten (mit Ortsbegriffen verbundenen) Sachbegriffe im Schlagwortkatalog unter dem Otsbegriff auffindbar gemacht
werden müssen, und — da ein zweifaches Verzeichnen eine zu grosse und oft völlig überflüssige
Belastung bedeuten würde — dass es zwäckmessiger und wirtschaftlicher sei, die mit einem Ortsbegriff verbundenen Sachbegriffe unter dem letzteren nur in einem systematischen Katalog zu
registrieren. Demzufolge sollte jede Bibliothek zwei Sachkataloge (einen Schlagwort- und einen
systematischen Katalog) ausbauen.
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A KÖNYVTÁRI ÜGYVITEL, STATISZTIKA
ÉS A BERENDEZÉSEK SZABVÁNYOSÍTÁSA
DÉRI MIKLÓSNÉ

Egy régi meghatározás szerint a szabványosítás megszünteti a hiábavaló*
és előnytelen különféleséget, változatosságot. Valójában a szabványosításnak
úgy kell irányítani a szükséges változatosságot, hogy a különbözőségek harmóniáját elősegítse. A szabványosítás mindig a maradandóval, a magasabb
szinttel kapcsolatos; dinamikusan követnie, sőt serkentenie kell a fejlődést,
mivel elsőrendű feladata a termelés és a minőség emelése.
A normalizálás célja a kicserélhetőség, az ellenőrzés és a módszer átadás
megkönnyítése. Három szinten érhető el: egy adott üzemen, intézményen belül, országos, vagy nemzetközi szinten. Bár ez utóbbi a leghatásosabb, megoldása és terjesztése igen sok nehézségbe ütközik. A nemzetközi szabványajánlások — mint ezt nevük is mutatja — az egyes országok számára nem kötelezőek, csupán iránytadók. Azonban vitathatatlan, hogy ezek ütemének
gyorsítása fejlesztőleg hat a nemzeti szabványosítási törekvésekre.
A szellemi munka területén viszonylag új gondolat a szabványosítás. A dokumentációs és könyvtári munka alapját képező eszközök és eljárások normalizálása az utóbbi két évtizedben gyors fejlődésnek indult. A múltban a könyvtárosok nem szenteltek elég figyelmet ennek a kérdésnek; féltek, hogy korlátozza . az egyéni kutatást. Ha meggondoljuk, hogy a szabványosítás egyben
egyszerűsítést, a technika és a módszer fejlődését jelenti, hogy megkönnyíti
a dokumentumok cseréjét, kétségtelenné válik, hogy mindenki számára csak
hasznos lehet, még akkor is, ha csupán kompromisszumos megoldást eredményez.
Mivel a dokumentációs anyag nagyrészt nemzetközi eredetű és a dokumentumok kicserélése feltételezi, hogy azokat egységes módszerek szerint készítsék, a nemzetközi együttműködésnek a szabványosítás területén igen nagy
jelentősége van. 1945 óta egy úgynevezett nem kormányzati nemzetközi szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) egyesíti és
szabályozza az egyes országok szabványosítási törekvéseit. Az ISO tevékenységét műszaki bizottságokon keresztül fejti ki. A könyvtári és dokumentációs
szabványosítás nemzetközi szerve az ISO TC (Technical Committee) 46 — Documentation, összesen 25 ország — köztük Magyarország — képviselője tartozik tagjai sorába.
Magyarországon 1949-ben alakult meg a könyvtári és dokumentációs
szakbizottság; tevékenységét számos szabvány, kiadása fémjelzi. A magyar
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szabványok lényegében megegyeznek a nemzetközi szabványajánlásokkal, bár
általában részletesebb előírásokat tartalmaznak. Teljesen azonban már csak
azért sem követhetik őket, mert igen sok magyar szabvány megelőzte a hasonló témájú nemzetközit.
1. KÖNYVTÁRI ÜGYVITEL ÉS NYOMTATVÁNYAI

A könyvtári ügyvitel különféle területein számos nyomtatványt használnak. E nyomtatványok egységesítése lényegesen elősegítené az országok közti
kapcsolatot, fejlesztené a nemzetközi cserét. A normalizálás gazdasági megtakarítást is jelent: miután a kereskedelemnek ilyen jellegű nyomtatványokra
nincs szüksége, a könyvtárnak minden esetben külön kellett nyomtatni őket.
A szabványosítás eredményeként a nyomdák nagyobb mennyiséget előre legyárthattak, mivel nem kellett félniük attól, hogy az anyag a nyakukon marad.
így a könyvtárak olcsóbban és gyorsabban juthatnak a szükséges nyomtatványokhoz. Nehezíti a szabványosítást e területen, hogy az ügyviteli eljárások egységesítése lassabban halad, mint a nyomtatványoké, és ezért a bizonylatoknak nemcsak az egyes országokban, de egy országon belül még a hasonló
jellegű könyvtárakban is más-más követelményeknek kell eleget tenniük.
Az ügyvitel nemzetközi síkú szabványosításában a tradíciónak igen nagy
szerepe volt. Pl. a katalógus kartonok mérete (75X125 mm) az első nemzetközi postai kártya méretét követi, amelyet egy francia törvény 1789-ben szabályozott.
Már a háború előtt indultak kísérletek, hogy a katalóguscédulák alakját
és belső elrendezését illetően bizonyos megegyezésre jussanak, sőt 1940-ben
ajánlás-tervezet is született (ISA-Bulletin, 22. No.) a kiadói kartonról; a háború azonban félbeszakította a munkát. Az ISO 1950-es asconai konferenciáján vetik fel újból a formátum kérdését, majd 1958-ban Hágában ismét foglalkoznak vele, de lényegesen nem jutnak előbbre. 1960-ban az ügyviteli nyomtatványok alaki kérdése megint előtérbe kerül. A londoni ISO konferencia
megbízza a titkárságot, hogy gyűjtsön össze adatokat a használatban levő
lyukkártyák alakjáról, és készítsen tanulmányt a szabványosítás lehetőségeiről. A konferencia sürgeti a bibliográfiai cédulák méreteinek nemzetközi szabványosítását és elhatározza, hogy ajánlás-tervezetet dolgoztat ki úgy a cédulák méretére, mint a szövegelrendezésre. A tervezet az 1962-es párizsi ülésen került megvitatásra. A többség elvi és gyakorlati kifogásai miatt azonban
új javaslatok kidolgozásával bíztak meg egy szűkebb munkacsoportot. Jelenleg az ISO 30 féle nyomtatvány-tervezetet készít elő; különösen fontosnak
tartja a folytatáskezelőlap és a kölcsönzőlap egységesítését. Tehát — bár a
munkálatok folyamatban vannak — a könyvtári ügyvitelre és nyomtatványaira
vonatkozó szabvány ajánlás még nem készült; a katalóguscédulák méretét
ugyan megszabja a konvenció, de a gyakorlatban sokféle méretet használnak.
A terület nemzeti szintű szabványosítása jóval fejlettebb. Néhány országban (pl. Magyarország) egységes szabványba foglalják az összefüggő problémaköröket. Sok helyütt azonban nem törekednek az egységesítésre; így pl. Spanyolországban 9, Franciaországban 3 könyvtári ügyviteli szabványt adtak ki.
96

A könyvtári ügyvitel szabványosításában az első lépés Ranganathan Library administration с. munkája volt, 1935-ben. Ajánlásai közül kiemelkedik
a folyóiratok kezelésére vonatkozó javaslat: 3 kartonos rendszert ajánl, és
kitér a formátumra, a regiszterekre és a kartotékrendszerekre is. Ezeket az
ajánlásokat azonban a mai kívánalmak szerint át kell dolgozni.
A legtöbb nyomtatvány

fajtát a magyar szabvány tartalmazza.

MSZ 3396-54
Könyvtári ügyviteli nyomtatványok. 1954.
A szabvány hatálya kiterjed valamennyi társadalmi használatban levő
könyvtár könyvbeszerzési, feldolgozási és olvasószolgálati nyomtatványaira,
de csak a meglevő készletek felhasználása után kötelező: 21 különféle nyomtatványt tárgyal; használatuk egyszerűsíti a könyvtári ügyvitelt. Többek közt
megrendelőlapok, szállítási sürgetések, ájándék-elismervények, a könyvköttetes
nyilvántartásának nyomtatványai, kísérőlapok, könyvtárismertetők, az olvasók és a kikölcsönzött munkák nyilvántartására szolgáló lapok és könyvek.
A szabvány nyomtatvány-mintákat is tartalmaz. Néhány nyomtatványt többféle formában ad meg, hogy a különféle típusú könyvtárak kiválogathassák
a nekik legmegfelelőbbet. Pár nyomdai előírást is közöl a szabvány az űrlap
készítéséhez; továbbá elősegíti a papírtakarékosságot is.
Gazdasági jellegű az alábbi szabvány:
U N E 1 055-1952
Impresos pára bibliotecas. Ficha de contabilidad. 1952.
[Könyvtári ügyviteli nyomtatványok. Könyvelés.]
A szerzeményezés, tudományos anyag-nyilvántartás, iratanyagnyilvántartás
költségvetésének ellenőrzésére szolgál.
A szerzeményezésben használatos eszközökkel és eljárásokkal igen sok
szabvány foglalkozik.
MSZ 3448-55
Könyvtári állomány leltározás. 1955.
A leltározás a könyvtárak egyik fontos teendője, mivel ez szolgál az állománymegőrzés alapjául. A szabvány az állomány nyilvántartására vonatkozólag minden könyvtár számára egyaránt alapvető utasításokat tartalmaz.
Előírja, hogy a leltárkönyvnek milyen adatokat kell tartalmaznia; ezáltal segítséget ad különféle — a leltárkönyvön alapuló — statisztikai kimutatások
elkészítéséhez. A függelék nyomtatvány-mintákat közöl; nem teszi kötelezővé
egyiket sem, hanem lehetőséget nyújt az egyes könyvtáraknak, hogy a számukra legalkalmasabb formát kiválasszák.
7 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V.
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UNE 1 050-1951
Impresos para biblioteca. Adquisiciones. 1951.
[Könyvtári nyomtatványok. Szerzeményezés.]
A szabvány első pontja a könyvtárba érkezett könyvek nyilvántartási és
leltározási űrlapjával foglalkozik. Az alábbi tételek szerepelnek rajta: a rendelés száma, dátuma, mely osztály (laboratórium, intézet stb.) számára és terhére rendelték a könyvet, a könyvkereskedő neve, meglévő példányok száma,
a mű ára, jelzete, a szerző neve, a könyv címe, kiadási éve, kötetek száma,
a beszerzés ajánlójának neve, lakcíme, értesítése, a beszerzés eldöntésének dátuma, számlaszám. Az űrlap hátlapján a kötészettel kapcsolatos adatok, valamint a könyv raktári átvétele szerepel. A tételek sorrendjét a szabvány nem
írja elő; a különféle könyvtárak úgy állapítják meg, ahogy ez nekik leginkább
megfelel. A szabvány a továbbiakban a szerzeményezési munkafolyamatot tárgyalja: leírja a rendelési jegyzék kiállításának és kezelésének módját, részletesen ismertetve, hogy az milyen fázisokon megy keresztül (eloszerzeményezett
anyag, rendelt művek, átvett művek, leltározáson levő művek, kiállított munkák, katalogizáláson, osztályozáson, kötészetben, gerinc-jelzés elhelyezés, valamint kifizetés alatt levő művek között, értesítés ajánlónak, szerzeményezési
katalógusban.)
A szerzeményezés egyes részfolyamatait szabályozzák:
MSZ 3449-52
A könyvtári bélyegzés. 1952.
A bélyegzés szabványosításának célja elsősorban az volt, hogy az értékes
könyveket megvédjék az agyonbélyegzéstől. A szabvány a könyvtárak tulajdonában levő nyomtatványokon és kéziratokon alkalmazott bélyegzés rendeltetését határozza meg, egységesíti a bélyegzők alakját, továbbá ajánlásokat ad
alkalamzásuk módjaira. Háromféle bélyegzés tekintetében (tulajdonbélyegző,
leltári bélyegző és átengedélyezési bélyegző) intézkedik.
N F Z 45-001-1943
Documentation. Feuillet de registre d'entrée pour bibliotheques. 1943.
[Dokumentáció. Könyvtári gyarapodási napló űrlapja.]
E szabvány csupán a gyarapodási napló űrlapjára vonatkozik, a könyvtári
leltár űrlapjait a
N F Z 45-002-1943
Documentation. Feuillet de registre d'inventaire pour bibliotheques. 1943.
[Dokumentáció. Könyvtári leltár űrlapja.]
szabványban rögzítették. A könyvtárak igazgatósága mindkét norma használatát kötelezővé tette a közművelődési könyvtárak számára. Amennyiben
valamely könyvtár a gyarapodásra és a leltározásra közös nyilvántartást ve98

zet az N F 2 45-001 szabványt kell alkalmaznia. A szabványok a papír tulajdonságaira nem terjednek ki, csupán a formátumra és a beosztásra. A nagyságot úgy választották meg, hogy egy munkára vonatkozó összes adat egyazon lapon elférjen. A gyarapodási napló űrlapjai 10, a leltárlapok 5 rovatot
tartalmaznak.
Lengyelországban is külön szabvány foglalkozik a leltárkönyvvel és a
gyarapodási naplóval:
PN-54 N-09000
Druki bibliotekarskie. Inwentarz ksi^gozbioru bibliotek naukowych. 1954.
[Könyvtári nyomtatványok. Tudományos könyvtárak könyvállomány leltára.]
A szabvány bevezetőben a különféle nyomtatványok alkalmazását tárgyalja, ezt példával illusztrálja, és felsorolja az egyéb, idevonatkozó normákat. A továbbiakban rátér a leltárak műszaki követelményeire: anyagára, méretére, a fejlécekre, a címoldalra és a hátoldalra. E pontokon belül külön
vizsgálja a bevezető és a rovatolt nyomtatvánnyal kapcsolatos tudnivalókat.
A 2. rész a leltár vezetéséhez nyújt segítséget. Ismerteti a leltár vezetésének
általános alapelveit (számozás, leltári egység) és technikáját, valamint a leltár
egyes rubrikáinak kitöltési módját. Meghatározza a könyvtári egységet.
P N N-09005-1952
Druki bibliotekarskie. Rejestr przybykow dia bibliotek naukowych. 1952.
[Könyvtári nyomtatványok. Tudományos könyvtárak gyarapodási naplója.]
Az előzőkben ismertetett szabványhoz hasonló felosztásban tárgyalja a
gyarapodási napló követelményeit és vezetésének módját. Lényeges eltérést
csupán az jelent, hogy a P N N—09005 a könyvek bekötésével és a bizonylatok
szerepével, megőrzésük módjával is foglalkozik.
Az Időszakos kiadványok

kezelését segítik elő:

UNE 1 057-1952
Impresos pára bibliotecas. Ficha pára la administracion у recepción de las
obras en curso de publicació. 1952.
[Könyvtári nyomtatványok. Időszakos kiadványok nyilvántartó lapja.]
A nyilvántartó lapok kötetenként, füzetenként, részegységenként megjelenő művek átvételére és előfizetésére vonatkoznak. A szabvány intézkedik
a kartonok méretéről (75X125 mm), beosztásáról, a feltüntetendő adatokról.
A következő kérdésekre ad többek között választ: milyen időszakos kiadványok járnak a könyvtárba, mely füzetek érkeztek meg, melyek hiányoznak,
miket és mikor reklamáltak, az előfizetés feltételei, melyik számig bezárólag
fizetett elő a könyvtár, a munka helyrajzi száma, kötési állapota. Ábrát is
közöl.
7::"
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U N E 1 058-1952
Impresos para bibliotecas. Ficha de suscripció a revistas у demás publicaciones
periodicas análogas. 1952.
[Könyvtári nyomtatványok. Folyóiratok és más időszakos kiadványok előfizetési nyilvántartása.]
E szabvány célja ugyancsak az időszakos kiadványok átvételének ellenőrzése, a beérkezett számok nyilvántartása, a hiányok reklamálásának elősegítése, valamint az esedékes számlák kifizetésének feltüntetése. Mérete 75X125
mm nemzetközi méret. Ábra tájékoztat az egyes oszlopokba feltüntetendő bejegyzésekről.
P N N-09003
Druki bibliotekarskie. Karty akcesyjne czasopism. 1952.
[Könyvtári nyomtatványok. Folyóiratok beérkezési nyilvántartó lapjai.]
Felsorolja a különféle időszakos kiadványok fajtáit és példát ad a megjelölésre, majd utal az idevonatkozó egyéb normákra. Ismerteti az űrlap anyagát, méretét, beosztását. A továbbiakban rátér az űrlap kitöltésének alapelveire. Külön foglalkozik a folyóiratokkal, a napilapokkal és a szabálytalan
időközökben megjelenő periodikus kiadványokkal. Tárgyalja a beszerzés módját és költségeit, kitér a cím, év, szám, jelzet kérdéseire. Végül beszél a szerzeményezési kártyák kartotékban történő tárolásáról.
A katalóguslapok méretével foglalkozó szabványokat általában a katalógus szekrények méreteivel közösen szabályozták. A legtöbb országban 75 X
125 mm-es katalóguslapokat használnak.
U N E 1 056-1952
Norma de calidad para fichas, con destino a bibliotecas. 1952.
[Kartonok könyvtári használatra. Minőség.]
A szabvány ismerteti a kartonokkal szemben támasztott követelményeket
és azon minőségi feltételeket (anyag vastagság, súly, hőellenállás stb.), amelyek
biztosítják e követelmények létrejöttét.
N F Q 11-007-1944
Caractéristiques des categories de papiers pour fiches analitiques et bibliographiques. 1944.
[Papírféleségek jellemzői. Papírok dokumentációs és bibliográfiai címfelvételi
lapokhoz.]
Analitikus felvételek és bibliográfiák cédulakatalógusához alkalmazható
papírféleségek minőségi ismérveit és a megengedett eltéréseket tartalmazza.
Célja a papír tartósságának biztosítása. Ugyanezen lapok alaki vonatkozásait a
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N F Q 31-003-1943
Formats des fiches bibliographiques at analitiques. 1943.
[Dokumentációs és bibliográfiai címfelvételi lapok alakja.]
szabvány közli. Ez utóbbi norma jelenleg átdolgozás alatt áll. Franciaországban egyébként az egyetemi könyvtárak számára a nemzetközi kartonméret
használatát kötelezővé tették.
N E N 1471-1962
Bibliografische kaarten, fiches en stroken. 1962.
[Bibliográfiai kartonok, cédulák és szalagok.]
Szabályozza a bibliográfiai kartonok, cédulák és szalagok formátumát és
beosztását. Célja a bibliográfiai adatok cseréjének, gyűjtésének és kezelésének
elősegítése. A kartonok vastag papírból készülnek, a cédulák vékonyból. Ez
utóbbit akkor használják, ha az egy oldalon levő szöveget sokszorosítani akarják. Hogy a cédulák szilárdsága megfelelő legyen, kettéhajtják őket. így méretük azonos lesz a kartonokéval: általában 75X125 mm. A szalagok (vagy
csíkok) kisebbek. Ezek nagyrésze folyóiratkivágás; kartonlapokra ragasztják
fel őket.
N 781-1942
Einheidsformaten voor papier. Formaten voor kaartsystemen en binnenmaten
voor kaartenkasten. 1942.
[Egységes papíralakok. Kartotékrendszerek alakjai és kartotékszekrények belső
méretei.]
Nyolc féle karton-formátumot sorol fel. Az első héthez a szekrények
belső méreteit is megadja. Külön megjegyzi, hogy a 8 típus-méret nem tartalmazza a könyvtárak számára leginkább alkalmas 75X125 mm nemzetközi
karton méreteit. Ezt az általa közölt 7. típus (74X105) közelíti meg leginkább.
A holland szabványok nem a könyvtárak számára készültek, csupán felhasználhatók könyvtári célokra is.
U N C O 2 - 2 . 1 - 0 007-1961
Ficha bibliografica. Tamano 75X125 mm. Perforáción. 1961.
[Könyvtári katalóguslap. Méret 75X125 mm. Lyukasztás.]
MSZ 3406-50
Könyvtári és dokumentációs címfelvételi lap. 1950.
Hatálya kiterjed minden belföldön gyártott, illetve forgalomba hozott
könyv- és dokumentációs címfelvételi lap méretére és anyagára. A könyvtári
címfelvételi lap mérete nemzetközi, a dokumentációsé kisebb. A megadott méretek többszörösei is alkalmazhatók. Ábrát közöl.
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MSZ 3407-50
Könyvtári és dokumentációs osztólap. 1950.
E területre vonatkozó egyetlen szabvány. Hatálya kiterjed minden belföldön gyártott, illetve forgalomba hozott osztólap méretére és anyagára.
Mindkét célra azonos osztólapokat használnak. Ábrát közöl.
D I N 1504-1956
Schrifttumskarten. 1956.
[Szakirodalmi tájékoztatásban használatos katalóguscédulák.]
A norma írott, nyomtatott, vagy egyéb úton sokszorosított katalóguscédulák, valamint kiadói könyvkártyák méretére és szövegelrendezésére vonatkozik. Ajánlásokat tartalmaz a papír minőségére és a betűnagyságra is.
N P 10-1960
Fichas e ficheiros. 1960.
[Katalóguslapok és katalógusszekrények.]
Célja a szabványosított katalóguslapok és az elhelyezésükre szolgáló katalógusszekrények méretének egyeztetése. A leggyakrabban használt katalóguslapoknál engedélyez a pontos méretektől bizonyos eltéréseket (tűréseket) is.
Tárgyalja a katalóguslapok alakját, a katalógusszekrények fiókjainak belső
méretét.
STAS 4260-54
Fisa de catalog pentru biblioteci. 1954.
[Könyvtári katalóguslap.]
Könyvek és egyéb kiadványok katalógus kartonjaival foglalkozik a szabvány. A kartonok alakjának, méretének (75X125 mm, de engedélyez 1—2
mm-es tűréseket), anyagának és kivitelezésének (vonalazás stb . . .) ismertetése
után rátér az átvételi feltételekre és az ellenőrzés követelményeire. Tárgyalja
a csomagolást, a jelölést, raktározást és szállítást is.
P N N 09006-1952
Druki bibliotekarskie. Karty katalogowe czasopism. 1952.
[Könyvtári nyomtatványok. Folyóiratok katalóguslapjai.]
N B N 261-1951
Documentation. Fiche d'éditeur, papillon analytique et fiche bibliographique.
1951.
[Kiadói könyvismertető karton, kiadványból kiemelhető lap, bibliográfiai
karton.]
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A kölcsönzés szabványosításával foglalkoznak:
•

N2SS 791, part 4.
New Zeeland standard. Code of general by-laws. part. 4. Public libraries.
1952.
[Közművelődési könyvtárak.]
A közművelődési könyvtárak nyitvatartási idejét, a kölcsönzési időt, díjat és bírságokat, a kikölcsönözhető könyvek számát szabályozza. Intézkedik
a kölcsönzők magatartása felől. A nyomtatványokra nem tér ki.
D I N 1500-1940.
Vordrücke für Volksbüchereien. 1940.
[Népkönyvtári nyomtatványok.]
A népkönyvtárakban használatos ügyviteli nyomtatványok közül az alábbiakra vonatkozik: könyvkártya, olvasójegy, személyi lap, kölcsönzési lap,
kérőlap, olvasók jegyzéke, könyvkiadási és lejárati jegyzék. A szabvány szerkesztői igen fontosnak tartják a beosztási előírásokra vonatkozó ajánlások megtartását. A betűtípusok megválasztása kötetlen. A különféle nyomtatványokat
rajzokkal szemléltetik.
U N E 1 052-1951
Impresos pára bibliotecas. Préstamos. 1951.
[Könyvtári nyomtatványok. Kölcsönzés.]
Nemcsak számos, a kölcsönzőben használt nyomtatványt, hanem kezelésüket és nyilvántartásukat is előírja. Foglalkozik a kölcsönzési kérőlappal,
a könyvkartonnal, a kölcsönzők nyilvántartási könyvével, az azonossági lappal, továbbá a raktáron levő, a kikölcsönzött könyvek és a lejárt művek kartonjainak nyilvántartásával. Ábrákkal illusztrál.
Csupán egyféle kölcsönzési bizonylatot szabályoznak:
N F Z 45-004-1949
Documentation. Bulletin de demande d'ouvrage. 1949.
[Dokumentáció. Kérőlap.]
A kérőlap a helybenolvasásra kikért művekre vonatkozik, azaz olyan olvasótermi kérőlapokra, amelyek segítségével az olvasók a raktárban tárolt könyveket kikérik. A szabvány kiterjed a papír minőségére, a kérőlap alakjára,
beosztására, a nyomtatott rész szövegére és a kitöltés módjára.
P N - N 09002-1952
Druki bibliotekarskie. Rewers wypozczalni. 1952.
[Könyvtári nyomtatványok. Kölcsönzési elismervény.]
A norma csak a tudományos könyvtárakban használt kölcsönzési bizonylattal foglalkozik. Az alkalmazás módja és az egyéb idevonatkozó szabványok
ismertetése után leírja az űrlap anyagát, méretét, beosztását, valamint a kitöltés módját.
103

D I N 1506-1941
Leihscheine für wissenschaftliche Bibliotheken. 1941.
[Tudományos könyvtárak kölcsönzési lapjai.]
P N N 09007-1952
Druki bibliotekarskie. Rewers okrezny. 1952.
[Könyvtári nyomtatványok. Időszakos térítvények.]
P N N 09001^1952
Druki bibliotekarskie. Upomienie wypozczalni. 1952.
[Könyvtári nyomtatványok. Kölcsönzési reklamációs űrlapok.]
U N E 1 054-1951
Impresos pára bibliotecas. Fichas pára el servicio de canje de publicaciones.
1951.
[Könyvtári nyomtatványok. Kiadványcseréhez használatos kartonok.]
A kartonok a kiadványcsere adminisztrációjának vezetésére szolgálnak.
Céljuk annak biztosítása, hogy a szükséges adatokat a lehető legkevesebb munkával, illetve művelettel, a legrövidebb idő alatt át lehessen tekinteni. A szabvány mintát közöl a kiadványok és a cserepartnerek kartonjairól.
U N E 1 051-1951
Imresos pára bibliotecas. Servicios. 1951.
[Könyvtári nyomtatványok. Szolgáltatások. Olvasótermi kérőlap.]
A szabvány célja az olvasók, valamint az olvasó- és munkatermekben
használt művek jellemző adatainak feltüntetése. Megkönnyíti az ellenőrzést,
és segítséget ad a statisztikák elkészítéséhez. Különféle színű nyomtatvány használatát ajánlja az egyes szakolvasótermek számára. A nemzetközi méretet írja
elő, és ábrák segítségével tünteti fel a szükséges bejegyzések fajtáit. Számot ad
az olvasó adatairól (ha a könyvtárban olvasó-jegyet is használnak, ez szükségtelen), a használat idejéről, amennyiben az olvasó nem kapta meg a kért
könyvet ennek okáról (nincs meg, kötészetben van, kézben van stb.). Az űrlapon feltüntetik az olvasótermi szolgálat és használat legalapvetőbb szabályait. Intézkedik a szabályzat a cédulák elemzésének módjáról is.
Szabványok

nyilvántartására

szolgálnak.

TGL 6199-1960
Karteikarte für Standardblätter. 1960.
[Szabványok nyilvántartási kartotéklapja.]
A szabvány célja a dokumentumok cseréjének elősegítése. Előírja a karton anyagát, méretét, beosztását. Illusztrációt is ad.
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N P 274-1963
Fichas de normás portuguesas. 1963.
[Katalóguscédulák portugál szabványok katalógusához.]
A norma készítői a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által elfogadott
ajánlásokat alkalmazták hazai viszonyra. A szabvány tárgyalja a katalóguslapok alakját, beosztását, a szöveg elrendezését, foglalkozik a katalóguslap
hátoldalára írt utalásokkal.
Tervezetek készülnek az ügyviteli nyomtatványok további szabványosítására 1955 óta Belgiumban is; Csehszlovákiában az eljárásokkal párhuzamosan akarják a nyomtatványokat szabványosítani. Az NSZK 1963 wiesbadeni értekezletén elhatározták, hogy szabványosítani fogják a kölcsönzési
kártyákat. Az USA-ban a Library Technology Project szabványosítási tervei
között szerepel a kölcsönzés normalizálása.
A könyvtári ügyvitelnek és eljárásainak, mint láttuk számos területe már
normalizálva van. Az egyes nemzeti szabványok azonban igen eltérőek; csak
a katalóguskarton méretére vonatkozó adatok egyeznek meg szinte valamennyi
országban, tehát az az adat, amelyről nemzetközi intézkedés is történt. Feltétlenül helyes ha — legalábbis ami a könyvtári munka átfogóbb területeit illeti —, több nyomtatványt közös szabványban dolgoznak fel és a bizonylatok
mellett (mint a lengyel és a spanyol szabványok) az eljárásokat is szabályoznák.
2. STATISZTIKA

A statisztika szabványosítását vizsgálva külön kell foglalkoznunk a.
könyvtári statisztika és a könyv- és folyóirattermés statisztikájának kérdésével.
a) Könyvtári

statisztika

A könyvtárak korán felismerték a statisztikák szükségességét. Segítségükkel ellenőrzik a könyvtár állományát, a statisztikák számot adnak a könyvek
használatának jelentőségéről, alapul szolgálnak a tervezéshez. Nem véletlen,
hogy a könyvtári szabványosítások közül éppen a statisztikáéval foglalkoznak
legtöbbet nemzetközi síkon, noha az összehasonlítás ezen a területen a legnehezebb. A szolgáltatott adatok mögötti valóságos értékek, a könyvtárak felosztásának különböző szempontjai, a mértékegységek különféle meghatározása,,
az egyéni számítási módszerek szinte lehetetlenné teszik az egységesítést.
A nemzetközi statisztika szabványosításának kérdésével ugyan 1926 óta
foglalkoznak (az IFLA Statisztikai Bizottsága 1932-ben tervbe vette a könyvtár-statisztikai adatok nemzetközi gyűjtését és ennek módozataira javaslatot istett), de hosszú ideig semmi előrehaladás nem mutatkozott. 1951-ben az
UNESCO általános konferenciája határozatot hozott a nemzetközi össze105-

hasonlítás kritériumainak tanulmányozására. 1952-ben az UNESCO Basic facts
and figures címen közzétette az első nemzetközi kiadványt. Az IFLA 1953-as
bécsi ülésén előzetes jelentés készült (Accesibilité et comparabilité des statistiques relatives aux bibliotheques" UNESCO/Str/13 Paris, 8 juin, 1953), amelyet az IFLA tagállamainak és az UNESCO bizottságának nyújtottak át megvitatásra. 14 állam válasza lehetővé tette, hogy az IFLA 1954-ben tartott 20.
ülésén munkatervet készítsenek a statisztikai szabványosítás szabályairól és
megalkossák az abban használatos terminológiát. Az összehasonlítást nehezítette, hogy az egyes országokban különféle szempontok szerint osztályozták
a könyvtárakat. Végülis sikerült öt alapvető kategóriát alkotni. A továbbiakban megállapodtak abban, hogy az egyes könyvtáraknak mire vonatkozóan
kell adatokat gyűjteniük és körülírták az adatgyűjtésben használatos terminológiát.
Jelentős előrehaladás csak az IFLA 1963-as szófiai, majd az 1964-es római konferenciáján történt. Utóbbin elhatározták, hogy a könyvtárak statisztikájának nemzetközi szabványát az UNESCO dolgoztatja ki, hogy azt a
könyvek és folyóiratok szabványával koordinálhassák. Ugyanebben az évben az ISO/TC/46 budapesti ülése statisztikai bizottságot hívott életre és ez
felajánlotta együttműködését az IFLA statisztikai bizottságával. A két nemzetközi szerv együttes ülése 1966-ban Hágában valósult meg. A konferencia
célja: összegyűjteni azokat a statisztikai adatokat, amelyek pontos képet adnak valamely könyvtár funkciójáról és szolgáltatásairól; meghatározni azokat
a legfontosabb feladatokat, amelyek lehetővé teszik a könyvtári statisztika
szabványosítását; meghatározni azt a terminológiát, amire fenti dokumentumban szükség van; átdolgozni az UNESCO kérdőívét, hogy a benne található definíciók egyértelműek legyenek.
Az UNESCO 1967-es kérdőívét a hágai konferencia ajánlásainak figyelembe vételével küldte szét, és célul tűzte ki a munkálatok mielőbbi befejezését. Ennek alapján F. L. Schick és F. W. Torrington amerikai könyvtáros
javaslatokat dolgozott ki az UNESCO 1968-as közgyűlése számára. A javaslatot előzetesen Poindron az 1967-es moszkvai ISO/TC 46 konferencia elé,
Lorenz pedig az 1967-es torontói IFLA konferencia elé terjesztette. Mindkettő
helyeselte a javaslat célkitűzéseit. Az együttes konferenciára Párizsban került
sor. A konferencia elhatározta, hogy módosító javaslatokat terjeszt elő az
UNESCO kérdőívére, nevezetesen a számolási egységekre és a nyitvatartási
idő számbavételére; adatgyűjtést indít a reprogárfiai szolgáltatásokról; megváltoztatja a szakkönyvtárak és a szakképzett könyvtárosok fogalmát, szabályozza az adatgyűjtés idejét.
Az UNESCO 1968-as áprilisi párizsi konferenciája megtárgyalta az 1967.
októberében hozott ajánlásokat, hogy a javaslatok 1970-ben az UNESCO
közgyűlés elé kerülhessenek. El kellett dönteni, hogy nemzetközi szinten készítsék-e el a szabványt, és ha igen milyen területekre terjedjen ki; az elfogadott módszer a nemzetközi konvenció, vagy az ajánlás legyen? A konferencia
eredményeként leszögezték, hogy a tagállamoknak nem írják elő a módszert,
hanem azt úgy fogalmazzák meg, hogy egyéni, nemzeti szempontjaikat érvényre tudják juttatni, ugyanakkor azonban az adatok nemzetközileg össze106

hasonlíthatók legyenek. Nemzetközi szinten ritkábban és kevesebb adatot gyűjtenek össze. A tervek szerint a szabvány 1970-re elkészül. A konferencia továbbá elhatározta, hogy az IFLA az UNESCO-val való megegyezés értelmében egy részletes kézikönyvet ad ki a könyvtári statisztika használatáról,
gyűjtése módjáról és felépítéséről.
A szocialista országok könyvtártudományi és módszertani központjainak
1968. júniusban tartott 4. (moszkvai) konferenciáján is foglalkoztak a statisztika szabványosításának kérdéseivel. Megállapították, hogy a könyvtári statisztikai és szabványosítási bizottság hasznos munkát végzett a nemzetközi statisztika helyzetének feltárásával, az egységesítésre vonatkozó javaslataival,
tervezeteivel. A konferencia felkérte a bizottságot, hogy 1969 végére dolgozza
ki minden résztvevő ország nyelvén a fogalmak (kifejezések) jegyzékét, továbbá dolgozzon ki javaslatot a könyvtári statisztika legfőbb mutatóinak
tervezésére, a különféle típusú (elsősorban közművelődési) könyvtárak munkájának egységesítésére.
Nemzeti szinten csak Spanyolországban
szabványosították a könyvtári statisztikát. A szabvány még a nemzetközi megállapodások előtt készült,
és így annak hatása nem érződhet rajta. A könyvtári ügyvitel területére vonatkozó nagy számú spanyol norma azonban megkönnyítette az országban
a statisztika szabványosítását.
UNE 1 053-1951
Impresos pára bibliotecas. Fichas estadisticas. 1951.
[Könyvtári nyomtatványok. Statisztikai lapok.]
A statisztikai lapok egyaránt alkalmazhatók a beszerzés, helybenolvasás,
kölcsönzés stb. adatainak feltüntetésére. Külön tárgyalja (és ábrázolja) a szabvány az év és a cikluslapok méretét és beosztását, részletesen ismertetve a bejegyzendő adatokat, amelyek segítségével 6 évi munka negyedévi számszerű
eredményei, valamint a folyamatban levő év hónapjainak megfelelő eredményei hasonlíthatók össze.
Lengyelországban ugyan nincs könyvtári statisztikai szabvány, de a lengyel könyvtári albizottság feladatkörébe tartozik a statisztikai jelentések egységesítése. Ezt a munkát a 7 lengyel ügyviteli szabvány igen megkönnyíti.
Bár Magyarországon sem készült könyvtári statisztikai szabvány, az
adatok összegyűjtése és feldolgozása központilag — kérdőívek segítségével —
történik. A kérdőívek célja a könyvtár személyi, tárgyi és pénzügyi ellátottságára vonatkozó adatok összeállítása. Alapul a könyvtár nyilvántartásai szolgálnak. Noha a kérdőívek könyvtártípusonként variálódnak, az összeállításnál
figyelembe vették a legutóbbi párizsi nemzetközi könyvtárstatisztikai konferencia javaslatait. így az eddigi gyakorlattól eltérően a tudományos és szakkönyvtárak kérdőíveinek melléklete fogalom-meghatározásokat is tartalmaz.
Talán az összes ország közül az USA-ha.n foglalkoztak legintenzívebben
a könyvtári statisztikával. Az ALA 1964-ben országos könyvtárstatisztikai
tervezetet dolgozott ki. Célja az összeállítandó könyvtári statisztikák fajtáinak,
valamint az ezekbe felveendő tételeknek egységesítése volt. A tervezet nem
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vonatkozott a kiadványok alakjára és megjelenési követelményeire. A koordinációs bizottság munkájának eredménye a Guide to library statistics; handbook of concepts, definitions and terminology c. kézikönyv. Jelentősége főleg
abban áll, hogy olyan szakterületekre is egységes elveket és terminológiát rögzít, amelyek a szabványosításban némikép elmaradtak (pl. az egyetemi könyvtárak). A „kötet" fogalmának minden könyvtártípusra vonatkozó egyértelmű
meghatározása révén az országos számbavétel igen pontos képet ad. Ezelőtt
néhány helyen a mikrofilmeket is ebben a kategóriában tüntették fel, így az
összehasonlítás nem tükrözte a valóságot. Módot ad a szabvány mindamellett
egyéni alkalmazásra is. (Pl. a mikrofilmeket a végső összesítésben feltüntethetik,
azonban a „kötet" fogalom alatt nem szerepelhetnek.) A gyarapodás és a
költségek szembeállítása céljából a kötetek számbavételét a szerzeményezés
után és a katalogizálás előtt kell elvégezni. Eltértek a nézetek a kutatási (kormányzati) dokumentumok, valamint a szükséges tőke és a működési költségek,
végül a „könyvtáros" fogalmának meghatározását illetően is. Megállapodtak
abban, hogy a bevételeket nem, viszont a kiadásokat az eddigieknél alaposabban részletezve kell feltüntetni.
A munka során a következő problémák merültek fel: mennyivel gyarapítják a statisztikák meglévő ismereteinket? Számbavehető-e valóban minden
tétel? Mikor szükséges külön kategória? Mely kategóriába sorolhatók a vitatható tételek? Mi legyen a számbavétel alapegysége? Megállapították, hogy az
egyetemi könyvtáraknál — tekintettel arra, hogy különféle tanszékek igényeit
kell kielégíteniük — eltérő szempontok érvényesülnek. Költségeik pl. tízszer
akkorák, mint a kollégiumi könyvtárak költségei. Ez a könyvtári anyagra fordított összegek szabványosítása során figyelembe veendő. Itt ugyanis a könyvtári teljesítmény szempontjából nem sokat mond a kötet per hallgató + tanszékek alapján készített jelzőszám. A statisztikai adatok az egyetemi könyvtárak esetében több más vonatkozásban is jobb mércének bizonyultak, mint
a költségvetés. Segítségükkel nemcsak a jelen tárul elénk, hanem lehetőséget
adnak az előre várható növekedés és a szükségletek jobb megismerésére.
b) A könyv- és folyóirattermés

statisztikája

Már az 1920-as évek végén felmerült a probléma, hogy hogyan lehetne
az egyes országok könyv- és folyóirattermésének statisztikáját összehasonlítani. Az IFLA 1929-ben létrehozott ugyan egy albizottságot e terület szabványosításának előkészítésére, de lényeges előrehaladás nem történt. Az UNESCO
1950 óta foglalkozott a kérdéssel. Statisztikai kérdőíveket bocsátott ki a
könyvtermésre vonatkozóan, és jelentéseket készíttetett a könyvtermés statisztikája metodológiai problémáiról (UNESCO/ST/R2 1951 és UNESCO ST/R 9
1952). Az előtanulmányok oímei: Normalisation des statistiques concernant les
bibliotheques et la production des livres 1955 és Production de livres 1937—1954
et traductions 1950-54 (UNESCO/ST/S2 1957.)
A folyóirattermés statisztikájának szabványosítását csak 1957-ben tűzte
az UNESCO napirendre. Több kérdőívet bocsátott ki a terminológia és az
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osztályozás egységesítésére, míg végül 1959-ben jelentést tett közzé: Statistiques sur les quotidíens et autres périodiques (UNESCO/ST/S4). 1960-ban az
UNESCO-konferencia elhatározta, hogy előzetes tervezetet készít. 1961-ben
egy Párizsban összeült bizottság definíciókat dolgozott ki, könyvekre, brosúrákra, egyéb, nem periodikus kiadványokra, valamint újságokra és folyóiratokra. Az ajánlásokat átadták az UNESCO tagállamainak véleményezésre.
A tagállamok észrevételezése után 1963-ban elkészült az előzetes tervezet
(UNESCO/SS/37: 1963. jún.), amit a szakbizottság terjesztett az általános
konferencia 13. ülésszaka elé. Az UNESCO speciális kormányközi bizottsága
a könyv- és folyóirattermés nemzetközi statisztikájának szabványosítására
1964 márciusában tartotta ülését Párizsban. Elhatározták, hogy a könyvtári
statisztika szabványosítását a könyv- és folyóirattermés statisztikájával koordinálják. Az együttes ülésre — mint ezt a könyvtári statisztika tárgyalásánál
már említettük — 1966-ban került sor.
Az USA-hzn megindult a könyv- és folyóirattermés statisztikájának nemzeti szabványosítása. A munkának régi hagyományai vannak: a Statistical
Abstracts 1817 óta ad képet az Egyesült Államok életéről. Indexében a sorozatok nincsenek feltüntetve, a folyóiratok és az újságok össze vannak vonva,
a könyvek külön rovatban szerepelnek. „Újságok és folyóiratok" cím alatt 11
szempont szerepel, de a tárgykörökről egyik sem ad információt. Az Amerikai
Szabványosítási Társaság (ASA) 2/9-es könyvtári albizottsága 1966-ban kezdett el dolgozni. Lehetőleg tartotta magát az UNESCO definícióihoz; csak
akkor tért el ezektől, ha ezt az ország gyakorlata feltétlenül megkívánta. 1966
júliusában az albizottság hozzájárult ahhoz, hogy külön könyv-, folyóirat- és
újságstatisztikák készüljenek. Eddig a különféle ügynökségek és szervezetek
saját szempontjaik szerint állították Össze a statisztikákat. Augusztusban szétküldték a tervezetet; a beérkezett válaszok alapján fog elkészülni az első nemzeti kiadói statisztikai szabvány folyóiratokra és újságokra. E szabvány segítségével nemcsak a nemzeti statisztika lesz teljesebb, hanem az amerikai kiadói
tevékenység összehasonlíthatóvá válik más országok hasonló tevékenységével.
A statisztika nemzetközi szabványosítása tehát megvalósítás előtt áll.
A szabvány végleges megfogalmazása remélhetőleg előbbre fogja vinni a nemzeti statisztikák szabványosításának ügyét is.
3. KÖNYVTÁRI BERENDEZÉSEK

A könyvtári épületek, berendezések szabványosítása elsősorban gazdasági vonatkozásban jelent előnyt a könyvtáraknak; a kicserélhetőség itt nem játszik szerepet. Ez a magyarázata, hogy nemzetközi szinten jóformán semmi
sem történt még ezen a területen. Országos szinten azonban már vannak szabványok, és mozgás is tapasztalható.
Az egyetlen nemzetközi fórum, ahol fenti kérdéseket tárgyalták, a szocialista országok nemzetközi könyv tárépítési konferenciája. Első ülése 1964ben Prágában volt; célja a közép- és kiskönyvtárak berendezésével, technikai
felszerelésével, világításával kapcsolatos problémák megvitatása. A második
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konferenciára 1965-ben Varsóban került sor. Megállapították, hogy az egyes
országokra nem lehet közös típustervet készíteni, mivel a helyi viszonyok igen
különbözőek; csupán irányelvek adhatók meg. Elhatározták, hogy 1966 folyamán nemzeti koordinációs központokat hoznak létre az irányelvek kidolgozására. Az európai szocialista országok harmadik könyvtárépítési konferenciáján (1968. szept., Szófia) az átépítési, berendezési és felszerelési témák mellett
a restaurálás kérdései is felmerültek. Napirendre került továbbá a tároló könyvtárak problémája, a könyvtárépületek befogadó képességét meghatározó tényezők, a könyvtári belső tér funkcionális és esztétikai kérdései, új építőanyagok a könyvtári belső térben.
Könyvtári épület-tervezési szabvány csupán Indiában létezik.
IS 1553-1960
Code of practice relating to primary elements in the design of library buildings.
1960.
[Könyvtári épületek tervezésének alapjai. Gyakorlati irányelvek.]
A szabvány széleskörű könyvtárépítési program eredménye volt. A különféle egyetemi és állami könyvtárak 50 éves hazai, valamint a külföldi könyvtárak tapasztalatai alapján állították össze. Megvizsgálták a könyvtárak fejlődését az utóbbi 30 évben, az olvasók szokásait, figyelembe vették a könyvtár
használhatóságának növelését. A szabvány elsősorban a könyvtárak elhelyezésére vonatkozik. Célja építészeti irányelveket adni a tervezés alapjaihoz a gazdaságosság szempontjainak figyelembevételével. A könyvtárakat típusokba sorolták (népkönyvtárak, akadémiai könyvtárak, intézeti könyvtárak stb.), hogy
a különféle kívánalmakhoz igazodhassanak. Nem vonatkozik a szabvány magánkönyvtárak építésére. A norma kiterjed a könyvtár nagyságára, elhelyezésére, a könyv és az olvasók megfelelő cirkulációjának biztosítására, a folyosók helyére. A függelékben tervrajz-mintákat közöl.
IS 2661-1964
Librachine (mobile library). 1964.
[Mozgó könyvtár.]
A könyvtárügy fejlődésével mind fontosabbá vált a falusi lakosság könyvellátása. A mozgókönyvtárak kivitelezése független attól, hogy az gépi vagy
állati vontatású. Az összeállítók bevonták a kidolgozásba az ipar szakembereit, és figyelembe vették a nemzetközi gyakorlatot. A szabvány elsősorban a
technikai berendezésekre tér ki, tárgyalja a méreteket, a kocsi anyagát és a
világítást. Mozgókönyvtárakkal kapcsolatos terminológiát is közöl.
Dániában bizottság létesült mérnökök és könyvtárosok részvételével a
könyvtártervezés tanulmányozására. Iskolák tervezéséhez támpontot ad a befogadni kívánt tanulók száma. Könyvtár tervezésénél nincs ilyen megkötöttség. Éppen ezért — hangsúlyozzák a dán könyvtárosok — szükség lenne olyan
szabványokra, amelyekre a könyvtártervezők támaszkodhatnának. 1958-ban
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Készültek el az első jelentések középfontos területen fekvő kisvárosok számára
épülő könyvtárak típustervéről, termeinek számáról és nagyságáról. A továbbiakban nagyobb városok és hálózati központok épületeivel akarnak foglalkozni. A tervezeteket úgy dolgozzák ki, hogy egy esetleges későbbi bővítésre
mindig lehetőség adódjon.
Hollandiában a közművelődési könyvtárak központi egyesülete megjelentette a Bouw van openbare bibliotheken; leidraad voor bet opstellen van bet
programmá van eisen [Vezérfonal városi könyvtárak építéséhez] с kiadványt.
Lengyelországban ugyancsak kisebb városok számára terveztek típuskönyvtárakat. A lakosság számát vették alapul. Megszabták a termek számát,,
nagyságát, elhelyezését; gondoskodtak a berendezésről és a világításról. Az országban a könyvtári albizottság legközelebbi feladatai közé sorolja a könyvtári berendezések szabványosítását.
Az NDK-ban irányvonalakat adnak a városi könyvtárak tervezéséhez,,
típusterv azonban még nem készült.
A spanyol Direccion General de Archivos у Bibliotecas 1959-ben szabályzatot hozott a városi könyvtárak építésére. A lakosság számától függően meghatározták az olvasótermek méretét, továbbá a falak színét, a bútorokat, a világítást és a polcozást.
A könyvtári bútorzatot

Romániában és Indiában szabványosították.

IS 1829-1961
Library furniture and fittings. Part. I. Timber. 1961.
[Könyvtári bútorzat és szerelvényei. 1. rész. Fabútorok.]
A szabvány összeállítói az egyes bútorok funkcionális követelményeit tartották szem előtt, szabad utat hagyva a helyi, esztétikai stb. sajátságoknak.
A norma 1. része a fa-, a készülő 2. rész a fémbútorokkal fog foglalkozni.
A szerkesztők meghallgatták az ipari szakemberek véleményét, és figyelembe
vették a hasonló nemzetközi szabványokat. Az Indiában használatos mértékegységet vették alapul. A méretek mellett a konstrukciós sajátságokat is tárgyalják. A szabvány az alábbiakkal foglalkozik: könyvállvány és tartozékai»
könyvkocsi, katalógusszekrény, katalógus fiók, katalógus doboz, munkaasztal
a szerzeményezők és az osztályozók számára, rendező fiók, felügyelő pult, olvasójegy-tartók, folyóirat-olvasótermi asztalok, tanulóasztalok, székek.
STAS 3901-53
Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Birou cu etajere, tip. A. Forma §í
dimensiuni. 1953.
[Fabútorok nyilvános könyvtárak részére. íróasztal rekeszes állvánnyal (kölcsönzőasztal) A típus. Alak és méretek.]
A szabvány szerkezeti részletei ajánlás jellegűek. A polcos íróasztal részei:
a tulajdonképpeni íróasztal, 2 oldalpolc, 1 középső, asztal feletti polc. E részek
egyenként is rendelhetőek. A norma tárgyalja az anyag minőségét, a méreteket
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•és a mérettűréseket, (az oldalpolcra kétféle hosszúságot ad meg), majd rátér a
kivitelezésre, az átvétel, jelölés, szállítás, csomagolás, raktározás követelményeire. Ábrákat közöl.
STAS 3903-53
Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Mása pentru sali de lecturä. tip. A.
Forma si dimensiuni. 1953.
[Fabútorok nyilvános könyvtárak részére. Olvasótermi asztal. A típus. Alak és
méretek.]
A szabvány két asztaltípust tárgyal: 2 és 4 személyeset. Foglalkozik az anyag
minőségével, a méretekkel (és mérettűrésekkel), a nézetekkel és metszetekkel.
A színeket nem írja elő. Ábrát közöl.
Bár Angliában számos kórházi, iskolai, sőt háztartási berendezést is szabványosítottak, könyvtári berendezési tárgyak nincsenek normalizálva. Azonban néhány szabványosított irodabútor, olvasólámpa, polc stb. könyvtári célokra is felhasználható.
Svédországban nincsenek a könyvtári berendezések szabványosítva, de a
Bibliotekstjönst bármilyen nagyságú könyvtárat azonnal el tud látni a szükséges berendezéssel.
Az USA-ban a Library Technology Project megalakulása óta foglalkozik
a könyvtári berendezések szabványosításával, noha a munka igen lassan halad előre.
Furcsa módon a katalógusszekrényeket
csak néhány ország szabványosította, bár a nemzetközi kartonméret általában elfogadott.
N 781-1942
Einheidsformaten voor papier. Formaten voor kaartsystemen en binnenmaten
voor kaartenkasten. 1942.
[Egységes papíralakok. Kartotékrendszerek alakjai és kartotékszekrények belső
méretei.]
(A normát az 1. fejezetben ismertettük.)
MSZ 3403-55
Kartotéktartó fiók és szekrény. 1955.
A szabvány kiterjed a kartotéktartó fiók és szekrény alakjára, méretére,
anyagára és kivitelezésére. A méret alapjául a katalóguslapok nemzetközi mérete szolgál. A katalógusszekrények közül csak a 10 fiókon felüliekre érvényes
a szabvány. Elemekből összeállítható, tehát nagyobbítható szekrényeket ír elő.
Ábrákat közöl.
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D I N 4544-1929
Karteikästen. — Kartenformate. Lichte Masse der Kartekästen. 1929.
[Katalógusszekrény. Karton méretek. Szekrény méretek.]
A szabvány közli a D I N 476 A sorozat katalógus kartonjainak méreteit és
5 típushoz megadja a megfelelő szekrényméret minimális és maximális adatait.
A 6. típushoz alkalmas fiókméretek nincsenek szabványosítva.
N P - 10-1960
Fichas e ficheiros. 1960.
[Kartotékok és kartotékszekrények.]
(Ugyancsak az 1. fejezetben ismertettük a szabványt.)
STAS 3902-53
Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Masä cu fixier, tip. A. Forma §i
dimensiuni. 1953.
[Fabútorok nyilvános könyvtárak részére. Asztal katalógusszekrénnyel. A típus. Alak és méretek.]
A szabvány szerkezeti részei ajánlás jellegűek. A szabványügyi bizottság
előzetes jóváhagyásával minőségileg egyenértékű vagy jobb megoldás is engedélyezett. A katalógusszekrényes asztal két részből áll: a tulajdonképpeni asztalból és a fiókkal ellátott katalógusszekrényből. A norma előírja a felhasználható anyag minőségét (színét nem), az asztal, a katalógusszekrény és a fiók
méreteit (és mérettűréseit). Foglalkozik a kivitellel, átvétellel, jelöléssel, szállítással, csomagolással, raktározással; nézetekkel és metszetekkel. Ábrákat közöl.
Mint látjuk a magyar és román normáktól eltekintve a katalóguslapokat
és szekrényeket közös szabványban szabályozták.
A könyvek, folyóiratok, újságok tárolására szolgáló polcokról és szekrényekről valamivel több szabvány készült.
BDS2 2945/67
Mebel dörvena biblioteki. Tipove i osznovni razmeri. 1958.
[Könyvtári fabútorok. Típusok és alapvető méretek.]
Könyvek, folyóiratok, újságok stb. tárolására szolgáló nem beépített könyvszekrényekre vonatkozik. A szekrények nemcsak könyvtárak, hanem lakó- és
középületek berendezésére is alkalmasak. Két típust ír le a szabvány: monolit
és szekciókra tagolt könyvszekrényeket. Mindkettőről ábrát is mellékel.
Franciaországban a kézikönyvek, segédkönyvek és a raktárban elhelyezett
nyomtatott anyag polcozására vonatkozó szabványokkal találkozunk.
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N F D 65-604-1942
Documentation. Materiel de classement et mobilier de bibliotheques. Rayonnages
pour ouvrages usuels. 1942.
[Dokumentáció. Könyvtári anyagrendezés kellékei és könyvtári bútorzat. Általános használatú könyvek tárolása.]
Azoknak a polcoknak méreteit és gyártási követelményeit tárgyalja, amelyeken az olvasó által -gyakran használt könyvek állnak. E polcokat vagy az
olvasóteremben, vagy egy — az olvasóterem melletti — szobában helyezik el.
Lehetnek szabadpolcok, de ez nem feltétlenül szükséges.
N F D 65-603-1942
Documentation. Materiel de classement et mobilier de bibliotheques. Rayonnages
pour ouvrages de reference. 1942.
[Dokumentáció. Könyvtári anyagredezés kellékei és könyvtári bútorzat. Referens művek tárolása.]
Azon olvasótermi szabadpolcok méreteit és gyártási követelmények tárgyalja, amelyeken segédkönyvek (lexikonok, enciklopédiák, bibliográfiák stb.)
állnak.
E két utóbbi szabvány francia vélemény szerint is átdolgozásra szorul:
össze kell vonni őket. Felesleges az olvasóteremben a segédkönyveket és a kézikönyveket külön raktározni.
NF D 65-605-1942
Documentation. Material de classement et mobilier de bibliotheques. Rayonnages
des magazins. 1942.
[Dokumentáció. Könyvtári anyagrendezés kellékei és könyvtári bútorzat. Raktári polcozás.]
A könyvtári raktárak polcozására vonatkozik a szabvány, de csupán a
nyomtatott anyag (könyv és folyóirat) elhelyezésére. (Kézirat, levéltári anyag,
térképek stb. tárolása nem tartozik ide.) A norma előírja a méreteket: 3 féle
polcszélességet és távolságot engedélyez; maximálja az állványok magasságát,
előírja az állványközi távolságot. Kiterjed a gyártási eljárásokra is. A gyakorlat azt mutatta, hogy ezt a szabványt némely részletében módosítani kell.
Romániában külön szabvány készült a könyvek, folyóiratok, újságok polcozásáról és a mozgókönyvtárak könyv és folyóiratanyagának tárolásáról:
STAS 4154-53
Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Rafturi pentru cärti, tip A. §i
tip В. Forme $i dimensiuni. 1954.
[Fabútorok nyilvános könyvtárak részére. Könyvpolc. A és В típus. Alak és méméretek.]
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STAS 4153-53
Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Raft pentru reviste, tip A. Forma §i
dimensiuni. 1953.
[Fabútorok nyilvános könyvtárak részére. Folyóiratpolc. A típus. Alak és méretek.]
STAS 4152-53
Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Raft pentru ziare, tip. A. Forma §i
dimensiuni. 1953.
[Fabútorok nyilvános könyvtárak részére. Folyóiratpolc. A típus. Alak és méA könyvek egyszerű (A típus), vagy kettős (B típus) polcon helyezhetők
el. Az újságok és folyóiratok elhelyezésére csak az egyszerű polcot szabványosították. A normák tárgyalják a polcok oldalfalaira és lapjára engedélyezett
anyagok minőségét, a méreteket és mérettűréseket, a nézeteket és metszeteket.
Nem írják elő a polcok színét. A szabványok részletes utasításokat tartalmaznak, mondanivalójukat ábrákkal illusztrálják.
STAS 3904-53
Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Dulap pentru biblioteca mobila,
tip A. Forma $i dimensiuni. 1953.
[Fabútorok nyilvános könyvtárak részére. A típusú szekrény mozgó könyvtárak számára. Alak és méretek.]
A szekrény 2 tagból áll: 1. középrész és 3 csatlakozó rész. A szabvány tárgyalja a szekrény anyagát, méretét (mérettűréseit), megadja a nézeteket, met- .
szeteket zárt és nyitott állapotban. Ábrákat közöl.
Svédországban csak technikai szabvány készült a könyv- és folyóiratpolcokról :
SIS 70 50 14-1960
Bestämning av nedböjning hos bokhyllsskivor ach tidskriftshyllor. 1960.
[Könyv- és folyóirat-polcok elhajlásának meghatározása.]
A szabvány egységes módszert biztosít a könyv- és folyóirat-polcok elhajlásának meghatározására olyan terhelés mellett, amely megfelel a könyvek é
folyóiratok súlyának. A norma ismerteti a vizsgálat lefolytatásának és az eredmény megadásának módját.
A mikrofilm-technika gyors fejlődése és elterjedése felvetette a mikrofilmek
tárolásának kérdését. A filmek sajátosságaiknál fogva (érzékenység nedvességre,
kémiai behatásra, hőmérsékletre stb.) különleges tárolást igényelnek. Széles körű
cseréjük arra késztette a nemzetközi szervezeteket, hogy foglalkozzanak a problémával, 1963-ban a Leverkusenben gyűlésező Dokumentációs Reprodukciós
Albizottság érdeklődéssel fogadta azt a német javaslatot, hogy mérjék fel a
mikrofilm dobozokhoz használatos kartonok, vagy egyéb anyagok bizonyos
jellegzetes tulajdonságait. A következő (budapesti) ülésen azonban az ISO/TC
46 úgy találta, hogy a dobozok minőségének meghatározása nem az ő feladata,
8*
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hanem a TC/6 és 42 bizottságé. Ők csupán azt szögezték le, hogy olyan anyagot kell használni, ami nem árthat a filmek konzerválásának.
E rövid szemle után nézzük meg mi történt eddig országos szinteken:
BS 1153-1955
Recommendation for the storage of microfilms. 1955.
[Mikrofilm tárolás.]
Azon fekete-fehér mikrofilmek (tekercs, lap, csík) tárolásának feltételeivel
foglalkozik, amelyek éghetőség szempontjából a BS 850 szabvány kívánalmainak megfelelnek. A méretek a raktározás szempontjaiból közömbösek. A norma
leírja a mikrofilmek tárolásának veszélyeit, kitér a dobozok fajtáira. Külön
tárgyalja a raktározás feltételeit attól függően, hogy csak 25 évig vagy annál
hosszabb ideig óhajtják a filmeket megőrizni. Az első esetben foglalkozik a
tűz- és vízbiztonság feltételeivel, a hőmérséklettel, légnedvességgel, a kémiai
tulajdonságokkal. A másodikban tárgyalja a kémiai és a szállítási feltételeket,
a légkondíció szükségét, a különféle tokokban, tasakokban, dobozokban stb.
elhelyezett mikrofilmek tárolását. A függelék a film kémiai tulajdonságainak
megállapításához szükséges módszereket ismerteti.
BS 2968-1960
Specification for containers and notes for filmstrips. 1960.
[Filmcsíkok dobozai és kísérőszövegei.]
Az utóbbi időben Angliában számos központi filmkönyvtár létesült, ahol
— különösen oktatási célokra — ismeretterjesztő filmcsíkokat tárolnak és kölcsönöznek. Így szükségessé vált valamely egyszerű módszer kidolgozása e csíkok azonosítására, tárolására és szállítására. A különleges tárolás igen fontos,
mert a filmekkel erőteljes kölcsönzés folyik: lényeges, hogy a tasakok tartósságát biztosítsák. 1956-ban az első ilyen jellegű szabvány részletesen meghatározta
a filmek feliratozásának módját, a tárolásukra alkalmas fém és plasztik tasakok méretét, valamint több tasak közös dobozának méretét. Ez utóbbiak tárolásra és szállításra egyaránt alkalmasak. Az új kiadás változást csupán az azonosításra vonatkozó előírásokban és papírtasakok alkalmazhatóságában hozott,
azzal a kikötéssel, hogy mivel a papírtasakok nem olyan erősek, csak a ritkábban használt filmeket tarthatják bennük. A szabvány két méretet ír elő (egyet
nemzetközi csere céljaira). Tárgyalja továbbá a külső címke méretét, felragasztásának módját és színét (attól függően, hogy a film feliratos-e vagy nem,
színes-e vagy fekete?)
N B N 393-1956
Documentation. Manipulation et conservation de microfilms de 16 mm ou de
35 mm. 1956.
[Dokumentáció. Mikrofilmek (16 mm és 35 mm) kezelése és tárolása.]
A szabvány a 16 és 35 mm-es mikrofilmek tárolására szolgáló dobozok,
tokok, tasakok anyagát és lehetséges méreteit, valamint a mikrofilmtárak és
berendezésük követelményeit tárgyalja.
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IS 310-1965
Code of practice for storage and use of microfilms of permanent value. 1965.
[Tartós megőrzésre szánt mikrofilmek tárolása és használata. Gyakorlati irányelvek.]
Foglalkozik a fehér-fekete mikrofilm lapok, tekercsek, csíkok tárolásának
követelményeivel. Kitér a raktározás hőmérsékleti, légszennyeződési, világítási
követelményeire és az ellenőrzés módozataira.
U N C O 2-2.1-0.002-1959
Microfilms. Microfilmoficha de 35 mm. Conservación у archivo. 1959. [Mikrofilm. 35 mm-es mikrofilmcsíkok tárolása és jelölése raktározás céljára.]
A szabvány tervezet néhány javaslatot tartalmaz a 35 mm-es mikrofilmcsíkok tárolására és archiválására, hogy elősegítse a filmek másolatainak elhelyezését. Tárgyalja az egyedi és a közös tárolást, a tokok méreteit, az atmoszferális feltételeket; az archiválással kapcsolatban foglalkozik a kisegítő kartoték-nyilvántartásokkal és a feliratozással. Végül ismerteti a vonatkozó U N C O
szabványokat.
MSZ 3498-54
Mikrofényképezés és mikrofelvétel-tárolás. 1954.
A mikrofilm technika gyors fejlődése és elterjedése Magyarországon is felvetette a mikrofilmek tárolásának kérdését. Az előírások jobbára ajánlás jellegűek. Kiterjednek a tárolásra szolgáló helyiségek hőmérsékleti viszonyaira
és páratartalmára, a filmeket és filmcsíkokat tartalmazó dobozok, tasakok méretére és anyagára.
NS 907-1962
Bildebändesker. Arkivinnredning og teksthefter. 1962.
[Filmszalagtároló dobozok. Raktározás és kísérőszöveg.]
A szabvány célja, hogy megfelelő irányelveket fektessen le a mikrofilmek
és kísérőszövegeik tárolására vonatkozóan, különös tekintettel a megőrzésre és
a rendszeres archiválásra. A szabvány csak 35 mm-es mikrofilm-tekercsekre
vonatkozik, maximum 3,2 m hosszúságig. Megszabja a dobozok anyagát, formáját, méreteit és feliratozását, tárgyalja a fiókok és szekrények berendezését,
valamint a kísérőszövegekre vonatkozó tudnivalókat. Ábrákkal illusztrál.
U N E 1 067-1956
„Microfilms" conservación, archive у manejo. 1956.
[„Mikrofilmek." Tárolás, raktározás és kezelés.]
Előírja a mikrofilm dobozok, tokok, mappák méreteit és anyagát, tárgyalja a raktárak bejáratát, szellőztetését, atmoszferális feltételeit és a tárolóberendezéseket. Foglalkozik továbbá a mikrofilmek kezelésével és a mikrofilmolvasóteremmel.
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PH 5.4-1957
Practice for storage of microfilm. 1957.
[Mikrofilm-tárolás. ]
Mindenfajta mikrofilm (tekercs, lap, kártya stb.) raktározására vonatkozik, tekintet nélkül a film méretére. Néhány fogalommeghatározás után a
szabvány rátér a raktár hőmérsékleti, légnedvesség! viszonyaira, előírja a megengedett por-tartalmat és a tűzvédelmi intézkedéseket. Külön tárgyalja a kereskedelmi életben használatos mikrofilmek tárolási szükségleteit és azokét,
amelyeket tartós megőrzésre (pl. könyvtár) szánnak. Kitér a tasakok, tokok,
dobozok, a raktározásra alkalmas szobák sajátosságaira és az ellenőrzés fajtáira.
Franciaországban 1966-ban tettek közzé szabvány tervezetet a mikrofilmek
tárolásáról Pr 2 43-060 számon.
A könyvtári világítás szabványosításával csak Indiában találkozunk, ahol
a könyvtárépítés és berendezés normalizálása központi kérdés.
IS 2672-1966
Code of practice for library lighting. 1966.
[Könyvtári világítás. Gyakorlati irányelvek.]
A szabvány a modern könyvtárak számára mennyiségileg és minőségileg jobb megvilágítást kíván biztosítani. A nyilvános és az intézeti könyvtárak világítástechnikájának irányelveit szögezi le. Figyelembe veszi úgy az
olvasóknak, mint a könyvtár dolgozóinak az igényeit. A szerkesztők felmérték a könyvtárlátogatók képzettségének és korának széles skáláját. Az olvasók
nem egyformán jól látnak, különféle "anyagot olvasnak; ezért az asztali világítás, a sötét bútorzat, a fényes felületű asztal, a vakító fény, a rosszul ernyőzött lámpa elkerülendő. A szabvány összeegyezteti a természetes és a mesterséges fényforrásokat. Az egyes helyiségek legmegfelelőbb megvilágítási fokáról
táblázatot közöl. A norma rövid fogalommeghatározást is ad.
A könyvcsomagoló eszközök szabványosítása igen fontos lenne, hiszen a
mindinkább szélesedő nemzetközi, könyvtárközi kölcsönzés során a könyveket fokozottabban kell védeni a sérüléstől. Mégis csupán két ilyen szabvány
készült.
IS 2662-1964
Packages for use of libraries. 1964.
[Könyvcsomagoló eszközök könyvtárak részére.]
Célja megállapítani, hogy milyen módozatok szükségesek ahhoz, hogy a
könyveket egyik helyről a másikra biztonságosan lehessen szállítani. A szabvány kidolgozását a mind gyakoribb távolsági kölcsönzés tette szükségessé.
A nagykönyvtárak is sűrűn küldik át anyagukat ágazati könyvtárakba. A cso118

magolás különleges gondot igényel, hogy a könyveket megvédjék az esetleges
sérülésektől. Kiterjed a szabvány a csomagolóeszköz anyagára, méretére (formájára), konstrukciójára, címkézésére.
STAS 5594-57
Ambalaje de cärton. Lázi pentru exportul cärtilor $i revistelor. 1957.
[Kartoncsomagolás. Dobozok, könyvek és folyóiratok csomagolása.]
Megadja a műszaki előírásokat (belső méretek, anyagok, kivitel), a minőség és az ellenőrzés szabályait, foglalkozik csomagolással, jelöléssel, raktározással, szállítással.
A könyvtárépítés és berendezés szabványosításának útját nézetünk szerint
nemzeti szinten kellene továbbfejleszteni. A kérdést az egyes országokon belül
alakítandó bizottságok oldhatják meg legjobban.
*
E rövid áttekintés során is világosan látható, hogy a könyvtári szabványosítás gyorsan fejlődő tendenciát mutat, noha nemzetközi szinten még gyermekcipőben topog. Sok kifogás hangzott el, hogy az ISO ajánlások nem elég
széles körben ismertek; az ISO csak akkor hozza őket nyilvánosságra, ha — a
kényszerűen hosszú eljárás, viták után — már minden fórumon keresztülmentek, és az ISO legfelsőbb bizottsága is elfogadta. Ez voltaképpen helyes, de az
ISO-nak a nemzeti szabványügyi szerveket állandóan tájékoztatni kellene a
munkában levő témákról, hogy a kooperáció biztosítható legyen.
Elősegítené a fejlődést, ha a különféle országos szabványosítási testületek
azonos módon működnének — azonban a gyakorlat országonként eltérő. Kívánatos volna, hogy a Könyvtárosok Nemzetközi Egyesülete (IFLA) szorosan
együttműködjék az ISO-val.
A szabványosítás alkalmazása a tudományos szervezés egyik alapelve.
Minél inkább elfogadja a könyvtári világ a tudományos szervezés gondolatát,
annál jobban megértik és igénylik a szabványosítást a könyvtárosok is.
SZABVÁNYOK JEGYZÉKE
(A szabványok megtalálhatók a Magyar Szabványügyi Hivatal könyvtárában.)
Anglia
BS 1153 Recommendation for the storage of microfilms. 1955.
BS 2968 Specification for containers and notes for filmstirps. 1960.
Belgium
N B N 393 Documentation. Manipulation et conservation de microfilms de 16 mm ou de
35 mm. 1956.
Bulgária
BDSZ 2945/67 Mabel dörvena biblioteki. Tipove i osznovni razmeri. 1958.
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Észak-Amerikai

Egyesült

Államok

P H 5.4 Practice for storage of microfilm. 1957.
Franciaország
NF D 65-603 Documentation. Materiel de classement et mobilier de bibliothéques. Rayonnages pour ouvrages de reference. 1942.
N F D 65-604 Documentation. Materiel de classement et mobilier bibliothéques. Rayonnages pour ouvrages usuels. 1942.
N F D 65-605 Documentation. Materiel de classement et mobilier de bibliothéques. Rayonnages des magazins. 1942.
N F Z 45-001 Documentation. Feuilíet de registre d'entrée pour bibliothéques. 1943.
N F Z 45-002 Documentation. Feuillet de registre d'inventaire pour bibliothéques. 1943.
Nf Q 31-003 Formats des fiches bibliographiques et analitiques. 1943.
N F Q 11-007 Caractéristiques des categories de papiers pour fiches analitiques et bibliographiques. 1944.
N F Z 45-004 Documentation. Bulletin de demande d'ouvrage. 1949.
Pr Z 43-060 (Szabványtervezet a mikrofilmek tárolásáról.) 1966.
Hollandia
N 781 Einheidsformaten voor papier. Formaten voor kaartsystemen en binnenmaten voor
kaartenkasten. 1942.
N E N 261 Documentation. Fiche d'éditeur, papillon analitiques et fiche bibliographique. 1951.
N E N 1471 Bibliografische kaarten, fiches en stroken. 1962.
India
IS
IS
IS
IS
IS

1553
1829
2662
310
2672

Code of practice relating to primary elements in the design of library buildings. 1960.
Library furniture and fittings. Part. I. Timber. 1961.
Packages for use of libraries. 1964.
Code of practice for storages and use of microfilms of permanent value. 1965.
Code of practice for library lighting. 1966.

Kolumbia
U N C O 2-2.1—0.002 Microfilms. Microfilmoficha de 35 mm. Conservación у archivo. 1959.
U N C O 2-2.1—0.007 Ficha bibliografica. Tamano 75X125 mm. Perforáción. 1961.
Lengyelország
PN—N
PN—N
PN—N
PN—N
PN—N
PN—N
PN—N

09001
09002
09003
09005
09006
09007
09000

Druki
Druki
Druki
Druki
Druki
Druki
Druki

bibliotekarskie. Upomíenie wypozczalni. 1952.
bibliotekarskie. Rewers wypozczalni. 1952.
bibliotekarskie. Karty akcesyjne czasopism. 1952.
bibliotekarskie. Rejestr przybykow dla bibliotek naukowych. 1952.
bibliotekarskie. Karty katalogowe czasopism. 1952.
bibliotekarskie. Rewers okrezny. 1952.
bibliotekarskie. Inwentarz ksiijgozbiori bibliotek naukowych. 1954.

Magyarország
MSZ
MSZ
MSZ
MSZ
MSZ
MSZ
MSZ
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3406
3407
3449
3396
3498
3403
3448

Könyvtári és dokumentációs címfelvételi lap. 1950.
Könyvtári és dokumentációs osztólap. 1950.
A könyvtári bélyegzés. 1952.
Könyvtári ügyviteli nyomtatványok. 1954.
Mikrofényképezés és mikrofelvétel-tárolás. 1954.
Kartotéktartó fiók és szekrény. 1955.
Könyvtári állományleltározás. 1955.

Németország
D I N 4544 Karteikästen. — Kartenformate. Lichte Masse der Karteikästen. 1929.
D I N 1500 Vordrücke für Volksbücherein. 1940.
D I N 1506 Leihscheine für wissenschaftliche Bibliotheken. 1941.
Német Demokratikus
Köztársaság
TGL 6199 Karteikarte für Standardblätter. 1960.
Német Szövetségi Köztársaság
D I N 1504 Schrifttumskarten. 1956.
Norvégia
NS 907 Bildebandesker. Akivinnredning og teksthefter. 1962.
Portugália
NP—10 Fichas e ficheiros. 1960.
NP—274 Fichas de normás portuguesas. 1963.
Románia
STAS 3901 Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Birou cu etajere, tip A. Forma sí
dimensiuni. 1953.
STAS 3902 Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Masä cu fixier, tip A. Forma s.i
dimensiuni. 1953.
STAS 3903 Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Masä pentru sali de lecturä, tip A.
Forma si dimensiuni. 1953.
STAS 3904 Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Dulap pentru biblioteca mobilä, tipA. Forma $i dimensiuni. 1953.
STAS 4152 Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Raft pentru ziare, tip A. Forma $i
dimensiuni. 1953.
STAS 4153 Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Raft pentru reviste, típ A. Forma
§i dimensiuni. 1953.
L D
STAS 4154 Mobilier din lemn pentru biblioteci publice. Rafturi pentru cärp, tip A. $i tip В
Forme si dimensiuni. 1953.
STAS 4260 Fijade catalog pentru biblioteci. 1954.
STAS 5594 Ambalaje de carton. Lázi pentru exportul cärtilor si revistelor. 1957.
Spanyolország
U N E 1 050 Impresos para bibliotecas. Adquisiciones. 1951.
U N E 1 051 Impresos para bibliotecas. Servicios. 1951.
U N E 1 052 Impresos para bibliotecas. Préstamos. 1951.
U N E 1 053 Impresos para bibliotecas. Fichas estadisticas. 1951.
U N E 1 054 Impresos para bibliotecas. Fichas para el servicio de canje de publicaciones. 1951..
U N E 1 055 Impresos para bibliotecas. Ficha de contabilidad. 1952.
U N E 1 056 Norma de calidad para fichas, con destino a bibliotecas. 1952.
UNE 1 057 Impresos para bibliotecas. Ficha para la administración у recepción de las obras.
en curso de publicació. 1952.
U N E 1 058 Impresos para bibliotecas. Ficha de suscripció a revistas у demás publicaciones.
periódicas análogas. 1952.
U N E 1 067 „Microfilms" conservación, archive у manejo. 1956.
Svédország
SIS 70 50 14 Bestämning av nedböjning hos bokhyllsskivor ach tidskriftshyllor. 1960.
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Űj Zéland
NZSS 791. Part 4. New Zeland standard. Code of general by-laws. part. 4. Public libraries.
1952.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЙ И СТАТИСТИКИ
(Резюме)
Нормализация средств и процессов составляющая базис библиотечной работы быстро
развивалась в течении прошлых двух декадов. От 1945. так называемая неправительственная
международная организация (ISO, International Organization of Standardization) соединяет
и регулирует стандартизирующие стремления различных стран. ISO проводить свою активность через технические комиссии. Международный орган библиотечной и документационной
стандартизации ISO ТС 46— Documentation, Всего 25 стран (между прочим и Венгрия) принадлежат к этому органу. В Венгрии библиотечная и документальная комиссия составлялась
в 1949 г., которая создала много стандартов. Венгерские стандарты, по существу, соответствуют международным стандартным рекомендациям, хотя содержают обыкновенно подробнее правила (регламенты). Но совсем не похожные, потому что очень многие из них
предшествовали международные стандарты с похожными темами.
Унификация формуляров употребленных на различные области библиотечной администрации могли бы значительно способствовать связы между странами и развивать международный обмен. Стандартизация на этой области очень трудна, потому что унификации
административных процессов продвигается медленее, чем формуляров и таким образом
справки должны ответить различным требованиям не только в одних странах, но и в похожных
библиотеках внутри страны.
В настоящее время ISO приготовляет 30 формулярных проектов и считает очень
важным унификацию обслуживанных и заёмных карточек. Хотя работы уже проводятся,
но еще не кончены международные рекомендации по библиотечной администрации и её
формуляров; хотя конвенция определяет размер каталожных карточек, но в практике употребляют очень разнообразные размеры.
Стандартизация этой области на национальном уровне гораздо развитее, но вопреки
этого, одные национальные стандарты неодинаковые. В некоторых странах (как например
в Венгрии) круг связанных проблем находится в едином стандарте, но в других странах не
стремились на унификацию. Во многих странах стандартизировали формуляры употребительные в работе комплектовании, в каталогизации, в наёме, в библиотечной администрации:
но нормализация трудовых процессов этих областей еще не продвигалась.
Не случайно, что из библиотечных стандартизации больше всего занимают с стандартизацией статистики на международном уровне, хотя здесь сопоставление самое трудное.
Различные виды библиотек и различные дефиниции единиц размеров, личные разчетные
методы делают невозможно унификацию. Первичная задача международных органов, кроме
собраний статистических данных определяющих функцию и задачу библиотек, была выработка единой терминологии. Согласно планам библиотечный статистический стандарт будет
приготовлен в 1970 г. Также будет осуществлена международная статистика книг и периодок.
Надеемся, что конечная реализация этих стандартов будет подвинуть дело нормализации
статистик на национальном уровне.
Стандартизация библиотечных зданий, оборудований, в первую очередь в экономическом отношении, благоприятна для библиотек: обменность здесь не играет никакую роль.
Этим объясняется, что на этой области еще ничего не случилось на международном уровне.
Международная библиотечно-строительная конференция социалистических стран являлась
одиноким форумом где занимались — кроме строительных и оборудовательных тем — с
проблемами рестаурации, с проблемами хранительных библиотек, с факторами определяющими емкости зданий, с функциональными и эстетическими вопросами внутреннего постранства зданий.
Уже во многих странах стандартизировали библиотечные оборудования на национальном уровне. Прежде всего, каталожные шкафы и ящики были нормализированы а также
книжные и журнальные полки, но и находятся другие нормы для других библиотечных мебель.
Быстрое развитие техники микрофильмов подняло вопрос нормализацию хранения микрофильмов и многие страны уже готовили стандарты. По нашему, стандартизация строительства библиотек и библиотечных оборудований должна была развивать дальше на национальном уровне. Только комиссии одних стран могли бы разрешать этот вопрос наилучше.
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR A HORTHY-KORSZAKBAN*
VÉRTESY MIKLÓS

I.
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG BUKÁSA UTÁN

A Tanácsköztársaság rövid hónapjai alatt a magyar könyvtárügy előtt
sohasem sejtett ragyogó távlat, a szinte korlátlan fejlődésnek az ígérete tűnt fel.
A jövő útját az Országos Könyvtárügyi és Bibliográfiai Intézet alapítása, a
szervezett könyvtárosképzés, a közművelődési és szakkönyvtárak gazdag hálózata, mintakönyvtárak felállítása, a középiskolákban s az egyetemeken könyvtárügyi előadások tartása, központosított könyvkötés és sok egyéb részben megvalósított, részben a megvalósítás útjára lépett terv jelezte.
A könyvtári megbízottak felszólítására az Egyetemi Könyvtár vezetősége
is kidolgozott egy sok évre szóló reformtervezetet. Szó esett ebben új szakrendszerről, az olvasók használatára felállítandó leíró katalógusról, liberálisabb kölcsönzési rendről és minden fontosabb tudományszak részére szakreferensek
kinevezéséről.1
Mindeme szép terveket derékban törte ketté a proletárdiktatúra bukása.
Az ellenforradalom évei következtek, amikor hosszú ideig nem volt mód a fejlesztésre, nem akadt pénz még a legszükségesebb beszerzésekre sem, és amikor
nem kerülhetett sor semmiféle reformra.
Az Egyetemi Könyvtár, melyet a forradalmak idején semmiféle lényeges
veszteség nem ért,2 a Horthy-korszakban a monarchia idején kialakult keretek
közt folytatta életét.
Az új korszak nagyon érzékeny létszámcsökkentéssel kezdődött. Az 1920.
* A tanulmány főbb forrásai: 1. A könyvtár irattára. Jelölése a jegyzetekben: EK.
2. Az évi jelentések. Jelölése: Jelentés . . ,-ről. összegyűjtve a kézirattárban G 917 számon.
Gyakran, így például a raktárátépítésről, az ajándékképp kapott könyvtárakról szóló fejezetben nem utalok minden egyes tételnél rájuk. 3. A könyvtárbizottság üléseiről készített
jegyzőkönyvek. Jelölése: KB. .. .-én. 4. Az 1933 óta az Egyetemi Könyvtárban dolgozó
szerzőnek személyes tapasztalatai.
Hálás köszönetet mondok dr. Izsépy Edit kartársnőmnek, aki a könyvtárnak a húszas
évekre vonatkozó irattári anyagát kicédulázta, és jegyzeteit átengedte nekem feldolgozásra.
1
EK. 493/1919. Bővebben: Kőhalmi Béla: A magyar Tanácsköztársaság könyvtárügye.
Bp., 1959. 67—71. 1.
2
Az igazgatóság egyetlen kárt tudott csak felemlíteni: 1919 júniusában a könyvtár
számlájára 114 fizikai és kémiai tankönyvet vásároltak a Marx—Engels Munkásegyetem
részére. A 114 kötetből 81 elveszett, értékük 1349 korona volt. EK. 364/1920.
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évi XL te. 3. §-a értelmében elbocsájtották mindazokat, akiket a Tanácsköztársaság, tehát egy törvénytelennek bélyegzett kormány alkalmazott. Ilyen
sorsra jutott Steffanits Mária, Feicht Károly, Hóman Biri, Concha Erzsébet,
Kail József, Edvi Illés Gyula és Chyzer Éva napidíjas, továbbá Lőrincz Endre,
Sándor Pál, Baki István és Vass Antal napibéres alkalmazott. 3 Közülük hármat,
Steffanitsot, Hómant és Conchát az 1920. november 10-i minisztertanács hozzájárulásával újra alkalmaztak az elbocsájtás és nyugdíjazás révén időközben
megüresedett állások terhére. 4
Az egyetemi tanács négy dolgozó ellen fegyelmi eljárást indított. Bogyai
Gáspár kezelő altiszt eleve nem számított kíméletre: a vörösőrség nyomozójaként tevékenykedett. „Bűnét" súlyosbította az a tény, hogy a proletárdiktatúra
idején Ferenczit a Szép utcai Szapáry könyvtár szocializálására szólította fel.Fr
Nem maradhatott tovább állami szolgálatban.
Vele egy nap, 1919. december 6-án ítélték hivatalvesztésre Waldbauer
Ilona könyvtárőrt. Nem volt kommunista, csak a könyvek és a könyvtárak
iránti lelkesedésből kért és kapott a Tanácsköztársaság idején különböző feladatokat, például az Egyetemi Könyvtárba akarta szállíttatni a sok régi magyar
könyvet tartalmazó Kornfeld Móric gyűjteményt.6
Pompéry Aurél könyvtárost, római katolikus papot, aki vöröskatonának
jelentkezett, enyhébben bírálták el, mert „a kommunista üzelmekberí* való részvételt nem tudták rábizonyítani. Mégis bűnösnek mondták ki, mert paphoz
nem illő kishitűséggel a Tanácsköztársaság idején olyan kijelentéseket tett, amelyekkel tért adott a bolsevista tanok terjedésének. Elbocsájtották, de az ítélet
végrehajtását elhalasztották, és még 1922-ben is élvezte VIII. fizetési osztályú
illetményeit.7
Pintér József altisztet csupán dorgálásban részesítették, mivel — mint egy
későbbi jellemzésben írta róla Ferenczi — a proletárdiktatúra alatti magaviselete „csak a szocialista eszmék iránti fogékonyságában nyilvánult, és nem hazafiatlan
magátartásban.m
AZ IGAZGATÓK

Mint minden közösségnek, az Egyetemi Könyvtárnak a működése is nagymértékben függött a mindenkori vezetőtől, a Horthy-korszakban még inkább,
mint azelőtt. A régi, de továbbra is érvényben maradó szervezeti és ügyviteli
3

EK. 637 és 640/1920.
EK. 914, 923 és 925/1920.
5
Fegyelmi ítéletének száma: 1081/1919.
• ítélet: 1366/1919. Bővebben 1. Kőhalmi i. m. 120., 122—125. 1. Walbauer Ilona később
a Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű Rt. könyvtárában dolgozott, a felszabadulás után rehabilitációval visszakerült az Egyetemi Könyvtárba.
7
Ítélet: 1081/1919, az illetményre: EK. 539/1922.
. 8 EK. 335/1922. Pintért, mint „feltűnően intelligens, ügyes és a könyvtári
szolgálatban
alapos jártassággal bíró" alkalmazottat 1922-ben Ferenczi I. oszt. műszaki altisztté való
kinevezésre terjesztette fel.
4
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szabályzatok ugyan „az egyetemi tanácstól való állandó függés"-t hangsúlyozták, ám a gyakorlat számos intézkedésüket megdöntötte. Igen megnövekedett az igazgató hatásköre, a kezdeményezés és a felelősség teljesen az ő kezébe
összpontosult. Az anyagi eszközök felett való rendelkezésen kívül — ha jogilag nem is — gyakorlatilag ő irányította a könyvtárbizottság működését, ő hívta
össze, ő tett javaslatokat az ülések tárgysorozatára.
A Horthy-korszakban két igazgató váltotta egymást, az első Ferenczi Zoltán volt. Ferenczi 1891-től az Erdélyi Múzeum Egylet könyvtárát, 1895-től
a kolozsvári, 1899 óta pedig a budapesti Egyetemi Könyvtárt vezette. Számos
jelentős irodalomtörténeti tanulmányon, életrajzon, bibliográfiai adalékon kívül
egy összefoglaló könyvtártani kézikönyvet is írt. A közvélemény elsősorban
mint kiváló Petőfi kutatót ismerte. A könyvtárakat a műveltség fő terjesztőjének tartotta, s egyidőben agitált a magas színvonalú közművelődési könyvtárak érdekében. Kitűnően értett a katalogizáláshoz. Kinevezésekor életet vitt
az öreg Szilágyival együtt öregedő Egyetemi Könyvtárba, egész sereg kisebb
reformot valósított meg.
1919-ben töltötte be 62. életévét. Rendes, békés körülmények között még
hosszú ideig el tudta volna vezetni az intézményt, de a Tanácsköztársaság bukása utáni viszonyok megbénították vezetői, ügyintézői képességét.
A könyvtár igen súlyos anyagi gondok közé került, jövedelme a réginek
töredékére csökkent, nagyobb arányú beszerzésekről szó sem lehetett, ö ismételten megkísérelte, hogy felemeltesse a dotációt, de panaszai, felterjesztései,
személyes kérései majdnem teljesen eredménytelenek maradtak, mégpedig nem
az ő hibájából, hanem az ország nyomasztó nehézségei, az infláció s a vele
járó devalváció következtében.
Az alkalmazottak bérének vásárlóereje a világháború előttinek csekély
százalékára esett vissza. A megélhetéshez alig elég kis fizetések aláásták a hivatali fegyelmet, s ezt Ferenczi nem tudta megszilárdítani. Tett ugyan erre kísérleteket, így 1923-ban elrendelte, hogy a díjnokok munkájáról naplót és törzslapot kell készíteni, és itt részletesen feltüntetni, hogy mit és mennyit dolgoztak. Előírta, hogy mindegyikük köteles naponta legalább egy órát gépeléssel
tölteni, azaz ügyiratokat másolni és bibliográfiai felvételeket készíteni.9 Mindez
nem sokat segített, mert egy másik aktából kiderül, hogy utódjára a kismérvű
beszerzés mellett is jelentős katalogizálási hátralék maradt. 10
Ferenczi a húszas években inkább dolgozott, mint dolgoztatott. A legnagyobb kedvvel a címfelvételekkel foglalatoskodott. Szorgalmasan írta a katalóguscédulákat, és időnként körülnézett a katalógusban kereső olvasók között, tanácsokat és intelmeket adva az egyetemi hallgatóknak. Nyugdíjazása alkalmából — állítólag — a következőképp nyilatkozott: „Igazgatót könnyen találnak majd helyettem, de azt a két címleíró díjnokot, akiket távozásommal elvesztenek, nehezen fogják majd pótolni."
Az Akadémia könyvtárában a felszabadulás előtt régi hagyomány szerint
a vezetői, főkönyvtárnoki tisztet mindig akadémikus töltötte be. 1924-Íg, 86
9
10

EK. 352/1923.
EK. 947/1926.
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esztendős korában bekövetkezett haláláig, Szily Kálmán volt a főkönyvtárnok, utána Ferenczit választották meg a helyébe. Ö ekkor az Egyetemi Könyvtártól először három havi szabadságot kért, majd ennek ismételt meghosszabbítása után 1926 május 15-én nyugdíjaztatta magát.11
1924-től az első őr, Tetzel Lőrinc vezette a könyvtárt. 1893 óta állt az
Egyetemi Könyvtár alkalmazásában. Megbízható tisztviselő volt, mindig lehetett számítani rá. Irodalmi működést nem folytatott. Csinált terveket az intézmény munkájának megjavítására — így a raktárak bővítésére — és arra számított, hogy ő lesz Ferenczi utóda. Amikor ez nem történt meg, elveszítette kedvét, és — a szóbeszéd szerint — emiatt lett 1927-ben öngyilkos.
1926-ban az ország pénzügyeinek megszilárdulásával párhuzamosan új
szakasz kezdődött a könyvtár történetében. A gazdasági fellendülés következtében nőtt az állam jövedelme, s ebből több jutott kulturális célokra. Erre a viszonylag kedvező időpontra, 1926. június 9-ére esik az új igazgatónak, Pasteiner Ivánnak a kinevezése. Vezetői működését így biztató körülmények között
kezdhette meg.
Kinevezését nagymértékben jó összeköttetéseinek köszönhette. Apja, Pasteiner Gyula művészettörténész egyetemi tanár volt, ő maga a Tanácsköztársaság
idején az ellenforradalmi kormányt szolgálta Szegeden.12 Emellett közel két
évtizedes könyvtárosi múlt állt mögötte. Az Egyetemi Könyvtárban 1909 óta
dolgozott. 1920-ban az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ szervezésével és vezetésével bízták meg, ezt az állását a könyvtárigazgatóság mellett 1945-ig megtartotta.
Személyében egy új típusú igazgatóval találkozunk. Elődei Praytól Ferencziig kivétel nélkül tudósok — történészek, irodalomtörténészek — voltak,
és emellett lelkes könyvtári szakemberek, akik könyvtártani tanulmányokkal,
bibliográfiák szerkesztésével is kitűntek.
Pasteinert „politikus" igazgatónak kell neveznünk, abban a pejoratív értelemben, hogy legfőbb gondjának az összeköttetések kiépítését tartotta. Jó viszonyban állt az egyetem tanácsával, bizottságaival, tanáraival és mindazokkal, akiknek szavuk volt a kulturális ügyek intézésében. A legnagyobb készséggel tett eleget a professzorok és más befolyásos emberek könyv- és egyéb
kéréseinek, számos professzor-rokont alkalmazott a könyvtárban. 13 Karrierjét
jelentős mértékben elősegítette az a tény, hogy 1932-től 1942-ig kilenc hónapi
megszakítással barátja, Hóman Bálint állt a vallás- és közoktatásügyi minisz11
Ferenczi könyvtárosi működésére 1. Berczely László: Ferenczi Zoltán = A Könyvtáros. 1957. 13—16. 1. Szerinte a 68 éves Ferenczi nem a nyugdíj mellett élvezett fizetés
kedvéért ment az Akadémiai Könyvtárhoz, hanem azért, hogy annak sanyarú helyzetén
segítsen!
12
KB. 1919. XII. 7-én.
13
A könyvtárbizottságban csak egyszer tiltakoztak ez ellen. Az 1929. X. 14-х ülésen
Navratil professzor megkérdezte, hogy a nagy munkanélküliség idején „nem kelthet-e recenzust egy egyetemi tanár gyermekének kinevezése, különösen miután az illető férjnél lévén
anyagilag nem is szorul rá a kinevezésre". Miután Pasteiner precedenseket említve kimutatta,
hogy ez nem akadály, a bizottság elfogadta a javaslatot.
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térium élén, az a Hóman Bálint, akivel sok évig együtt dolgozott az Egyetemi
Könyvtárban.
összeköttetései révén elég gyorsan emelkedett a hivatali ranglétrán a VL
fizetési osztályból a főigazgatói címmel járó IV.-be, ez utóbbit 48 éves korában
érte el. Emellett kinevezték a könyvtárak és múzeumok főfelügyelőjévé, valamint az Egyetemi Nyomda ügyvezető alelnökévé.
összeköttetéseinek azonban a könyvtár is látta hasznát. A könyvtárbizottság és ennek javaslatára a rektor és az egyetemi tanács is — egy esetet nem
említve, mikor a könyvtári díjak ismételt felemelését kérte — minden kinevezésre, építkezésre, katalogizálásra, szervezésre tett javaslatát készséggel elfogadta, és az 1926/27-es tanévtől kezdve az addigi szokástól eltérve az autonóm
jellegű jövedelmek felhasználását is az ő belátására bízta.14
A Horthy-korszakban könyvtárakra, könyvekre igen kevés összeget juttatott a költségvetés. Csak egy példa rá! A Széchényi Könyvtár 1930-ban örvendetes eseményként ünnepelte, hogy a folyóirattár 4750 pengőt költhetett
folyóiratrendelésre és köttetésre együttesen! 1932-ben ez az összeg már a negyedére esett vissza. Pasteinernek viszont sikerült elérnie, hogy az állami átalány
a többi intézményhez viszonyítva magas maradt, hogy a könyvtári díj felemelése révén jelentős jövedelemtöbblethez jutott a könyvtár, és hogy 1935-től
kezdve minden évben számottevő összeget szavaztak meg raktárépítésre. Ugyancsak jórészt az ő intézkedéseinek köszönhető, hogy a tisztviselői státus is magasabb lett valamivel.
A Horthy-korszakban a jó kapcsolatok mindenre képesítettek. A fővárosi
törvényhatóság vezető pártjának elnöke, Wolff Károly így tudta fiát rögtön
az egyetem elvégzése után a budapesti közkórházak központi igazgatójává kineveztetni.
De az intézmények is csak úgy boldogulhattak, ha összeköttetéseket szereztek. A Fővárosi Zenekar attól az időponttól kezdve kapta meg a zavartalan
működéséhez szükséges anyagi támogatást, amikor vezető karmesterévé az egyik
szélsőjobboldali vezető politikus 26 éves fiát választotta meg.
Ebben a vonatkozásban tehát hasznosnak bizonyult Pasteiner kinevezése,
hasznosabbnak, mintha a sokkal alaposabb könyvtártani ismeretekkel rendelkező Fitz József, vagy a régebben szolgáló Tetzel Lőrinc került volna a helyére.
Emellett voltak jó elgondolásai, tervei, életet öntött a könyvtár tespedő
munkájába. A munkafegyelmet jelentős mértékben emelte, megkövetelte a pontos megjelenést, a kiosztott feladatok maradéktalan elvégzését. Alaposan megválogatta, hogy kik lehetnek a könyvtár munkatársai. Sok olyan napidíjas és
ki nem nevezett gyakornok dolgozott hosszabb-rövidebb ideig, akik nem tudtak
gyökeret verni a könyvtárban. Jelentős részük azért távozott, mert jobb előmenetellel kecsegtető, magasabb fizetéssel járó állást kapott, nem egyet azonban Pasteiner küldött el, vagy azért, mert munkájával volt elégedetlen, vagy
azért, mert magatartása nem felelt meg annak az „úri" eszménynek, amelyet
egy egyetemi tisztviselőtől megkövetelt. A legjellemzőbb annak az igen kitű14

Jelentés 1926/27-ről.
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nőén, szorgalmasan és precízen dolgozó napidíjasnak az esete, aki férjhez ment a
Nemzeti Múzeum főkertészéhez. A múzeum nem rendelkezett státushellyel, s így
főkertészét csak altiszti állásra tudta kineveztetni. Az esküvő után Pasteiner
közölte a fiatal asszonnyal, hogy azonnali hatállyal elbocsájtja, mert nem engedheti meg, hogy tisztviselői „egy altiszt feleségével" együtt dolgozzanak.
Jó néven vette, ha beosztottai tudományos munkásságot folytatnak, maga
azonban egy fiatal korában készített bibliográfián és néhány jelentéktelen tanulmányon kívül semmit sem publikált.
Az egyetemi tanács az alapítás 300 éves jubileuma alkalmából ki akarta
adatni öt kötetben az egyetem részletes történetét. A könyvtár históriájának
megírására 1931 márciusában Pasteinert kérte fel. Ő válaszlevelében közölte,
hogy a megbízásnak „készséges örömmel" tesz eleget, és hogy igyekszik a határidőre elkészülni.15 Egyes adatok, kezdetleges könyvészeti feljegyzések, forrásanyag-másolás arra utalnak, hogy valamiféle kezdeményezés megindult a
könyvtártörténeti kutatás terén," de ez a kezdet kezdetén elaludt, a tényleges
megvalósítás stádiumába sohasem lépett. Az, akit felkértek, nem teljesítette
feladatát, és mást sem bízott meg vele. így az egyetemtörténet csonka maradt,
csak a négy kar története jelent meg 1935 és 1938 között, s ezekben a könyvtárra vonatkozóan csupán rövid utalások találhatók.
A KÖNYVTÁR TISZTVISELŐI

Noha az első világháború után mindenütt nőttek a könyvtárakkal szemben támasztott minőségi követelmények, és a könyvtermés növekedésével párhuzamosan nőtt a feldolgozást és megőrzést követelő anyag mennyisége is, az
állások száma sokáig változatlan maradt, sőt 1923-ban és 1931-ben létszám.csökkentést rendelt el a minisztertanács. A meglevő személyzettel a munkát
nem lehetett jól elvégezni.
Az Akadémiai Könyvtár egyszerűen oldotta meg a problémát, a beérkező
könyvek háromnegyedét nem dolgozta fel. A legtöbb könyvtár más megoldást
választott, a különféle mellékjövedelmek terhére ideiglenes díjnokokat, raktárosokat alkalmazott igen alacsony, 60—80 pengős illetménnyel, sőt gyakran fizetés nélkül. E téren a Széchényi Könyvtár vált ki, ahol a szebb jövő és a kinevezés reményében néha 3—4 évig is szolgáltak egyetlen fillér jövedelem nélkül.
Az új alapítású Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központnál két kinevezett könyvtáros mellett hat-hét ideiglenes dolgozott.17
Azt, hogy az Egyetemi Könyvtár dolgozóinak a száma sem elegendő, már
a Tanácsköztársaság könyvtári ügyeinek intézői is felismerték, s ezért tíz új
alkalmazottat osztottak be. Ezek az állások 1919 után veszendőbe mentek.
A tisztviselők száma — ideértve a tudományos dolgozókat és a segédszemélyzetet — a húszas évek elején 18 volt, 1924/25-re 15-re esett vissza, majd
15

EK. 193/1931.
Tóth András személyes közlése.
17
Az elhelyezkedések kérdésére bővebben 1.: Vértesy M.: Amíg egy könyvtáros eljutott
o d á i g . . . = A Könyvtáros. 1959. 59—60. I.
16
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a könyvtári díj terhére alkalmazott napidíjasokkal 15—16-ra emelkedett, és
csak 1943 elején múlta felül a húszat. A létszámból ekkor 12-en tartoztak a
tudományos státusba, 6-an a tudományos segédszemélyzethez, 3 pedig az egyetemre, illetve a gimnáziumi tanárok státusába kinevezett, de szolgálattételre
ide beosztott tisztviselő volt.
A könyvtár állandó küzdelmet folytatott a létszámemelésért. Ez a harc
jogosnak mondható, különösen akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy a nemzetközileg elfogadott norma az állomány minden 10—20 000 kötetére egy tisztviselőt tart kívánatosnak.
Az 1927. évi valóságos helyzetről az alábbi táblázat tájékoztat. Egy tisztviselőre esik:18
a német—osztrák könyvtárakban
12 000—22 500 kötet
egyéb országok könyvtáraiban
13 240—25 000 „
a Széchényi Könyvtárban
18 500 „
a szegedi egyetemi könyvtárban
7 500 „
a debreceni egyetemi könyvtárban
10 000 „
a budapesti egyetem könyvtárában
40 000 „
Egy másik, 1928-ban készült kimutatás a forgalmi adatokat is figyelembe
veszi. Eszerint egy tisztviselőre esik:19
é v e n t e
könyvtár neve
Egyetemi Könyvtár
Országos Széchényi Könyvtár
Fővárosi Könyvtár

kötet
44 000
22 000
4 270

új könyv
660
600
443

helyben
olvasó
3 570
214
2 340

kölcsönzés
517
107
4130

A munkatársak közül elég sokan kaptak hosszabb időre szóló külföldi
ösztöndíjat. Fitz József 1925 első hét hónapjában a berlini Collegium Hungaricumban folytatott bibliográfiai és könyvtörténeti stúdiumot. Domanovszky
Ákos 1928 májusától egy évig a berlini Humboldt Stiftung ösztöndíjasaként
a Preussische Staatsbibliothekot, a Deutsche Büchereit és a Notgemeinschaft der
Deutschen Wissenschaft könyvtári bizottságának munkáját tanulmányozta. Bisztray Gyula a párizsi École des Bibliothecaires tanfolyamán 1928 novembere
és 1929 augusztusa közt a könyvtárügy magasabb szintű elméletével és gyakorlatával, valamint az újabb könyvtári problémákkal ismerkedett meg. Sántay
Mária egy évig Rómában dolgozott állami ösztöndíjasként. Moravek Endre
a lipcsei Deutsche Bücherei munkatársa volt cserekönyvtárosként 1930 második felében. Mindez jelentős mértékben emelte munkájuk színvonalát.
A könyvtáros gárda a Horthy-korszak negyedszázada alatt folytonosan
cserélődött, mindössze ketten akadnak, akik a 25 év túlnyomó részét végig18

Jelentés 1926/27-ről.
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dolgozták itt: Czakó Ervin, aki 1909-től nyugdíjazásáig, 1941-ig, és Gáspár
Ilona, aki 1922-től a felszabadulás utánig az Egyetemi Könyvtár tisztviselője
volt.
A Ferenczi-korszak könyvtárosai közül Barbul Jenőt a románok még
1919-ben megbízták a kolozsvári egyetemi könyvtár igazgatásával. Hóman
Bálintot 1922-ben a Széchényi Könyvtár, Fitz Józsefet pedig a pécsi- egyetemi
könyvtár — később a Széchényi Könyvtár — vezetőjévé nevezték ki. Szakértelem terén különösen Fitz József személyét kell kiemelni. Könyv- és nyomdatörténeti publikációi révén külföldön is elismert tekintély volt, a húszas évek
folyamán a Gesamtkatalog der Wiegendrucke szerkesztőségének felkérésére
ő dolgozta fel a magyarországi könyvtárak ősnyomtatvány-állományát.
Két idősebb tisztviselőnő, Czeke Marianne és Sántay Mária az igazgatóval
való nézeteltéréseik miatt helyeztette el magát — vagy talán helyeztette el őket
Pasteiner — a Pedagógiai, illetve a Széchényi Könyvtárba. Tetzel meghalt.
Így a harmincas évek elején az egyes munkakörök élére Czakó Ervin és Gáspár
Ilona mellett Prohászka Lajos, Domanovszky Ákos, Moravek Endre és Bisztray
Gyula személyében új emberek kerültek. Azonban az utóbb említettek sem
maradtak itt sokáig. Prohászka egyetemi katedrát kapott (1935), Bisztrayt
(1934) és Moraveket (1936) a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba helyezték, Domanovszky pedig 1935-tol a pécsi egyetemi könyvtárat vezette, és csak
1942-ben helyezték vissza.
Az Egyetemi Könyvtár előnyösen különbözött a Széchényi Könyvtártól
abban, hogy díjtalan munkaerőt általában nem alkalmazott. Illetmény nélkül
egyéni vagy hivatali kérésre pár hónapig csak olyanokat foglalkoztatott, akik
szakmai gyakorlatot akartak szerezni.
1933-tól sok díjnok, gyakornok dolgozott a könyvtárban. Néhányan közülük, mint Mátrai László, Haraszthy Gyula, e sorok írója és mások a korszak
végén a szerzeményezést, címfelvételt, kölcsönzést stb. vezették, és 1945 után is
szerepet vittek, illetve visznek könyvtári életünkben. A később máshová került
gyakornokok igen magas százaléka a magyar tudományos életben tekintélyes
nevet szerzett. Soroljuk fel a legismertebbeket: Barta István, Benedek András,
Bóka László, Bonis György, Gáldi László, Győrffy György, Hadrovics László,
Sőtér István, Vargyas Lajos.20
A könyvtár akkori szervezete patriarchális, ez a kis létszámból következik. Sok munkakörben egy vagy két tisztviselő dolgozott csak, így tulajdonképpen „osztálya-okról nem beszélhetünk. A legtöbben katalogizáltak, de ők is
két csoportra oszlottak, aszerint, hogy az egyes va-gy a folytatásos művek címfelvételét készítették, s a két csoportnak két külön vezetője volt. A közönségszolgálat egyes részei, a kölcsönzés, olvasóterem, folyóiratolvasó, egymással
semmiféle szervezeti kapcsolatban sem álltak.

20
Az alkalmazottakra vonatkozó adatok az egyetemi almanachokban, az. évi jelentésekben és a könyvtár irattárában.
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A RAKTÁRKEZELŐK

A legállandóbb alkalmazottakat a raktárkezelők között találjuk. Közülük
elsősorban az 1914 óta itt dolgozó Hegedűs Jánost kell említeni, az egyetlent,
aki az egész Horthy-korszak alatt a könyvtár munkatársa volt. De a többiek
sem töltöttek itt sokkal kevesebb időt. Kóródi István és Hetesi István 1921-ben,
Kovács József 1922-ben, B. Molnár Lajos 1925-ben, Dömötör Lajos és Rózsa
Kálmán 1927-ben kezdte meg itteni szolgálatát. Valamennyien még jó ideig
a felszabadulás után is a törzsgárda tagjai közé tartoztak.
Jelentős részük kiemelkedően jól dolgozott. A korszak elején írta például
Pintér Józsefről Ferenczi a következőket: hosszú idő óta „oly munkát végez
önállóan, melyet másokkal csak ellenőrzés mellett végeztetünk"'.21 Azt, hogy
mik voltak ezek a munkák, annyi év távlatából ma már nem lehet megállapítani. Azt azonban tudjuk, hogy a harmincas években sok raktáros olyan feladatokat kapott, amelyeket ma mindenütt tisztviselőkre bíznak. Az alapkatalógus céduláit Kóródi István osztotta be, az elvitt, illetve visszahozott könyvekről szóló kölcsönzési térítvényeket eleinte Magyari László, később Hegedűs
János és Dömötör Lajos rakta be, illetve szedte ki.
A könyvtár gyakrabban használt könyveit, s ezek raktári helyét jól ismerték. Gyakori eset volt, hogy ha egyik tisztviselő vagy látogató a spanyol szobrászatról vagy az alföldi pásztorok szokásairól akart olvasni, akkor Kóródihoz
fordult, s ő perceken belül hozott könyveket a kívánt tárgykörből. Ez a könyvismeret különösen becses volt akkor, amikor hiányzott a jól használható szakkatalógus. Ugyanígy ismerte Hegedűs János a folyóiratokat.
Az első világháború előtt többször panaszkodtak az olvasók a raktárosok
udvariatlansága, sőt gorombasága miatt. A Horthy-korszakból ilyen panaszokat nem ismerünk.
A raktárosok előléptetési viszonyai mégis igen kedvezőtlenül alakultak,
s a helyzet az évek múltával csak súlyosbodott. Az 1921/22-es tanévben a költségvetés 12 állást biztosított számukra (1 I. osztályú, 2 II. osztályú műszaki
altiszt és 9 kezelő altiszt). Munkájukat két napibéres segítette. Húsz esztendővel később, 1941/42-re a státusállások száma 8-ra zsugorodott (1 szakaltiszt,
7 I. osztályú altiszt), s hogy a munkában ne keletkezzék fennakadás, mellettük
1 kisegítő szolgát és 6 napibérest alkalmaztak. Vagyis a létszám eggyel nőtt,
14-ről 15-re, de a véglegesítettek száma kétharmadra csökkent.
1928-ban két altiszti kinevezés történt, ettől kezdve 1944-ig, tehát 16 esztendő alatt egyetlen egy sem. A raktárosok véleménye szerint Pasteiner szándékosan csökkentette a státushelyek számát, mert így jobban kézben tarthatta
őket, több munkát követelhetett tőlük az azonnali elbocsájtás ki nem mondott,
de ténylegesen fennálló fenyegetésével. (Kinevezett állami alkalmazottat ugyanis
csak fegyelmi úton lehetett elküldeni, az ideigleneseknek viszont az igazgató
bármikor felmondhatott.) Nehéz kétségbe vonni ennek az állításnak az igazságát, ha arra gondolunk, hogy egy ízben az igazgató két altiszti állást átszerveztetek egy tisztviselőire.
21

9*

EK. 335/1922.

131

Így történt, hogy Dömötör Lajos és Rózsa Kálmán 18 [!] évig várt a kinevezésre, a véglegesítésre, a valamivel nagyobb fizetésre, és hogy kartársainál
is hasonlóan alakult a helyzet.
A FELETTES HATÓSÁGOK

A könyvtár felettes hatósága ebben a korban is — az előzőekhez hasonlóan
— az egyetem, valamint a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium volt. Ügyeivel legtöbbet a könyvtárbizottság foglalkozott. Ennek tagjai a prorektor —
ő a mindenkori elnök —, a négy prodékán, a bölcsészettudományi karnak 2 és
a másik három karnak 1—1, a kari tanácsülésen megválasztott képviselője,
továbbá a könyvtár igazgatója. Üléseit a régi szervezeti szabályzat szerint negyedévenkint kellett volna tartania, a legtöbbször azonban csak évente egyszer
ült össze. Az ügyviteli szabályzat 2. §-a szerint ilyenkor megvitatta a könyvtár évi jelentését, állást foglalt a kinevezésekkel és egyéb felmerült ügyekkel
kapcsolatban, továbbá véleményt mondott az egyetemi tanács által eléje terjesztett ügyekről. Csak tanácskozó szerv volt, a döntéseket az egyetemi tanács
hozta. A gyakorlatban a bizottság majdnem mindig elfogadta az igazgató javaslatát, a tanács pedig a bizottságét.
Egyetlen alkalommal, 1932-ben a rektor a Pasteiner által készített jelentést véleményezésre kiadta Nékám Lajos egyetemi tanárnak, a könyvtárbizottság előző évi elnökének. Nékám, aki különben jó viszonyban állt Pasteinerrel,
sok észrevételt, kifogást tett a nyitvatartási idővel, a kölcsönzéssel, az olvasótermi rend szigorú feltételeivel, a különböző alapokon készült adatszolgáltatással és legfőként a szakrendszer tervezett reformjával kapcsolatban. A Horthykorszakban ez az egyetlen, a könyvtár működésének sok pontjára kitérő elemző
kritika. (Egyes pontjaira a tárgyalás folyamán visszatérünk.) A referátumot
megtárgyalta a könyvtárbizottság, teljes elismeréssel adózott Nékám professzor
„nemes intenciói iránt", de minden tekintetben a könyvtárigazgató alapelveit,
nézeteit tartotta helyesnek, és „#z eredeti rendszer fenntartása mellett foglalt
állást"?1!*
A minisztériummal való érintkezés nehézkesen történt, a jelentéktelen bejelentéseket is először külön kísérőlevéllel a rektorhoz kellett felterjeszteni, és
csak onnan került újabb kísérő irattal a minisztériumba.
Ferenczi is, Pasteiner is vigyázott az egyetem által féltékenyen őrzött formák betartására, s így a könyvtárnak a felettes hatóságokhoz való viszonya
végig zavartalan maradt.
Hosszantartó, nagyobb vitára egy esetben került sor, de a könyvtár ez
esetben csak a vita tárgyaként szerepelt, a két vitázó fél a minisztérium és az
egyetem volt, a szóban forgó kérdés pedig az Országos Magyar Gyűjteményegyetembe való belépés. Ennek az 1922. évi XIX. törvénycikk által létesített
csúcsintézménynek tagja lett a Magyar Nemzeti Múzeum a Széchényi Könyvtárral együtt, a Szépművészeti és Iparművészeti Múzeum, az Országos Levéltár, to21
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vábbá egy sereg kisebb intézmény, mint a csillagvizsgáló, a földrengéstani obszervatórium, a tihanyi biológiai kutató intézet, az Országos Könyvforgalmi
és Bibliográfiai Központ és a külföldi Collegium Hungaricumok.
A törvény 10. §-a az egyetemre bízta, hogy könyvtárát belépteti-e vagy
sem. A tanárok nagy többsége, három kar s az egyetemi tanács határozottan
a belépés ellen foglalt állást. Féltek attól, hogy belépés esetén csorbát szenved
az egyetemnek a könyvtár fölötti hatásköre, hogy nem dönthetnek szabadon
a beszerzések tekintetében, hogy a személyzeti ügyek kikerülnek a hatáskörükből, és hogy az Egyetemi Könyvtár tulajdonában levő könyveket, kéziratokat
átvihetik más intézményekbe. Ezért a belépést a Gyűjteményegyetem eredeti
szervezetével alig összeegyeztethető feltételekhez kötötték.
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter, akitől a Gyűjteményegyetem terve származott, nem akart belenyugodni az egyetem határozatába, és hiúságában megbántva sokáig nem szűnt meg a csatlakozást sürgetni.
Mikor a tanács mégsem engedett, a miniszter 1923 végén 5389/1923. ein. számú
leiratában a benne „kifejtett jogi és célszerűségi szempontok
figyelembevételével" újabb megfontolásra szólította fel, de ez, Székely István professzor előadói véleményét elfogadva, feltételeit nem módosította lényegesen.
Az 1928-ig elhúzódó tárgyalások eredménytelenek maradtak, noha Klebelsberg — mint az iratokból kitűnik — a csatlakozás elfogadása esetén különféle kedvezményekkel kecsegtette a könyvtárt, magasabb dotációval, kedvezőbb státussal és egy új folyóiratolvasó építésével. Az Egyetemi Könyvtár nem
került be ebbe a csúcsszervezetbe, és az 1934. évi VIII. törvénycikk magát a
Gyűjteményegyetemet is megszüntette.22
II.
A KÖNYVTÁR ÉPÜLETE

A könyvtár épülete már elkészültekor, 1875-ben sem felelt meg a modern
igényeknek. Raktártermeit célszerűtlenül tervezték, hiányzott belőlük a világítás, helypazarló állványokat készítettek, az olvasóterem kicsinek bizonyult,
a közönségszolgálati és hivatali helyiségeket nem különítették el egymástól.
Ehhez járult a századforduló után az egyre nyomasztóbb raktári helyhiány.
Az 1910-es évek elején biztató kezdeményezések történtek az épületnek
új szárnnyal való kibővítésére, s ez legalább fél évszázadra megoldott volna
minden helyhiányt. Sajnos, az első világháború kitörése ezt is meghiúsította,
mint annyi más tervet.23
A meglevő bajokhoz járult a karbantartás elhanyagolása. Tetzel helyettes
igazgató szavait idézve az épület „lehangoló látványt" nyújtott.24 A renová22
A tárgyalásokat legjobban Domanovszky Sándor professzornak, az 1926 aug.-ban
megbízott 3 tagú bizottság elnökének a rektor részére készített beszámolója foglalja össze.
Száma: Egyet. 4001/1927—28. Másolatban az EK. kézirattárában.
23
Bővebben L Tóth A.: Tervek az Egyetemi Könyvtár fejlesztésére (1906—1914). =
MKSz. 1967. 228—242 1.
24
Jelentés 1925-ről.
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lásra szükséges pénz még a háború befejezése után is hosszú ideig hiányzott.
Az egyetem gazdasági hivatala a rendelkezésre álló csekély költségvetési keretet más — és tegyük rögtön hozzá: — fontosabb feladat elvégzésére fordította,
a klinikák helyreállítására.
A legsürgősebben a sarokkupola körüli négy 3,2 méter magas szobor ügyében kellett intézkedni. Ezeket ugyanis silány minőségű kőből faragták ki, s egy
fél évszázad esője, hava, korma, fagya annyira elmállasztotta, hogy az utcán
járók testi épségét veszélyeztette. A szobrokat vagy el kellett távolítani, vagy
lefaragni róluk az elmállott részeket. Mindkét megoldás 13—14 millió koronába került volna. A könyvtár a gazdasági hivatal javaslatára az eltávolítás
mellett döntött, mert ellenkező esetben a megmaradt részek ormótlan tuskók
gyanánt csúf látványt nyújtottak volna.25 Pótlásuk azóta sem történt meg.
Általánosabb tatarozásra, a külső homlokzat, előcsarnok, főlépcsőház, olvasóterem restaurálására 1928 és 1931 közt került sor. A költségesebb munkákra
az egyetem adott pénzt, a kisebb javításokat viszont a könyvtári átalányból
fedezték, tehát a könyvvásárlások rovására.
Az épületet kezdetben gázzal világították, a villanyt csak később vezették be több részletben, az olvasóterembe 1919-ben, a hírlapszobába, pincébe,
második lépcsőházba 1921-ben. A gázt tűzveszélyes volta miatt a részben nappal is sötét raktárakban nem merték használni. Sokáig gyertyafény mellett
folyt a könyvek kikeresése, később a veszélytelen elemlámpákat használták.
A húszas évek közepén az elszámolásokban gyakran szerepel a következő tétel:
»3 elem . . . 66 000 K." Teljesen érthetetlen, hogy komolyabb formában először
csak az 1926. március 1-én kelt jelentésében sürgette meg Tetzel igazgatóhelyettes a villanynak a raktárakba való bevezetését. A megoldás ezután még
két évig váratott magára, a legtöbb raktárhelyiségben csak 1928 nyarán gyulladt fel a villanykörték fénye.
Az olvasóterem megvilágítása sem elégítette ki az olvasókat. 1919-ben
ugyan bekapcsolták a villanyt, de a háborús nehézségek miatt olyan szükségmegoldást választottak, ami nem adott elegendő fényt. 1929-ben azután a két
üvegtető közé beillesztett közvetett világításra tértek át, s ez az egész teremben majdnem egyenletes, 60—70 lux fényerejű világítást biztosított.26
A raktári helyhiány a húszas évek közepén azzal fenyegetett, hogy megbénítja a könyvtár normális működését. Tetzel 1926 elején a következőket írta:
„a beérkező könyvek elhelyezésére szükséges hely hiánya most már egyenesen
katasztrofális. Az egyes szakok könyvállományának
sorrendjét többszörösen
meg kellett szakítani, és a folytatólagos sorozatokat elkülönítve, esetlegesen,
ahol éppen valami kevés hely kínálkozott, sokszor sötét sarokban elhelyezni."27
Az új igazgató egy évvel később lényegében ugyanolyan, csak egy fokkal
még sötétebb képet festett: „A helyszűke miatt kénytelenek vagyunk új szerzeményeinket a könyvtermek ablakpárkányain és padlóin elhelyezni, gyűjteményes és sorozatos munkákat pedig a sorozat megbontásával különböző helye25
28
27
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ken elraktározni. Az ilyetén elhelyezés mellett könyveink nagymértékben rongálódnak és piszkolódnak, rendetlenség, s összevisszaság támad, mely még a
leggyakorlottabb könyvtári személyzet számára is lehetetlenné teszi a tájékozódást."36
Tetzel „ideiglenes, de mégis hosszabb időre kiható" megoldásnak az igazgatói lakás kettéválasztását javasolta. Ez ugyanis két egymástól eléggé elkülönült részből állott, melyeket egy 17 méter hosszú folyosó kötött össze. A lakás
területének 55—6Q'°/o-ából, az udvarra nyíló négy szobából és a hosszú folyosóból raktárt lehetett létesíteni.
A változtatásra kedvező alkalmat nyújtott az i-gazgatóváltozás, Tetzel
terve 1927-ben megvalósult. A lakásnak maradt részt azonban át kellett alakítani, mellékhelyiségekkel ellátni. Erre a célra a kultuszminisztérium 13 938
pengőt engedélyezett. A leválasztott rész kifestésé, beállványozása 1928-ban és
1929-ben megtörtént, az új raktárban 80—90 000 kötet elhelyezésére nyílt lehetőség.28
További segítséget jelentett 1928-ban egyes I. és II. emeleti, raktári célra
igénybe nem vett helyiségeknek, mint például a hosszú 2,3 méter széles folyosóknak a beállványozása, a harmincas évek legelején pedig az üresen álló fűtői
és szolgai alagsori lakások lefoglalása folyóiratraktár céljára.
Mindez még azt is lehetővé tette, hogy a földszinten levő udvari részt,
ahol régebben az első őr lakott, és ahol jelenleg a szerzeményi osztály tevékenykedik, a könyvtár bérbe adhassa az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai
Központnak.
A kéziratokat, ősnyomtatványokat, régi magyar könyveket hosszú ideig
a II. emeleten őrizték, s innen vitték le esetenkint az olvasók által kért köteteket az egyik hivatali dolgozószobába, a kupola alatti kerekszobába. A ritkaságtárat a harmincas évek legelején a hivatali helyiségekkel szomszédos I. emeleti raktárba költöztették át, s itt állítottak fel asztalokat az olvasók számára
is. A termet azután 1938-ban fal építésével két nem egyenlő részre választották
szét. A nagyobbik kutatóterem maradt, a kisebbiket Schlick—Vajda rendszerű
állványokkal három etázsra osztották, s ez lett a ritkaságtár raktára, pormentes, jól zárható és a többi teremtől elkülönített hely.
A RAKTÁRÁTÉPÍTÉSEK. A SCHLICK—VAJDA-ÁLLVÁNYOK

Az évi 8—10 000 kötetes gyarapodás következtében a harmincas évek közepére ismét megteltek a raktárak, az üresen maradt polcokon legfeljebb kéthárom évi új szerzemény elhelyezésére nyílt lehetőség.
A megoldásra — amint ezt az 1934/35. évi jelentés kifejti — két lehetőség
kínálkozott: „Az egyik a padlástérnek könyvraktárrá való átalakítása. E megoldás költsége azonban mintegy 200 ezer pengő lévén, mely összeg egy éven
belül lenne esedékes, a megoldásnak ez a módja az állam mai pénzügyi helyze28
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tében nem reális. A másik megoldás: a könyvtár mai helypazarló ja és vas raktári állványzatának modem, Schlick—Vajda rendszerű vasállványokkal
való
kicserélése. Ennek költsége is kb. 360 000 pengőt tenne ki, mivel azonban e munkálatokat fokozatosan lehet elvégezni, az egész összeg 10 évre szétosztva, az
évi részletek a költségvetésnek csupán mintegy 36 000 pengős megterhelést
jelentenének. Az utóbbi megoldás az elsőhöz képest a könyvek elhelyezése szempontjából is előnyös. A padlástér beállványozásával ugyanis kb. 140 000 kötet
elhelyezésére nyílik lehetőség; a meglevő állványok modernizálása révén mintegy 300—350 000 ujabb kötet találna férőhelyet."
A vallás- és közoktatásügyi miniszteri tisztet 1932-től Hóman Bálint töltötte be, az Egyetemi Könyvtár egykori őre, Pasteiner igazgató barátja. Ő támogatta a raktárátépítési terveket. így sikerült a könyvtárnak erre a célra a
költségvetésből jelentős összegeket kapni. Ez az összeg ugyan az első évben,
1935/36-ban csak 12 000 pengő volt, de a következő esztendőben 23 000 P-re,
1937/38-ban 130 000 P-re emelkedett, majd az ezutáni három évben 100—
100 000 pengőre. Felhasználásukkal a félemeletet és az I. emeletet a Ganz és
Társa Danubius Gép Wagon és Hajógyár által gyártott Schlick—Vajda rendszerű állványokkal szerelték fel. Egy folyóméter átlagosan 14 pengőbe került.
Ilyen állványokat kapott az alagsori folyóiratraktár is, miután szellőző berendezéssel, légmentesen záródó vasablakokkal és a nedvesség elleni izoláló burkolattal szerelték fel.
A Schlick—Vajda rendszernek igen nagy előnye, hogy a teljes terhelést az
oldalfalaknak adja át. így különleges építészeti munka nélkül lehetővé vált,
hogy a hét méter magas I. emeleti részt üvegbeton kockából álló födémekkel
három 2,3 méter magas szintre oszthassák. Másik előnye az, hogy a polcok egymástól való távolságát a könyvek magasságának megfelelően szabályozni lehet,
s így csökken a kihasználatlan légtér. Ezért az átalakítások két nagy változást
okoztak. Elsősorban — s ez volt a fő cél — a férőhely nőtt meg lényegesen,
a réginek háromszorosára, sőt egyes számítások szerint közel ötszörösére. Másodsorban pedig sokkal gyorsabbá és könnyebbé tették a raktárkezelők munkáját. Megszűntek a csak létrával megközelíthető galériák, a nehezen elérhető
polcok. Az átépítés után a legfelső polcon elhelyezett könyveket is el lehetett
érni a földön állva, létra nélkül. Ez természetesen az olvasóknak is előnyt jelentett, hamarabb, kevesebb várás után kaphatták meg a kért műveket.
Az épületet műemlék-jellegűnek nyilvánították, s ennek következtében az
utcai frontot nem lehetett megváltoztatni. Az udvarra nyíló raktárak új, magas ablakokat kaptak, de a Reáltanoda utcai részen szó sem lehetett ablakcseréről. Ezért az átalakított raktárak felső szintje itt nélkülözi a természetes
világítást, de ez a rendeltetésszerű használatban nem okoz zavart.
Az építkezések funkcionális szempontból is változást hoztak. A kölcsönzés régebben a könyvfeldolgozó helyiségek egyikében folyt, ahol a látogatók
hozzáférhettek a feldolgozandó anyaghoz, és zavarták a hivatali munkát. Ezért
1926-ban egy kihasználatlan folyosó és egy sötét terem átalakítása révén a köl136

csönző külön helyiséget kapott, majd 1937-ben egy emelettel lejjebb került,
a mai helyére, s így a látogatók a feldolgozó osztálytól, titkárságtól szintbelileg is elkülönültek.
Régebben, amíg a kölcsönző az I. emeleten működött, és amíg a régi
I. emelet raktárait nem osztották három etázsra, a könyveknek a kölcsönzőbe,
olvasóterembe való szállítását egy kézzel hajtott kezdetleges könyvlifttel is
meg lehetett oldani. A többszintes raktár és a földszinten elhelyezett kölcsönző
technikai újítást követelt. A földszintnek a hivatali helyiségekkel és az összes
raktári szinttel való összekapcsolására teherliftet és házitelefont szereltek fel,
a kérőlapok gyors továbbítására pedig csőpostát. Ez utóbbi — sajnos — nem
váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Az első hazai gyártmányú csőposta volt,
a Roth-cég gyártmánya, de megtervezése nem sikerült. Az üzemzavarok állandósultak, hetenkint legalább 2—3 alkalommal elromlott, a kérőlapokat szállító
futárok a csőben maradtak, s ilyenkor mindaddig nem lehetett használni, amíg
a szerelők nem hozták rendbe.
1919 után a hallgatók száma és ennek következtében a könyvtár forgalma
erősen csökkent. A nagy olvasóterem zsúfoltsága megszűnt. Ellenben a húszas
évek végefelé, amikor az anyagi helyzet javulása után a könyvtár sokkal több
folyóiratot tudott járatni, a folyóiratolvasó vált annyira látogatottá, hogy
néha az olvasók egy része nem kapott benne helyet.
Felmerült egy régi, a tízes évekből származó terv: az udvaron kell egy új,
nagy olvasót létesíteni a folyóiratok használói számára. Pasteiner a könyvtárbizottság 1927. november 21-i ülésén bejelentette, hogy Magyary Zoltán miniszteri tanácsostól ígéretet kapott ennek az 1928. év folyamán történő megépítésére.
Az előzetes tervezésre Györgyi Dénes műépítész tanárt kérték fel. Közölték vele, hogy a bővítéssel kapcsolatban gondoskodni kell a) 8—10 személyes
tanári dolgozószobáról, b) 60 személyes folyóiratolvasóról, c) új kölcsönzőhelyiségről, d) 14—15 tisztviselő elhelyezésére 6 hivatali szobáról.30
A terv mégsem valósult meg, mert a könyvtár nem lépett be a Gyűjteményegyetembe, Klebelsberg dédelgetett szervezetébe, és a bosszús miniszter
a költségvetésből kihagyatta ézt az építkezést. Később, az 1929-ben elmélyülő
gazdasági válság idején még gondolni sem lehetett hasonló beruházásokra, viszont 1935 után, amikor a költségvetés az átalakításokra nagyobb összeget biztosított, sürgősebb feladatnak ítélték a raktárépítést.
A harmincas évek végén már előrevetette sötét árnyékát a közelgő világháború, s erre a könyvtárnak is fel kellett készülnie. A nagy méretű, rendkívüli
teherbírású vasbeton födémmel ellátott pinceraktárak szinte önként kínálkoztak óvóhelyül. Különösebb átalakítást nem igényeltek, csak az ablakaikat kellett befalazni, s előtérrel rendelkező vészkijáratot építeni. A három, összesen
242 m2 alapterületű és 3,5 méter magas helyiség 160 személy részére biztosított
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védelmet. Ennél több emberrel nem kellett számolni, hiszen háborús időben,
bombázások veszélyében az olvasótermek nem teltek meg, s erre nem is volt
1 /

i

n

t

valószínűség.
Az óvóhelyek új céljuk mellett raktárak is maradtak, bár anyaguk a háborús események súlyosbodása idején, 1943-ban kicserélődött. Az eredetileg itt
tárolt periodikákat ládákba csomagolva a pincefolyosókon helyezték el, s a
polcokra kéziratok, ősnyomtatványok, régi magyar könyvek, azaz a legféltettebb ritkaságok kerültek, továbbá az alapkatalógus és az olvasótermi kézikönyvtár értékesebb része.
Az épület tűzbiztonságának növelése és a bombatámadások elleni védelem
érdekében még egy jelentős átalakítás történt. A tetőszerkezet alá, a II. emelet
régi födémé fölött 60 cm magasságban új, tűzbiztos, repeszálló vasbetonfödém
készült. Ezzel a megoldással a Reáltanoda utcai front raktárainak térfogata a
későbbi — mindmáig meg nem valósított — átépítés folyamán nagyobbodni fog.
1941-ben a II. emeleti raktárak egy részét kiürítették, hogy ezeket is
Schlick—Vajda állványokkal szereljék fel. Azonban az Anyaggazdálkodási
Hivatal a katonai szükségletek fedezésére lefoglalta a legyártásukhoz szükséges, külföldről rendelt vasanyagot. Az építés folytatása emiatt másfél évtizedre
megszakadt. Az erre az esztendőre megszavazott beruházási összeg mégsem veszett el, mert az olvasóterem átalakítására fordították. A parkettet kicserélték
zajtalan linóleummal, a 14 személyes asztalokat 2 személyesek váltották fel, és
mindegyik munkahelyre asztali lámpát szereltek fel. Így kényelmesebb lett az
•olvasás, s emellett a férőhelyek száma 14-gyel megszaporodott.
Ezek, a jelentős összegeket felemésztő átalakítások rendkívül célszerűnek
bizonyultak, a raktári férőhelyek tetemes növelésével lehetővé tették az új beszerzések elhelyezését, gyorsították az olvasók kiszolgálását, javítottak az épület beosztásán, és segítették a könyvtárat abban, hogy Budapest ostromát minél
kevesebb veszteséggel vészelje át.

III.
A KÖNYVTÁR BEVÉTELEI

A különböző forrásokból eredő jövedelem a Horthy-korszakban nagyon
ingadozott. A legalacsonyabb szinten a húszas évek elején állt, az infláció idején. Az első világháború előtt az állami átalány évi 53 000 svájci franknak felelt
meg, az 1922/23 tanévre engedélyezett 655 000 korona pedig csak 177-nek,
vagyis alig haladta meg a réginek, 0,3%-át [!]. A könyvek ára az infláció miatt
ugrásszerűen emelkedett, a békeárak ezerötszázszorosára!31
31
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•
Az állami átalányt az országgyűlés az egész egyetemre közösen szavazta
meg az „elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei" címmel. Felosztásáról eleinte
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium döntött, majd 1928-ban átengedte
ezt a jogot az egyetemi tanácsnak, magának azonban fenntartotta a felülbírálás
jogát. Ebből az összegből a stabilizáció után 1925/26-tól a könyvtár évi 250
millió koronát, azaz 20 000 pengőt kapott, átszámítva, a békebeli 45 400 aranykorona 38%-át. A könyvek azonban lényegesen megdrágultak, a németek 200—
250, a franciák 120—150 és az angolok 80%-kal. Ezt figyelembe véve a könyvtár a részére engedélyezett összegből a békebeli könyvmennyiségnek csak mintegy hatodát tudta megvásárolni. A régi színvonal fenntartására évi 200—220 000
pengőre lett volna szükség!32
Egy konkrét eset kapcsán a miniszter megbízásából dr. Tóth államtitkár
1925-ben külön figyelmeztette az egyetemet, hogy könyvbeszerzési póthitelt
semmi körülmények közt sem kaphat, tehát költségvetési fedezet nélkül ne
vásároljon! „Elismerem bár — fejeződik be az akta —, hogy ezek a megrendelések legnagyobbrészt jól megfontolt tudományos érdekből történnek, mégis a
leghatározottabban ki kell jelentenem, hogy ilyen adósságok kiegyenlítésére az
államkincstár felelősséget nem vállalhat."33
A kuriózum kedvéért érdemes megemlíteni egy másik, 1927. május 1-én
kelt minisztériumi leiratot. Ez felhívja a figyelmet „dr. gr. Klebelsberg Kúnó
•v, b. t. t. [valóságos belső titkos tanácsos] vallás- és közoktatásügyi
miniszter
úr őnagyméltóságának" az. Atheneum kiadásában megjelent, összegyűjtött cikkeit, beszédeit, és törvényjavaslatait tartalmazó könyvére. Javasolja, hogy az
egyetemi intézetek nagyobb példányszámban rendeljék meg. H a a folyó költségvetési évben már nem állna fedezet e célból rendelkezésre, úgy igénybe
vehetik a következő évre előirányzott jövedelmet. Aláírás: „A miniszter helyett
Dr. Nagy s. k. h. államtitkár "M
A bevételek másik lényeges tétele a könyvtári díjból származott, abból
az összegből, amit az egyetemi tanácsnak az 1922/23. tanévben hozott 1501.
számú határozata értelmében a hallgatók fizettek minden félévi beiratkozásnál,
összegét a korona értékének megszilárdulásakor 17 000 koronában állapították
meg; éves viszonylatokban kb. 200 millió koronát, vagyis 16 000 pengőt jelentett.
Pasteiner nem sokkal hivatalba lépése után akciót indított a könyvtári
díj növelése érdekében. Kérésére először Nékám Lajos professzor javasolta az
orvosi karnál, hogy emeljék fel 268°/o-kal 62 500 koronára, vagyis személyenként 5 pengőre. A kari ülés támogatta az indítványt, a bölcsészkar már nem,
mert a hallgatók szegénységére való tekintettel nem akart még nehezebb terhet
32
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rájuk róni. Mindenesetre az Egyetemi Könyvtár számára az adott körülmények
közt ez látszott az egyetlen lehetőségnek a bevételek fokozására, s ezért ezt a
megoldást szorgalmazta. Álláspontját a könyvtárbizottság is osztotta, ennek
javaslatára az 1926. december 13-án tartott tanácsülés 1501/1922/23. számú
határozatával így is döntött.
A jövedelem harmadik, aránylag jelentéktelen hányadát az újonnan iratkozó hallgatók iktatási díjának fele alkotta, a negyediket pedig az Egyetemi
Nyomdától kapott jövedelemrészesedés. Ez utóbbit még Mária Terézia rendelte el a Ratio educationishan, de erre nem lehetett biztosan számítani, egyrészt,
mert függött a nyomda üzleti eredményeitől, másrészt, mert hagyományon és
egy másfélszázéves elavult rendeleten kívül mi sem kötelezte a nyomdát a fizetésére. Pasteiner 1932-ben kérte Hóman kultuszminisztert: intézkedjék, hogy a
történelmi jogra való tekintettel a nyomdai, jövedelemből a könyvtár nagyobb
részesedést kapjon, és hogy ezt intézményesen kapja.35
1932-től külön tételt jelentett a nem egyetemi hallgatók által fizetett látogatási díj. összege — 5 pengő félévenként — azonos volt a hallgatóktól kapott könyvtári díjjal. Ehhez néha még egyéb kisebb bevételek járultak. Például
Hantos Elemér egyetemi tanár egyik évben a könyvtárnak ajándékozta tandíjjutalékát, összegszerűen 19 millió koronát.
A különféle bevételek összege 1929/30-ban érte el a legmagasabb szintet
s a következőképpen alakult:
rendes állami átalány
rendkívüli állami átalány
könyvtári díj
iktatási járulék
Egyetemi Nyomda jövedelméből

23 031
15 000
56 435
2 524
6 000
102 990

P
„
„
„
„
P

1930 után az egész kapitalista világot súlyosan érintő, évekig elhúzódó
gazdasági krízis hatására lényegesen csökkent a bevétel, 1935/36-ban 77 585
P-t ért el, és még a második világháborút megelőző fellendülés idején, 1936/37ben is csak 90 010 pengőre rúgott.
Pasteiner a csökkenés ellensúlyozására a régi receptet vette elő, és 1931-ben
javasolta a könyvtári díjnak kétszeresére való emelését.36 Az egyetemi tanács
azonban kimondta, hogy „bármennyire is szükségesnek tartja az Egyetemi
Könyvtár kielégítő dotálását, a kívánalom az egyetemi ifjúság mai nehéz viszonyai között nem teljesíthető."37
Ennek a bevételnek túlnyomó részét könyv- és folyóiratbeszerzésre lehe35
36
37
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tett és kellett fordítani, mert a személyi kiadásokat teljesen, a dologiaknak pedig javarészét az egyetem közvetlenül fizette költségvetési keretéből.
A könyvtári díj felét tanácsi határozat értelmében egyéb célokra is fel lehetett használni. Ebből fizették az ideiglenes alkalmazottakat (számuk változott, az 1929/30-as tanévben 2 gyakornok és 6 napibéres szolga), a könyvkötést
— évi átlagban 10 000 pengőt — és felhasználták a bútorzat és berendezés karbantartására, kiegészítésére, mert az egyetem gazdasági igazgatósága e célra
csak kevés pénzt adott.
A GYŰJTŐKÖR. A GYARAPODÁS MENNYISÉGE

Az Egyetemi Könyvtár államosítása óta elvileg általános gyűjtőkörű tudományos könyvtár, bár állományának túlnyomó része mindig humán jellegű
művekből állt, és később is főleg ilyen könyveket szerzett be. Szűkös dotációjából nem vásárolhatott mindent, a könyvtermés nagyarányú fokozódása következtében egyre inkább nem. A gyakorlatban a természettudományi munkák gyűjtését már korábban is eléggé kiiktatta. 38 Az első világháború végéig
beszerzési keretének 30°/o-át orvosi művekre kellett fordítania. 1920-tól ezekből már csak a tankönyveket, az orvostanhallgatók részére legszükségesebb műveket és néhány kézikönyvet szerzett be. Ugyanez áll a bölcsészkaron előadott
természettudományi tárgyakra.
Azokban a tudományszakokban viszont, amelyeket megtartott fő gyűjtőkörének, a könyvtár igyekezett minden magyar, angol, francia, német és olasz
nyelvű jelentősebb munkát beszerezni, e területen kezdett szakkönyvtárrá
átalakulni. Ilyen szak volt a filozófia és segédtudományai, a történelem — főleg a középkorral foglalkozó rész — ugyancsak a segédtudományaival, a nyelvés irodalomtudomány, ide értve a klasszika-filológiát is.
Emellett egyre több bibliográfiát és referens jellegű művet rendelt meg
más tudományágakból is, s így legalább tájékoztatni tudta látogatóit arról, hogy
a különböző érdeklődésükbe tartozó kérdésekről mit olvassanak. Ez a beszerzési irány nagyobb arányokban 1932-ben kezdődött, és folytatódott az egész
korszakon át.
Számszerűleg az évi beszerzés nagy ingadozásokat mutat, de 1925 és 1943
közt mindig meghaladta az 5000 és gyakran elérte a 10 000 kötetet. A csúcsot
az 1933/34 tanév jelentette 19 909 kötettel. A magas számot az magyarázza,
hogy ebben az esztendőben kapta meg a könyvtár a feloszlatott Országos Tanügyi és Pedagógiai Könyvtárból kiválasztott közel tízezer kötetet.
A beszerzés legértékesebb hányada vételből származott. A vásárolt kötetek száma 1923-ban és 1924-ben állt a legalacsonyabb szinten 571, illetve 341
kötettel, a legmagasabban pedig 1927-ben és 1928-ban 5987, illetve 5041 kötettel. Az átlagszám 2—3000 közt ingadozott, ebből 500—600 esett a folyóiratokra. A folyóiratbeszerzés maximumát 1928 jelentette 1591 kötettel.
38
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A teljes beszerzés szak szerinti megoszlására közlöm három év adatait:
1935/36

A szakok neve

1928

1931/32

Hittudomány (A)
Jogtudomány (B)
Államtud., statisztika (C)
Orvostudomány (D)
Természettudomány, matematika (E)
Filozófia, pedagógia (F)
Történelem (Ga, Gb)
Irodalomtörténet (Gc)
Művészettört., földrajz, néprajz (Gd, Ge)
Nyelvészet (Ha-Hc)
Szépirodalom (Hd-Hi)
Disszertációk (Diss.)
Vegyes (J)
Americana (Amer.)
Kézirat

404
934
932
370
718
484
859
554
1363
665
722

1195
—

36
123
252
43
100
74
114
95
236
78
224
f 1614
{ 220
—
1

256
258
398
196
279
605
385
370
471
206
525
2508
253
—
2

Egyes mű összesen
Folytatásos mű
Folyóirat

11 430
—
1591

3210
2883
1960

6712
2546
737

összes beszerzés

13 021

8053

9995

5041
6389

2897
5156

3062
6933

11 430

8053

9995

A beszerzésből (1928-ban az egyes
művekéből) vétel
ajándék
Összesen

| 2230

Néhány megjegyzés szükséges a statisztikához. A három táblázat különböző alapon készült, néha a naptári évhez, máskor a tanévhez igazodtak. 1928ban a folytatásos műveket (sorozatba tartozók, részcímes periodikák) nem vették külön tételnek. Ugyanebben az évben a folyóiratoknál nem tüntették fel
a vételek és ajándékok megoszlását. Mindez nem zavarja lényegesen az egyes
esztendők összehasonlítását.
A három év különböző állapotot tüntet fel. 1928-ban viszonylag sok pénz
állt a könyvtár rendelkezésére, sokat vásárolt. Az 1931/32 a folyóiratpótlások
egyik éve, a könyvbeszerzés azért olyan kicsi. Az 1935/36 normálévnek tekinthető. Egyes tételeket néha kivételes tényezők emeltek magas összegre, így például a Gd-Ge szakot 1928-ban egy 1006 kötetes ajándék.
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A beszerzésnél a vétel és ajándék mellett hiányzik nagykönyvtáraink mai
gyarapodásának egyik lényeges tétele, a csere. Ennek az az oka, hogy a könyvtár nem állt csereviszonyban egyetlen intézménnyel sem, de nem is rendelkezett olyan kiadványokkal, amelyeket külföldi partnereinek megküldhetett volna.
Maga az egyetem azonban különféle kiadványait (almanach, tanrend stb.) eljuttatta több külföldi egyetemnek, s a tőlük kapott nyomtatványokat az Egyetemi könyvtárnak ajándékozta. Így került ide sok német, osztrák, svéd, dán és
francia disszertáció. Ezeket külön kezelték, címfelvételeiket nem osztották be
az alapkatalógusba, hanem csak a disszertációk szak szerint csoportosított külön címjegyzékébe.
A hazai egyetemek ajándékképp közvetlenül küldték meg a kiadványaikat és a benyújtott disszertációknak egy példányát. Utóbbiakat nem osztották
a disszertáció-gyűjteménybe, hanem rendes könyvként kezelték.
A külföldi tudományos folyóiratok és a sorozatba tartozó könyvek cseréjét az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ intézte. Csere céljára
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a hazai tudományos folyóiratokból
számos példányra fizetett elő, illetve előírta, hogy az állami támogatás fejében
a kiadóhivataloknak hány példányt kell átadni a Központnak. A viszonzásként
kapott külföldi nyomtatványokból sokat kapott az Egyetemi Könyvtár, ezeket
azonban a disszertációkhoz hasonlóan ajándéknak tekintette.
A könyvtár „egyetemi" jellegét úgy értelmezték a hallgatókkal kapcsolatban, hogy csak a tanulmányaikhoz szükséges művekkel kell őket ellátni.
A tankönyvekből néhány olvasótermi példányon kívül legfeljebb kettőt-hármat
vásároltak, s ez édeskevésnek bizonyult. Tegyük azonban rögtön hozzá, hogy
ennél többet nem is lehetett venni. H a annyi példányt szerzett volna be a
könyvtár, amennyit a diákok igényeltek, egyéb könyvekre semmi pénze nem
maradt volna.
A vezetőség arra sem törekedett, hogy a hallgatók irodalmi érdeklődését
kielégítse, hogy ellássa őket olvasmányokkal. Az irodalomtörténész szakosok
megtalálták a tanulmányaikhoz szükséges anyagot, így a francia szakosok a
francia írókat francia nyelven, de a könyvtár külföldi regényeket, drámákat
magyar fordításban csak ritkán vásárolt.
Ritkaságok vételére sem törekedett az Egyetemi Könyvtár, ezt kellőképpen megmagyarázza a pénzügyi helyzet. Nem próbálta megszerezni azt sem,
ami kézirattárának természetes feladata lett volna, az elhunyt professzorok hagyatékát. Az ajándékok közt is alig akadt kézirat vagy különösebb ritkasággal
biró nyomtatvány, összesen három tétel érdemli meg, hogy külön megemlékezzünk róla.
Az 1932. november 27-én kötött velencei egyezmény alapján Ausztria átadott hazánknak több Bécsben őrzött magyar eredetű kulturális értéket. Ennek
kapcsán a Hofbibliothek visszaszolgáltatta a Hevenesi gyűjtemény három, még
az Egyetemi Könyvtárban történt katalogizálás előtt ismeretlen módon odakerült
kötetét. Ebből kettőt az Egyetemi Könyvtár kapott, a harmadik, mivel időközben
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újrakötötték s így a gyűjteményhez való tartozását nem ismerték fel, az Országos Levéltárba került.39
David Hunter Miller amerikai diplomata Wilson titkáraként résztvett a
Párizs környéki béketárgyalásokon, s ezeknek minden mozzanatát jól ismerte.
Tapasztalatait 22 vaskos kötetben nyomtatásban is kiadta, összesen 40 példányban. A nagy feltűnést keltő munkából 4 példány került Európába, egy sorozatot a szerző 1934-ben az Egyetemi Könyvtárnak küldött meg.
Antoninus Florentinus Confessionaléjának 1477-ben Magyarországon nyomott kiadásából a könyvtár három példányt őrzött. Ezek közül egyet 1927-ben
elcserélt a Preussische Staatsbibliothek négy ősnyomtatványáért. 40
TERVSZERŰ ÉS TERVSZERŰTLEN KÖNYVRENDELÉSEK

A vidéki egyetemi könyvtárakban a beszerzendő műveket a karok, tanszékek és könyvtárbizottságok jelölték ki. Ez így történt régen a budapesti
egyetem Könyvtárában is. A Horthy-korszakban megváltoztak az előírások,
s az igazgató majdnem teljesen szabad kezet kapott e tekintetben.
Az anyagi helyzet 1925/26-ra az állami átalány felemelése és a könyvtári
<líj révén lényegesen megjavult. Ekkor még pontosan kiszámították, hogy a jövedelemből mennyit fordíthatnak az egyes karok által kért művek megrendelésére:
hittudományi kar
jogtudományi kar
orvostudományi kar
bölcsészeti kar
összesen

12%
22%
30%
36%

18 millió korona
33
„
„
45
„
„
54
„
„
150 millió korona

A könyvtár 1925. december 18-án kelt körlevelében kérte, hogy ezeknek az
Összegeknek az erejéig a professzorok közöljék beszerzési kívánságaikat. 41 A karok azonban, a hittudományi kivételével, a régi gyakorlattól eltérően nem adtak
rendszeresen kívánságlistákat, s ezért ettől kezdbe a könyvtár sem ragaszkodott
a százalékos megoszlás előírásaihoz. Mindenesetre a teológusok és az egyes professzorok beszerzési kéréseit mindig igyekezett teljesíteni. Például a teológiai
kar 1932 május 2-án 210 mű meghozatalát kérte. Ebből 51 már megvolt az állományban, 6 tétel kétszer szerepelt. A fennmaradó 153 műből 145-re azonnal
elment a megrendelés, a többire pedig árajánlatot kértek.42
Más karon is akadtak tanárok, akik többé-kevésbé rendszeresen kérni
szokták az őket érdeklő művek meghozatalát, de ezek a tanárok elenyésző
kisebbségben voltak.
39
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A régi rendszer, amikor a beszerzésekről kizárólagossági joggal a kari
könyvtárbizottságok döntöttek, sok hátránnyal járt, akadályozta a hiányok
rendszeres pótlását, az alkalmi vásárlásokat, és más tekintetben is nehézkesnek
bizonyult. A Horthy-korszak alatti állománygyarapítás egyéb vonatkozásban
volt hátrányos: nem biztosította intézményesen a tudományos szempontból legjelentősebb munkák megrendelését.
A német tudományos könyvtárakban meghonosodott szakreferensi intézménynek csak egy kezdetleges formájával találkozhattunk az Egyetemi Könyvtárban. Néhány éven keresztül ugyanis a tisztviselők közt körözték a különféle
német, angol, francia, olasz nemzeti és szakbibliográfiákat, s ezekben szakjuknak megfelelően ki kellett jelölniök, hogy milyen történelmi, filozófiai, nyelvészeti, földrajzi könyveknek a beszerzését javasolják. Az eredmény esetleges
volt, függött a könyvtárosok szaktudásán kívül a nyelvismeretüktől és lelkiismeretességüktől, így filozófiára akadtak a bibliográfiákban közölt munkák
értékét jól ismerő kollégák (Prohászka, Mátrai), de már szlavista, romanista
csak 2—3 évig dolgozott a könyvtárban, klasszika-filológus egyáltalában nem.
A gyűjtés teljessége, tervszerűsége ellen több kifogást lehet találni. Nézzük például a történelmet! Az ellenforradalom korában az érthető, hogy
E. V. Tarle vagy M. N . Pokrovszkij csak egy-egy német nyelvű művel szerepelt a katalógusokban. Azonban a tudományos szocializmus alapítójának fontosabb alkotásait már csak az „ellenséges ideológia" tanulmányozása miatt is
be kellett volna szerezni. Mégis a Tőkéből csak egy német és két francia nem
teljes kiadást lehetett találni. A Kommunista kiáltványból akadt egy-egy magyar és francia, valamint egy már 1908-ban elveszett német kiadás. A filozófia nyomorát 3 francia és 1 német kiadás képviselte, a Vogt urat és a Forradalom és ellenforradalom című műveket egy-egy német kiadás. Ezek közül
a könyvek közül a legtöbb esetlegesen került ide, mint például a Herr Vogt
a Balogh könyvtár egyik tételeként. Megvolt továbbá hat füzet a Tanácsköztársaság idején kiadott, remota anyagként kezelt brosúrákból.
Még feltűnőbb, hogy a kommunista rokonszenvvel egyáltalán nem gyanúsítható Henri Pirenne belga történész legtöbb könyve 1945 előtt hiányzott,
pedig közülük több alapvető műnek számított, nélkülözhetetlen annak, aki
gazdaságtörténelemmel, a középkori városokkal vagy Hollandia történetével
foglalkozott. Nem szerepeltek az állományban a következők: His tőire de
l'Europe — Histoire économique de l'Occident medieval — Histoire économique
et sociale du moyen age — La civilisation occidentale moyen áge du XIе au
milieu du XVе siede — La nation beige — La Rijmkronijk van Viaenderen et
ses sources — La version flamandé — Le soulevement de Flandrie maritime — Les
ancienne democraties des Pays-Bas — Chronique rimée des troubles de Flandre
— Les villes du moyen áge.
Egyik olvasó 1928-ban azt panaszolta, hogy a könyvtárban nem talál az
utolsó harminc-negyven év angol—amerikai irodalmával foglalkozó munkát. 43
Feltűnően hiányos volt az új magyar irodalom beszerzése. Móricz Zsigmondnak az Arany szoknyák, Az isten háta mögött, Forr a bor, Hét krajcár,
43
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Kerek Ferkó, Magyarok, Pillangó, Nem élhetek muzsikaszó nélkül című és
több más egyéb kötetét egyáltalában nem szerezte be a könyvtár, összesen négy
olyan Móricz-munka akadt (Harmatos rózsa — Kivilágos kivirradtig — Míg
új a szerelem — Vérben-vasban), amelyből két és egyetlen jelentéktelen műve (Vidéki hírek és más elbeszélések), amelyből három példány akadt. Hogyan lehet
ebből a hallgatóság százait kielégíteni? Igaz ugyan, hogy a kor legnagyobb magyar szépírója nem tartozott a tananyaghoz, s így olvastatására az egyetemi
oktatás sem törekedett.
Torz lenne a kép, ha a mondottakat nem egészítenénk ki azzal, hogy a
beszerzésre mégsem a fentiek a legjellemzőbbek. Akadtak hiányosságok, akadtak szép számban, nagy általánosságban azonban az egyetemi oktatáshoz szükséges, a legújabb kutatási eredményeket feldolgozó német, angol, francia és
olasz történelmi, irodalmi, filozófiai műveket meg lehetett itt találni.
A beszerzést a könyvkereskedések azzal segítették elő, hogy rendszeresen
beküldték, vételkényszer nélkül, megtekintésre a hozzájuk érkező külföldi könyvek közül azokat, amelyek a könyvtár gyűjtőköréhez tartoztak.
Világnézeti szempontból a beszerzési politika liberális volt, megvették a
radikális, baloldali beállítottságú írók műveit is. Kimondottan kommunista
könyveket ugyan keveset vásároltak, de azért Lenin összes műveinek 1929—
1934 közt megjelent német kiadását az Egyetemi Könyvtár megrendelte, mégpedig nem egy alkalmi vétel keretében, hanem az egyes köteteket rögtön meg*jelenésük után.
1935—1940 közt nagy munkával teljesen felfrissítették az olvasótermi
kézikönyvtárt. A tízezer kötetes állománynak mintegy 30°/o-át mint elavultat
kiemelték, és helyüket újabb megjelenésű tankönyvekkel, kézikönyvekkel, forrásmunkákkal pótolták. Érdemes megemlíteni, hogy Marx Tökéje német kiadásának első kötetét is beosztották ide.

FOLYÓIRATRENDELÉSEK. ELADÓSODÁS

Az első világháború kitörése után az elszigetelődés akadályozta meg a
könyvtárt a külföldi folyóiratok és sorozathoz tartozó munkák folyamatos
beszerzésében, a húszas évek első felében pedig a pénzhiány. 1914 közepe óta
nem jártak a francia és angol, 1915 óta az olasz, 1917-től az amerikai periodikák. Az infláció 1924-ig dühöngött, és ha a minisztérium időnkint rendkívüli
segélyeket adott is a legszükségesebb művek beszerzésére, ezek vásárló értéke már
az engedélyezésnél kicsi volt, de mire kiutalták, még ez az érték is lecsökkent.
Izsépy Edit egyik tanulmányában számos adattal illusztrálja ezt a sötét képet.44
Némi segítséget csak az jelentett, hogy itthon és főleg külföldön sok intézmény
és magánszemély ajándékozott folyóiratokat vagy vállalta magára az előfizetési
díjat.45
44
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Izsépy: Az 1920-as évek gazdasági nehézségeinek hatása az EK.
Az EK. Évkönyvei. II. 1964. 127—133. 1.
Izsépy i. m.-ben erre sok esetet találunk.

folyóiratállomá-

Az előfizetett kurrens periodikák száma csak 1925 után emelkedett jelentős
mértékben, így 1925-től 1927-ig 282-ről 392-re.
Pasteiner 1929-ben merész intézkedésre szánta el magát, és tervének megnyerte a könyvtárbizottságot is. Két évre radikálisan lefaragta az egyes művek
megrendelését, ilyeneket kevés kivétellel csak akkor engedélyezett, ha az egyetem tanárai kifejezetten kérték. Minden rendelkezésre álló pénzen a folyóiratok és a sorozatos művek hiányait igyekezett kipótolni. Attól félt, hogy később
a hiányzó kötetek teljesen kifogynak, s így megszerzésük lehetetlen lesz.
Az elgondolást csak helyeselni lehet, de túlméretezett voltát már nem.
Az eredmény érdekében ugyanis súlyos adósságokat vállalt, sokkal többet rendelt, mint amennyit a könyvtár költségvetése megengedett volna, s ez később
károsan befolyásolta a folyamatos rendeléseket. A felelőtlen rendelések oda
vezettek, hogy 1931 június végén a könyvtár a Kilián, Ranschburg, Eggenberger könyvkereskedőknek és a Kunstädter hírlapelőfizetési irodának 72 956 pengővel tartozott, épülettatarozásért, festésért, bútorok, irodaeszközök kiegészítéséért különböző cégeknek még 14 694 pengővel. Ehhez járult külföldi tartozás címén 6400 márka és olasz, svájci, osztrák kereskedőknek még kb. 2000
" 46

pengő.
Az adósságok teljes összege elérte az egy évi teljes bevételt. Súlyosságát
fokozta egyrészt a gazdasági válság, melynek következtében csökkent a bevétel, másrészt a cégek saját pénzügyi nehézségei, amelyek miatt egyre erőteljesebben sürgették követeléseik kiegyenlítését.
Egymás után érkeztek a felszólító levelek. Csáthy Ferenc könyvkereskedése például 1932. június 19-én „legalább az 1929. évről szóló számlák" kiegyenlítéséért esedezik.47 A Franklin Társulat egyetlen hónapban, 1932 májusában három sürgető levelet küldött, az utolsót már ügyvéd írta.48 A német
Hierschemann cég több eredménytelen felszólítás után a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz fordult panaszával. 49
Az 1934. év első felében az adósság még mindig meghaladta a 40 000 pengőt, és az év második felében 29 800 pengőre süllyedt.50 Ez az összeg már nem
okozott komolyabb gondokat.
Részint a kifizetetlen számlák törlesztése, részint a kisebb bevételek miatt
1931-ben nemcsak a hiányzó évfolyamok pótlását kellett abbahagyni, hanem
korlátozni kellett a kurrens folyóiratok mennyiségét is. Ekkor 103 folyóirat
előfizetését szüntették be, ennek majdnem pontosan egyharmada orvosi tárgyú
volt.
1939 szeptemberétől kezdve a beszerzések terén újból jelentkeztek a háborús nehézségek, az összes külföldről érkező nyomtatvány cenzúra alá került.
Ennek hátrányos következményeit ugyan sikerült kivédeni. A Pasteiner igazgató által szerkesztett és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól, támoga46
47
48
49
50
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EK. 174/1932.
EK. 369/1932.
EK. 367/1932.
EK. 158/1930.
Egyet. Gazdasági Bizottság: 130/1934. EK. 719/a/1934.
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tott beadvány hatására a minisztertanács hozzájárult ahhoz, hogy az Egyetemi
Könyvtár cenzúra nélkül kapja meg a külföldi sajtótermékeket, azonban a
politikai tartalmúakat a háború alatt nem bocsájthatja a közönség rendelke_L i

Hí

zesere.
Lényegesen súlyosbodott a helyzet Olaszország hadbalépésével, mert megszűnt az angol—amerikai nyomtatványok szállítási lehetősége. Még rosszabb
lett a helyzet a magyar hadüzenet után; ettől kezdve a külföldi beszerzés túlnyomó része Német- és Olaszországra korlátozódott.
AJÁNDÉKBA KAPOTT KÖNYVGYŰJTEMÉNYEK

A beszerzést számszerűleg nagymértékben emelték ebben a korszakban is
az ajándékok, bár az Egyetemi Könyvtárnak nem akadtak olyan mecénásai,
mint amilyen a Széchényinek Apponyi Sándor és Todoreszku Gyula volt, vagy
mint az Akadémiának Vigyázó Ferenc.
Elsősorban egy állami intézményről kell megemlékeznünk, az Országos
Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központról, amely éveken át vétel és csere
útján igen sok periodikát szerzett meg a könyvtárnak, köztük külföldi folyóiratoknak olyan évfolyamait, amelyek a háború következtében hiányoztak.
1926-ban 10 000 pengő értékű folyóiratra fizetett elő az Egyetemi Könyvtár
számára.
A külföldi adományozók közt első helyen áll a Nemzetek Szövetsége
(Société des Nations), amely 1921-től rendszeresen megküldte kiadványait. Még
1946-ban is érkezett tőle egy könyv, amelyik a Nemzetek Szövetségének a két
világháború közti újjászervezésére irányuló terveket ismerteti.
A több ezer darabból álló anyagban akadnak néhány lapos füzetek és terjedelmes könyvek. Elsőrendű forrásanyag ez, nemcsak annak, aki a húszas,
harmincas évek nemzetközi jogával, diplomácia- és politikatörténetével akar
foglalkozni, hanem a legkülönfélébb egészségügyi, gazdasági stb. kérdések kutatóinak is. Megtalálhatók benne a lefegyverzéssel, rabszolgasággal, kábítószerkereskedelemmel, danzigi kérdéssel, kisebbségvédelemmel foglalkozó bizottságok jelentései, ipari, mezőgazdasági, pénzügyi, kereskedelmi statisztikák és
egyéb dokumentumok. Megkapta a könyvtár a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal és a hágai nemzetközi döntőbíróság kiadványait is.
Az egyéb jelentős külföldi adományok közül a Carnegie Endowment for
International Peace 766 művet és 1195 kötetet tartalmazó küldeménye 1928
nyarán érkezett meg. Az Egyesült Államok történelmére, társadalmi struktúrájára, művelődési viszonyaira, közgazdaságára és irodalmára vonatkozó könyvekből állt. Ezt követte a következő év júniusában a firenzei Ente Nazionale
Italica egyesület 1045 kötetes, olasz történelmi forráskiadványokat és egyéb
történeti műveket tartalmazó ajándéka, benne egyebek közt az Archivio Storico Italiano teljes 336 kötetes sorozatával.
A könyvtár Americana, illetve Italica névvel különgyűjteményként ke51
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Jelentés 1939/40-ről.

zelte ezeket, annál inkább, mert az adományozók megígérték a későbbi folyamatos kiegészítést. (Ez azonban nem történt meg.) Mindkettő katalógusa nyomtatásban is megjelent.51/9
Az 1937/38. tanév folyamán két jelentősebb külföldi adomány érkezett.
Az egyiket — 970 mű 1546 kötetben — a francia kormány küldte, a másik
615 kötetest Isak Collijnnek, a királyi könyvtár igazgatójának a kezdeményezésére a svéd kormány.
A kisebb angol, japán stb. küldemények mellett két németről kell megemlékezni. Az első tulajdonképp csere, de olyan csere, amely számunkra igen
hasznos. A Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft felajánlotta 1928ban, hogy kielégíti az Egyetemi Könyvtár által a legújabb német irodalom termékeiből összeállított kívánságjegyzéket; viszonzásul a duplumanyagból kért
magyar könyveket a berlini Humboldt egyetem magyar intézete számára.
1941-ben a német kormány küldött 1355 kötetes reprezentatív anyagot a legújabb kiadású lexikonokból, szépirodalmi, művészettörténeti, történelmi és filozófiai anyagból. Igaz, hogy ezek jelentős része náci beállítottságú volt, de a
másik rész olyan műveket tartalmazott, amelyek lényeges tudományos eredményekről adtak hírt.
Ezek a különböző országokból származó, nagy többségében társadalomtudományi jellegű, tehát a könyvtár gyűjtőkörének megfelelő adományok szervesen egészítették ki a meglevő állományt, a legjobb művekkel képviselték a
küldő ország tudományát, s így igen hasznosaknak bizonyultak.
A hazai adományok közül a legjelentősebb egy kultúrtörténetileg lehangoló eseménnyel kapcsolatos. A kultuszminisztérium ugyanis 1922-ben takarékossági okból megszüntette az Országos Tanügyi és Pedagógiai Könyvtárat.
Ennek állományából az Egyetemi Könyvtár kiegészíthette filozófiai és pedagógiai anyagát. Katalógus alapján 9098 kötetet választottak ki, kb. 2100 kötet
folyóiratot és 7000 egyéb művet.
A Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége válogatás céljából 1939ben, illetve 1940-ben két gyűjteményt ajánlott fel. Az egyik, Harsányi Kálmán
író hagyatéka, igen sok spanyol szépirodalmi terméket tartalmazott, tehát
olyan könyveket, amelyekből az Egyetemi Könyvtár csak igen kevéssel rendelkezett. Reiner János egyetemi tanár hagyatékából jelentős jogtudományi művek kerültek ide.
Tomcsányi János nyugalmazott tanfelügyelő, a belügyminisztérium lengyel referense, halálesetre szóló ajándékozási szerződés révén a könyvtárra
hagyta 403 műből álló könyvtárát abból a célból, hogy a lengyel nyelvet tanuló
egyetemi hallgatók gyakorló anyagául szolgáljon. Hagyatéka, melyet a könyvtár 1936-ban kapott meg, mint a legjelentősebb magyarországi lengyel nyelvű
gyűjtemény a második világháború alatt fontos feladatot teljesített, mert olvasmánnyal tudta ellátni a hazánkba menekült lengyeleket. Sokan használták, és
a részben fűzött állapotban levő köteteket a szó legszorosabb értelmében rongygyá olvasták.
51 a
/ A budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtára címjegyzékének mellékletei. 3. Americana. Bp., 1928. 4. L'Italica. Bp., 1929.
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IV.
A LEÍRÓ ALAPKATALÓGUS

A könyvtár teljes állományáról a Horthy-korszakban is csak az 1876-ban
felállított két katalógus tájékoztatta az olvasókat, a 18X22 cm-es lapokra írt
leíró — gyakrabban használt nevén betűrendes vagy nagy- — katalógus és a
13X20 cm méretű „szakcímtár".5'2 A címleírási szabályok mindkettőnél azonosak voltak.
Ezek a szabályok az évek folyamán egyre részletesebb és pontosabb felvételeket követeltek a könyvtárosoktól. A nyomtatványokról hiányzó adatokat
(szerző keresztneve, a megjelenés helye és éve, a kiadó, több részből álló munkáknál az egyes kötetek lapszáma stb.) a XX. század elején már gondos utánjárással kiegészítették, és a cédulákon mind feltüntették. A sorozatos, gyűjteménybe tartozó műveknél az egyes köteteket részletesen leíró sorozatfelvételek
is készültek.
A pontos katalogizálás érdekében különösen Ferenczi Zoltán tett sokat.
Halála alkalmából méltán mondhatta róla Pataky Arnold professzor, a könyvtárbizottság akkori elnöke, hogy „munkásságát legfőképp a könyvtár
felvétetlen anyagának katalogizálására, valamint a könyvtári címjegyzék hiányainak
pótlására és hibáinak kiigazítására fordította."53 A munkában személyesen is
részt vett, a nehezebb, bonyolultabb címleírásokat maga készítette el.
A magyar könyvtárak címfelvételi gyakorlata egymástól sokban különbözött. Az egységes, azonos szabályok szerinti katalogizálás csak az első világháború után vált parancsoló szükségességgé. 1923-ban ugyanis Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ névvel egy központi szervet alapítottak,
s ennek az Országos Magyar Gyűjteményegyetem 1923 júliusában hozott határozatával egyik kötelességévé tette, hogy a húsz legnagyobb magyar könyvtár 1920 óta beszerzett anyagáról közös központi címjegyzéket állítson fel.
Nyilvánvaló, hogy központi katalógust csak úgy lehet szerkeszteni, ha az
egyes intézmények azonos szabály szerint jelentik be anyagukat. Ezért a Bibliográfiai Központ 1924 végén kidolgozott egy magyar címfelvételi szabálytervet.
Az Egyetemi Könyvtár katalogizálási gyakorlata erős német hatás alatt
alakult ki. A központot igazgató Pasteiner Iván, aki korábban az Egyetemi
Könyvtár őre volt, a magyar szabályzat elkészítésénél is ezt vétette mintának.
Az egyes könyvtárak hozzászólásai után elfogadott végleges szöveg Prohászka
Lajos filozófusnak, a központ egyik munkatársának, a pedagógia későbbi egyetemi tanárának a műve.54 1928-ban A központi címjegyzék katalogizálási szabályai címmel könyvalakban is megjelent. Ámbár nagyjából a porosz instruk52
Mindkettőről bővebben 1. Vértesy: Az EK. a kapitalizmus korában. =
könyvei. IV. 1968. 143—146. 1.
53
KB. 1927. XI. 21-én.
54
Domanovszky Ákos szóbeli közlése.
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ciók55 előírásait követi, nem szolgai átvétel. A leglényegesebb különbség a tárgyi
vezérszó megválasztásánál mutatkozik. A német anonim munkánál vezérszónak
„az első nem jelzői vagy határozói viszonyban álló főnevet vagy főnévként
használt más beszédrészt (substantivum régens)" veszi. A magyar szabályzat
93. §-a szerint a vezérszó „a tárgyi cím első szava", ha azonban ez az első szó
névelő, határozószó, kötőszó, akkor az ezt követő szó alatt kell a címleírást
megkezdeni.
Noha ez a változtatás igen szerencsés, a szabályokat nem ismerő olvasó
számára megkönnyíti a keresett művek megtalálását, az Egyetemi Könyvtár
továbbra is megmaradt a porosz minta nyomán kialakított gyakorlat mellett,
továbbra is az első alanytestben álló szót tette meg vezérszónak az anonim
műveknél. Pasteiner ugyan igazgatói kinevezése után, anélkül, hogy munkatársaival megbeszélte volna, elrendelte, hogy az Egyetemi Könyvtár teljes egészében vegye át a Bibliográfiai Központ szabályzatát. Czeke Marianne azonban ebben az ügyben terjedelmes emlékiratot készített. Arra a szóbelileg többször hangoztatott aggályára hívta fel a figyelmet, hogy az általa helytelen
szóhasználattal „névszós"-nak nevezett rendszer előnyeit ellensúlyozzák azok
a nehézségek, amelyeket egy 80 esztendős múltú katalogizálási rendszer megváltoztatása okoz, „különösen akkor, amikor . . . kilátás van arra, hogy a katalógus kettőssége éveken át fog tartani."**
Czékének annyiban igaza volt, hogy az első szóra való áttérés esetén az
egész katalógust rövid idő alatt át kellett volna dolgozni, mint ahogy ez később, az ötvenes években meg is történt. Ha erre a célra nem lehetett munkaerőt biztosítani, akkor a kettősséggel járó zavarok miatt valóban nem volt
célszerű a vezérszó kiválasztásának rendszerén változtatni. Pasteiner ezt belátta, és visszavonta rendelkezését. A központi címjegyzék részére azonban a
könyvtár új anyagát a nyomtatott szabályok szerint jelentette be.
A német szótárak, lexikonok, bibliográfiák az ä, ö, ü betűket úgy tekintik, mintha ae, oe, ue lennének. A központi címjegyzék előírásai ezt a betűrendet részben átvették. A 40. § ugyanis a következőképp intézkedik: A vezérszó
kivetítésénél az idegen neveknél átírjuk az ä, ö, ü, äu betűket ae, oe, ue, aeu
hetükre." A beosztásról szóló paragrafusok ezt a rendelkezést nem ismétlik meg,
a 179. § csak annyit mond, hogy „a beosztás a latin abc betűinek sorrendjében
történik, azonban a rövid és hosszú magánhangzók (a, á, e, é stb.) közt nem
teszünk különbséget." Természetesen az о és ö az u és ü közt nem hosszúsági
különbség áll fenn, mégis, mind az Egyetemi Könyvtár, mind az Országos
Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ a betűrendben az ö-t mindenütt következetesen oe-nek tekintette, s az od és of közé illesztette. így az ökrös nevet
az Odor és Okolicsányi, a Bölönit pedig Bodrogi és Bogár közt lehetett csak
megtalálni. Ugyanez áll az ä-re és az ü-re is.
Mindez nehezítette a katalógus használatát. Minden egyes olvasót külön
kellett megtanítani erre a magyarban teljesen érthetetlen szabályra, s így gyak55
Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preussischen Bibliotheken. 2. Aufl.
Berlin, 1909.
56
EK. 1195/1926.
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ran előfordult, hogy egyes Ö, ü betűs szerző nevét, vagy ilyen betűket tartalmazó vezérszavas műveket nem találtak meg a katalógusban. (Az ä = ae,
ö = oe, ü = ue betűrendet követi még ma is a könyvtár alapkatalógusa, s az
ebből eredő nehézségekkel a közönség ma is küzd.)
A régi, hiányos, kevés adatot tartalmazó felvételek revíziója a húszas évek
végén nagy lendületet vett. Ekkor készült el egyes nagy címszavak (Aristoteles,
Goethe, Handbuch stb.) új, minden igényt kielégítő katalogizálása. Az igazgató tervbe vette az egész 640 000 kötetes állomány rekatalogizálását. A munkát tíz évre tervezte,57 de az ütem hamar lelassult, s a munka máig sem fejeződött be.
Még két, a címfelvétel részletességét fokozó változás történt, bevezetésükért főleg Czeke Marianne harcolt. Az egyik a -gyűjteményes munkák felvételénél az egyes kötetek lapszámának kitétele volt, a másik pedig a több
kötetes munkák katalogizálásánál a kötetek tartalmának feltüntetése akkor is,
ha ez a címlapokról hiányzik. A Pasteiner részére készült feljegyzésében Czeke
rámutatott arra, hogy a Moliére-művek revíziójánál „Eckhardt tanár úr kívánságát honorálva, a kutatók könnyebbségére, szegletes zárójelben az egyes
kötetekre rávezettük a bennük foglalt színmüvek címeit. Ez bibliográfiaüag
nem volt szükséges, s a tisztviselőre, valamint az átnézore nagyobb munkát ró,
viszont nem tagadható, hogy ezáltal a kutató is, de még az altiszti személyzet is
sok munkától kímélődik meg."69
A SZAKKATALÓGUS

A szakkatalógus 1875-ben megállapított rendszere több mint fél évszázadon át, 1932-ig változatlan maradt. Legnagyobb hátrányának azt tekinthetjük, hogy túl nagy csoportokra tagolta a cédulákat, s ezeken belül kisebb csoportok kialakítására nem nyílt mód.
Ez volt a helyzet 1876-ban, s ez a hiba az állomány gyarapodásával párhuzamosan egyre érezhetőbbé vált, hiszen a könyvek száma növekedett, a
szakokét viszont nem szaporították. Az 1931/32. évi könyvtári jelentésben igen
kirívó példákat olvashatunk erről. A Ga szak, mely a hazai történelem kivételével az összes történelmi tárgyú művet magában foglalta, tehát nemcsak az
egész világtörténelmet, hanem a segédtudományokat is, összesen kb. 35 000 cédulából állt. Aki tehát nem ismert szerzőt, és a szakkatalógus segítségével próbált az őt érdeklő tárgyról, mondjuk a népvándorlásról irodalmat keresni,
annak ennyi katalóguslapot kellett több napos munkával átböngészni! Az irodalomtörténet (Gc) szakban sem nyelvi, sem időrendi megkülönböztetést nem
találunk, ráadásul ide osztották az irodalomelméleti műveket is. A cédulák
száma 26 000 körül mozgott! Az egyháztörténelem (Ac) szakban 10 000 cím
zsúfolódott össze, egymás mellé kerültek a katolikus és protestáns egyházak,
valamint a nem keresztény vallások történelméről szóló munkák felvételei.
57
58
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Jelentés az 1928/29. évről.
EK. 1195/1926.

Ugyanilyen terjedelmű volt az Eh szak, ebben a fizikai, kémiai, asztronómiai
munkák az okkultizmussal, jövendölésekkel foglalkozókkal keveredtek össze..
A szakok nagy terjedelme mellett a szakszerűtlen csoportosítás is hiba
volt. Nékám professzor, amikor az egyetemi tanács felkérte az 1931/32. évi
könyvtári jelentés értékelésére, igen lesújtó véleményt mondott az orvostudományi szakokról. Idézzük bírálatának legalább az elejét:
„Az első, a Da csoportnak a tagjai az összefoglaló munkák, az embertaniak, a bonctan, szövettan és fejlődéstan. A komparatív anatómia lehet, hogy
szintén ide van értve, de épp úgy szerepelhet a Df jelzés alatt az állatorvosi
tudományoknál. Ebbe a Da csoportba tartozik még azonkívül az élettan és az
életvegytan, viszont a biológia sehol sincs említve, pedig ide is tartozhat,
a Df-hez is, de talán az Ec zool. vagy Ec bot. csoportba iktattatott bele. Ide
van továbbá — nézetem szerint — egészen helytelenül sorolva a bakteriológia,
amelyet nálunk az általános kórtan és higénia tanárai adnak elő. Ezek valamelyikéhez, a Db vagy a De csoportba kellett volna betenni. Ez zavarokra fog
vezetni, még inkább azonban az a körülmény, hogy a vegytan Eb ehem., továbbá az életvegytan a Da, a kórtani vegytan a Db, a törvényszéki
vegytan
— melyet kár külön szerepeltetni — a De csoportban szerepel; ha már ennyiretagozunk, akkor a közegészségtannak, a gyógyszertannak és belorvostannak
még fontosabb kémiai érdekeltségük van, amelyek szintén
megkövetelhetnék
a külön méltatást.
A Db csoportba soroztatott a kórboncolástan, az általános kór- és gyógytan és nagy meglepetésemre a diagnosztika. Ez így igen célszerűtlennek látszik; az magától értetődik, hogy pl. a szemészeti diagnosztika a szemészethez,,
a bőrgyógyászati a bőrgyógyászathoz, a sebészeti a sebészethez, szóval mindegyik klinikai ágnak diagnosztikája az illető ághoz tartozik, és a diagnosztikának mint külön fejezetnek nem igen van létjogosultsága . . ."5Ö
A könyvtár vezetősége is belátta, hogy a szakrendszeren változtatni kell.
A legtermészetesebb megoldás a régi szakrendszer lezárása lett volna, egybekötve egy, a szükségletnek jobban megfelelő, rugalmasabb rendszerű új szakkatalógus felállításával. A régi könyvek még átszakozás esetén is maradhattak
volna a régi raktári jelzeten.
Pasteiner igazgató azonban csak két lehetőséget látott. Az egyik az, „h&
a tudomány mai színvonalának megfelelő új szakrendszer állapíttatnék meg,
és ezzel kapcsolatban a könyvanyag, mely a szakrendszernek megfelelően van
a raktárban is felállítva, az új szakrendszernek megfelelően
átrendeztetnék."
Ez azonban olyan nagy és költséges munka lenne, melyre az alkalmazottak
csekély létszáma miatt a könyvtár nem vállalkozhat. A másik — Pasteiner szerint egyedül szóba jöhető megoldás — a régi rendszer foltozgatása volt, nevezetesen az, hogy az addigi szakrendszert megtartva „azt olyképpen építjük ki,,
hogy alszakjait a tudomány mai differenciáltságának és a könyvtárban leginkább képviselt tudományszakoknak
megfelelően további osztályokra bontjuk, és a szakcímjegyzéket az eddigi alszakokon belül ezen alosztályokra szét'
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bontva állítjuk fel. A feladat ily megoldása mellett a könyvek eredeti helyükön maradnak, és címjegyzék-céduláikkal
együtt változatlanul
megtartják
könyvtári jelzetüket, vagyis a fő- és alszakokat jelző nagy, illetve kisbetűt, valamint a számjegyet. E jelzet alatti törtvonal alá jegyeztetik fel az új szakalosztály, mely a megfelelő tudományszak latin nevének kezdőbetűit
tartalmazza."50
Nékám professzornak az új rendszer „gyakorlati hasznavehetőségére vonatkozóan súlyos aggodalmai" voltak. A régi szakrendszerről mondott bírálata
után nem lephet meg senkit, ha új alosztályok létesítése helyett helyesebbnek
tartotta „egészen új felosztást építeni ki a tízes számrendszer alapján, amint
azt külföldön már sokfelé teszik, ami nem igényelte volna maguknak a könyveknek más elhelyezését, csupán a világos rendszernek a katalógusban való keresztülvezetését,"61
Pasteiner hallani sem akart a decimális osztályozásról. „Nem kívánok kitérni — hangoztatta a Nékámnak adott válaszban — azokra a lesújtó bírálatokra, melyek ezt a rendszert elsőrangú könyvtári szaktekintélyek részéről világszerte érték . . ., csupán azt vagyok bátor megjegyezni, hogy nagy történeti
múltú és egyetemes jellegű európai könyvtárak közül (British Museum, Bibliothéque National, berlini, müncheni, bécsi állami könyvtárak, Deutsche Bücherei, sőt a New York Public Library is) ezt a rendszert egyik sem követi."**
Az igazgatónak a tizedes rendszer iránti ellenszenvéről egyéb adattal is
rendelkezünk. Ebben az időben történt, hogy az Institut de Classification Decimate a Magyar Tudományos Akadémiához fordult, és javasolta, hogy szervezzenek hazánkban olyan nemzeti bizottságot, amely az Instituttel kapcsolatba léphet, és közreműködhet a decimális rendszer tökéletesítésében. Balogh
Jenő főtitkár ebben az ügyben Pasteinertől kért tanácsot. Ö válaszában kifejtette, hogy Magyarországon a tizedes osztályozás nem honosodott meg, történelmi múlttal bíró könyvtáraink nem akarják feladni az „évszázadok tapasztalatai alapján kialakultf!] és igényeiknek megfelelő szakrendszert." Semmi
sem indokolja tehát ilyen bizottság felállítását, annál kevésbé — fejezte be levelét — mert nálunk hiányoznak a tapasztalatok. 63
A könyvtárbizottság egyhangúlag magáévá tette Pasteiner nézeteit, és elfogadta az általa ajánlott újítást, vagyis a régi szakok alosztályokra való bontását. Ez a bontás azonban nem történt meg minden szakban, így az orvosiban
sem.
A legtöbb alosztály — számszerint 28 — a történelem szakban létesült. Külön csoportba kerültek a segédtudományok ágai, a diplomatika, heraldika, kronilógia, genealógia, a történetírás története, a történeti földrajz, továbbá a
hindu, sémi, német, angol, francia, olasz történet, a Keletnek (török-tatár népek, irániak, örmények) a Balkánnak, Afrikának, Amerikának, Ausztráliának
a múltjával foglalkozó munkák stb.
60
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A rendszerben tudományos szempontból lehet találni hibákat, következetlenségeket. Például Belgium történelme a francia történelemhez (Ga rom.) került; míg Németalföldé az „északi germán és balti népek és államok története"
tárgyú Ga sept. szakba, az eszkimók történetével együtt. A főhiba azonban az,
hogy továbbra is merevek maradtak a szakok, a továbbfejlesztésre nem adódott lehetőség.
Noha a modern osztályozó rendszerek mélyrehatóbb rendszerezést követelnek, az új alosztályok egyike-másika elfogadhatónak bizonyult, mégpedik
azok, amelyekből az Egyetemi Könyvtár aránylag kevés művel rendelkezett.
így a Ga her. (heraldika, szfragisztika), Ga soc. (titkos társaságok története)
elnevezésű tokokba 200—300-nál több mű nem került. Da a Ga germ.-he (németség története, osztrák tartományok, Svájc, Luxemburg, frank birodalom,
reformáció) már a kezdetben, a felbontáskor legalább 6000 szakcédula halmozódott össze, s ezeknek az átnézése — ha valaki rászánta magát — hosszú órákig
eltartott.
Az egyik fő gyűjtőkörben, a filozófiában összesen hét alosztályt állítottak
fel, s ezt igazán nem lehet kellő részletezésnek elfogadni. Az Fa log.-ban együvé
került a logika, ismeretelmélet, tárgyelmélet, matematika filozófiája és a fenomenológia, azFapract.~h3.r1p e d i g
az értékelmélet, etika, társadalomfilozófia, kultúrfilozófia.
Pasteiner, amikor az Egyetemi Könyvtár szakrendszerét védte, nem beszélt arról, hogy a nagy történeti múltú könyvtárak, ha a tizedes rendszert nem
is fogadták el, az egyes szakokon belül sokkal részletesebb tagozódást alkalmaztak. Nem említve Dewey, Cutter vagy a washingtoni kongresszusi könyvtár rugalmas rendszereit, csak James Duff Brownnak osztályozásával szeretném az Egyetemi Könyvtárét összehasonlítani. Legnagyobb történelmi anyaggal rendelkező könyvtárunk az összes angol, skót és ír történelemmel foglalkozó művet a reform után is egyetlen szakba osztotta, a Ga angl.-hz, míg
Brownnak az angliai városi könyvtárak részére készített rendszere a magyar
történelmen belül egyedül a mohácsi vészig terjedő időszakban 20 alszakot
különböztet meg!64 Ezzel kapcsolatban gondoljunk arra, hogy ezekben a public librarykben nyilván milyen kevés magyar történelemmel foglalkozó művet
lehet találni!
A régi szakrendszer sok munkával járó, és aránylag kevés hasznot hozó
felbontása az esztétika (Fb), a művészettörténet (Gd) és a világtörténelem (Ga)
szakokban 1933 és 1939 között megtörtént. A munkát 3—4 tisztviselő délutáni
különmunka keretében végezte, és összekapcsolta a címfelvételek részleges revíziójával; sok hiányzó adatot (lapszám, nyomda stb.) pótoltak a cédulákon.
Később megkezdték, de nem fejezték be a filozófia (Fa) és az irodalomtörténet
(Gc) alosztályokra bontását.

Gulyás P.: A bibliográfia kézikönyve. 1. köt. Bp., 1941. 531. 1.
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AZ OLVASÓK ÉS A KATALÓGUSOK

Az olvasók régebben — Szilágyi igazgatósága idején — nem kereshettek
a katalógusokban, mert mind a leíró, mind a szakkatalógus tokokban rögzítés
nélkül egymásra helyezett lapokból állt. Így a használók a cédulák rendjét
könnyen összezavarhatták, s ezáltal egy-egy művet megtalálhatatlanná tehettek. Az igényelt könyvek jelzetét ezért csak megbízható kutatók — elsősorban
egyetemi tanárok — írhatták ki személyesen, mások számára a raktári dolgozók
keresték ki. Ez azonban — a korabeli panaszokból tudjuk — sokszor kelletlenül történt, és előfordult, hogy egyik-másik könyvre utánanézés nélkül ráfogták, hogy nincs meg.es
Ferenczi liberálisabb volt, megengedte, hogy a látogatók használhassák
a katalógust. Ennek eredményeként a szoros betűrend több helyen megbomlott,
és sok cédula megrongálódott. E sorok írója a harmincas években szemtanúja
volt, hogy egy idősebb, azóta elhunyt egyetemi tanár három különböző tokból kivett egy-egy katalóguslapot, leírta róluk a jelzetet, s utána valamennyit
egymás mellé tette az egyik tok elejére. Pasteiner ezért elrendelte, hogy a leíró
katalógus tokjait az olvasók csak egy könyvtári dolgozó felügyelete mellett
nyithatják ki. A szakkatalógus céduláit viszont nem sokkal kinevezése után
zsineggel összefűzette.
1937-ben az épület átalakítása folytán a kölcsönző és vele együtt a szakkatalógus a földszintre került. A leíró címtár maradt a régi helyén, az I. emeleten, s ezáltal a közönség részére még hozzáférhetetlenebbé vált.
Az olvasók így az esetek 90%-ában a szakkatalógust a leíró katalógus
helyett használták. E használatnak magától értetődően az volt az előfeltétele,,
hogy ismerjék a szakbeosztást, és tudják, vagy legalább sejtsék, hogy a keresett
művek milyen szakba tartozhatnak, vagyis minden keresés alkalmából saját
maguk számára „megszakozták" a könyveket. A keresést csak kis mértékben
könnyítette meg az, hogy 1938-ban a szakrendszerhez nyomtatott mutató készült. Ennek első fele felsorolta a szakokat, a második fele pedig egy betűrendes tárgymutatót tartalmazott. 66
A szakkatalógusban az ismert szerzőjű művek keresését az alszakokra
bontás csak megnehezítette. A szakok szaporodtak, és a látogatónak a birtokában levő cím alapján, könyv nélkül kellett arról dönteni, ami néha még
a könyvet átnéző szakozónak is problémát okozott: milyen szakba tartozhat
a mu?
Ehhez addig, amíg egy szak felbontását megkezdték, de nem fejezték be,
más nehézség is járult. A betűrend eleje és az új beszerzések az alosztályok
szerinti csoportosításban kerültek tokokba, a betűrend többi részét viszont
a régi, osztatlan szakokban lehetett megtalálni. A szegény látogatónak tehát
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azon is kellett törni a fejét — ha ugyan egyáltalában tudott a felbontás fényéről — hagy vajon az általa keresett művet a már felbontott vagy a még felbontatlan anyagot tartalmazó tokban keresse.
ÜJ KATALÓGUSOK
A Horthy-korszak elején a beszerzési keret alacsony volta miatt csak
kevés könyvet vásárolhatott a könyvtár, s ezek feldolgozása nem vett igénybe
sok időt. így alkalom nyílt a feldolgozatlan aprónyomtatványok, mint jogi
disszertációk, halotti versek és beszédek, üdvözlő beszédek stb. rendezésére.
Ezek céduláit külön állították fel, nem kerültek be sem a leíró, sem a szakkatalógusba. Egyes csoportokban a munkálatok csak megindultak, illetve folytatódtak, de nem fejeződtek be.67
1926-ban az 5651/1924. M. E. rendelet alapján megkezdődött az új szerzeményeknek az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ címjegyzéke részére való bejelentései. Ügy tervezték, hogy nemcsak az új könyveket
fogják bejelenteni, hanem a teljes állományt. Ez azonban munkaerő-hiány
miatt nem történt meg.
A bejelentés megindítását a könyvtár összekapcsolta az annyira hiányzó,
olvasók részére is hozzáférhető második leíró katalógus felállításával. A felvételek nemzetközi méretű kartonokra kerültek, címfelvételi szabályuk azonos
volt a központi címjegyzékéével, tehát anonim munkáknál vezérszónak nem
az első alanyesetben álló főnevet vették, hanem az első szót.
1926-tól minden új szerzeményről és rekatalogizált műről ennek a katalógusnak a számára is készült felvétel. Használatba vételét illetőleg az igazgató
optimista volt. „Reményünk van rá — írta az 1937/38. évi könyvtári jelentésben — bogy 4—5 éven belül a könyvtár előcsarnokában felállítandó szekrényekben a közönség rendelkezésére tudjuk bocsájtani." Ez nem valósult meg,
a felszabadulásig a kartonok egy raktárhelyiségben porosodtak, ámbátor rendezve voltak. így a készítésére fordított munka csak 1946 után hozta meg
a gyümölcsöt, azóta a látogatók ebből tájékozódhatnak az 1926 óta beszerzett anyagról.
A könyvtár 1876, a mostani épületbe költözés után, egy helyrajzi vagy
más néven raktárkatalógust is kezdett, de ennek készítését két évvel később
beszüntették.6* A raktárkatalógus felállítását a minisztérium is, az egyetem is,
többször sürgette, a könyvtár viszont munkaerőhiányra hivatkozva évtizedeken át kitért a kérés teljesítése elől. Valóban akkor, amikor a cédulák túlnyomó részét kézzel írták, egy újabb katalógus nagy munkatöbbletet jelentett
volna.
Utoljára az egyetemi tanács a 4632/1913—14. számú rektori átirattal rendelte el, hogy „az Egyetemi Könyvtár anyagának általános leltára azonnal elkészíttessék." (Az irat tartalmából kiderül, hogy leltár alatt ez esetben helyrajzi
katalógus értendő.) Ferenczi Zoltán 1914-ben 40 000 koronára becsülte el67
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készítésének költségét, és egyéb fontos munkákra hivatkozva kérte a rendelkezés megváltoztatását.89 Nem sokkal később kitört a világháború, s ezután hoszszú ideig fel sem merült a kérdés.
1929-ben a könyvtár több Royal írógépet szerzett be. Ettől kezdve gépírással készültek a katalógusok, mégpedig úgy, hogy a gépbe egyszerre több —
legalább három — lapot tettek, ebből egyet a leíró, egyet vagy többet a szakkatalógus részére, egy-egy másolatot pedig a raktári jelzetek sorrendjében rendeztek és állítottak fel az úgynevezett helyrajzi katalógus számára.
A raktárkatalógus foghíjas maradt, mert a régebbi felvételek céduláit,
a rekatalogizált művek kivételével, még rövidített leírással sem készítették el.
Mivel a beszerzési leltári szám és a raktári jelzet között semmiféle összefüggés
sem volt, raktárrevíziót csak az 1929 után naplózott művekre vonatkozóan
lehetett tartani.
A raktárkatalógus hátlapját 1931-től rovatokkal látták el, s ettől kezdve
a könyveket elkísérte a szerzeményi osztályra való beérkezéstől a raktárba
elhelyezésig. A rovatokban a tisztviselők és raktárkezelők dátummal és aláírásukkal jelezték, hogy mikor, és ki végezte el a rendelés előtti hasonlítást,
a rendelést, naplózást, bélyegzést, számozást, címfelvételt, revíziót, a kötésre
küldést és a raktárban megőrzésre való átvételt. Ez a — tréfásan pedigrének
nevezett — kísérőlap az egyéni felelősség fokozását és a munka ellenőrzését
akarta elősegíteni, s e feladatnak sok tekintetben meg is felelt.
A szakkatalógust igénylők számára némi segítséget jelentett a leíró kartonkatalógussal egyidőben, 1925-ben létesített földrajzi katalógus. Az ide szánt
cédulákat ugyan eleinte az alapkatalógusba osztották, de Czeke Marianne már
említett pro memóriája ez ellen is tiltakozott. Ügy vélte, hogy ezek helye nem
a „betűsoros katalógusban" van, hanem egy kartoték címjegyzékben.70 Véleményét Pasteiner elfogadta, és külön földrajzi katalógust állíttatott fel. Ennek
szekrénye már nem a raktárba került, hanem a kölcsönző helyiségében a közönség rendelkezésére állott. Ide bekerült minden olyan nem szépirodalmi mű
címleírása, amelyiknek a címében előfordult egy földrajzi fogalom (ország,
város, falu, tájegység), még akkor is, ha ez a fogalom csak körül van írva.
Az egyes fogalmakon belül a felvételek a következő 16 csoportra tagozódtak:
teológia, vallásügy
irodalom, nyelvészet
jog
múzeum- és könyvtárügy,
állam- és közigazgatás,
bibliográfia
szociálpolitika
művészetek, archeológia
közgazdaság, statisztika
földrajz, néprajz
orvostudomány
egyetemek, főiskolák
természettudományok, technika
kongresszusok, társulatok
filozófia, nevelés- és oktatásügy
sport
történelem
sajtó
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helycímtárának

így a Majs község szociográfiai adattára című könyv a „Majs, Állam- és
közigazgatás, szociálpolitika" csoportba került, a Népszokások az ezer tó
országában című pedig a „Finnország, Földrajz, néprajz" elnevezésűbe.
A földrajzi katalógus jó használhatósága mellett ugyanabban az elemi
hibában szenvedett — bár kisebb mértékben — mint a szakkatalógus, nélkülözte a rugalmasságot. Falvakra, kisebb helységekre kitűnőnek bizonyult, de
idővel egyes csoportjainál — ilyen például „Németország, Irodalom, nyelvészet" nagyon sok felvétel halmozódott volna össze. Hogy ez mégsem történt
még, annak az az oka, hogy a tárgyszókatalógus felállítása, vagyis 1949 óta
nem kerültek ide új felvételek.
Készült egy portré címjegyzék is, amely nyilvántartotta az újonnan katalogizált könyvekben levő arcképeket az ábrázolt személyek szerinti betűrendben. Ennek különösen a szerkesztők, kiadóvállalatok vehették és veszik hasznát. 1935-Íg kb. 6000 arcképről készült karton. 71 Ez a szám 1945-ig több, mint
kétszeresére emelkedett, és ma is állandóan növekszik.
A különgyűjtemények közül 1931-ben az olvasótermi állomány revíziójával és felújításával kapcsolatban új leíró és szakkatalógus készült. A 9527
kötetről készített kb. 80 000 karton újításképp viaszpapíron (stencilen) való
sokszorosítással készült. Az évi jelentés rámutat a kartoték címjegyzéknek a
kinyomottal szemben arra az előnyére, hogy használhatósága a könyvanyag
folytonos kiegészítésével és felújításával párhuzamosan haladhat. 72
Néhány évvel később újból nagyobb arányú felfrissítésre került a kézikönyvtár, s ez alkalommal ismét új katalógus készült. Ekkor azonban visszatértek a korábbi gyakorlathoz, „ugyanis — indokolja az 1940/41. évi jelentés
— a kartonok a nagy forgalomban gyorsan bepiszkolódnak, rongálódnak, azonkívül pedig a katalógustokok [helyesebben fiókok] használatában a látogatók
— sűrűbb forgalom esetén — akadályozzák egymást." Mindenesetre mindkét
fajta (nyomtatott és gépelt) katalógusnak megvannak az előnyei és hátrányai.
A nyomtatottnál a legnagyobb hátrány a viszonylagos drágaság. 1939-ben
a könyvtárnak rendelkezésére állt a kinyomtatáshoz szükséges összeg, s ezért
egy 38 íves könyvben került az olvasók kezébe.73
1917-ben készült el a Shakespeare gyűjteményről tájékoztató külön katalógus, de nyomdatechnikai okok miatt csak 1920-ban jelent meg.
1918-ig nyomtatásban jelent meg az évi gyarapodási jegyzék. Erre a
Horthy-korszakban anyagiak hiánya miatt nem volt mód. Egy időben úgy
látszott, hogy ezt pótolja a Bibliográfiai Központ által kiadott A magyar közkönyvtárak gyarapodásának központi címjegyzéke, amely a húsz legnagyobb
könyvtár gyarapodását regisztrálta, az Egyetemi Könyvtár által bejelentett
műveknél a jelzet feltüntetésével. A vállalkozás azonban hamar abbamaradt,
csak 22 füzet jelent meg ugyanannyi hónap gyarapodásáról (1926. január—
1927. október), a két utolsó füzet három évi késedelemmel.
7

- Jelentés 1934/35-ről.
Jelentés 1931/32-ről.
73
A Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetemi Könyvtár olvasótermének
zéke. Bp., 1939.
72

címjegy-
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A nyitvatartási idő ismételten változott. A háború befejezése utáni években szénhiány miatt a nehezen fűthető nagy olvasótermet a téli hónapokban
nem nyitották ki, és csak a folyóiratolvasót használhatták a látogatók. A nagyhéten és augusztus második felében takarítás miatt szünetelt az olvasószolgálat.
A harmincas évek közepétől a raktárépítések miatt nyáron másfél, két, sőt
egy ízben három hónapig zárva maradt a könyvtár.
Az olvasóterem 1921-től hétköznap 9-19-ig, 1927-től 9—20 és 1933-tól
S—20 óra közt állt a közönség rendelkezésére. A folyóiratolvasó nyitvatartási
ideje 1927-ig 9—12 és 15—20, a korszak második felében pedig 9—14 és 15—20
óra volt. Kölcsönözni 9 és 14 óra közt lehetett, 1932-től a reggeli nyitást
fél órával korábbra tették.
A vasárnapi nyitvatartási a látogatók komolyabb formában nem kérték.
Nékám professzor javasolta 1932-ben, hogy az olvasótermet 20 órakor még
ne csukják be, indítványát Pasteiner véleménye alapján elutasították, mert
ennek elfogadása egyrészt személyi, másrészt anyagi nehézségbe ütközik.
A meglevők mellett ugyanis még egy felügyelő tisztviselőt, két szolgát és egy
ruhatárost kellene alkalmazni, emellett nőne a villany és a tüzelőanyag-fogyasztás. Egyébként — mondta Pasteiner — a hazai viszonyok mellett a 8 óra utáni
nyitvatartás „kétes értékű".7i Azt aoznban még 1929-ben elismerte, hogy
a délutáni, 3—8 óráig tartó kölcsönzés fontos lenne, noha a személyzet növelése
nélkül megvalósíthatatlan. Erre a célra a minisztériumtól 2 szakdíjnok és 5
napibéres szolga alkalmazását kérte.75 Felterjesztését a lehető legrosszabb időben küldte el, abban az esztendőben, amikor egy minisztertanácsi határozat
6 év alatt elérendő lOVo-os létszámapasztást rendelt el.76
A forgalom nagyságát az alábbi táblázat érzékelteti:
olvasóterem
ev
1921
1925
1930/31
1935/36
1940/41

olvasó
10
39
56
37
23

801
875
432
688
942

mű
17
77
88
52
41

016
323
179
565
289

folyóiratolvasó
olvasó 1
3
3
19
9
7

185
669
459
835
837

kölcsönző

mű

olvasó

4.366
5 776
40 137
35 102
22 221

6 721
7 046
10 543
8 861
11 655

összesen

mű
15
16
21
12
20

609
663
780
546
562

olvasó

mű

20 707
50 590
86 434
56 384
43 434

36 991
99 762
150 096
100 213
84 072

A nagy olvasóterem az első világháború előtt állandóan zsúfolt volt, az
utolsó békeévben 93 263 olvasó 100 036 kötetet használt. A proletárdiktatúra
bukása után a forgalom erősen visszaesett, 1920-ban mindössze 4727 látogatót
•és 7769 művet tüntet fel a statisztika. (A kötetek száma azért nőtt magasabbra
74

KB. 1932. XI. 25-én.
EK. 161/1930.
те 410—05/1930. VKM. rendelet.
75
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az olvasók számához viszonyítva, mert a régi szabályzat szerint egy olvasónak
általában csak egy kötetet adtak ki olvasásra. 1919 után megszűnt ez az értelmetlen rendelkezés.) Az alacsony számokat a húszas évek elején főleg a fűtési
nehézségek okozták.
Később az olvasók száma erősen emelkedett, de az 1914 előtti szintet nem
érte el. A két világháború közti olvasói „csúcs" 1930-ra tehető, utána a sokáig
elhúzódó gazdasági krízis hatása alatt folyamatos a csökkenés 1944-ig, csupán
a kölcsönzésnél találunk emelkedést.
Az olvasók száma az egyetemi hallgatók számával arányosan fogyott. Az
utolsó békeévben 8000-nél többen iratkoztak be a tudományegyetemre, a húszas, harmincas évek átlagában a diákok száma 6000 alá esett. Jelentős mértékben, a felére, negyedére csökkent a medikusok száma (1913/14: 3046,
1927/28: 1539; 1934/35: 1018, 1937/38: 769!), kb. ugyanannyi teológus iratkozott be, fogytak a jogászok (a világháború előtti 3000-es szám 2400 átlagra
esett), a bölcsészek száma átmeneti emelkedés után nagyjából a régi színvonalra
esett vissza (1913/14: 1151, 1930/31: 1995, 1934/35:1730, 1937/38: 1099).
A forgalom évszakok szerinti alakulása elég egyenletes. Ennek szemléltetésére nézzük meg az 1931/32 év statisztikáját. Ekkor július-augusztusban a
könyvtár zárva maradt. A napi átlagforgalom a következőképp alakult:

olvasóterem
folyóiratolvasó
kölcsönző

évi átlagban

a legforgalmasabb
hónapban

a legkevésbé forgalmas
hónapban

221 olvasó 306 mű
65
„
131 „
41
„
76 „

329 olvasó 444 mű
90
„
169 „
55
„
105 „

102 olvasó 164 mű
42
„
88 „
25
„
57 „

A leginkább és a legkevésbé forgalmas hónapok közt a kölcsönzőben és a
folyóiratosztályon kb. kétszeres, az olvasóteremben háromszoros a különbség.
Nagy a változás a tízes évek látogatottságához viszonyítva, mert 1913 júniusában 2319-en keresték fel az olvasótermet, míg novemberben a látogatók száma
meghaladta ennek nyolcszorosát.77
A húszas évek vége felé, az anyagi helyzet kedvezőbbre fordulásakor az
Egyetemi Könyvtár igen sok és igen sokféle tudományos folyóiratra fizetett
elő; e téren vezető szerepet vitt a fővárosi könyvtárak közt. Erre a fordulatra
élénken reagáltak az olvasók. 1926-ban 4567 olvasó 7624 folyóiratot használt,
s ez a szám 1927-re 11 990 olvasóra és 25 199 folyóiratra ugrott fel. A túlzott
igénybevétel miatt 1930-ban beszüntették a napilapok olvasását, hogy ezek
használói ne foglalják el a helyet a tudományos folyóiratban kutatók elől.
Emiatt merült fel egy új, tágas folyóiratolvasó építésének a gondolata.
A látogatók régebben többször tettek panaszt a könyvtár ellen, nem egyszer tömegesen írták alá az ilyen természetű beadványokat. A XX. század első
77
Az olvasótermi forgalomra bővebben 1. Vértesy: Olvasótermi gondok a budapesti
Egyetemi Könyvtárban. = Könyvtáros. 1966. 454—456. 1.
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másfél évtizedében a haladó ifjúsági mozgalmak — elsősorban a Galilei Kör
— programba vették a könyvtári szolgálat javítását, reformjavaslataikat gyűléseken ismertették.78
A Horthy-korszakból nem ismerünk ilyen megmozdulásokat. Feltételezhető, hogy ennek fő oka a haladó eszmék háttérbe szorítottsága volt, félelem
attól, hogy az ilyen irányú panaszokat kommunista beállítottságúnak minősítik
a felsőbb hatóságok, és ennek megfelelően járnak el a panasztevők ellen.
A hallgatók a legtöbbször azért méltatlankodtak, mert nem tudtak tankönyveket kölcsön kapni. A legtöbb tankönyvből az olvasóterembe beosztottakon kívül legfeljebb 3—4 példányt vásárolt a könyvtár, holott 80—100 is
gazdára talált volna.
Komolyabb, elvi jelentőségű panaszt egyedül Nékám professzor emelt
a már ismertetett referátumában. Több liberalizmust kívánt a könyvtárt használó közönség számára, kevesebb bizalmatlanságot irányukban, és utalt a Harward egyetem könyvtárának példájára. Pasteiner válaszában előadta, hogy
a legolvasottabb magyar folyóiratok egyes számai elvesztek, és hogy az értékesebb művészeti folyóiratok illusztrációit több ízben megcsonkították. Az
olvasóterem egy évvel korábban revideált anyagából, ámbár az ellenőrzés a
legszigorúbb volt, négy [!] kötet eltűnt. Ezért a liberalizmust — fejezte be
Pasteiner mondanivalóját — „csak a közérdek határain belül lehet megvalósítani". Válaszát a könyvtárbizottság egyhangúan tudomásul vette.79
A könyvtár 1945 előtt nem állított fel külön tájékoztató-bibliográfiai csoportot, de ha valaki a tisztviselőkhöz fordult, készséggel kapott segítséget az
általa kívánt irodalom megtalálásához.
Néha külföldről is kértek — és természetesen kaptak is — irodalomjegyzéket, így például 1934 nyarán a következő kéréseket továbbította a posta:
A montreali egyetemről: Tobias George Smollet művei
A leedsi Brotherton Library tói: A magyar Bronte irodalom
A grenoble-i könyvtártól: Magyar Stendhal bibliográfia
A bajor akadémiától: Kepler bibliográfia.80
A könyvtárnak az 1922. évi XIX. t. с 11. §-a közjegyzői feladatot is
engedélyezett, amennyiben kimondta, hogy „az Országos Levéltár, a Magyar
Nemzeti Múzeum és az Egyetemi Könyvtár által az őrizetükben levő iratokról
kiállított másolatok hiteles másolatok természetével bírnak.3'
A Nemzeti Múzeum kötelékébe tartozó Széchényi Könyvtár és az Országos Levéltár ezt a funkciót rendszeresen gyakorolta, külön szabályzatot alkotott
a másolatok hitelesítésére és a hitelesítések díjazására. A felek az esetek túlnyomó részében ilyen irányú kéréseikkel oda fordultak, s ezáltal az Egyetemi
Könyvtár ritkán élt ezzel a jogával.
78

Bővebben 1. Tóth A.: Tervek az Egyetemi Könyvtár fejlesztésére (1906—1914). =
MKSz. 1967. 228—242. 1.
79
KB. 1932. XI. 25-én.
80
EK. 445, 448, 449 és 624/1934.
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A beiratkozott olvasók foglalkozását az alábbi táblázat tünteti fel. (Megjegyzendő, hogy minden félévre külön kellett beiratkozni, s a statisztika a két
beiratkozás összegét tünteti fel.)
Foglalkozás
hittudományi hallgató
joghallgató
orvostanhallgató
bölcsészhallgató
gyógyszerész hallgató
műegyetemi hallgató
közgazdász hallgató
állatorvostan hallgató
egyéb főiskolai hallgató
középiskolás
tanárjelölt
ügyvédjelölt
köztisztviselő
magántisztviselő
író, hírlapíró
lelkész
magánzó
muvesz
tanár, tanító
ügyvéd
orvos
katonatiszt
kereskedő
mérnök
műiparos
munkás
egyéb

1922

1927

1.932

1937

1942

32
282
677
502
19
181
248
13
32
172

28
487
346
568
13
125
260
13
5
66
68
22
129
45
20'
6
22
29
115
28
62
20
8
25
17

62
1629
633
2691
38
29
71
4

60
1594
385
1717
45
4
19
1

74
989
617
1706
54
54
12
3

30
100
45
172
86
52
23
61
10
311
52
61
32
3
49
12

8
45
20
170
28
47
17
25
5
195
33
36
25
5
13
9

39
15
3
194
69
44
36
80
9
358
38
47
29
17
28
4

26

11

11

_

28

l

138
22
7
29
4
127
23
50
20
4
25

—
7
14

összesen

2656

í
l

—
21

2548

—

—

6282

—

—

—

—

4530

4517

A statisztikából kimaradt egy nem túl nagyszámú, de annál jelentősebb
réteg: az egyetemi oktatószemélyzet. A professzorok, adjunktusok ugyanis
olvasójegy váltása nélkül kölcsönözhettek, és látogathatták a tanári olvasót.
A többi olvasó számbeli és százalékos megoszlása:
év

1922
1927
19.32
1937
1942

11*

tudom ányegyetemi
hallgató

más egyetem
hallgatója

egyéb

közép iskolás

szám

P/o

szám

P/o

szám

»/o

szám

P/o

1512
1442
5053
3801
3440

56,9
56,5
80,4
84,1
75,9

474
403
104
24
69

17,8
15,8
1,6
0,5
1,5

172
66
30
8
39

6,5
2,8
0,5
0,2
0,8

498
637
1095
684
982

118,8
24,9
17,5
15,2
21,8
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A táblázatból helytelen volna arra következtetni, hogy a tudományegyetem hallgatóira esik a forgalom 56,9—84,1%-a. Nyilvánvaló, hogy a beiratkozott hivatalnokok, mérnökök, ügyvédek stb. jelentős része legfeljebb évi 8—10
alkalommal kereste fel a könyvtárt, míg a bölcsészek, jogászok közt sok akadt,
aki hetenkint legalább 2—3 alkalommal az olvasóterembe ment tanulni.
A kikölcsönzött könyvek és a helyben olvasott folyóiratok szak szerinti
megoszlásáról nem készítettek statisztikát, ilyen csak az olvasótermi forgalomról áll rendelkezésünkre.
szak
A
В
С
D
E
F
G
H
I

1930

1935

64
1705
489
4 296
2 010
858
2 398

2155
7 746
5 955
14 660
6 780
6 377
12 157

568
9 554
3 931
9 116
4 632
2 945
13 253

396
13 475
2 819
5 412
5 196
2 067
13 191

611
9 014
1999
5 989
6 143
1294
9 981

3 284
1912

13 825
7 668

17 672
1 865

16 048
745

9 463
733

17016

77 323

63 536

59 349

45 227

1921

teológia
jogtudomány
közgazdaság, statisztika
orvostudomány
természettudományok
filozófia, pedagógia
történelem, irodalomtörténet,
művészettörténet, földrajz
irodalom, nyelvészet
vegyes

összese n

1940

1925

a szakhoz tartozó művek

A táblázatból kiderül, hogy megszűnt az olvasóteremnek a jogászokkal
való túltömítettsége, ami a múlt század végét és az első világháború előtti éveket jellemezte. Akkor a látogatók kétharmada joghallgató, jogszigorló, ügyvédjelölt és ügyvéd volt.81 Erősen csökkent az orvosi művek forgalma, és százalékos arányban egyre nő a humán tudományok iránti érdeklődés, s ez egybevág
a könyvtár gyűjtőkörével. Igaz, hogy a Hd—Hi szakok szépirodalmat tartalmaznak, de az olvasóterem látogatói nem szórakoztató irodalmat olvastak itt,
hanem az irodalomszakosok kötelező és ajánlott olvasmányait, valamint a szakdolgozatok készítéséhez szükséges egyéb szépirodalmat. A H szakba tartozó
műveket a nyelv- és irodalomszakosok használták.
KÖLCSÖNZÉS

A szabályok szerint minden további megkötöttség nélkül az kölcsönözhetett, aki látogatójegyet váltott és közalkalmazott volt. Ennek az utóbbi,
a magánalkalmazottakkal szemben igazságtalan megkülönböztetésnek okát
a könyvállomány védelmében kereshetjük. Kinevezett közalkalmazottat ugyanis
csak súlyos vétség esetén, fegyelmi úton lehetett elbocsájtani, s így csekély
kivétellel életük végéig állásban maradtak vagy nyugdíjat kaptak. Ez biztos
alapul szolgált az elvesztett, vissza nem hozott kölcsönkönyv árának behaj81
L. Vértesy: Az EK. a kapitalizmus kibontakozása korában. =
153—155. 1.
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tására. Mások csak akkor kaphattak otthoni használatra könyvet, ha a könyv
értékének megfelelő készpénzt, takarékkönyvet letétbe helyezték, vagy ha egy
közalkalmazott kezességet vállalt értük, írásban kötelezte magát, hogy elvesztés esetén megtéríti a könyvtár kárát. Egyetemi hallgatók indexüket is letétbe
helyezhették.
A kölcsönzési határidőt egy hónapban szabták meg, ezt, ha csak időközben valaki nem jegyezte elő a könyvet, további egy hónapra meg lehetett hoszszabbítani. Egyetemi tanároknál sokszor egy évig is kölcsön voltak a kivitt
művek. Általában egyszerre 4 kötetet adtak ki, de tudományos kutatóknál
az ésszerűség határain belül nem korlátozták a kötetszámot.
Ezek a szabályok — ámbátor merev alkalmazásuk miatt merültek fel panaszok — általában megfelelőknek bizonyultak. Ezt bizonyítja a kölcsönzési
kimutatás, amely a helybeli használattal ellentétben a harmincas évek végén
csökkenés helyett emelkedést mutat.
1928-ban egy külföldön jól bevált rendszert vezettek be. „A jelenlegi kölcsönzési rendszer mellett kizárólag a kölcsönzők tetszésétől függ, bogy a kölcsönzési batáridő lejártakor visszaszolgáltatják-e a könyveket" — írta Pasteiner
1927. december 17-én a rektornak. Ezért javasolta, hogy azokat a könyveket,
amelyeket a határidő lejárta után felszólításra sem adnak vissza, a könyvtár
küldönccel hozassa haza. Ebből a célból 2650 pengőért vásároljanak egy szekrényes oldalkocsis motorkerékpárt, és az egyik raktáros ezzel szállítsa a könyveket kötetenkint 20 fillér térítési díj ellenében.82
Fináczy rektor hozzájárult a javaslathoz, 83 és ettől kezdve tíz évig ezen
az úton kerültek vissza a notórius késedelmeskedők könyvei. Az egyetemi tanárok egy része és más idősebb emberek szívesen fizették meg ezeket a 20 filléreket az általuk kölcsön vett művek hazaszállításáért is. Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ részére bérfuvarozást is vállalt a könyvtár.
A havi bevétel 120—140 pengőt tett ki, ez fedezte a fenntartási költségeket,
kb. havi 30 pengőt (benzin, adó, biztosítás), az időnkinti javításokat, valamint
a délutáni különmunkában dolgozó raktárosoknak, a motor vezetőinek a különmunkadíját, 60 pengőt.
A motor 1938-ban nagyon elkopott, generáljavításra kellett volna küldeni.
A könyvtár inkább eladta, és helyette a szállításra egy kisautót akart venni.
Ez azonban a háborús veszély fokozódása miatt elmaradt, és ezzel együtt megszűnt a könyvek házhoz, illetve a könyvtárba való szállítása is.84
A román megszállás után, a postaforgalom helyreálltával megkezdődött
a vidékre való kölcsönzés. Elsőnek a zalaegerszegi gimnázium által kért műveket adták fel 1920. február 3-án. Ettől kezdve a könyvtárközi kölcsönzés élénk
lett, noha a világháború előtti szintet sohasem érte el.
A külföldi kölcsönzés később indult meg. Elsőnek, 1920 végén a csehszlovák kormány küldött a külügyminisztériumnak átiratot a viszonosság elvén
alapuló kölcsönzés ügyében. A minisztérium úgy nyilatkozott, hogy kívánatos
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EK. 973/1927.
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ilyen egyezmény kötése, de a forgalom bizonytalansága és az általános külpolitikai viszonyok miatt egyelőre nem hajtható végre. A könyvtárbizottság
hasonlóképp vélekedett.85 így legelőször a bécsi egyetemi és nemzeti könyvtárral való kölcsönzési csereviszonyt állították helyre Szekfű Gyula kezdeményezésére. Az 1922. december 2-án kötött megállapodás szerint a könyveket a bécsi
magyar, illetve a budapesti osztrák követség veszi át díjtalan szállítás céljából.80 Később más osztrák, német, cseh, lengyel, francia könyvtárak is bekapcsolódtak a kölcsönzésbe.
1925-ben 20 hazai és 4 külföldi könyvtár kért kölcsön az Egyetemi Könyvtártól, ez pedig 1 hazaitól és 4 külfölditől. A külfölddel való kölcsönzés 1926tól az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ közvetítésével történt.
A vidéki forgalmat lényegesen csökkentette az egyetemi tanácsak az 1931
november 11-i ülésén hozott határozata. Eszerint „vidékiek
könyvkölcsönzés
esetében minden kikölcsönzött kötet után 50 fillért, valamint a felmerülő postaés egyéb költségeket kötelesek a könyvtár pénztárába befizetni." Ezeket az
utánvéttel behajtott díjakat a vékony pénzű vidéki intelligencia jelentős része
— állástalan diplomások, kezdő tanárok, órabéresek stb. — csak nehezen tudta
megfizetni, s inkább lemondott a Budapestről kikölcsönözhető tudományos
könyvekről.
VI.
AZ EGYETEM KÖZPONTI ÉS INTÉZETI KÖNYVTÁRAINAK KAPCSOLATA

A központi könyvtár és az intézeti, szemináriumi könyvtárak közt szerves
kapcsolat nem állt fenn, az utóbbiak nem kaptak, de nem is igényeltek az előbbitől szakmai tanácsokat, módszertani utasításokat. Amikor azonban a Vallásés Közoktatásügyi Minisztérium elrendelte 1928-ban, hogy a régi, az értékeket
a devalválódott korona-összegben feltüntetett alapleltárakat újra kell értékelni,
akkor a gazdasági hivatal az Egyetemi Könyvtárat kérte fel erre a munkára.
Fitz József vezetésével Moravek Endre, Gáspár Ilona és Bánrévy György végezte el a klinikai és szemináriumi könyvtárak értékelését, s erről részletes, az
általuk javasolt összegeket indokoló jelentést készítettek.87
Pasteiner az egyetemi könyvtárakról tartott előadásában fontosnak
mondta, hogy azok akik „az intézetek és szemináriumok könyvtárait
kezelik,
az illetékes egyetemi könyvtárakban
rövid gyakorlatot szerezzenek. Ezáltal
biztosíttatnék az említett könyvtárak szakszerű kezelésed
Arról viszont nincs
tudomásunk, hogy ennek az óhajnak a megvalósítását a könyvtárbizottság, az
egyetemi tanács, a kultuszminisztérium vagy más fórum előtt szorgalmazta
volna.
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Ismételten felmerült az a terv, hogy az összes egyetemi tulajdonban levő
könyvállományról készüljön egy központi katalógus, mert „ez a tudományos
kutatást megkönnyítené, és az egyes intézetek könyvbeszerzésének
gazdaságosabbá és tervszerűbbé tételét elősegítené", s emellett a szemináriumok revideálatlan könyvanyaga szakszerűen fel lenne dolgozva. Az Egyetemi Könyvtár felajánlotta, hogy az anyagnak a központi egyetemi katalógus részére történő lemásolásáról gondoskodik, de a katalogizálatlan anyag feldolgozásának költségeihez az illető szemináriumoknak hozzá kell járulni. Ilyen tartalmú levelet
kapott Szladits Károly jogi dékán 1932-ben azzal a kéréssel, hogy a javaslatot
terjessze a kar elé.89 A terv nem valósult meg.
Három évvel később a könyvtárbizottságban Angyal Pál elnök javasolta,
hogy a jogi kar gyakornokai két példányban készítsék el a kari intézetek könyveinek címfelvételét, s úgy vélte, hogy ugyanezt kellene csinálni a bölcsészkar
szemináriumaiban. Ilyen irányban kellene utasítani az ott dolgozó ideiglenes
gyakornokokat. Erre — szerinte — főleg a több példányban történő beszerzések elkerülése miatt lenne szükség.80
A gyakorlatban csupán egy félig-meddig központinak nevezhető katalógus készült a nemzetközi jogi intézet felállítása után, az intézet, az Egyetemi
Könyvtár és az Országgyűlési Könyvtár nemzetközi jogi tárgyú műveiről.
E katalógust nem elvi meggondolások, hanem az a gyakorlati cél hozta létre,
hogy az új egyetemi tanszéken könnyen tudjanak tájékozódni arról, hogy hol
találják meg az őket érdeklő könyveket, és hogy tudják: a meglevők mellé
milyen új műveket kell beszerezni. Erre a feladatra a Bibliográfiai Központ
anyagi támogatást adott.91
Szorosabb kapcsolat csak a központi és az orvoskari könyvtár közt létesült, az utóbbi kezelését egy időben a központi könyvtár két tisztviselője látta
el, 1927 elején Bisztray Gyula és Orbán József, majd Bisztray helyét Speneder
Andor foglalta el. A kari könyvtár gazdag anyaga azonban állandó tisztviselőt igényelt, s ezt az igényt az Egyetemi Könyvtár erőteljesen támogatta. 92
Az orvoskari könyvtár nemcsak tisztviselőt, hanem folyóiratokat is kapott Balogh Ernő professzor kérésére letétképp, hosszabb időre, tíz évre, hogy
ezeket az orvoskar tanárai ott tudják használni. Pasteiner — állítása szerint —
a kérés eldöntése előtt statisztikát készíttetett arról, hogy a külföldi orvosi
periodikákat mennyit használják. Kiderült, hogy ha a folyóiratok előfizetési
árát elosztjuk az évi használat eseteivel, akkor egy olvasó által történő egyszeri
használat átlag 1 pengő költséget okoz, míg az egyéb folyóiratok egyszeri
igénybevétele 3—4 fillérbe kerül. Ezért a gyakoribb használat érdekében hozzájárult az orvoskar kérelmének teljesítéséhez azzal a feltétellel, hogy az Egyetemi Könyvtár látogatójegyével a kari könyvtárban bárki olvashassa ezeket.
(A kari könyvtárt csak az orvoskar oktatói használhatták.) 93
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A szemináriumok néha részesedtek a központi könyvtár duplumaiból,
de a fordított esetre is akad példa. 1933-ban az Esztétikai Gyűjtemény anyagából kapott az Egyetemi Könyvtár 258 kötetet, nagyobbara hiányzó magyar
disszertációkat.94 Duplumokat egyébként a vidéki egyetemi könyvtáraknak is
küldtek, így a pécsinek a húszas évek elején egyszerre 1922 tételt.95
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS A MAGYAR KÖNYVTÁRÜGY

A különböző könyvtárak közti együttműködés szükségességének érzése
csupán a legnagyobb beszerzési nehézségek idején merült fel. 1920. május 17-én
a budapesti könyvtárak közös értekezletet tartottak. Ezen megállapodtak a párhuzamos rendelések megszüntetésében, és memorandumot intéztek Korányi Frigyes pénzügyminiszterhez. Kérték, hogy biztosítsa a legszükségesebb folyóiratok beszerzéséhez igényelt összeget, 838 374 koronát, mert „hazánk sokkal szegényebb, semhogy most, midőn romokban heverő gazdaságunk és meggyengült
kultúránk újjáépítését lázas munkával kell megindítanunk, a további szellemi
elszigeteltség fényűzését magának megengedhetné"n
A megjelölt összegből a
Széchényi 100, az Akadémiai 60, az Egyetemi 300 és a Műegyetemi 175 ezer
koronára tartott igényt. Ennek csak töredékét kapták, ezt is késve, amikor
már jóval kevesebbet ért.
Egy esztendővel később újabb rendkívüli összejövetelt tartottak, mert az
Európai Diáksegítő Akció vállalkozott arra, hogy a legsürgősebben igényelt
idegen nyelvű könyveket és folyóiratokat megszerzi Magyarországnak. 97
Az Akadémia igazgató tanácsa 1934-ben egészen másfajta akciót indított
el. Kívánatosnak tartotta, hogy a trianoni békével elszakított területen 1918 és
1934 közt megjelent, komolyan számba vehető tudományos és szépirodalmi
művek legalább egy budapesti nyilvános könyvtárban meglegyenek. Ezzel kapcsolatban a Széchényi Könyvtár 25 intézményt megkérdezett: milyen profilú
művek beszerzésére vállalkoznak? Csak 16 könyvtár adott választ, ebből 4 nemleges volt. Az Egyetemi Könyvtár vállalta a Csehszlovákiában és Romániában
megjelent angol, francia és német nyelvű történelmi, irodalmi, valamint a társadalmi, gazdasági és jogi életre vonatkozó nyomtatványok gyűjtését.98 Az
akciónak nem lett folytatása, nem állapodtak meg semmiféle közös beszerzési
programban.
Az 1935-ben alakult Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete
1936-ban tartott kongresszusának záróülésén Pasteiner Iván hangoztatta, hogy
a könyvtáraknak teljesítőképességeik fokozása érdekében együttműködésre kell
törekedniök, beszerzéseiket racionalizálni kell. „A legelső lépés, hogy az azonos
gyűjtésű körrel bíró s egyetemes jellegű tudományos könyvtáraink — tehát a
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EK. 365/1933.
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Széchényi, Akadémiai, Fővárosi, Parlamenti és a budapesti Egyetemi könyvtáraknak — gyűjtési köre öss2.ehangoltassék.'m
A kívánság elhangzott, nem először és nem is másodszor, de a több mint
félszázados probléma megoldására 1945 előtt még ennek „a legelső lépés"-nek
a megtevése érdekében sem történt semmi.
A könyvtárak közös feladata lett volna a könyvtárosképzés. A Horthykorszak idején, jóllehet felsőbb szinten ennek érdekében semmit sem tettek,
mégis két jelentősebb tanfolyamról van tudomásunk. Az egyiket 1928-ban rendezte az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ. Előadói közt megtaláljuk a Bibliográfiai Központ, az Egyetemi, Fővárosi, Széchényi Könyvtár
tisztviselőit, Dávid Antalt, Enyvvári Jenőt, Fitz Józsefet, Nyireő Évát, Nyireő
Istvánt stb. A legtöbb órát Prohászka Lajos tartotta a katalogizálásról. A programon az előadásokon kívül könyvtárak, nyomdák látogatása szerepelt, és a
fővárosi könyvtárakban nem dolgozó hallgatók be lettek osztva az Egyetemi
Könyvtár tisztviselői mellé gyakorlati munkára.
A tanfolyam márciusban kezdődött és júniusig tartott. Kb. 20—25 résztvevője lehetett, köztük fiatal, kezdő könyvtárosok, vidékiek is, ezenkívül olyanok, akik éppen e tanfolyam révén szerettek volna könyvtárakban elhelyezkedni. Tandíjat nem kellett fizetni, bizonyítványt nem kaptak a résztvételről.100
A másik tanfolyamot 1937. február 1—március 22. közt a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete rendezte 23 különböző könyvtárban dolgozó 82 hallgatóval. 15 tárgyból pontosan 100 elméleti óra volt, ebből 21 jutott
a katalogizálásra (Goriupp Alisz tartotta) és 14 a szakrendszerek ismertetésére
(Gulyás Pál). A résztvevők 2 hétre a Széchényi, illetve a Fővárosi Könyvtárba,
további két hétre pedig az Egyetemi Könyvtárba, illetve a Technológiai Intézet
könyvtárába lettek gyakorlatra beosztva. 70-en tettek sikeres záróvizsgát, és
kaptak oklevelet.101 A tanfolyamot a következő évben azonos tanrenddel megismételték.
Az Egyetemi Könyvtár a Horthy-korszakban is sok nehézséggel küzdött,,
mint négy évszázados múltja alatt olyan sok esetben, de ezek nagy részével
sikerült megbirkóznia. Tevékenységében lehet hibákat találni, de eredményeket is. Utalok itt elsősorban a raktárátépítésre, az elmaradt háborús folyóiratévfolyamok pótlására. Noha gyűjtési körét a humaniórákra korlátozta, igen
sok tudományszakhoz tartozó külföldi könyvet és folyóiratot szerzett be,
E téren egyik könyvtár sem versenyezhetett vele.
1935-ben a fővárosi könyvtárak közül az alábbiak beszerzése haladta meg
az évi 2000 kötetet:
Országos Széchényi Könyvtár
Fővárosi Könyvtár
Egyetemi Könyvtár

25 672 kötet
16 443 „
9 882 „
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A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének évkönyve. I. Bp., 1937. 10. L
A tanfolyam egyik résztvevőjének, Neményi. Istvánnénak szóbeli közlése alapján.
Az EK. irattárában erre vonatkozóan egyetlen aktát sem találtam.
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A Magyar Könyvtárosok és
Levéltárosok évkönyve. I. Bp., 1937. 43—48. 1.
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Magyar Tudományos Akadémia
Országgyűlési Könyvtár
Statisztikai Hivatal könyvtára
Ráday Könyvtár
Műegyetemi Könyvtár
Mezőgazdasági Múzeum

8 429 kötet
5 391 „
5 368 „
5 157 „
2 611 „
2 064 ,,102

E számok értékelésénél ne feledjük el, hogy a Széchényi, az Akadémiai,
az Országgyűlési Könyvtár és a Statisztikai Hivatal kötelespéldányokat kapott, gyarapodásuk java innen származik. A Széchényi Könyvtár 25 672 kötetének túlnyomó része aprónyomtatvány, beszerzési keretét olyan alacsonyan
szabták meg, hogy még a szoros gyűjtőkörébe tartozó hungarikákat is csak
korlátozva rendelhette meg. Az Akadémia a kötelespéldányokon kívül csereképp megkapta a külföldi akadémiák kiadványait, de rendelésre jóformán
semmi pénzzel sem rendelkezett. A Fővárosi Könyvtár — közművelődési funkciójához híven — elsősorban magyar szépirodalmi és ismeretterjesztő könyveket vásárolt. A Ráday Könyvtár átlagos gyarapodása elég alacsony volt,
1935-ben csak egy nagyobb adomány duzzasztotta ilyen magasra. A Műegyetemi Könyvtár, az Országos Levéltár, a Technológiai Intézet, a Természettudományi Társulat, a Földtani Intézet és sok egyéb könyvtár szakkönyvtárként működött, a műszaki és természettudományokra, illetve ezek egy részére
terjedt ki a profilja.
így az Egyetemi Könyvtárnak sikerült megtartania különleges helyzetét
a magyar könyvtárhálózatban. Nem egy egyetemi könyvtár volt csak a sok
közül; az egyetemi tanárok és hallgatók könyvigényeinek kielégítése mellett
a legáltalánosabb jellegű tudományos könyvtárunk maradt.
BEFEJEZÉS
1944-ben, amikor a háború egyre jobban közeledett a fővároshoz, egyre
kevesebben keresték fel a könyvtárt. Május folyamán az olvasóterem látogatottsága napi átlagban 22 főre csökkent. Június 3-ától végleg bezáródott a látogatók előtt az intézmény kapuja.
Amikor megkezdődött Budapest ostroma, az épület nem maradt üresen.
A szolgálati lakással bíró igazgatón, kapuson (Koródi) és fűtőn (Börcs Gyula)
kívül több dolgozója családjával együtt ide költözött (Domanovszky, Mátrai,
Szandtner, Rózsa, Dömötör, Kovács József). Elhatározásuk egyaránt szolgálta
egyéni és családi érdeküket — a harci események idején a vastag falak maximális biztonságot nyújtottak — és a könyvtár védelmét, hiszen egy esetleges
tűz esetén többen tudták volna oltani a lángokat, többen tudták volna biztonságba helyezni az esetleg veszélyeztetett állományrészt.
Az ostrom alatt két kisebb repülőbomba a vasbetonfödémet áttörte, és
kb. 600—800 kötetet részben megrongált, részben megsemmisített. Az ablakok
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Magyar statisztikai évkönyv. 1935. Bp., 1936.

tábla nélkül maradtak, a nagy olvasóterem kettős üvegteteje szilánkokra tört,
a tető nélküli terem átázott, s az alatta fekvő előcsarnok sgraffíttói átnedvesedtek. Néhány kisebb gránát is érte az épületet, az egyik az olvasóterem néhány freskóját rongálta meg. Mindez azonban csak kisebb kárnak minősíthető,
a falak és velük együtt az állomány túlnyomó része sértetlen maradt. Szerencse,
hogy a kiürítésre, az értékes könyvek nyugaton való „biztonságba helyezésére"
nem került sor. A minisztérium ugyan kívánatosnak tartotta, hogy a legnagyobb
értékeket szállítsák el a Dunántúlra — elsősorban a Nemzeti Múzeum birtokában levő Lengyelre gondoltak —, de az egyetem nem adott ki erre vonatkozóan határozott utasítást, és a könyvtár vezetősége biztonságosabbnak találta
az óvóhelyen való elhelyezést.103
1945. január 17-én az utolsó fasiszta csapatok is elhagyták Pestet, és egy
hónappal később az egész főváros felszabadult. Újra megindult az élet.
A Budapesti Nemzeti Bizottság első teendői közt, jóval az új kormánynak
a fővárosba költözése előtt, intézkedett a könyvtárról. Február 21-én Pasteiner
Ivánt felmentette az igazgatói tisztségtől, és Mátrai László könyvtárnokot bízta
meg azzal a feladattal, hogy az új idők követelményeinek megfelelően újjászervezze az intézményt. Ez az intézkedés megfelelt a könyvtár haladó hagyományainak is, amennyiben a hivatalnok-igazgató után ismét olyant helyezett ebbe
az állásba, aki a könyvtárosság mellett aktívan foglalkozott tudománnyal,
mégpedig filozófiával.
A régi munkatársak közül néhányan, akiket katonának hívtak be, hiányoztak. Soltész János eltűnt a fronton, Hesz Kálmán alakulatával együtt nyugatra
távozott, Haraszthy Gyula pedig hadifogságba került. A többség azonban itt
maradt, és megkezdte a munkát. Az Egyetemi Könyvtár nyitotta ki elsőnek
a kapuit azok előtt, akik a kirabolt, összelőtt, nyomorgó fővárosban olvasni,
tanulni, kutatni akartak.
DIE UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK IN DER HORTHY-ÄRA
(Zusammenfassung)
Nach dem Sturz der Ungarischen Räterepublik von 1919 geriet die Universitätsbibliothek
in eine schwierige Lage. Mehrere der Angestellten wurden entlassen, die Gehälter der übrigen
schrumpften ein, die Arbeitsdisziplin verschlechterte sich, und die Bibliothek erhielt infolge der
Inflation noch Jahre lang selbst für die nötigsten Investitionen kein Geld. Der Direktor, der alternde
Literaturhistoriker Zoltán Ferenczi (1857—1927), der seit 1899 die Bibliothek leitete, konnte in
dieser Lage seine Aufgaben nicht bewältigen. Er liess sich in 1926 pensionieren. Sein Nachfolger
wurde Iván Pasteiner, der erste Direktor, der selbst kein Gelehrter war. Er verfügte jedoch über
gute Verbindungen, die er sorgfältig hegte und pflegte, was nicht nur für seine Karriere, sondern
auch für die Bibliothek von Nutzen war. Zum grössten Teil ist es ihm zu verdanken, dass die Universitätsbibliothek im Verhältnis zu den übrigen ungarischen Bibliotheken einen bedeutenden
Beschaffungskredit erhielt.
103
Állítólag a könyvtár utasítást kapott, hogy legértékesebb anyagát — köztük a Corvinákat — küldje vidékre. A könyvtár látszólag teljesítette a parancsot, és két ládát elküldött, de bennük Corvinák helyett értéktelen XX. századi nyomtatványok voltak. Erre vonatkozóan azonban biztos adatot nem találtam. A két láda elpusztult, tartalmuk nem érkezett
vissza.
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Die Zahl der Angestellten war ziemlich niedrig, sie wechselten oft, und es zeigt ihre Bildung,
ihr Talent, dass viele unter ihnen anderswo hohe Stellungen erlangten, und als Professoren und
Forscher namhaft wurden.
Eine der Hauptsorgen bildete der Platzmangel im Bücher magazin. Am Anfang suchte man
dem dadurch abzuhelfen, dass man früher leerstehende Räume mit Gestellen versah; seit 1935
nahm man einen Magazinenumbau vor. Die 7 m hohen Säle wurden in drei Etagen geteilt und
mit modernen, Schlick—Vajda-Gestellen versehen, und dadurch wurde das Fassungsvermögen
der Magazine verdreifacht.
Die Einnahmen schwankten bedeutend. Am Anfang der Zwanziger Jahre blieb der Kredit
für Bücher- und Zeitschriftenbeschaffung unter dem halben Prozent des Vorkriegskredits. Das
grösste Kreditvolumen wurde im Lehrjahr 1929/30 erreicht, mit einer Summe von über 100 OOOPengö.
Die Bibliothek hörte in der Horthy-Ära mit dem Sammeln der technischen Literatur gänzlich
auf, und die Beschaffung von medizinischen und naturwissenschaftlichen Werken wurde stark
reduziert. In erster Linie kaufte die Bibliothek geschichtliche, philosophische, desweiteren linguistische und literaturwissenschaftliche Werke. Abweichend von der vorhergehenden Periode reichten
die einzelnen Fakultäten — mit Ausnahme der theologischen — keine Wunschlisten ein. Dadurch
zeigten sich in der Planmässtgkeit der Beschaffungen einige Mängel, der Ankauf von manchen
wichtigen Werken unterblieb.
Während des I. Weltkrieges und der Inflationszeit erlahmte die Pränumeration auf ausländische
Zeitschriften und Serialwerke. Die Bibliothek hat deshalb für die Jahre 1929/30 die Anschaffung
der Einzeltitel auf ein Minimum reduziert, und all ihr Geld für die Behebung der Zeitschriftenmängel ausgegeben, selbst Schulden machte sie zu diesem Zweck,
Infolge einzelner grösserer in- und ausländischer Hinterlassenschaften und anderer Geschenke
grösserer Sammlungen zeigte der Zuwachs hinlässlich der Quantität starke Schwankungen. Nach
1925 betrug die Durchschnittszahl der Anschaffungen jährlich 8—10 000 Bände, das Maximum
wurde im Studienjahr 1933/34 erreicht, und betrug 19 909 Bände.
Dar Grundkatalog wurde mit grosser Sorgfalt verfertigt. Die Genauigkeit der Aufnahmen
hat sich im Laufe der Jahre gesteigert, und es wurde auch mit der Rekatalogisierung der alten Bestände begonnen. Der Fachkatalog konnte aber zur Literaturforschung nicht gut gebraucht werden,
da er aus zu grossen Fachabteilungen bestand. Bis zum Beginn der Dreissiger Jahre häuften sich
z. B. im Fach der Geschichte ohne weitere Gliederung 35 000 Zettel an! Die Bibliothek begann,
statt auf ein neues System überzugehen, in 1932 mit der Reformierung des alten, indem Unterfächer geschaffen wurden, um den Katalog brauchbarer zu machen. Dies brachte zwar einige Besserung, stand aber in keiner günstigen Proportion zur aufgewandten Arbeit, denn in grössten Teil
der neuen Unterfächer gab es auch weiterhin schwär übersehbare Mengen von Zetteln. Diese Lage
wurde zum Teil durch das Aufstellen eines geographischen Katalogs geändert. Der geographische
Katalog gab dem Leser Aufklärung in all den Fällen, wo das gesuchte Werk irgendeine Beziehung
zu einem geographischen Begriff hatte.
Die Benutzung steigerte sich von 1919 bis 1930 ziemlich stark, von da an verminderte sie
sich allmählich bis zum Endre der Ära, parallel mit der Verminderung der Hörerschaft. Die Spitze
stellte das Lehrjahr 1930/31 dar mit 86 434 Besuchern und 150 096 benützten Werken. Die grosse
Mehrzahl der eingeschriebenen Leser (in 1937 84%) gehörte zu den Hörern der Universität.
Die Bibliothek hat in der Horthy-Ära, obwohl sie ihr Sammelgebiet hauptsächlich auf die
Humaniora beschränkte, doch Bücher aus den verschiedensten Fachgebieten gekauft. Sie war
nicht nur eine Universitätsbibliothek, schlechthin sondern diejenige wissenschaftliche Bibliothek
Ungarns, die die grösste Anzahl von ausländischen Büchern anschaffte und das allgemeinste Sammelgebiet aufwies.
Sie hat ihren Bestand während des zweiten Weltkrieges nicht ins Ausland evakuiert. Es konnte
die Belagerung von Budapest ohne bedeutende Verluste überstanden werden, und nach der Befreiung
öffnete die Universitätsbibliothek ihre Tore als erste unter den Bibliotheken der Hauptstadt.
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIÁJA"
(1967. S2EPT. 1.—1969. NOV. 1.)
DÉRI MIKLÓSNÉ

I. ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI MUNKÁK

Magyar könyvtártudományi bibliográfia. [Kiad. az] Országos Széchényi
Könyvtár. KMK. Bp., 1. rész. 1962-64. (Szerk. Horváth Magda.) 1969. Házi
soksz. VIII, 143 p. — 2. rész. 1966—67, (Szerk. Somogyi Anna.) A magyar
hírlapokban megjelent könyvtári vonatkozású cikkek. 1968. N P I soksz.
VI, 68 p.
Kovács Máté: A Tanácsköztársaság könyvtári öröksége. =
Könyvtáros.
1969. 123-132. p.
Kovács Máté: A magyar könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmusból
a szocializmusba való átmenet időszakában. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp.,
1967, MTA soksz. 20 p.
Havasi Zoltán: Tudománypolitikánk és könyvtárpolitikánk forradalmi
öröksége. Szeged, 1968, Szegedi Ny. 26 p. = jActa Universitatis Szegediensis
de Attila József nominatae. Acta bibliothecaria, 7/1.j
Sasvári Györgyné: A szocialista könyvtárügy rendszere Magyarországon.
— Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 1967, 655—660. p.
Láng Imre: A könyvtárügy állami irányítóinak budapesti tanácskozása.
1967. nov. 27-30. = Könyvtári Figyelő. 1967. 413-417. p,
Pataky Ernő—Bereczky László: A tudományos és szakkönyvtári hálózatok. (Közrem. Falk Henrikné, Mártyán Gyula stb.) Bp., 1968, KMK soksz.
41 p.
Héberger Károly — Balázs János — Kása Győző: Az egyetemi könyvtárak
állománygyarapítási tevékenységéről. — Felsőoktatási Szemle. 1967. 417—
420. p.
Vadász Elemérné: A szak- és tudományos könyvtárak munkatársainak
képzettsége. = Könyvtáros. 1968. 71—75. p.
II. A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

Vértesy Miklós: Első nemzeti könyvtárunk. Az Egyetemi Könyvtár
szerepe a magyar könyvtárügy múltjában. = Könyvtáros. 1969. 269—271. p.
Pajkossy Györgyné: Az Egyetemi Könyvtár története 1690-től 1774-ig.
Bp., 1968, (Szegedi Ny., Szeged) 63—88. p. |Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. IV. |
* Kiegészítés „Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei" I—IV. kötetében megjelent bibliográfiához.
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Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár a kapitalizmus kibontakozása
korában. Bp., 1968, (Szegedi Ny., Szeged.) 115—164. p. jKlny.: Az Egyetemi
Könyvtár évkönyvei. IV.|
Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár épülete. = Budapest. 1969. 1. sz.
34-35. p.
VII. KATALÓGUSOK

Pálvölgyi Endre: Az Egyetemi Könyvtár 17—18. századi katalógusai. Bp.,.
1968, (Szegedi Ny., Szeged.) 25—62. p. JKlny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. IV.)
VIII. OLVASÓSZOLGÁLAT, FORGALOM

Vértesy Miklós: Folyóirat-körözés az Egyetemi Könyvtárban 120 évvel
ezelőtt. = Magyar Könyvszemle. 1968. 270—271. p.
Déri Miklósné: Katalógushasználat az Egyetemi Könyvtárban. Bp., 1968,.
(Szegedi Ny., Szeged.) 7—24. p. ]Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. IV.j
IX. RITKASÁGTÁR

Bezenyi Béláné: Egy deista köznemes a reformkorban. Bp., 1968, (Szegedi
Ny., Szeged.) 307—318. p. jKlny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. IV.[
Donath Regina: Egy magyar főúr tervezete az ország rendezésére a török
hódoltság után. Bp., 1968, (Szegedi Ny., Szeged.) 291-306. p. |Klny.: Az
Egyetemi Könyvtár évkönyvei. IV. I
Horváth Lóránt: Ungarn betreffende alte deutsche Drucke der Budapester Universitätsbibliotek. I. 1475—1600. Bp., 1968. (Szegedi Ny., Szeged.)
203—274. p. |Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. IV.|
Izsépy Edit: Ibrányi Mihály váradi kapitány szerepe Bethlen István 1636.
évi felkelésében. Bp., 1968, (Szegedi Ny., Szeged.) jKlny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. IV.|
Tóth András: Kisnyomtatványok az Egyetemi Könyvtárban. =
Magyar
Könyvszemle. 1968. 210-214. p.
Vértesy Miklós: Die Geschichte der Inkunabelsammlung der Universitätsbibliothek von Budapest. = Beiträge zur Inkunabelkunde. 1967. 3. Ser. 3. Heft.
109-123. p.
Vértesy Miklós: Török félholdas Corvinák. = Múzeumi Magazin. 1969.
3. sz. 15—16. p.
X. A KÖNYVTÁR ÚJABB KIADVÁNYAI

Az ateizmus és a valláskritika nemzetközi cikkbibliográfiája. (Készült az
ELTE Könyvtárában, összeáll. Ákos Károly, Pelle József, Bezenyi Béláné.)
Bp. (Főv. Nyomdaipari Váll.) 6. 1965. (1967.) 108 p.; 7. 1966. (1968.) 125 p.
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A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. Bp., Felsőokt. Jegyzetellátó*
30. Pelle József—Szilágyi István—Bezenyi Béláné: Szovjet filozófiai művek
magyar nyelven. (1917-1967.) Bibliográfia. 1968. 33 p.
31. Déri Miklósné—Pelle József: A neotomizmus marxista bírálatának bibliográfiája. 1968. 25 p. [Fénynyomat.]
32. Dümmerth Dezső: Schiller és a formaszépség eszméje. 1968. 18 p.
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. — Annales Bibliothecae Universitatis
de Rolando Eötvös nominatae. |Szerk. Mátrai László, Tóth András, Vértesy
Miklós.| IV. 1968. Bp„ 1968, (Szegedi Ny., Szeged,) 369 p.
[Ism.:] Csapodi Csaba: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. — Magyar
Könyvszemle. 1969. 3. sz. 297—300. p. — Bereczky László: Az Egyetemi
Könyvtár évkönyve. IV. 1968. = Könyvtáros. 1969. 307—308. p.
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APER HISTORICUS
Castello vadkan elleni küzdelmet ábrázoló miniaturája
a Kálmáncsehi Breviáriumban'''
KALMÁR LAJOS

Kálmáncsehi Domokos életéről sajnos keveset tudunk. 1 Neve először
1462-ben bukkan fel okmányainkban, utoljára pedig 1503-ban említik. Pályája gyorsan ívelt fölfelé: székesfehérvári prépost, királyi személynök, részt
vett diplomáciai küldetésekben is, nagyváradi püspök, végül kalocsai érsek
lett. Mátyás, majd halála után II. Ulászló király államapparátusának is kedvelt főembere volt, akiről Bonfini, Istvánffy és Heltai Gáspár krónikáiban
többször esik említés.
Ő készíttette székesfehérvári prépostsága idején (1474—1495) a budai
királyi könyvműhelyben azt a legszebb kódexét, amely ma Kálmáncsehi Breviárium néven ismeretes,2 „mely eddig minden magyarnak feltűnt és figyelmünket meg is érdemli".3 így mutatta be Römer Flóris e kódexet 1869-ben,
első ismertetésekor.
Ez a breviárium nemcsak különlegesen szép és gazdag illuminációja miatt
tarthat számot a megkülönböztetett hazai és külföldi érdeklődésre, hanem
azért is, mert az első olyan alkotás a budai műhelyből, amelynek festőjét név* Ez a dolgozat az „Aper historicus: Deutung und Renaissance-Ideenwelt
der Darstellung
Kampf mit dem Eber im Brevier des Propstes Kálmáncsehi" című munkámnak előtanulmánya
csupán. Ezért nem terjed ki még az alapvető összefüggések mindegyikére sem, sőt az itt tárgyalt kérdések kidolgozása, megoldása is hiányos és vázlatos.
A tanulmányban idézett szövegek — a bibliai idézetek kivételével — a szerző fordításai.
1
Életére vonatkozó főbb adatokat lásd: Magyar Életrajzi Lexikon. Bp. 1967. I. köt.
Fügedi Erik: A XV. századi magyar püspökök. = Történelmi Szemle VIII. 1965. 482—483. 1.
és Függelék 488. 1. Család-nevéről és címerének első ismertetéséről lásd: Pauer János: Mi volt
Domokos fehérvári prépost családi neve? Szfehérvár, 187C.
2
OSzK. Clmae 446. (302X225 mm) Köszönetet mondok Csapodiné Gárdonyi Klárának az OSzK kézirattára vezetőjének a készséges támogatásért, hegy a kódex tanulmányozását és fényképezését lehetővé tette számomra. A kódexre vonatkozó alapvető művek (részletes bibliográfiával): Berkovits Ilona: Magyar kódexek a XI—XVI.
században Bp. 1965.
(Továbbiakban: Berkovits: Magy. Kód.) Berkovits Ilona: Illuminierte
Handschriften
aus
Ungarn vom 11—16. Jahrhundert. Bp. 1968. (Továbbiakban: Berkovits: 111. Handschr.) Ber^
kovits Ilona: A Magyarországi Corvinák. Bp. 1962. (Továbbiakban: Berkovits: Magy. Corv.)
Balogh Jolán: A Művészet Mátyás király udvarában. I—II. Bp. 1966. (Továbbiakban: Balogh: Műv. Mátyás.) Bibliotheca Corvina. Mátyás király budai könyvtára. írták: Fraknói,
Fógel, Gulyás, Hoffman. Bp. 1927. (Továbbiakban: Bibi. Corv.)
3
Rómer Flóris: Domokos, fehérvári prépost breviáriuma. =
Magyar Sión. VII. 1869.
50. 1.
12 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V.
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szerint ismerjük, teljes nevét a kódexben kétszer is leírta: 4 Franciscus de Castello Italico (Kastello Ithallico de Mediolano). Erről az olasz mesterről sajnos
még kevesebbet tudunk, mint a mű megrendelőjéről. Valószínű, hogy Milánóból
került Ferrarába és innen Budára, ahol működésének első, hitelt érdemlően bizonyítható éve: 1481. 5
Alkotásaira különös kettősség jellemző: szellemében a középkor és a reneszánsz találkozását rögzíti. Reneszánsz látásmódja olykor elnyomja a hagyományos bibliai témákat is, amelyek ilymódon világi jellegűvé válnak. 6
Ugyanakkor a „gótikus örökség" is megtalálható képein, „amellyel a budai
műhely más termékeiben nem találkozunk."7 Méltán vallotta Rómer Flóris
a castelloi miniatúráknak már fölfedezésekor, hogy „egész munkát kellene írnunk ha a festészet e remekének minden egyes szépségét le akarnók írni. . "s
Művészetének csúcspontja a Kálmáncsehi Breviárium 308 r -ik lapja. (1. kép)
Tanulmányunk tárgya: ennek vizsgálata.
ÖSSZEFÜGGÉSEK

Elöljáróban szükségesnek tartjuk a kódexlap felépítését röviden vázolni,
hogy összefüggéseit felismerve egységes jelképrendszernek tekinthessük, amely
a teljes alsó szegélyt betöltő vadkan elleni harc miniatúrájára épül. Ez az
egyeduralkodó világi jelenet szabja meg a lap szellemét, a jelképsor tehát
ebből indul ki, és az összefüggések végén visszatérve: ebben csúcsosodik ki.
Az első hasáb breviárium-szövege szent Ignác püspök és vértanú ünnepére
(február l.) 9 előírt szöveggel kezdődik. Az antiochiai püspököt Trajanus császár
vonta kérdőre hite miatt, és mert Ignác válasza túl kemény volt: vasbaverve
küldte Rómába, hagy vessék az oroszlánok elé. Ignác püspök Rómáig tartó
kálvária útján mondta tollba legszebb levelét a rómaiakhoz címezve, amelyből
izzón sugárzik a mártíromság utáni vágyakozás, a „véres áldozat" vállalása.10
A második hasáb breviárium-szövege „De festő purifications
Virginis"
ünnepére (február 2.) szánt antifónákat jelöli „ad vesperas." A díszes H iniciálé („Haec dicit dominus deus") boltozata alatt Mária fekszik a szülőágyon,"
4

Fol. 215, fol. 428.
Balogh: Műv. Mátyás. I. 532. 1.
6
Berkovits: Magy. Kód. 64. 1.
7
Berkovits: Magy. Kód. 66. 1. Berkovits: Magy. Corv. 86. 1.
8
Rómer: i. m. 125. 1.
9
Hoffmann Edith: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1929. Tévesen Szt. Domonkos ünnepeként említi. 115. 1.
10
110 körül ítélték halálra. A rómaiakhoz írt levelére vonatkozóan lásd: Kari Bihlmeyer—Hermann Tüchle: Kirchengeschichte.
Bd. I. Das christliche Altertum. Paderborn,
1962. 175—176. 1.
11
Berkovits: Magy. Kód. 193. I. Annát véli megkérdőjelezve a H iniciáléban. A szülőágy miniatúrája az ünneppel kapcsolatban és a jobboldali lapkeret-díszítés Simeon jelenetével, kétségtelenné teszi, hogy Máriát ábrázolja. Ez a véleménye Radó Polikárp professzor
úrnak is, akinek szíves szóbeli közléséért köszönetet mondok.
5
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1. kép. A Kálmáncsehi Breviárium 308' lapja.
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földi szférához kötöttségét jelentő zöld takaróba burkolva. Fehér kendővel
bekötött feje fölött ezúttal glória sincs: még tart a szülés utáni 40 nap „tisztátalansága", melyet a bűnösség színe kerít körül: a H betű indás szárainak
boltozata lilába hajlott skarlát színnel terhes. A vespera szövege azonban a
kép alatt már győzelmét hirdeti: „Gaude Maria . . ." „örvendj Mária!").
E két szöveg-hasábot körülfogó lapkeret díszítés közül a baloldali sáv
különösképpen jelentős. Domokos prépost személyesen is megjelenik a miniatura felirata szerint: „Dominci Prepositi Albensi" Palástban, födetlen fővel,
összekulcsolt kézzel térdel Mária és az ölében ülő Kisded előtt. A gyermek
áldást int kezével Kálmáncsehi felé. A kép mellett őrt áll az első hasáb híresztelése: „duobus leonibus", amely a „két oroszlán által" így eszmei kontaktust teremt Ignác vértanú fenyegetettsége és a könyörgő prépost között.
A jobboldali lapszél-díszítés miniatúrája Máriát festi „postquam impleti
sunt dies purgationis eius", („midőn elteltek az ő tisztulásának napjai" Le.
2,22.), immár széles glóriával feje körül és az égi szférát jelentő győztes kék
palástban, amint a jeruzsálemi hagymakupolás templom bejáratánál térdel.
Előtte Simeon áll, akinek ajkáról felhangzott a félelmetes „harci" jóslat: „et
tuam ipsius animam pertransibit gladius" („és a te lelkedet is tőr járja át"
Le. 2,35.). Mö-götte Anna prófétaasszony áll, sötétbordó köpenyébe burkolódzva. Szokatlan és a hagyományos felfogástól eltérő e miniatúrának ábrázolása, hiányzik ugyanis a gyermek, akit Simeon karjába vett, és József, aki
ugyancsak elkísérte Máriát Jeruzsálembe. Ezzel a megoldással szembetűnővé
válik, hogy Castello a kompozíció tartalmi egysége érdekében itt csak a tisztulás ünnepének jelentését akarta kihangsúlyozni, visszatérve annak ősi (bűnbánó) jellegéhez.
A lapkeret-díszítés felső közepén Castello elhelyezi a prépost címerét is,
amelyben ezúttal különös hangsúlyt nyer a felső arany mezőben ágaskodó
vörhenyes színű totem-oroszlán fél-alakja. Rejtett utalás Ignác fenséges áldozat vállalására és a prépost harci jellemére. A címert zöld babér koszorú övezi,
győzelmét előlegezve. A mélyen alatta — e kódexlap alsó szegélyén — dúló
félelmetes küzdelem általa válik reményteljessé.
A SZIMBÓLUMOK FELOLDÁSA

A kódexlap jelkép-rendszere feloldásának kiindulópontja a castelloi vadkan miniatura — mint centrális jelkép — jelentésének meghatározása. Ehhez a
reneszánsz vadkan ábrázolásokkal való összehasonlítása nyújt segítséget. Az
eredményt az ebből adódó kirívó különbség adja.
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ül Castello vadkan jelenete nem vadászat, mert ellentmond a vadászat elviértelmezésének, ezért konkrét ábrázolásainak is.1%
A valóban vadkan vadászat ábrázolás reneszánsz iskola-példája: Pol de
Limbourg alkotása csaknem nyolcvan évvel Castello műve előtt, a XV. század kezdetén született meg. Berry burgundi herceg imádságos könyvének, a
Trés Riches Henres-пек kalendárium részében december havát ékesíti.13 (2.
kép.) A miniatúra előterében a leterített, már élettelen kant nagy kutya-

2, kép. Limbourg: Hallali jelenet.

falka tépi, miközben a kürtös a hallalit fújja. A dermedt csípős hideget tükröző táj pompásan idomul a hónaphoz. A háttérben a herceg
hatalmas fényűző kastélya tornyosul. A kép a burgundi udvar egyik hiteles decemberi vadászatát örökíti meg oly reálisan, mintha a középkor szim12
A szakirodalom e miníatúrát mindezideig csak szűkszavúan említette, és a Limbourg-iskola késői követőjének tekintette. Lásd: Berkovks: Magy. Kód. 64. 1. Balogh Jolán:
Adatok Milano és Magyarország kulturális kapcsolatainak történetéhez. Bp. 1928. 27. 1.
í3
Chantilly, Musée Condé. 1409—1416 körül. Tájképével kapcsolatos modern értékelését lásd: Kenneth Clark: Landscape into Art. London, 1952. 12—13. 1. V. ö. még:
Raimond van Marie: lconograpbie d'Art Projane du Moyen-Age et á la Renaissance et la
Decoration des Demeures. I~~II. La Hague, 1931—1932. I. 248—249. 1.

bolizmusa nem is létezett volna.14 Hatása csakhamar átterjed a francia és
itáliai udvari festészetre is,15 és egy századon át festik olykor megtévesztésig
hű utánzatait. 16 Legszebb és legtipikusabb késői példáját a Grimani Breviárium11- őrzi, amely Castello művével csaknem egyidőben készült, (3. kép.)

3. kép Grimani Breviárium. Hallali jelenet
14

Clark: Landscape i. m. 13. 1.
Clark: Landscape i. m. 13. 1.
16
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte Bd. IV. Stuttgart, 1958. 672. 1. A decemberi vadkan vadászat időtöltés, szórakozás jellegét hangsúlyozza a Limbourg. a Grimani
Breviárium és Simon Bening: Heures de Hennesy (1520 körűi) miniatúrájával kapcsolatban.
17
Domenico Grimani (1461—1523) aquilejai pátriárka vette ezt a díszes XV. századvégi németalföldi kódexet. (Velence, Marcus Bibliothek.)
J5
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Mintha csak Limbourg miniatúráját látnánk. 18 Kalendáriumának december
havát az előírt szabályoknak megfelelően illusztrálja. Ám Limbourgon is
túltéve félreérthetetlenül igazolja a hallali jelenet egyetlen, valódi célját. A vadászkép melletti miniaturan (4. kép.) oldalára döntve a ház udvarán fekszik
a zsákmány. Az ínyenc falatokra váró bámészkodók előtt az egyik szolga szőrét perzseli, a másik csülkét kopasztja. Íme a hallali hangulat lényege. Mögöttük belátni a nagy konyhába is, jelezvén a lakmározás közeli örömét. Ez űzi
el a kép alján a négysoros bölcselkedésben fölemlített télnek „halálthozó hidegét", „nam frigus abhorreo totus" („mert a fagytól testestül-lelkestül borzadok"). 19

4. kép, Grimani Breviárium. A zsákmány.

hí

A vadkan elleni küzdést megörökítő miniatúra: harci jelenet.
A zsákmányszerző, víg fölényes hallali alapvető ellentéte tárul fel: imbolygó árnyékok között elszánt, vad küzdelem dúl, váratlanul felidézve a középkor gondolatvilágát. Gace XIV. századi híres kéziratában 20 , amely tudósít
a vadkanról is, határozottan harcnak, párviadalnak vallja a „bestiával" való
találkozást. Következetesen a „la bataille": ütközet, csata kifejezést használja,
amelyben a „vadász" és a kan elszánt vakmerő harcosként küzdenek egymás
ellen („se combatre"). Feltűnő, hogy modern fogalmazásban Ortega csaknem
ugyanezt ismétli meg a vadászatról szóló elmélkedésében. A vadkannal való
küzdelem „nem tartozik bele a vadászat szövetébe", a kettőjük közötti „harc
.. . a vadászattól teljesen különbözik."21 Következtetése kristálytiszta. A va19

Marie: Iconographie i. m. 249, 1.
Sane sunt inembris [ = in membris] res calide mense decembris. Frigus vitetur capitalis vena secetur. Lotio sit vana пес plurima potio sana. Sit tepidus potus nam frigus abhorreo totus.
20
Cace de la Buigne: Le Roman des Deduis. lásd: Marcelle Thiébaux: The Mouth of
the Boar as a Symbol in Medieval Literature. =
Romance Philology. X X I I . 1969. 283. 1.
21
Ortage у Gasset: Über die Jagd. (Eredeti címe: Prólogo a un Tratado de la Monterta.
Übers, von Gerhard Lepiorz.) Hamburg, 1957. 27. 1.
18
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dászat evidenciája éppen az „egyenlőtlenség", amely a nívó-különbségből, a
„zoológiai hierarchiából" ered.22 A vadászat ezért nem lehet tehát kölcsönös a
két fél számára.23 A harc evidenciája ezzel ellentétben a kölcsönösség.24 Míg
a vadászat számára lényegtelen, hogy sikeres legyen,25 a castelloi harcos számára ez életbevágóan fontos követelmény, mivel a reá támadó kan irreális
méretével ellene mondva a hierarchia naturális rendjének, csaknem nagyobb
hatalmú ellenfele. A párharc ábrázolása kidomborítja a harci jelenetet, ahol
éppen ezért fölöslegessé válik a nagy kutyafalka és a vadász-szolgák csoportjának megjelenése is.
cl

A vadkan ellen lándzsájával küzdő harcos: maga Kálmáncsehi prépost.
a Azáltal, hogy Castello hőse elveti a veszélytelen hallali kétes dicsőségét, közeli rokonságba kerül a középkor hős lovagjával, akinek hasonlóképpen
központi gondolata e példátlan elszántságú küzdés.26 Közöttük számos akad,
akinek ellensége éppen ily fekete bestia. Miniatúránk mondanivalójával talán
legfrappánsabb módon egyező történet: Bevis lovagé.27 Bevis kürtjele éppen
ilyen kemény csata kezdetét jelenti, ily módon kihíva ellenfelét a tajtékzó kant,
amely emberi húst eszik és emberi vért iszik reá. Felfuvalkodottságában a bestia: uralma alá akarván hajtani az egész vidéket, elnyeléssel fenyegeti Bevist.
Ám ily hatalmas ellenfél megtörésére csak erős hitű hős képes, akinek az égiek
is segítségére sietnek. Bevis lovag ezért a döntő küzdelem előtt, vespera mondás idején, összekulcsolt kézzel hull térdre Mária előtt közbenjárását kérve.
Utána nyomban, még vespera-időben, kirobban az ütközet. A lovagnak sikerül lándzsáját oly mélyen beledöfni a kan szájába, hogy kettéhasítja annak
kegyetlen szívét.28 Az egyezés Bevis története és harcosunk között, feltűnő.
Logikusan példázza: ugyanaz a személy küzd, aki segítségért fohászkodott.
A Breviárium lapkeret-díszítésének miniatúráján a Kisded áldása tanúsítja,
hogy Domokos prépost kérését éppenígy hallgatta meg a Szűz, mert íme őneki
is sikerül lándzsája hegyével szerencsésen megcélozni a vadkan felső állkapcsát, éppen vespera mondás idején.
A két jelenet ikersége nem meglepő, hiszen a humanista budai udvar kedvelt témái között gyakorta felbukkan az efféle hőstett. Ám ha nem tulajdonítjuk is Castello tudatos átvételének, az egyezés mégsem véletlen. Azonos szemléletmódról, azonos jelentésű küzdelemről tanúskodik. Horváth János, a ma22

Ortega: i. m. 28. 1.
Ortega: i. m. 27. 1. „Die Jagd ist nicht gegenseitig"
24
Ortega: i. m. 27. 1. »Der Kampf ist ein wechselseitiger Angriff."
25
Ortega: i. m. 29. 1. „Es ist für die Jagd nicht wesentlich, dass sie erfolgreich ist."
26
A lovag ugyanis a példák többségében a korai középkorban szükségképpen katona,
ezért később is a középkor folyamán karaktere elsősorban katonai. Lásd történeti összefoglalását: The New International Encyclopaedia. Vol. XI. New York, 1904. Knight.
27
Sir Bevis of Hampton (Bevis of Southampton) angol lovag, történelmi személy, bekalandozta Európát, sőt Palesztinában is járt. Története kedvelt témája az ó-angol és francia
irodalomnak. Egyes források szerint Artúr király korában, valószínűbb azonban, hogy Edgar
angol király (944—975) idejében élt. Hőstettei közül valamennyi kiemeli az óriás vadkan
legyőzését, amely homályos történelmi utalásokat tartalmaz. (New Internat. Encycl. III. 10. 1.)
28
The Romance of Sir Bevés of Hamtoun. = Thiébaux: The Mouth i. m. 291. 1.
23
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gyár humanizmus szellemi légkörét rekonstruáló művében számos példával
bizonyítja ezt.28 Kardos Tibor professzor Mátyásról szóló nagy tanulmányában
idézi Galeotto Marzio följegyzését a gyermek Mátyásról, aki „étlen szomjan»
csillogó szemmel hallgatta Roland lovag csodálatos merészségét. . "30 Ennek
a szellemnek ébrentartásában királysága idején ő maga jár elől, mivel „mindvégig megmaradt lovagnak gondolkodásában is, tetteiben is."n Ezért a lovagi
életforma ha el is halt már, „cselekvő képzelet"-e ily módon tovább él még
a XV. század végén is.82
ß Ugyanilyen szembetűnő rokonságot mutat miniatúránkkal a vadkan
elleni lovagi harc festői ábrázolása is, az ifjabb Rueland Frueauf négy oltárszárnykép sorozatán.33 Lipót őrgróf életéből merítette a passauí festő ezt a történeti eseménysort, amelyet Castellonál csaknem egy évtizeddel később festett.
Jelentős számunkra, hogy az őrgróf harcának ábrázolása — mivelhogy ugyanolyan természetű ellenséggel vívott, mint Domokos prépost — a kortárs Frueauf
szemlélete szerint is azonos megoldást kíván. Azáltal, hogy a passaui festő
az esemény időbeliségét fázisokra: négy táblaképre osztja, így a castelloi öszszevont ábrázolás itt elemeire bontva látható. Bár itt is jelképes a harc megjelenítése, a cselekményt indító és befejező képeken azonban a főszereplő kétséget kizáró realisztikus ábrázolásban jelenik meg, könnyebbé téve számunkra
az összehasonlítást.
íme a történet: az első táblaképen (5. kép) Lipót őrgróf koronás fővel —
méltósága és hatalma e jelképével — kilovagol várából, oldalán hitvesével, lovagok és szolgák kíséretében, hogy harcba szálljon ellenségével.34 A következő
kép már a küzdelmet ábrázolja. (6. kép) A fekete kant hárman fogják közre,.
és heves mozdulattal egyszerre döfik lándzsájukat a vicsorgó bestia testébe.
Castello miniatúrájához hasonlóan testhez álló ruhában, harisnyanadrágban
küzdenek. A középső harcos lila színű öltözékben, fején felhajtott szélű, koronát utánzó nemezkalapban harcol. Oldalán szíjra akasztva kürtje függ, jelezve — akárcsak Bevis lovag történeténél —, hogy döntésre hívta ki ellenségét.
Ő tehát a harc főszereplője. Az állat gerince közepénél állva hosszú lándzsáját
függőlegesen annak szívébe szúrja. A két mellette küzdő hosszú vadászkést
visel övén, amely segítő, mellékszereplő voltukat jelenti. A sorozatnak ez a
képe csupán külsőségeiben, elrendezésében igazodik Limbourg miniatúrájá29

270. 1.

Horváth János: Az irodalmi

műveltség

megoszlása.

Magyar

humanizmus.

Bp. 1944,

30

Kardos Tibor: Mátyás király és a humanizmus. =
Mátyás Király Emlékkönyv. Bp1940. II. köt. 15. 1.
31
U. a. 22. 1.
32
U. a. 14. 1.
33
Rueland Frueauf d. J.: Vier Flügelbilder einer Leopoldstafel mit Szenen aus der
Legende des 1485 heilig gesprochenen Markgrafen Leopold III. von Österreich, Gründer des
Klosterneuburger Stiftes. (1501.) (Klosterneuburg, Stifts-museum)
34
Ortega: Í. m. 34. 1. Feltűnik számára, hogy pl. II. János kastiliai király krónikája
1449-ben oly nagyméretű vadkan vadászatról tesz említést — ezer embert mozgósított a
király — amely véleménye szerint korabeli háborús készülődésnek felel meg. Historikus k ö vetkeztetését mégsem vonja le.
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5. kép. Frueauf: Vadkan elleni felvonulás.

6. kép. Frueauf: Vadkan elleni küzdelem.

hoz.35 A lényeget érintő harc ábrázolásával azonban Castellohoz áll közel: kizárva a hallalit fúvó kürtös megjelenését. Mivel pedig e történelmi képsor határozottan tanúsítja, hogy e harc az őrgróf harcát örökíti meg, ezért oly meglepő,
hogy bár a táblaképnek nincs hónapábrázolási megkötöttsége, a jelenet mégsem
a szokásos decemberben játszódik. A személyhez kötött konkrét harcot tehát
Frueauf Castellohoz hasonlóan zöldelő, meseszerű tájban38 tartja elképzelhetőnek. Az ellenség sikeres legyőzéséhez az őrgróf is égi segítségül Mária közbenjárását kéri, aki a harmadik táblaképen ölében a Kisdeddel, ragyogó felhőben jelenik meg, virágzó bodzabokor fölött: összekötvén az égi szférát a földivel. Lipót áhítatva merülve térdel a Szűz előtt, két hófehér agara kíséretében.
(7. kép.) A befejező képen az őrgróf megalapítja a klosterneuburgi kolostort,
amelyet a legenda szerint ott kell építtetnie, ahol megtalálja hitvesének fátylát, melyet egy szélroham ragadott el fejéről. Csak a fekete ellenfél legyőzése33
Ludwig von Baldass: Conrad Laib und die beiden Rueland Frueauf. (Wien, 1946.) 56.
1. A vadkan jelenetet a Limbonrg-iskola folytatásának tekinti, bár elismeri annak „klasszikus
me gf ormáz ás át."
30
„Die Landschaftsgestalt
des Bildes ist vollständig ein Kind Frueauf sehen Geistes .. ."
Ualdass: i. m. 57. 1.
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kor, e lovagi győzelem színhelyén talál rá Ágnes hófehér fátylára, mely érintetlenül ragyog a bodza-bokron, Mária lába előtt.
E történelmi képsor központja — akárcsak Castellonál — a harc, amely
Kálmáncsehi életének éppen így kiemelkedő epizódját jeTenti. Ám Castello
miniatúráján az ellenséggel harcoló Domokos prépost kérése teljesítésében anynyival inkább biztosabbak lehetünk, amennyivel közelebbi, reálisabb a kapcsolat közte és Mária között. A prépostot égi pártfogója nem felhő-távolságból
hallgatja, csak parányi gyermek-kar távolságnyi közelből. Sőt nem is mennyei
tüneményként, hanem földi természetességében mutatkozva, mintha csak lakosztályába látogató tulajdon Anyját kérné fel közvetítésre. A viadal jelképes
ábrázolásakor mindkét hős — lovagi szokást követve — Frueaufnál is, Castellonál is inkognitóban küzd.37 A csodás elem: Mária megjelenésekor azonban
mindkettő személye — Domokos a miniatúra feliratával, az őrgróf koronás
megjelenésével — kétséget kizáróan igazolható. Ezért következtetés alapján is
logikus, hogy ugyanazon képen, ill, képsoron a két személy közül ha a harcos
ismeretlen is, ám ikonográfiája egyezik
a segítséget kérővel, akit azonban ismerünk, e két cselekedet (a küzdelem és
a segítség kérés) szoros összefüggése
ilymódon a két személy azonosságára
utal. Frueauf erre vizuális bizonyságot is
szolgáltat történetének fázisokra bontásával, mert a vadkan ellen kétségtelenül:
koronás fővel az őrgróf vonul.
dl A vadkan elleni küzdelem mögött, a
harc hátterében álló személy
ugyanaz,
mint a harcoló, tehát maga Kálmáncsehi
prépost.
a A castelíoi vadkan jelenet miniatúráján — gótikus örökségképpen —
ugyancsak érzékelhető a történés időbeli
folyamata. A vadkan elleni harcbaszállás előkészületének periódusát Frueaufhoz
hasonlóan megtaláljuk. A különbség anynyi, hogy itt a felkészülés is inkognitóban
történik már. Hogy valóban harci előkészületet jelent, arra akár Bevis lovag

Frueauf: Mária megjelenik Lipót előtt.

37
Baldass feltűnőnek, érthetetlennek találja, hogy az őrgróf éppen a vadkan elleni küzdelmet ábrázoló táblaképen nincs jelen. Baldass: i. m. 56—57. 1. Az inkognitót — e teljes
maszkírozást — az ellenséges vadkan démonikus karaktere teszi indokolttá sőt szükségessé.
Frueauf táblaképének és Castello miniatúrájának ez jelenti középkori szemléletmódját, amely
színek alapján különbözteti meg az egyes szereplőket. (Lásd 42. számú jegyzetet.)
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históriája, akár Frueauf képének analógiája egyformán bizonyítékul szolgálhat.
Lándzsatörésről, amely háttérbe kényszerítené a harcost, itt szó sincs, hiszen lándzsájának teljes épségben levő szárát fölemelve tartja, hogy hegyének
élét kitapinthassa. A gondos felkészülést a viadal veszélyessége kellőképpen
indokolja is. Ezzel ellentétes szituációban ez elképzelhetetlen, mivel a lovagiasság elemi szabályának megcsúfolását jelentené, ha bajba jutott társának veszélyes vívását ily semmittevőn szemlélné. Ha szolga lenne, sem nézhetné tétlenül,
fegyverét vizsgálgatva urának fenyegetett helyzetét, hiszen Lipót őrgróf küzdelménél is mindhárman egyszerre döfnek a hatalmas ellenfélbe. Oldalán azonban feltűnik szíjon függő kürtje. Ám a limbourgi megoldás szerint — mivelhogy
éppen a hallali a csúcspont — több kürtös látható, közülük az egyik nyomatékul mindig fújja is. Ez a kürtszó magától értetődően a jelenet végét színezi.
A castelloi kürt ezzel ellentétben Bevis lovagi-kürtjét jelképezi. Ez az a kürt,
amely Frueauf vadkan jelenetén csakis főszereplőjét illeti. Ezért a Castello
képnek ez az egy, csupán a főszereplőnél elővillanó kürtje Domokosé: harcra
elszántságát idézve, mert Bevis lovag is általa hívta ki ellenfelét párviadalra.
Lovagi harci-kürt, ezért használatát is ezen jellege határozza meg. Szabály
pedig, hogy ez a kürt a harc kezdetét hirdesse. Ily módon nemde a főszereplőprépost harc előtti stádiumát jelképezi. A támadó ellenség bőszült iramú rohamából ítélve azonban kevés ideje maradhatott Domokosnak felkészülni
e harcra.
ß A vadkan elleni küzdelemnél jelenlevő két személy azonossága ikeröltözetük és ruhájuk színe alapján is kimutatható.
A két szereplő ruházata egyforma, még szín-összeállításában is egyező,
ellentétben Frueauf küzdelmet ábrázoló képének résztvevőivel. A limbourgi
hagyomány előkelő lovagjainak és udvari vadászainak viselete között még
kirívóbb a különbség. Castello képén azonban mindketten elől végiggombolt
derékba szabott, csípőig érő ujjas zekét és harisnyanadrágot viselnek, amely
alkalmas vívó öltözék volt. Gondosan ápolt hajuk pontosan egyformán a korabeli divatos olasz frizura szerint készült. Rangos személy benyomását keltik. A harcra készülődő még sapkát hord, de a viadalban már kemény, sisakszerű, hegyes kalapot visel.38
Ruháik szín variációja — e színek szakrális jelentése szerint — egyetlen
személyben lejátszódó belső folyamatot fejez ki.39 Ily módon tehát a színek
sorrendje ugyancsak a történésnek fázisokra bontását erősíti meg. E lelki fo38

Köszönetet mondok V. Ember Máriának a MNM. Textilgyűjteménye vezetőjének a
miniatúra szereplőinek ruházatára, viseletére vonatkozó szóbeli szíves közléséért. Ő hívta fel
figyelmemet Szendrei János: Magyar viseletképek czímeres leveleinkben ;Bp. 1892.) c. művére,
amelyben Dombay János Deák címerén 1506-ból (9. számú kép) a címerpajzsban ábrázolt
nemes vitéz miniatúránk harcosának kalapjához hasonló hegyes, felhajtott karimájú nemez
kalapot visel. Castello szereplőinek öltözete tehát rangos személyre vall.
39
Ugyanezen színek világi értelmezése ebben az esetben nem ad kellőképpen árnyalt
meghatározást. A zöld a földi szférát, a piros (lévén a tűz színe is) az égi szférát jelenti.
A kettő együtt a teljes embert példázza. Ebből tehát a személyek értékessége, kiegyensúlyozottsága derül ki: azonban mindkét személyé egyformán.
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lyamatot elvontsága miatt építi föl színekből Castello úgy, hogy ugyanaz
a két szín — a zöld és a piros — a két szereplőn fölcserélve jelenik meg. A két
azonos szereplő: tehát a főszereplő énjének ez a belső rejtett felkészülése az
eseményekre, párhuzamosan halad (magától értetődően) a külvilág nyílt harci
történetével, így a cselekménynek is érzékelteti egyes fázisait. A színeket logikusan a földről felfelé haladva követjük.
Baloldalon: a harcra készüléskor: piros nadrágban és zöld zekében jelenik
meg a főszereplő. E két színt a sárga berhe köti össze. A föld szférájával közvetlen kapcsolatban álló piros vérszín az érzelmek indulását jelzi. A zöld-sárga
kombináció — bizonyító erejű, hogy csak itt jelenik meg! — a harci készséget
jelenti, amelynek ösztönzője az égi szférából áramló segítő kegyelem. Ennek
elnyerése és a vele való együttműködés szoros kapcsolatot tételez fel az égi
szférával. Ez különösen figyelemre méltó, mivel általa a főszereplő egyházi
voltát is kidomborítja. Ez a színösszetétel tehát a tudatos felkészülést és a küzdelem elszánt szenvedélyes vállalását jelzi.
A jobboldali fázisnál zöld nadrágban és lilába hajló bordó zekében immár
viadalban látjuk hősünket. A földi szférában e fölserkent, kibontakozott akaratot a lábak dobbantó, vívó állása még lendületesebbé fokozza. A felsőbb szférában: szíve táját nemes alázatból csupán lilás-bordó szín borítja, a pirosat helyettesítve. A vegyi tétlen piros ugyanis „amor divinus", a tökéletességet jelentené.40 A sötétlő, kiömlött vérszín azonban az ütközetben a mártíromság
vállalását is jelenti,41 finom utalással Ignác vértanú ünnepére, ám főpapi felelősségére is. íme a Breviárium lapszélét díszítő miniatúrán a Mária előtt térdelő
prépost palástja szerényen egyezik a harcban viselt zekéje sötét skarlát színével.42
e'

A miniatűr a vadkanja történelmi jelentőségű ellenséget jelképez.™

A kép előterében a támadó vadkan méretét feketesége ijesztővé fokozza,
mivel magát a Romlást, a Vészt jelképező színt hordozza.44 E komor szín démonikus karakteréből ered, sötét, ellenséges lelkületét tükrözve, 45 amely erősza40
Rajnai László: Megjegyzések
a Dante-ikonográfia
néhány
kérdéséhez.
Filológiai
Közlöny XII. 1966. 20. 1.
41
George Ferguson: Signs and Symbols in Christian Art. With illustration from painting
of the Renaissance. (New York, 1955.) Lásd: Red. 273. 1.
42
A Castello miniatúrájával rokon Frueauf képen a vadkan ellen küzdő harcos közül
a középső: a főszereplő kifejezetten lila színű harci öltözékben vív.
48
A vadkan támadó, harcos jellegét bő példatárral igazolja Heinrich Beck: Das Ebersignum im Germanischen. Ein Beitrag zur Germanischen, Tier — Symbolik. (Berlin, 1965.)
Lásd bő bibliográfiáját.
44
Bibel — Lexikon. Hrsg. von Herbert Haag. 'Zdrirh—Köln, 1968.) Schwarz. 471. 1.
45
Les Livres du roy Modus et de la roync Ratio. XIV. századi vadászati kézikönyv,
amelyben Ratio királynő fejtegeti a vadkan 10 tulajdonságát, legelsőként említve démonikus
undorító feketeségét. (Lásd ismertetését: Thiébaux: The Mouth Í. m. 283. 1.) A lovagi történetekben az ellenség éppenígy fekete, (lásd bő példatárát: Alfred Noyer—Weidner: Farbrealität und Farbsymbolik in der „Heidengeographie"
des Rolandsliedes. Romanische Forschungen. 81. 1969. 22—59. 1.)

189

kos természetét vad támadásra tüzeli.46 Démonikus volta hatalmasságát, erejét
is növeli.47 Ezért a vérengző, gátlástalan hatalmú ellenség egyértelmű jelképe.
A lovagi költészetben felbukkanó, legtöbbször mitikus ellenség analógiájaként a
konkrét történelmi ellenség is — ha oly félelmetes hírű — éppenúgy a „beste
noire" („a fekete bestia")48 jelképében jelenik meg.
Ezért példázza vadkan a vérszomjas római császárokat Rabanus koraközépkori írásaiban. Titust „qui imperavit in Roma" („aki Rómában uralkodott")*9 és Vespasianust is „qui Ulis existit fortis et saevus" („aki erőszakosnak
és kegyetlennek bizonyult").™ „Aper princeps est Romanorum" („vadkan a rómaiak császára"f1 aki Ignácot ugyancsak jogtalanul támadta meg. Az erkölcsi
fölény azonban győzővé teszi az áldozatot. Domokos prépost íme éppen e hőst
jelképező lilásbordó színben harcol.
Még a racionalista természettudós Konrád von Megenberg52 is a XIV. század közepén híres könyvében így fejtegeti a vadkan jelentését: „Der Eber ist
uns das Sinnbild der grimmigen Leute . . . die allezeit grimmig und in ihren
Sünden schwarz bleiben." („számunkra a vadkan az ádáz emberek jelképe . . .
akik mindenkor megátalkodottak és feketék bűneik által.")53 A középkori uralkodók részére lejegyzett politikai profetikus irodalomban a tajtékzó kan számos
esetben jelképez fenyegető konkrét ellenséget. Thomas Becket egyik próféciája
megjövendöli, hogy vadkan fogja Britanniából támadva lerombolni Károly
király avignoni palotáját, hogy őt magát messze űzze.54 A hat királyról szóló
híres angolszász próféciában III. Edward (1312—1377) vadkanként jelenik meg,
hogy agyarait Párizs kapujánál köszörülhesse.55 E két agyar a gőg jelképe
(„cornu superbia")56 amely támadásában oly fennhéjázóvá („proud")57 teszi.
E historikus ellenséget jelölő vadkan elleni harc — áttételesen — a Gonosz
elleni küzdelem jelentését is magában foglalja, mivel démonikus jellege (ellenség-voltának evidenciájából) változatlanul megmarad. Kálmáncsehi történelmi
harca ennyiben jelent erkölcsi küzdelmet is. Ez hivatott a lovagi történetek
40

„Aper a feritate vocatus, ablata f litter л et subrogata p." Rabanus: De universe.
Lib. 7. Cap. VIII. 207. 1. (Migne: Pat. Lat. Tom. 111.)
47
Beck: i. m. 154. 1. a vadkannak mint harcosnak természetfölötti, démonikus erejét
Arthur király elleni harcával kapcsolatban részletesen elemzi.
48
Modus et Ratio. (Thiébaux: The Mouth i. m. 283. 1.)
49
Rabanus: Allegóriáé in Universam Sacram Scripturam 860. 1. (Migne: Pat. Lat. Tom.
112.)
50
Rabanus: De Universo i. m. 207. 1.
51
Rabanus: Allegóriáé i. m. 860. 1.
52
Konrád von Megenberg politikus és természettudományos író. (1309?—1374). Híres
könyve: „Buch der Natur" 1349—50-ben készült, az első németül megírt természettudományos
mű.
53
Buch der Natur. Idézi: Robert Wildhaber: Kirke und die Schweine. Schweizerisches
Archiv für Volkskunde. 47. 1951. 238. 1.
54
1356 körül íródott. Részletes ismertetését az idevágó irodalommal lásd Beck: i. m122. 1.
55
„Prophecy of the six kings to follow King John". Ismertetését, irodalmát lásd Beck:
i. m. 121. 1.
56
Rabanus: Allegóriáé i. m. 9Q3. 1.
57
Thiébaux: The Mouth i. m. 281. 1.
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példái nyomán a konkrét szereplőknek is: a támadónak és a prépostnak, egymással ellentétes előjelű nagyságát hirdetni, és ezáltal a viadalnak kiemelkedő hírét
kelteni. Hogy személy szerint e miniatúrán kit jelképez a vadkan, ezt a korabeli krónikák tudósítása dönti majd el.
/7

A bárom kutya: Kálmáncsehi erényeit

jelképezi.

Az ellenség ádáz támadásakor Domokos prépostot harcában három kutya
segíti, védelmezi58 A kutyák megformálása oly élethű, hogy fajtájuk minden jellegzetességét hordozzák. A két fehér: kuvasz, a harmadik világosbarna szelindek.59 Realitásuk a jelenetet hitelesíti, akárcsak a Limbourg-iskola megszólalásig
hű kutyaábrázolásai. A különbség mégis alapvető, nemcsak számuk eltéréséből
adódó. A hallali-képek kutyái prédát falnak, ezért közülük a szolga a legmohóbb vérebet fülénél fogva húzza vissza már, mert túlontúl megdézsmálná a
zsákmányt. Cestallo kutyái azonban urukkal összhangban, őt erősítve elszántan
küzdenek. „Pro dominis suis morti se objiciunt. . ." („Urukat mindhalálig védelmezik . . / 7 °
lm a castelloi művészetre oly jellemző kettősség: a kan feketeségével éles
kontrasztban az élethű kutyák kivilágló színe és sokat sejtető hármassága magára a harcosra, Domokos prépostra vonatkozik. Mert hármasságukban bennefoglaltatik a kezdeti felkészülés, a jelen harc és a végsőkig való küzdés három
fázisa.61 Míg a castelloi színösszeállítás a teljes embert példázta, úgy e felszökő
kutyák világos hármasa most a jelenlevő harmóniát érzékelteti.62 Hősünk erkölcsi emelkedettségének ezen a fokán: „rursum trés ad fidem, spemy charitatem exprimendam valent," („a hármas szám tehát a hit, remény, szeretet érzékeltetésére hivatott "f3 A késő középkor példái nyomán e vadászkutyák hármassága valóban megtestesíti a három teológiai erényt.64 Hármas számuk Castello miniatúráján — többféle árnyalt vonatkozásukkal összefüggésben — hősünkhöz mint főpaphoz legillőbb jelkép. Mert aktív szerepük: Domokos prépost erényességének világos szemléltetése, amely a rút ellenség fölötti győzelem
záloga.
58
A kutya segítőkészsége alapvető erényéből: a hűségből következik. Lásd: Ferguson::
i. m. Dog. 9. 1. példákkal.
59
Ezúton is köszönetet mondok Anghi Csaba professzor úrnak, aki készségesen vállalta
e miniatúra kutyaábrázolásainak pontos fajta-meghatározását. Mindkét fajta kutyát használták Mátyás korában nagyvad ellen.
60
Rabanus: De Universo í. m. 224. 1.
61
Ferguson: i. m. Numbers: Three. 276. 1.
62
Walter Friedjung: Vom Symbolgehalt der Zahl. (Wien, 1968.) A számoknak csupán
kvantitatív értékéből következtetni kvalitásukat. Ennek alapján 3 = harmónia, az arányosság,
száma.
63
Rabanus: De Universo i. m. 490. 1.
64
Reallex. i. m. Bd. IV. 1519. 1. 9. kép bemutat egy oltárterítőt (1500 eleje, Bécs,,
magántulajdon) ahol a vadászat alkalmával a három kutya felirata alapján a három teológiai
erényt testesíti meg. Lásd még: Bd. IV. 1517. 1. 8. kép több kutyát is ábrázol feliratuk t a n ú sítása szerint: Pax, Castitas, Veritas, Misericordia, Humilitas erény megtestesítőjeként.

191

g/

A táj epikus jellege.'

a A vadkan elleni küzdelem dimenzióit kezdettől fogva a sárkánnyal való
harc méretei illették meg™ az általa jelzett esemény jelentősége miatt. E viaskodás jellegénél fogva éppen ezért földöntúli síkra is átcsapott. A harc színhelyének ezt tükröznie kellett, igazolva az ütközet gigantikus voltát. Művészi
megoldását illetően kimeríthetetlen példatár állt készenlétben a reneszánszkori alkotó számára. A középkori irreális lovagi kalandok, a kedvenc antik
epikusok mitologikus szárnyalásai egyformán ontják a legváltozatosabb lehetőségeket.
Castello mértéktartását dicséri, hogy ebből a bőségből csak azt válogatja
ki, amely a miniatúrán ábrázolt esemény történeti hitelét nem csorbíthatja.
Ezért a harci jelenet reális megjelenítését sértetlenül hagyva a mély-kék égbolt
tükörképén: kék színű földön ábrázolja az összecsapást, Domokos prépost küzdelmét ilyenképpen nagyítva kiemelkedő törtélnelmi eseménnyé. A küzdőtér
mögött élesen elhatárolva kezdődik csak a zöld pázsit sávja, amely felhúzódik
a távoli hegyekre. Az előtér csatatere kék színe szerint tehát a mennyei szférával ölelkezik. Ám a kék éppen égi színe révén az igazság színe is, mivel csak
ha eloszoltak a felhők, jelenik meg és tárul fel e színtiszta igazság.67
ß Az előtér árnyékai lehetővé teszik, hogy meghatározhassuk a miniatúrán az összecsapás idejét, sőt az ellenség támadásának földrajzi irányát is. A
küzdő felek lábainál elszórt nagy kövek legtöbbje magasságához mérve háromszoros hosszú éles árnyékot vet. Ebből — mivel a képen az égtájak még ismeretlenek — kétféle időpont adódik: egy délelőtti és egy délutáni. E harci jelenet azonban ünnephez kötött, amelynek „ad vesperas" jelzése konkrét időmeghatározást jelent. Ezért az árnyékok méretéből kapott kétféle időpont közül a délutánihoz rögzíthetjük. Valóban meglepő pontossággal mutatják a tisztulás ünnepére előírt vespera mondásának délutáni, 3 óra körül kezdődő idejét.88 Az ütközet éppen most veszi kezdetét, tehát a Bevis lovag által is követett
vespera időben. A miniatúrán most ér az ellenség Domokos prépost szilárdságát jelentő lándzsája hegyéhez. Támadási iránya tehát — e délutáni időpont
elfogadásából adódóan — északi, észak-keleti. Ám az égi N a p — amely még
05
A vadkan-viadal tájképének klasszikus ókori, valamint középkori biblikus és világi
vonatkozásainak részletes elemzése messze túlmutatna tanulmányunk történeti szempontú
határain. Ezért itt a miniatúra történeti koncepciójához szükséges legfontosabb motívumokra
hivatkozunk csak.
m
Reallex. i. m. 665—666. 1.
67
Ferguson: i. m. Colors: Blue. 272. 1.
68
E verőfényes tájban a vetülő árnyéknak nincs „obscuritas infernalis" (Rabanus: Allegóriáé i. m. Umbra, 1085. 1.) jelentése. Mivel tájképi vonatkozásban az árnyéknak még
biblikus értelmezése is a mozgást, a múlást érzékeltetve napóra-jelentését hangoztatja, (Bibel
Lex. i. т . : Schatten, 1533. 1.) ezért földi időt jelentő vonatkozása egyértelművé válik. Febr.
2-a a XV. században használt Julian naptár szerint megfelel a jelenlegi febr. 12-ének. Ekkor
•a Nap deklinációja kereken — 14°. Buda földrajzi szélessége: 47,5°. H a az árnyék hossza
a kő hosszának háromszorosa, akkor a N a p magassága 18°. Így az időpont a N a p delelése
előtt vagy után 2 3Д óra. Minthogy febr. 12-én a Nap delelése 12 óra után г/4 órával következik be, az így adódó időpontok az égtáj ismerete nélkül még: de. Х!Л0 vagy du. 3 óra.
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fénnyel önti el a tájat — éppen a fekete bestia vonalában fog csakhamar leáldozni.
у A miniatűrán — feltételezhető szándékossággal — csakis a küzdőtér kövei vetnek árnyékot. Az ütközet súlyosságát, keménységét — miként erről már
több jel tanúskodott — most a kövek jelentése is igazolja. „Lapis, diabolus, qui
durus est . . . et ponderosus per iniquitatem . . .*' („A kő az Ördögöt jelenti, aki
bárdolatlan . . . és elnehezül igazságtalansága által.. ."/* Megerősíti ezt Artus
király vadkan viadalával kapcsolatban krónikása is, aki a legendás részletek
mellett a vadkan elleni küzdelemre jellemző fontos díszletet: a tájnak kemény
kövességét nagyon reálisan külön kihangsúlyozza: „in regioné . . . est ibi cumulus lapidum." („azon a vidéken . . . kőhalom vagyon")10
A kő érdes volta: a támadó kérlelhetetlensége. „Cor ejus indurabitur tanquam lapis." („Az ő szíve [t. i. a sátáné] megkeményedő, miképpen a kő.")71
A hős hite dönti el végül is, hogy számára a harcban az Űr a követ győzelme,
vagy bukása jelképének szánja-e.72 Vajon kételkedhetünk-e Domokos prépost
hitében a körülötte segédkező Hármas Erény láttán?! A küzdőtér árnyékai —
éppen időmeghatározó szerepük révén — előrevetítik a gonosz ellenség múló
napjait is, amelyek „quasi umbra transeant" („miként az árnyék elmúlnak."
Eccl. 8, 13.)73
hl

A két ünnep jelentése a történelmi harc szolgálatában.

A breviáriumi szöveg a kódexnek harcot ábrázoló lapján „szögletes barát
hetükből"14 február első két napjára szól. Castello ehhez a két, nem is kiemelkedő ünnephez választotta e látványos egyedülálló világi jelenetet, amelynek
még a tája sem idézi a két zord téli nap hangulatát. Sőt, mint világi téma is
elszakadt a hagyomány szerinti decembertől. Gyík-zöld pázsitú hegyei, termő
gyümölcsfái a bizonyság rá, hogy harci cselekménye csakis a két ünnep jelentéséhez tapadhat, és így Ignác vértanú és Mária tisztulása ünnepével a legszorosabb belső kapcsolatban: tartalmi egységben áll. Az ünnepek hosszú sorából
remek érzékkel választotta Castello ezt a kettőt.
A történet Ignác vértanú ünnepével összefüggésben jelzi a kegyetlen támadást és a szenvedés elfogadását. Domokos prépost vértanú-színű zekéje a
harc meg nem alkuvó vállalását jelöli, amelynek tükröződése a kódexlap csúcsán a címerében ágaskodó oroszlános jelkép. A harc háttereként a legfehérebb
küzdő Erény mögött a táj közepén gótikus idomú hegy magaslik, felvillantva
a szenvedés meredek, szűk ösvényét, amelynek szélén keresztút vezet a csúcsig.
Egyszál puritán toronyban végződik. Éles ellentétben ezzel — amerről a kan
69

Rabanus: Allegóriáé i. m. Lapis, 980. 1.
Idézi: Beck: i. m. 116. 1. A Chronica Minora-Ъап, amely Nennius: História Brittonum-ímk
záradéka és a Mirabilia-kat tárgyalja, ebben esik szó Troit nevű vadkannak,
Artus király ellenségének vadászatáról. A történet a XI. század második felében íródott.
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Rabanus: De Universo i. m. De lapidibus, 462. 1.
72
Bibel Lex. i. m. Stein. 1639. 1.
73
Bibel Lex. i. m. Schatten, ebben a vonatkozásban: 1533. 1.
74
Rómer: i. m. 50. 1.
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jött —, a háttér baloldalán a hivalkodó soktornyú kastélyvár. Akárcsak a hallali
képek fényűző kastélya, amely ebben a miliőben lám csakis fekete ellenség tulajdona lehet.
A tisztulás ünnepe előrevetíti a küzdelem kimenetelét. A 40 nap múltán
mutatkozó Máriát Simeon az Aranykupolás Templom előtt győztesként üdvözli. A jelenet szerény visszfényeként a harcos mögötti tájban virágzó gyümölcsös fölött, arany-gerezdű hagymakupoláival a mennyei Jeruzsálem tündököl örök jutalomképpen. A hősiesség és a tisztaság — miként a kódexlap két
egymás melletti ünnepe — feltételezi egymást: „erat etiam virtuti castitas adiuncta" („mert bátorságával a tisztaság is egybe vala foglalva." Jud. 16, 26.).
TÖRTÉNELMI BIZONYÍTÉKOK

A Castello miniatúrán megörökített harc Kálmáncsehi életének legjelentősebb küzdelmét vetíti elénk,75 amely kétségkívül prépostsága idejére esett.
A korabeli, vagy nem sokkal későbbi, de történelmünknek ezt a korszakát részletező krónikások egyöntetűen megemlékeznek Kálmáncsehi ezen küzdelméről, sőt míg más esettel kapcsolatban csak futólag említik, most hosszasan részletezik megpróbáltatását. Az ellenség a krónikák tanúsága szerint: Miksa római
király, aki Domokost lovaghoz méltatlan módon megalázta és kifosztotta. Így
vált e „Weisskunig"™ Pannoniában koromfekete ellenséggé.77
1490-ben az év elején „Szent Márk ünnepén" a prépost végezte szeretett
királyának: Mátyásnak temetési szertartását.78 Szeptemberben (18—21-ig) még
nála szállt meg koronázási ünnepélye alkalmából II. Ulászló király is.79 Alig
két hónap múlva novemberben „Erzsébet napján"60 már trónkövetelőként „eljuta Maximilian az ő seregével Fejérvár állá."*1 Nyomban megadásra szólította
fel a várost, a válasz azonban tagadó volt. Miksa ekkor szabadrablást ígért
katonáinak, hogy Fehérvár mielőbbi elfoglalására serkentse őket.82
A harc megkezdődött. Heltai krónikája híven követi az eseményeket:
„Maximilián király az svábokat indítá ostromnak . . ."83 íme megjelenik a vad
73
Fettich Nándor szóbeli közlése szerint — amelyért ezúton is köszönetet mondok —
— ez a vadkan elleni küzdelem minden valószínűség szerint a prépost életének valamely
döntő harcát árbázolja, mivel a vadkan rút megjelenése negatív szerepét domborítja ki, ellentétben a germán hitvilág „nemes" vadjával.
76
„Weisskunig": Miksa önéletrajza, melyet titkára Marx Treitzsaurwein írt a császár
tollbamondása és utasítása alapján. A munka 1505-ben kezdődött és mai formájában 1516-ban
fejeződött be. önmagát nevezte így, mert a lovagi tornákon fehér páncélzatot viselt. (Részletes leírását, elemzését lásd: Gerhard Schack: Der Kreis um Maximilian I. Hamburg-Berlin
1963. 14. 1.)
77
Barokk-kori magyar példája a bécsi udvar vadkanjának halálthozó támadása Zrínyi
Miklós ellen.
78
Pauer: i. m. 27. 1.
79
U. a. 27. L
80
Juhász József: Székesfehérvár
ostroma 1490-ben. Szfehérvár 1958. 7. I.: ő nov.
16-át ír.
81
Heltai Gáspár: Magyar Krónika (Magyar Századok sorozat.) Bp. é. n. 414. 1.
82
Juhász: i. m. 7. 1.
83
Heltai: i. m. 414. 1.
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„Schweinskopf"81 „agyarát köszörülvén"
Székesfehérvár Budai-kapujánál.
Konrad Lang parancsnoksága alatt a svábok csakhamar áttörik az „erősen hadakozó"85 védelmet és elfoglalják a kapuval szemközti erődöt. Ezalatt a bajor
hercegek csapatai és János szász herceg katonái a vár falain átkúszva megnyitják a belső kapukat, „és a fegyveresek mindjárt betódulának az városba,
és Öklelni és vágni kezdek a polgárokat a széles utcán mind a piacig. A templom
előtt egybegyültenek vala sok papok, kik erőssen vínak vala, de mind levágok
őket. Annakutánna a zsákmánra esének, és megdúlák mind az egész várast."™
Csakhamar 800—900 véres, megcsonkított halott feküdt az utcákon.87
Domokos prépost ezalatt „a Szent Szűz bazilikájába"** „a nagy egyházi
toronyba"99 menti a püspökség kincseit. A papság és a polgárok hősiesen védték
a bazilika bejáratát, a túlerőben levő fékevesztett német katonaság azonban
betör a templom belsejébe is, lemészárolja a védőket, akiknek vére telefröcsköli
Mátyás királynak még vadonatúj márvány koporsóját. A zsoldosok ezután a torony-feljáró ostromába kezdenek, hogy elfoghassák a prépostot és vele együtt
a városi tanács tagjait. Ekkor ér oda Miksa király, visszarendelve csapatait
a város körüli szekértáborba, csupán a várban hagy őrséget. Krónikását Michael
Ehenheimet utasítja, hogy a gazdátlan préposti udvar készletéből élelmet és bort
szállíttasson serege számára e győzelem ünnepléséhez.90 Nemsokkal később ő is
katonáihoz siet.
„A következő napon, november 20-án a császár visszatér Székesfehérvárra,"91 írta önmagáról Miksa hideg kimértséggel naplójába. Kíséretében már
néhány magyar főúr is résztvesz, akik időközben pártjára álltak.82 Domokos
prépost azonban ellensége. Elbarikádozva harcra készen őrködik a toronyban.
Miksa ünnepélyesen vonul végig a városon, majd a bazilikába megy, A templom ajtajában azonban lova összerogyik. A körülötte állók rossz előjelnek vélik
mert ez a király kudarcát jósolja.93 Miksa most már mindenképpen megadásra
akarván bírni Kálmáncsehit, követek által ígéri: bántatlanul viheti magával
a templom kincseit és saját vagyonát is. „És kijőve hozzája a toronyból" a prépost. Miksa megszegve a lovagiasság szabályait, „kevés üdő múlva minden
marhájától megfosztá őtet az Maximilián király, és a prépostságot is elvéve
tőlle, az ő házát is mind megkeresteté, és a pincében egy rejtek boltban talála
harminchatezer arany forintot: ezeket is mind elvéve tőlle. A több marhái
84
A hagyományos germán ék-alakú csatarend (caput porci) elnevezése. (Lásd: Beck;
i. m. 41. 1.
85
Heltai: i. m. 414. 1.
86
Heltai: i. m. 415. 1.
87
Juhász: i. m. 8. 1.
88
Bonfini: Magyar történet (A Renaissance Magyarországon.) Bp. 1961. Kardos Tibor
ford. 399. 1.
89
Heltai: i. m. 415. 1.
80
Juhász: i. m. 9. 1.
91
Gömöri Gusztáv: Miksa római király naplójából Magyarország elleni hadjárata alatt,
1490. = Hadtört. Közi. IV. 1891. 276. 1.
92
Juhász: i. m. 9. 1.
93
Juhász: i. m. 9. 1.
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mind kapsiba jutának a sváboknak."9i Bonfini ugyanezt hasonló részletességgel
írja, kihangsúlyozva Domokos kényszerítését: „atque Basilicae suae etiam renunciare compellitur" („sőt még az ő Bazilikájáról is kényszerült
lemondani")?5 A prépostsá'got Miksa ezután Pollheim Bernátnak adományozta."0
A mindenéből kifosztott Kálmáncsehinek sikerült Székesfehérvárt elhagyni,
hogy nyomban királyához siessen. Erre Bonfini leírásából következtethetünk, 07
aki följegyezte, hogy a király Kassára küldi diplomáciai tárgyalásra Albert
herceghez, aki hadseregével ugyancsak fenyegető trónkövetelőként nyomul
előre. A budai udvar megrázó hiteles képet kaphatott Domokos elbeszélése
nyomán Miksa pusztításairól. Ezért, midőn alig egy héttel később a római
király Brúnó Lajos költőt követként Budára küldi, hogy Ulászló felé tolmácsolja követeléseit, a költő élete csak hajszálon múlt, alig tudott megmenekülni. Íme, a fekete ellenség, aki a miniatúrán észak-keleti irányba támad:
Budát akarván bekebelezni. Viadalának helyén azonban valóban leáldozott
napja. „Nyolc nap múlva a császár egész seregével visszaindult
Székesfehérvárról, hol Reyncheberch alatt csak egy kis őrséget hagyott" — jegyzi meg
önmagáról naplójában tömör keserűséggel Miksa.98 December 12—13-án"8 el
kellett hagynia Fehérvárt, mert zsoldosai összevesztek a zsákmányon, és nem
tudta rábírni őket, hogy Buda ellen vonuljanak.
Kálmáncsehi az 1491-es év elején tovább folytatja diplomáciai tevékenységét, hogy Ulászló királyságát megerősítse. Ezenközben sűrűn fordul meg
Budán Alberttel kapcsolatos közvetítő tárgyalásai alkalmából. Ekkortájt bízhatta meg Castellot a prépost, új Breviáriumának elkészítésével. Az a megtiszteltetés, hogy kódexe a királyi műhelyben készülhet, Ulászló részéről kedvelt
emberét megillető elismerést,100 fáradozásainak jutalmát jelenti. Ebben az öszszefüggésben különös nyomatékot érzünk a Mária előtt térdelő Domokos miniatúrájának feliratában: Castello nem elégszik meg azzal, hogy a prépost képe
csupán nevével jelölve félreérthetetlenül azonosítható legyen. Külön kihangsúlyozása székesfehérvári prépostságának („Prepositi Albensi") arra utalhat,
hogy Miksa jogtalanul fosztotta meg magas méltóságától, amit a budai udvar
természetesen érvénytelennek minősít.101
94

Heltai: i. m. 415. 1.
Pauer: i. m. 28. 1.
„Dominicus Antistes, impetrata sibi suisque, et suppellectili sacrae incolumitate, turri
egreditur, atque hand ita multo post, cum ditissimus esse praedicaretur, et qui regales divi
Matthiae thesauros perpetuo custodisset, fortunis omnibus everritur, atque Basilicae suae
etiam renunciare compellitur. Milites veto, praedae intend, occultum locum nullum, quern non
excusserint, reliquum fecerunt: usque adeo, ut cum aedium etiam fundamenta passim effoderent,
in vinaria cella, quadam sub fornice, numorum aureorum sex et triginta millia nonnulli repererint." (Bonfini: Dec V. Lib. 1.)
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Juhász: i. m. 10. 1.
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Pauer: i. m. 29. 1.
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Gömöry: i. m. 277. 1.
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Kápolnai P. István: I. Miksa császárnak Bécs és Székesfehérvár elfoglalására vonatkozó 1490-ik évi feljegyzései. = Századok XIX. 1885. 164. 1.
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Hoffmann: i. m. 111. 1.
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Főpapi méltósága — jelvényei által — még egyszer megjelenik a kódexben (fol. 215r)
„In festo corporis" breviáriumi szövegének S iniciáléjában (Sacerdos). Az oltár előtt térdel
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Nem véletlen, hogy Breviáriumának festését a királyi műhely számos miniátora közül éppen a gótikus örökséggel telített Castellora bízza. Budán a
Mátyás által kialakított humanista kör még csaknem egységesen a „modern"
olasz szellemet képviseli. Árn az a néhány magyar humanista, aki Bécsben
tanult, mint Kálmáncsehi is, „onnan még akkor nem hozhatott magával semmi
modernséget."102 Műveltségének alapja tehát középkori, amely csak a későbbiek folyamán bővül humanistává. Képünk szempontjából ez feltétlenül jelentős, hiszen Domokos prépost mint a kódex megrendelője a kor szokásainak
megfelelően számos határozott ötlettel sőt kívánsággal láthatta el Castellot,
akivel ily módon rokon gondolkodású volt. Mindkettőjük látásmódjára egyformán jellemző tehát, hogy ezt a „világi jelenetet"m a vadkan középkori jelképének segítségével találták legkifejezhetőbbnek.
Az 1491-es év eseményei Kálmáncsehi számára végül meghozzák a várva
várt elégtételt. Június 5-én Báthory István seregével megindul Budáról és 8-án
már körülzárja Székesfehérvárt. Az ott állomásozó német őrség helyzete kétségessé vált. Június 24-én megérkezik Kinizsy Pál csapata is, majd Dóczi Orbán
egri püspök lovas egysége. A negyvenezerre becsült magyar sereg megostromolja a várost. A német őrség július 23-án fegyverszünetet kér, hogy a város
átadásáról tanácskozhasson a magyar küldöttekkel, majd három nap múlva
július 26-án aláírják a kapitulációt.104 Ennek egyik pontjában kötelezik magukat minden elrabolt érték visszaszolgáltatására.
Kálmáncsehi tehát július 26-ától — immár funkcionálisan is — ismét székesfehérvári prépost, akinek az okmány tanúsítása szerint a németek teljes
kártérítéssel tartoznak. Hogy ez a gyakorlatban miként és milyen mértékben
valósult meg, nem esik róla említés. Domokos prépost tehát az év második felében minden bizonnyal visszatér Székesfehérvárra, hogy mielőbb visszaállíthassa feldúlt székhelyének régi gazdagságát, mivel erre kezdettől fogva sokat
adott, ékesen bizonyítva ezt közismert nagy híre.105
Közben Ulászló és Miksa király között is tárgyalások kezdődnek, amelynek eredménye a november 7-1 pozsonyi békekötés. Ezt a békeszerződést november 29-én Budán az országnagyok megerősítik. Az okmány főpapi aláírói
között Domokos székesfehérvári prépost neve is szerepel.106 Aláírása méltóságának gyakorlását jelenti Miksa felé is, akivel szemben most világi győzelme is
teljessé válik. Erre az időpontra, 1491 végére keltezzük emlékezetes küzdelDomokos lilás-bordó palástban, födetlen fővel. Az oltárkő alsó szegélyén „Dotninici" felírás olvasható. Mellette főpapi jelvényei: az oltár sarkánál felmagasodik díszes arany főpásztori botja, mögötte szerzetes áll, kezében tartva az imádkozó prépost aranyszegélyű süvegét.
los Horváth: i. m. 166. 1.
103
Berkovits: Magy. Kód. 64. 1.
104
Juhász: i. m. 12. 1. Pauer: i. m. 28. 1. a város átadását szept. 9-ére teszi. Juhász
azonban Bakócz Tamás győri püspök levelére hivatkozva helyesen 8 hónapra teszi Fehérvár
német megszállását, bár Miksa naplója szerint még 1490 karácsony táján feladta a várost
az őrség. Lásd: Gömöry: i. m. 277. 1.
10 5
- Hoffmann: i. m. 111. 1.
106
Pauer: i. m. 30. 1.
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mét, megpróbáltatását megörökítő Breviáriumának elkészülését, amely talán
éppen ezért „legdíszesebb"107 kódexe, „legpompásabb könyve"108 újjárendefcett
könyvtárának.
FÜGGELÉK

A Kálmáncsehi Breviárium kormeghatározásához kezdettől fogva e kódex
308 r -ik lapja volt a döntő. Ez rejtette Domokost ábrázoló miniatűrájának feliratában prépostsága húsz évének valamelyikét. Ez az intervallum azonban
olyan tág, hogy közötte Castello magyarországi egész működése elhelyezhető.
Mivel a kódex minden lapjára kiterjedő stíluskritikai összehasonlító vizsgálatok az intervallumot csak szűkítő újabb datációi is határozatlanok, egymásnak sokszor ellentmondóak,100 ezért a kódexnek most csupán e „kulcs"-lapjából indultunk ki: következtetve, hogy a konkrét időmeghatározáshoz szükséges többi jelnek is itt kell rejtőznie.
A Breviárium ma ismert miníatúrái közül110 valóban ezen a lapon tűnik
fel az egyetlen ilyen méretű világi jelenet. Rendkívüliségét növeli, hogy az idetartozó két egyházi ünnep csak szellemi háttérként e harc illusztrálására szolgál. Domokos méltóságának csak itt felbukkanó megnevezésével, e világi jelenet fölött tipikus reneszánsz donátorként jelenik meg,111 és a kódexnek ezt
a lapját a legszemélyesebbé: fogadalmi képpé (Votivbild) avatja. Következésképpen a harci jelenet — a háborúban mindig is gyakori és szokásos „ex voto"
— nyomban szubjektív vonatkozásba kerül a donátorral,112 aki — főpap lévén
— az égiekkel áll ily közeli összeköttetésben. Az imádkozó Domokos miniatúrája, realitásával az intim égi kapcsolatot ábrázoló korabeli ima-képek között
kivételes helyet foglal el.
A késő-középkori imádságos képek tanúsítják, hogy az imádkozónak bizalmas, vagyis világi módon mérhető kapcsolata az éggel — a csodás jelenetek
hihetővé tételét, földi vonatkozásainak igazolását jelentette.113 Miniaturankon
íme: a Mária ölében ülő Kisded egyik lábacskáját is felhúzza, anyja térdére
támaszkodva nyújtózik, mert csöpp játszi kezével csak így ér el Domokos
homlokáig, hogy cirógató mozdulattal áldást oszthasson. H a Mária át nem
karolná kis derekát, menten Kálmáncsehi prépost nyakába bukna. Ez a kép
olyan szubjektív kapcsolatról tesz tanúbizonyságot,114 amely hitelesíti Do107
108
109
110
111

71. 1.

112

Berkovits: Magy. Kód. 64. 1.
Hoffmann: i. m. 115. 1.
A Breviáriumra vonatkozó datációk irodalmát lásd: 2. jegyzetben.
Sajnos a Breviáriumból korábban több miniatúrát is kivágtak,
„in der typischen Haltung der Renaissance-Donatoren . . ." Berkovits: 111. Handschr.

Lexikon für Theologie und Kirche, Hrsg. Höfer—Rahner. 10. Bd. (Freiburg, 1966.)
896. 1.
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Sixten Ringbom: Devotional
Images and Imaginative
Devotions. Notes on the
Place of Art in Late Medieval Private Piety. — Gazette des Beaux-Arts, Tom. LXXIII.
1969. 160. 1.
111
Ringbom: i. m. az imaképek szubjektív voltát igazolja, ha az imádkozó a kép felé
nyújtja összekulcsolt kezét. Castello miniatúrája szinte össze sem hasonlítható e merev, csupán
szentképek előtti pózokkal.
Votive,
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mokosnak az eseménnyel kapcsolatban tett fogadalmát, realitásával pedig kihangsúlyozza, megerősíti a kódexlap fogadalmi-kép voltát.
Mivel tehát a Breviárium e 308 r -ik lapja ilyen fokú szubjektivitást tükröz, ezért feljogosít arra, hogy megoldásunkhoz egymagában is elegendőnek
és alkalmasnak tartsuk.
Ezen általános elvi meggondolások alapján a további konkrét következtetések már logikusan adódtak, ami végülis a kódexnek az 149l-es év végére
datálását eredményezte. Ennél későbbi nem lehet, mivel 1492-ből fennmaradt
ugyancsak a budai műhelyben Kálmáncsehi részére készült imádságos könyve,110
amelynek — bár több miniátor közös munkája —- néhány lapját még kétségkívül Castello festette, de ezután már „távozása vagy halála miatt"11* nyoma
vész.
Maradandó művet hagyott hátra „anélkül, hogy a Corvin-Codexek
finomságával és páratlanul gyöngéd ízlésével bírna . . . , n i 7
APER HISTORICUS
(Summary)
Domokos Kálmáncsehi, when Provost of Székesfehérvár (1474—1495), commissioned
the Royal workshop at Buda with the producing of one of his most beautiful codices. It is
known to-day by the name of the „Breviary of Kálmáncsehi." (National Széchenyi Library,
Clmae. 446.) This is the first product of the Buda workshop the painter of which is known
by name: it is Franciscus de Castello Italico, who came to Buda from Ferrara.
The most important leaf of the Kálmáncsehi Breviary is Fol. 308r., because the
consigner is mentioned by his name and dignity only here (according to the inscription
of the miniature: „Dominci Prepositi Albensi")
and it is here too that we find the only
large-seized mundane scene: the struggle against the wild boar.
This scene is not a picture of hunting like so many typical miniatures of the age.
This delicately executed miniature is at variance with the circumstances of a hunting kill
both in concept and in actual fact. The miniature is a battle scene, where the warrior
fighting the wild-boar with his lance is Provost Kálmáncsehi himself. The figure standing
behind him as can be surmised from knightly precedents and from the combination of the
colours of his garments is likewise he himself, which treatment serves to suggest the chronological succession of the event. In this scene the three dogs aiding the warrior represent
allegorically Kálmáncsehi's virtues and the wild boar stands for an arch-enemy of the
Provost, actually a historical personality. On the identical leaf of the Breviary two feasts
are treated and both are related to the scene in the miniature painting. The feast of Ignatius the Martyr (l.st February) represents Heroism, Candlemas Day (2 nd February) stands
for Chastity, both attributes of the warrior depicted, and they suppose each other.
On the strength of these considerations and of an analysis of comparable passages
in MSS. of the age, the author feels justified in unequivocally concluding, that the mighty
adversary of Kálmáncsehi was in concordance of all relevant data, the then Roman King
Maximilian, who humiliated and plundered him in a way not becoming a knight when in
November of 1490 he took Székesfehérvár amidst a bloody massacre. The Provost succeeded
in escaping from the occupied city, hurried to Buda and placed himself under the protection
of King Ulászló (Wladislas). When the Royal army liberated Székesfehérvár in July 1491,
Kálmáncsehi returned. His chief endeavour was to restore as soon as possible the famous
ancient riches of his ravaged residence. The completion of the Kálmáncsehi Breviary and
the miniature painting commemorating his struggle can be put to this date, fall of 1491.
115
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Párizs Nemzeti Könyvtárában van. (Nouv. acqu. lat. 3119.)
Berkovits: Magy. Kód. 67. 1.
Romer: i. m. 51. 1.
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„RENAISSANCE"
Egy politikai-társadalmi-művészeti
és közgazdasági folyóirat
(1910-1911)

története

SÁNDOR ERNÖNÉ

1910. május 10-én jelent meg a Renaissance első száma Zigány Árpád
szerkesztésében Budapesten. „Politikai-társadalmi-művészeti
és közgazdasági
folyóirat" — jelzi a címlap. A középen elhelyezett emblémában „Auspicium
melioris aevi" (Jobb kor reményében) felírás.
Az irodalmi közvélemény jobbára Révész Béla folyóirataként tartja számon, elsőrendű nevezetességeként Ady Petőfi nem alkuszik című jelentős cikksorozatát említve. 1 Az Irodalmi Lexikon és az új Magyar
Irodalomtörténet
főbb adatait helyesen közli, nagyobb figyelmet érthető módon nem szentel
neki.2 A felszabadulás előtti lexikonok és irodalomtörténetek említést sem tesznek létezéséről.3 Sajtótörténeti leírása több pontatlanságot tartalmaz. A Magyar
Könyvszemle 1911. évfolyamának A hazai időszaki sajtó 1910-ben című melléklete a politikai hetilapok alá sorolja, alcímet nem közöl, felelős szerkesztőnek Zigány Árpádot tünteti fel, kiadója Zigány saját vállalata — írja.4 A Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig betűrendes címjegyzéke pontos
leírást ad ugyan a folyóiratról, 5 de ismét helytelenül, Zigány Árpádot jelöli
meg kiadóként is. A folyóirat folytatásának tekinti a Kecskeméten 1913—
1914-ben megjelent szépirodalmi, kritikai és társadalmi Magyar Renaissance
című folyóiratot, amihez azonban Zigány lapjának semmi köze nem volt.
A folyóiratot megindító Zigány Árpád neve nem közismert. Az önállósodó polgárságnak ahhoz a radikális szárnyához tartozott, mely nemcsak képzettségével, széles körű érdeklődésével és irodalmi tevékenységével kért részt
az áj stílus, a modern életforma kialakításából, hanem politikai aktivitásával is jelezte a haladó értelmiség türelmetlen tettvágyát. 6 Munkásságának sajtótörténeti jelentőségét a Renaissance alapítása és szerkesztése adja meg.
1
Bölöni György: Magyarság-emberség. Bp. 1959. 179. 1. Fenyő Miksa: Följegyzések
a „Nyugat" folyóiratról és környékéről. Niagara Falls, Ont. 1960. 40. 1.
2
Magyar Irodalmi Lexikon. 2. köt. 1965. 590. 1. A magyar irodalom története 1905—
1919-ig. 1965. 35. I.
3
Például a Magyar Irodalmi Lexikon, az Irodalmi Lexikon, Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete.
4
Magy. Könyvszle. 1911. évf. II. melléklet 6. 1.
5
Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig. összeáll. Kemény György. Bp. 1942.
250—251. I.
6
1865-ben született Székesfehérváron, tengerészeti akadémiát végzett, a milánói egyetemen szerzett diplomát. Eveket tölt Olaszországban, a La Sera с. lap szerkesztője, tanár,
tudósításokat küld a magyar lapoknak. Nagy feltűnést kelt Turris Eburnea с regénye (1895,
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1910. április 26-i kelettel Budapest székesfőváros tekintetes Tanácsának
címezve Zigány Árpád szerkesztő és Glück Mihály kiadó bejelenti, hogy a jelzett naptól fogva Renaissance címmel minden hó 10-én és 25-én megjelenő
politikai, társadalmi, művészeti és közgazdasági folyóiratot indítanak, Zigány
felelős szerkesztésében és Glück Mihály kiadásában. Kérik a bejelentés tudomásul vételét és az esetleges észrevételek sürgős közlését.7 A lapindítás beterjesztéséhez nem mellékelnek semmiféle indoklást, nem adnak célkitűzést. A Székesfőváros Tanácsának egyetlen észrevétele volt: a beterjesztésen a „politikai"
szót piros tintával kihúzva találjuk, s az április 29-én kelt véghatározat is így
szól: „Glück Mihály . . . azon bejelentését, hogy . . . Renaissance cím alatt magyar nyelven politikai tartalom nélkül havonként kétszer megjelenő . . . lapot
indít. . . sajtóhatósági szempontból tudomásul veszem."* A folyóirat első száma
jellegének meghatározásánál nem hagyta el a politikai jelzőt, tartalmában sem
mellőzte a politikát. Ennek fejében az 1848. XVIII. tc.-ben foglalt sajtótörvény értelmében lefizették a politikai laphoz megkívánt 10 500 korona kauciót.8 Május 31-én (a 2. szám megjelenése után) Glück bejelentette, hogy a folyóirat politikai tartalommal bővült, s jelzi az óvadék már megtörtént letétbe
helyezését. A polgármester a „változást" 1910. június 16—18-i véghatározatában tudomásul veszi s értesíti az illetékeseket.10
E közös beadványból világosan kiderül, hogy a Renaissance nem Zigány
saját kiadásában jelent meg. A folyóirat kolofonja az első megjelent számtól
kezdve mindvégig azonos:
A szerkesztésért felelős: ZIGÁNY
ÁRPÁD
Kiadja a RENAISSANCE
könyv- és lapkiadó vállalat
Szerkesztőség: Budapest, VII., Damjanich u. 12.
Kiadóhivatal: Budapest, V., Lipót körút 1.
Nyomatott MÁRKUS SAMU könyvnyomdájában . . .
Glück Mihály nevével nem találkozunk sehol sem, ez azt a látszatot keltheti,
mintha a lap a szerkesztő tulajdonában lett volna, a folyóirat megindítására
Zerdahelyi Gyula álnevén), melyet elkoboztak. 10 év múlva Zeysig álnéven írt Habsburgellenes brosúrája miatt letartóztatják. (A Zeysig botrányról és sajtóvisszhangjáról 1. Ady
Endre összes prózai művei. Újságcikkek, tanulmányok. VI. köt. Sajtó alá rend. Varga József.
Bp. 1966. 331—332. 1. és 455—462. 1.) Közben 1902-ben Agrippina с tragédiájával megnyerte a Teleki-díjat, Shakespeare с darabját (Fábián Gábor álnéven) a Nemzeti Színház
mutatta be. Munkatársa volt a Vasárnapi Újságnak, írt a Budapesti Szemlébe, a Fővárosi
Lapokba., a Magyar Géniuszba. A Magyar Közélet (1902) c. lap alapítója, 1914—1916-ig
a Biztosítási Tisztviselők Lapjának szerkesztője, 1919—1926 között a Képes Krónika с katolikus képes hetilap szerkesztője, majd a Pallas R. T. könyvkiadó igazgatója. Több regénye
jelent meg a század első évtizedében; a 20-as években ifjúsági elbeszélés-kötetei. Olasz nyelvű
magyar irodalomtörténetet is írt (1892). Sokoldalú írói munkásságánál jelentősebb műfordítói tevékenysége (Dante, Shakespeare, Verne). 1936-ban halt meg.
7
Fővárosi Levéltár. Bp. Főv. Tanács iratai. I. 2367/1910.
8
Fővárosi Levéltár id. iratok. Bp. székesfőv. polgármestere 1910. évi 40 598 számú
előadói ív.
9
L. az Általános Óvadékbank Rt. polgármesterhez intézett levelét. Főv. Levéltár id.
iratai.
10
Főv. Levéltár id. iratai 53 862. sz. előadói ív.
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vonatkozó bejelentésekből azonban ismerjük Glück lakcímét, s ez azonos a
kolofonban jelzett kiadóhivatali címmel.
Hozzájárulhatott esetleg a tévedéshez az is, hogy 1910. június 25-én Glück
levelet küld Zigánynak, melyben a közöttük fennálló szerződés11 10. pontja
értelmében Zigányt szerkesztői állásától felmenti, mivel szándéka a lapot beszüntetni. E levelet mellékelve Zigány június 27-én beadványt intéz a polgármesterhez, közli, hogy a lapot ezentúl saját maga fogja kiadni, mert lemondásával Glück megszűnt a lap kiadója lenni. Az aláírásban már a Renaissance
szerkesztőjének és kiadójának nevezi magát. A július 10-i véghatározat szerint
azonban „minthogy . . . a lap körül felmerült változást csakis a kiadó tulajdonos teheti meg", aki viszont sem a lap megszűnését, sem a kiadótulajdonosi
jogának átruházását nem jelentette be, a polgármester nem engedélyezi Zigánynak, hogy saját kiadásában jelentesse meg a folyóiratot.12 A Renaissance ez idő
alatt minden fennakadás nélkül, folyamatosan jelent meg, változatlan adatokkel. Fellebbezésről, Zigánynak szóló engedélyezésről nincsenek iratok, ellenben
minden további adat azt bizonyítja, hogy a lap Glück Mihály tulajdonában maradt.13 Zigánynak talán sikerült jobb belátásra bírni őt, ha rövid időre is, mert,
mint látni fogjuk, a folyóirat váratlan megszűnésének oka ismeretlen, elképzelhető, hogy Glück e korábbi elhatározásának megvalósítása okozta 1911 elején,
hogy a folyóirat megszűnt.
A Renaissance nyolcadrét formában jelent meg, szép, világos tipográfiával, áttekinthető felosztásban, jól tagolva. A címet és a megjelenési dátumot
tartalmazó élőfej könnyíti a tájékozódást. Illusztrációt nem alkalmaz. A borítóbelső a tartalomjegyzéken és a négynyelvű cím- és alcím-megjelölésen kívül
közli a gyakoriságot, az árat (előfizetési ára egész évre 20 K., egyes szám ára
1 K.). A szerkesztő nevével az első számokon csak a kolofonban találkozunk.
Példányszámára vonatkozó adat az akkori szokás szerint sem a kolofonban, sem más feljegyzésben nem található. Előfizetési felhívás, a folyóiratot
propagáló hirdetés sem került elő.
Előfizetéseket a kiadóhivatal vett fel, kívánságra mutatványszámot küldött. Az egyes füzetek minden könyvkereskedésben és tőzsdében vásárolhatók
voltak.14 Előfizetőinek számára, kelendőségére ugyancsak nincsenek adatok.
Mind a hátsó borítófedélen, mind pedig vékony betétlapokon találunk hirdetéseket (kereskedelmi, egészségügyi, kulturális témakörből; hirdeti a Huszadik Századot, a Modern Könyvtár, a Renaissance kiadó könyveit pl.). Hogy
ennek gazdasági vonatkozásai hogyan alakultak, nem tudjuk, annyi azonban
11

E szerződés nem ismeretes.
Főv. Levéltár id. iratok 62 539. sz. előadói ív. 1910. júl. 13.
13
A Bp. Székesfőv. tanácsa még 1911. ápr. 27-én Glück Mihályról beszél, tudomásul
veszi a felmondást, és felhívja Glücköt, hogy az óvadék pótlásáról gondoskodjék, vagy pedig
lapjában politikai cikkeket ne közöljön. — Továbbá a „Megszűnt lapok nyilvántartása" is
ezt igazolja. Az 1930 (!) máj. 8-i keltezésű előadói ív az „1910. évben indított és utoljára
Glück Mihály (V., Lipót krt. 1.) kiadásában (tulajdonában) megjelent „Renaissance" с. időszaki lap időszaki jellegének elvesztéséről" beszél.
14
Világ. 1. évf. (1910) 37. sz. máj. 11. 14. 1.
12
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ismeretes, hogy „. . . valami kis pénze . . . lehetett a lapnak, mert a közölt cikkekért szerényen, de fizetett."™
Első évfolyama két kötetben, 16 füzetben, második évfolyama 2 füzetben
jelent meg. Terjedelme átlagosan 6 ív, összesen 1680 oldal, kötetenként kezdődő lapszámozással. Az első évfolyam két kötetéhez külön címlap van, és
műfajok, illetve rovatok csoportosításán belül szerzők szerinti betűrendes tartalomjegyzék. A 9. szám az I. kötethez szóló díszes bekötési táblát (egész vászon arany nyomással) hirdet borítóján, két koronáért. A gondos, ízléses kiállításra való törekvést példázza az 191 l-es évfolyam megváltozott címlapja is,
Bíró Mihály munkája.16
Ismertebb neve miatt — mint jeleztem — a legtöbb emlékezés Révész Bélát
említi a folyóirat szerkesztőjeként. Nincs eredeti dokumentumunk Ziganynak
és Révésznek a lappal kapcsolatos viszonyáról, szerkesztőségi iratok, kettőjük
közötti írásbeli megegyezés nem áll rendelkezésünkre. Maga a folyóirat meglehetősen következetlen a szerkesztő nevének feltüntetésében. Az első három
füzet borítófedelén egyáltalán nem tesznek említést a szerkesztő kilétéről.
A VI. 25-i 4. számban olvashatjuk először az alcím alatt: Szerkesztik: Révész
Béla és Zigány Árpády így szerepel egészen a 11. füzetig, ettől kezdve a lap
megszűnéséig ismét nem jelzik a szerkesztő(k) nevét. Az I. kötet címlapján
szintén mindketten szerepelnek, a II. kötet címlapján azonban csak Zigány
Árpád.
A Renaissance-ot szorgalmasan ismertető Független Magyarországból úgy
tűnik, mintha Révész csak később kapcsolódott volna a laphoz mint szerkesztőtárs. Az új folyóiratot 1910. május 15-én Zigány lapjaként köszönti,17 néhány
hónap múlva a „dicséretes emelkedést, az . . . érett művészi munkát" elsősorban a két szerkesztőnek, Révész Bélának és Zigány Árpádnak tulajdonítja.18
Az, hogy Révész Bélának jelentős szerepe volt a Renaissance irányának és stílusának alakulásában, nem kétséges, más források pedig azt is tanúsítják, hogy
a lap indításában is részt vett. Kassák fiatal költő barátjától, Elek Alfrédtól
szerzett tudomást a folyóiratról. „Új lap fog megjelenni — idézi Kassák Elek
Alfrédot — . . . Renaissance lesz a címe, Zigány Árpád és Révész Béla fogják
szerkeszteni, szocialista tendenciájú lap lesz, ahol majd mi is szóhoz juthatunk.
Én már adtam is verseket Révésznek, menj fel hozzá te is, biztosan tőled is
közöl valamit"19
Kabos Ernő Révész szépírói és irodalomszervezői munkásságát elemző írásaiban20 joggal tulajdonít kiemelkedő jelentőséget Révész ez utóbbi tevékeny15

Fenyő Miksa i. m. 40. 1.
Bíró Mihály (1886—1948) festő, grafikus, szobrász. Osztályharcos tevékenysége folytán az új, szocialista festészet előfutáraként tartjuk számon. — A Független
Magyarország
szokásos ismertetőjében felhívja a figyelmet a „meglepően szép, művészies" címlapra. (11. évf.)
(1911) 19. sz. jan. 22. 15. 1.
17
Független Magyarország. 10. évf. (1910) 115. sz. máj. 15. 22. 1.
18
Uo. 10. évf. (1910) 167. sz. júl. 14. 13. 1.
19
Kassák Lajos: Egy ember élete. Bp., Magvető. 1966. 586. 1.
20
Révész Béla: Velük, értük. Bp. 1961. Kabos Ernő előszava; Kabos Ernő: A Népszava
Olvasótára 1907—1908-ban. Bp. 1962. 14—59. 1.; Kabos Ernő: Révész Béla: Arcképek a magyar szocialista irodalomból. Bp. 1967. 28—39. 1.
18
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ségének. „Valami egészen egyedülállót, nagyot akart teremteni a magyar irodalomban: létre akarta hozni az újratörő polgári irodalom és a születő proletárirodalom szintézisét — a szocializmus jegyében — írja Kabos. — . . . a nagyszabású, de az adott történelmi körülmények között mélységesen irreális programból, ami megvalósulhatott — tiszteletre érdemes, az irodalomtörténet és a
munkásmozgalom története számára egyaránt feljegyzésre méltó."21 Ennek az
ügynek szolgálatába elsősorban a Népszavánál folytatott működését állította.
Az elgondolásainak megvalósításához szükséges „proletár-jellegű" irodalmi és
művészeti folyóirat létrehozásának a feltételei nem voltak meg, így a Népszava
Olvasótárát mintegy folyóirat-kísérletnek tekintette, „ . . . későbbi folyóirata
a Renaissance csak bizonyos tekintetben jelenti ennek az elgondolásnak a folytatását."22
Milyen célkitűzések hívták életre a Renaissance-otl A hatvanhetes Magyarország megoldatlan kérdéseinek felszínre kerülése, a szociális átalakulás egyre
nyilvánvalóbb szükségessége, a haladó értelmiség aktivizálódása, a parasztság,
a munkásosztály szerveződése, egyre forradalmibbá váló hangulata — ezzel
egyidejűleg a Nyugat irodalmi forradalma, Ady szerepe és hatása óriási indulatokat ébresztettek, utat nyitottak szélesebb körre kiterjedő változásoknak.
A radikális értelmiség fórumai, a Huszadik Század, a Nyugat betöltötték a
maguk elé tűzött feladatot, s ha mindenfajta várakozásnak, igénynek nem tettek eleget (profiljuknál fogva nem is tehettek), példát adtak, továbblépésre
ösztönöztek.
A Nyugat voltaképpeni „negatív programjának" eredménye, következménye a Renaissance létrejötte. Kassák idézett feljegyzésében így ír: „új lap —
szemben a Nyugattal."23 Bölöni Az igazi Adyhzn hasonlóan vélekedik: „Épp
a Nyugat programtalansága miatt történt az is, hogy a háború előtti években
. . . egy Renaissance című erősen baloldali szemle indult "ы
A Független Magyarország 1910. karácsonyi melléklete „A kulcslyuk előtt.
Mi készül a magyar művészetben?" címmel kétszáz interjút közöl, ahol Zigány
így nyilatkozik: „Engem csaknem teljesen elfoglal a ,Renaissance'. . . . Szembe
akartam szállni a ,minden mindegy1 teóriájával, mely nem a lényeget tartja
fontosnak, hanem a formát, s ennek megfelelően dogmaként hirdeti azt az
abszurdómot, hogy az irodalom nem egyéb, mint az írás művészete, s a legnagyobb író nem az, aki nagy eszméket hoz, hanem az, aki szépen tud megírni
banalitásokat."2* Ez a nyílt szembehelyezkedés a l'art pour l'art-ral tehát egyik
lényeges célkitűzése. Élesen megkülönbözteti továbbá a Nyugattól a társadalomalakító tendencia. A kifejezetten politikai jellegre való törekvés Zigánynak
egy másik — a folyóiratról való elképzeléseit tükröző — megnyilatkozásából
derül ki. Nevezetesen az Adyt munkatársnak felkérő leveléből, melyet nem
érdektelen teljes egészében közölni. 1910. május 4-én írja:
21
22
23
24
25

Révész Béla: Velük, értük. I. m. 13. 1.
Kabos Ernő: A Népszava O l v a s ó t á r a . . . i. h. 28. 1.
Kassák i. m. 586. 1.
Bölöni György: Az igazi Ady. Bp. 1955. 281. 1.
Karácsonyi melléklet 47. í.
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„Kedves Uram,
régi ismeretséget újítok föl, a melyre ön talán már nem is emlékszik:
— nyolc évvel ezelőtt együtt dolgoztunk a ,Magyar Közélet'-be. De nem ezen
a réven fordulok Önhöz, hanem Révész Béla barátom biztatására: — jövök
pedig mindjárt avval a kéréssel, hogy olvassa el a mellékelt fölhívást, és aztán
kövesse Révész Béla példáját, és álljon ön is a mi lobogónk mellé amelyen már
ott van — egyebek között — a Méray-Horváth Károly meg a Jászi Oszkár
neve is.
Ne lepje meg ez a hirtelen megrohanás, minden előzetes bevezetés nélkül.
Nem csak az irányunk és a törekvéseink azonossága bátorít föl engem erre
a kérésre, hanem legkivált az is, hogy a ,Renaissance'-ban olyan arénát kínálhatok föl önnek, aminőt a ,Nyugat' — legalább ez idő szerint — nem nyújthat.
Én ugyanis politikát is csinálok a folyóiratomban: s mivel az Ön tehetsége
ebben az irányban is új szempontok szerint vág utat és hint világosságot a sötét
bourgeois-koponyákba, úgy vélem, hogy az Ön eszméinek most talán lappangó
politikai tőkéjét ebben a folyóiratban adhatná le.
Nehogy pedig félreértsen: — sietek hozzátenni, hogy amikor az Ön politikai és társadalmi tanulmányaira gondolok, ez nem azt jelenti, mintha én nem
oly igaz szívvel — sőt talán még nagyobb vággyal! — gondolnék az ön költői
munkásságára. Dehogy; hanem mivel nem tudom az Ön viszonyát a ,Nyugat'hoz, s mivel nekem fölötte fájna, ha Ön — ezen esetleges lekötöttségéből kifolyólag — megtagadná tőlem szíves támogatását: ágy véltem, hogy ha egyelőre és bevezetésképpen olyat kérek Öntől, a mivel a ,Nyugat'-nak úgy se tartozhatik, később, ha a mi összetartozásunk és barátságunk szorosabb lesz, bizonyára olyat is fogok kapni, amit eddig csak a ,Nyugat'-nak adott. Sőt talán
— ne vegye zokon ezt a kijelentést, amely csak az őszinte tisztelet és vágy megnyilatkozása — később az is meglehet, hogy ön egészen a miénk lesz, és fölemeli a ,Renaissancé'-ot oda, a hol én már gondolatban látni vélem, éppen az
Ön remélt támogatásának a segítségével.
Az első számunk május 10-ikén jelenik meg; ezt elküldöm Önnek — de
már most arra kérem, hogy a második számra tiszteljen meg valami írásával.
Május 15-ikén ha föladja, még jókor kapom: — s ezen nagyon óhajtott szívességért fogadja előre is kiváló nagyrabecsülésem és őszinte köszönetem kifejezését, amellyel vagyok igaz tisztelője Zigány Arpád.'m
Zigánynak a Nyugattal szemben kifejtett kritikáját — több mint fél évszázad távolából — sokkal inkább értékelhetjük a harcostárs türelmetlenségének, mint ellenséges megnyilatkozásnak. Az ellentétek27 távlat hiányában jelentékenyebbnek tűnhettek, de ma úgy látjuk a két folyóiratot, mint a korabeli
magyar élet olyan jelentős centrumait, melyek éppen vitáik vagy ellentéteik
folytán támogatták egymást és az általános fejlődést, a haladó gondolatot.
A füzeteket indító politikai cikken kívül az első két számban öt, illetve
négy politikai tartalmú tanulmánya helyett a harmadik számban már a társa26

Zigány Árpád — Ady Endréhez. 1910. máj. 4. MTA Kézirattár 1951/7. sz.
Ellentétre utal Zigány Árpád Kritika és szájaskodás c. cikke is (Renaissance. 1910.
II. XI. 25. 14. sz. 535—536. L), s Kassák i. m. 662. 1.
27
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dalomtudományi, szociálpolitikai írások kapnak nagyobb teret, változatosabb
tartalmuk, több problémát felölelő, szélesebb kitekintésük révén nagyon szerencsésen. Az ötödik számtól kezdődő Revue rovat is szorosan kapcsolatos az
aktuális politikai kérdésekkel. Elbeszélések, folytatásos regény vagy dráma,.
filozófiai, esztétikai, irodalomtörténeti tanulmányokkal és versekkel váltakozva
vezetnek át a Kritika rovathoz (irodalom, színház, képzőművészet és zene!)»
majd a Közgazdaság címmel jelölt rész (cikk, jegyzetek) zárja a füzeteket.
A lap politikai alapállását elsősorban Zigány Árpád cikkei határozzák
meg. Diplomata álnéven összesen 17 politikai tárgyú, ún. vezető cikket írt,
egy-egy szám élén.28 Néhány cím is rávilágít témáinak jellegére és irányára:
Osztályuralom vagy népparlament?, Aggasztó alkudozások,
Kalandor-politikar
Obstrukció a választójogért. Az általános, egyenlő és titkos választójog megvalósításáért folyó harc alkotta írásainak gerincét. Minden cikk ennek a követelésnek a jegyében fogant, bármilyen részletkérdést is tárgyal, mert „egyedül
ez a reform hozhatja meg a társadalmi békét, a politikai egyensúlyt. . "™ Írásai
a Nemzeti Munkapárt, Khuen Héderváry és Tisza István politikájának éles
bírálatai, a feudális nagybirtok, az üres közjogi jelszavak elvetése. Zigány rámutat a politikai következetlenségekre: Tisza számára egyrészt a nemzetiségi
kérdés is csak eszköz a választójogi reform háttérbeszorítására, 30 másrészt Tisza
nyíltan izgat a választójog ellen, sőt harcias táborba tömöríti az agrár-feudális
elemeket, „tehát ugyanazt az ellenséget, amelynek letörésére Khuen gróf a választójoggal vállalkozott."31 Khuen csak „simább modorú és kedélyesebb" Tiszánál, nála alattomos cinizmus az, ami durva szilajság Tisza Istvánnál. 32 A századforduló óta az általános titkos egyenlő választójog körüli harcot tekintették
fő politikai követelésüknek az ellenzéki pártok, ez hozta össze a polgári radikálisok csoportját a szociáldemokrata párttal. Az adott politikai helyzetben
valóban sorsdöntő fontosságú a választójogért folytatott küzdelem.
Zigánynak a Renaissance-hzn kifejtett politikai elvei azonban nem egyértelműek. Progresszív követelései keverednek a trónörökös politikájának elfogadásával, Ferenc Ferdinánd „magyarság-szeretetének" hirdetésével.
„A magyar nemzet érdekei azonosak a trónörökös politikájának
érdekével"
— írja Zigány. Az a tény, hogy a trónörökös általános és egyenlő választójogot
akar Magyarországon — azaz a demokratikus elemekkel szövetkezik — mondja
— „vaslogikával igazolja", hogy a demokratikus program kitűnően összevág.
a dinasztia iránti hűséggel.33 „A választójog reformja . . . nemcsak azért aktuális és sürgős, mert a nemzet milliói követelik, hanem legfőképpen azért is, mert
eminens érdeke a dinasztikus politikának.,"34 Ez a dinasztiahűség csak Ferenc
28
A II. köt. 13. száma az egyetlen, ahol nem az ő, hanem Méray-Horváth Károly írása,
indítja a füzetet.
29
Diplomata: Erősdy az országos politikában. R. II. IX. 10. 9. sz. 5. 1.
30
Diplomata: Aggasztó alkudozások. R. I. VIII. 10. 7. sz. 585—591. 1.
31
Diplomata: A trónörökös politikája. R. II. X. 25. 12. sz. 300. 1.
32
Diplomata: „Reneszánsz-politika". R. 1911. II. évf. I. 10. 1. sz. 5. 1.
33
Diplomata: A jövő Magyarországa I. és II. R. I. V. 25. 2. sz. 95. 1. és R. I. VI10. 3. sz. 220—221. 1.
34
Diplomata: Az utolsó kötelesség. R. II. IX. 25. 10. sz. 106. 1.
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Ferdinánd politikájának elfogadásában érvényesül Zigány részéről. Nyolcvan
év mérlege című cikkében elítéli az öreg uralkodó kritika nélküli magasztalását, politikai hazugságnak tartja, hogy a kettős monarchia népei összeforrnak
az egységes dinasztikus hűségben.
Zigány látásmódja sajátságos ellentmondásokat tartalmaz, mert míg az
igazi, sürgető megoldást követelő kérdések foglalkoztatják, a kibontakozást
veszélyes úton keresi. Fenyő Miksa idézett emlékezésében így ír erről: „Akkoriban azt beszélték, hogy a lapnak valamelyes köze van Ferenc Ferdinánd trónörökös politikai koncepciójához, de hogy ez miben nyilatkozott meg, a trializmus kérdésében-e, vagy egy gyökeres választójogi reformban, nem tudnám megmondani."^ Többet mond Kardos Pál Nagy Lajosról írt monográfiájában:
„Ez a rövid életű folyóirat különös, kétes szerepet tölt be akkori irodalmi és
politikai életünkben. Egyfelől helyet ad a legbaloldalibb, sőt forradalmi megnyilatkozásoknak . . . Másfelől a Renaissance' Tisza Istvánnál is hatvanhetesebb nézeteket hirdet; olvadozik az uralkodó ház iránti hódolattól. Suttogták
róla, hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös áll a háta mögött, a magyar függetlenségi törekvés esküdt ellensége. Annyi kétségtelen, hogy a Renaissance azt
a bécsi politikát szolgálta, amely a polgári radikálisokat és a szocialistákat
akarta kijátszani a függetlenségi követelések ellen."36
Ferenc Ferdinánd valóban nagyszabású reformtervekkel igyekezett a birodalom kormányzásába avatkozni, a „magát mellőzöttnek érző trónörökösök
sertödékeny türelmetlenségével" „Programját sajátos módon a föderalizálás és
demokratizálás eszközeivel, mintegy taktikai lépcsőfokokon keresztül gondolta
megvalósítani. Mindenekelőtt a dualizmus felszámolását, Magyarország nemzetiségek szerinti föderalizalását és a választójog kiterjesztését vette tervbe gyakran módosuló, eléggé zavaros politikai elgondolásaiban."37
Figyelemre méltó ezzel kapcsolatban Dömötör Mihály Ferenc Ferdinánd
politikája c. könyvének az a fejezete, melyben beszámol a trónörökös 1912-es
— tehát a Renaissance megszűnése utáni — lapvásárlási kísérletéről. Idézi egy
Ferenc Ferdinánd köréhez tartozó politikus visszaemlékezéseit: „ . . . valamely
nagyobb osztrák szabadelvű újság megvásárlását határozták el, . . . Ferenc Ferdinánd tudta, hogy könnyebben képes érvényesülni, ha homályban marad.
Ezért a főherceg előtt lebegő sajtóorgánumnak mindenekelőtt az lett volna a
feladata, hogy a főhercegtől látszólag teljesen függetlenül . . . oly közvéleményt
teremtsen, amely . . . a jövendő császár gondolatmenetével
megbarátkozik."38
A könyv más adatai is arról győznek meg, hogy Ferenc Ferdinánd elsőrendű
jelentőséget tulajdonított politikai terveiben a széles körű sajtópropagandának.
A bécsi Zeit anyagi nehézségeire épített terv megbukott ugyan, de valószínű,
hogy nem ez volt a trónörökös első ilyen irányú lépése a Monarchia területén.
Tanulságos szempontunkból az is, hogy egy elveiben helyes nemzetiségi politika és a széles tömegek rokonszenvére érdemes általános választójog beveze35
M
37
38
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Fenyő Miksa i. m. 40. 1.
Kardos Pál: Nagy Lajos élete és művei. Bp. 1958. 40. 1.
Magyarország története. II. köt. Bp. 1964. 198. 1.
Dömötör Mihály: Ferenc Ferdinánd politikája. Bp. 1937. 88—89. 1.

tése lettek volna a „taktikai lépcsőfokok" a Monarchia népeit könyörtelenül
alávető „Grossösterreich" megvalósításához.
H a a Reríaissance-ot próbáljuk behelyettesíteni Ferenc Ferdinánd politikai működésébe, tehetjük ezt annál is inkább, mivel Zigányról — hiszen a rosszhiszeműséget kizártnak tartjuk — nem tételezhetünk fel olyan éleslátást, amelylyel esetleges eszközszerepét felismerte volna. A lap megszűnésének körülményei is a függőségre engednek következtetni. Amennyiben Ferenc Ferdinánd
állt a folyóirat mögött, elegendő okát találhatta a lap megszüntetésének, mert
a Renaissance — köszönhető ez nagyszerű írógárdájának is — nem váltotta be
az esetleg hozzá fűzött reményeket, s nem pusztán egy kétes politikai akció
eszköze volt, hanem a Nyugat rövid életű, de tiszteletre méltó versenytársa,
a magyar társadalmi megújulásért vívott művelődéspolitikai küzdelem egyik
irodalmi eszköze.
Az érdeklődés középpontjában levő politikai kérdések megvilágítására
törekedett a többi politikai cikk írója is. Zigány nyilvánvalóan olyan munkatársakat választott, akik alapvető politikai programjában támogatták. Néhány
külpolitikai témát tárgyaló cikk mellett koncepciójuk közös vonása az általános, egyenlő és titkos választójog fontosságának hangsúlyozása. Gördülékeny
és szuggesztív erejű írások, olvasmányos stílusukkal lekötik a politika iránt
kevéssé érdeklődő olvasót is. A polgári radikálisok jelentős alakjai szerepelnek.
Méray-Horváth Károly öt nagyobb tanulmánnyal jelentkezik,39 hangsúlyozva,
hogy a politika nem mesterkedés, nem „privát okoskodások szerint mozog",
s a bajokért az országos méretű tudatlanságot teszi felelőssé. Jászi Oszkár,
Szende Pál, Rácz Gyula, Lánczi Jenő,40 Kunfi Zsigmond egy-egy politikai írással szerepel, Kunfi kritikát is ír a folyóiratba, s cikket közöl a katonai nevelés
problémáiról, korabeli helyzetéről.41
A szocializmussal való rokonszenvet tükrözik, a társadalmi visszáságok,
igazságtalanságok leleplezését szolgálják a szociálpolitikai írások, a Revue rovat
cikkei. írói neves vagy kevésbé jelentős, de harcos tagjai a magyar irodalomnak
és közéletnek. A Népszava, a Huszadik Század, a Nyugat, a Szocializmus egyidejű cikkírói, eleven, aktuális témaválasztással és szenvedélyes stílusukkal teszik
a Renaissance-ot a radikális törekvések szabad fórumává.
Figyelemre méltóak Bresztovszky Ernő cikkei,42 s a botrányos közigazga39
Méray-Horváth Károly ekkor a Társadalomtudományi Társaság alelnöke. A társadalom biológiai törvényszerűségei felfedezőjének hirdette magát, s csalhatatlannak minősített
jóslásokba bocsátkozott e törvényszerűségek alapján. (Pl. Az országos vész. R. I. V. 10.
1. sz. 18—26. 1.)
40
Rácz Gyula (1874—1948) statisztikai és közgazdasági író. A Társadalomtudományi
Társaság és a Huszadik Század egyik megalapítója, politikai, választójogi, adózási és várospolitikai kérdésekkel foglalkozott. — Lánczi Jenő (1875—?) ügyvéd, szociológus, a Nyugat
és a Huszadik Század cikkírója, társadalomtudományi, szociálpolitikai tanulmányokon kívül
filozófiai kérdések is érdeklik.
41
Kritikája: Szilágyi Géza Lepel nélkül с novelláskötetéről: R. I. VI. 25. 4. sz. .396—
398. 1. — Cikke: Tizenhárom nap. — Revue. — R. I. VIII. 10. 7. sz. 633. 1.
42
Pl. Romok alól. — Revue. — A munkaadók hibájából történt halálos balesetekről.
(R. I. VII. 10. 5. sz. 451. 1.) A tudománnyal és élettel szembekerült iskolát, az avult nevelési
módszereket bíráló tanulmánya: Olga, VIII. gimn. o. tan. — Revue. — 1911. I. 25. 2. sz.
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tási viszonyokról, a szakmai tudatlanságról, a mindent megbénító „lelketlen
panamák beláthatatlan szövevényeiről" tudósító Erdélyi Viktor írásai.43 Pogány
József44 a kormány végzetes mulasztásait bírálja a kolerajárvány elhárítása
terén. Nem orvosi kérdésről, hanem állami, közigazgatási, társadalomtudományi, szociálpolitikai problémáról van szó. Megtalálja a magyarázatát a járvány
elharapózásának; a kolera elleni eszközök: „. . . küzdelem a tudatlanság, a tisztátalanság ellen, harc a lakásnyomomsággal és végső soron a szegénység, a proletársors ellen hegyeződö háború. Ezektől fél a kolera . . ., de ezektől fél . . .
maga a kormány is."45
1910 júniusában a szociáldemokrata pártszervezetek több ezer statisztikai
ívet osztottak szét a lakók között a lakásuzsora elleni akció folyamán.
A Renaissance gyors és egyértelmű állásfoglalását bizonyítja a szociáldemokrata Szabados Zádor cikkének közlése. „Nem lehet és nem szabad önmagára
hagyni a munkásságot e nehéz küzdelemben. Az öntudatos, gondolkodó polgárság nagy tömegének is meg kell mozdulnia, míg nem késő." A város hihetetlen lakásnyomorának okait és következményeit ismerteti, döbbenetes statisztikai adatokat és tényeket hoz nyilvánosságra.46
Vezető politikusok, felháborító visszaélések leleplezésén kívül egyéb kényes kérdések is terítékre kerülnek a folyóirat e rovatában. Szabados egy másik
írása a magyar királyi államrendőrség kitűnőségéről szóló mesét cáfolja, durva
sértések, verések példáit sorolja fel, melyek nem kímélik a polgárságot sem,
„. . . de brutalitásukat különösen a munkásság és a szocialisták nyögik.""
Bátor publicisztikája mellett a folyóirat hangsúlyozottan törekszik elméleti kérdések tisztázására, nagy helyet ad a társadalomtudományi tanulmányoknak és cikkeknek.
A spanyol egyházpolitikai harcokkal kapcsolatos cikkeket általános érvényű megállapítások közlésére is felhasználják. „. . . Egyetlen értékes politikai elvet, . . . egyetlen egy tudományos felfedezést . . . nem termelt a modem
élet, — írja Lánczi Jenő —, amelyet az egyház meg nem tagodott vagy átok alá
nem vetett volna."49, Prohászka eszméinek részletes elemzése nélkül a katolikus
nagygyűlésről szóló beszámolóban kifejtik a cikkírók az Apponyi Albert és
Prohászka közötti különbséget. Prohászkát „bíboros Marxnak" neveznék legszívesebben, meggyőződésének őszinteségéért, a társadalmi rend jogtalanságai43
Szakértők. — Revue. — R. II. XII. 25. 16. sz. 695—701. 1. — A halandóság, az
éhtífusz, a tüdővész meg Tisza István gróf, stb.
44
Pogány József (1886—1938) a jelentős marxista író, szerkesztő, kritikus, a Renaissance
állandó, egyik leggyakrabban szereplő munkatársa. A Világ, a Friss Üjság, a
Népszava,
a Szocializmus, a Huszadi Század cikkírója.
43
Pogány József: Kolera, kormány, közegészségügy. — Revue. — R. II. X. 10. 11. sz.
259—268. 1.
46
Szabados Zádor: A budapesti lakásuzsora és a házboykottok. R. I. VIII. 25. 8. sz.
749. 1. és R. II. IX. 25. 10. sz. 184. 1. — Az I. köt. 5. számában (468—475. 1.) Pogány Lakásprobléma és lakáspolitika címmel szintén foglalkozott a kérdéssel.
47
Szabados Zádor: A bp.-i m. kir. államrendőrség. — Revue. — 1911. L ICL 1. sz.
47—58. 1.
48
Lánczi Jenő: A spanyol kultúrharc. R. I. VII. 25. 6. sz. 531. L

210

nak és az önző osztályérdekeknek a felismeréséért méltányolják.4" A folyóirat
azt a meggyőződést vallja, hogy a szabadelvű teológia éppen olyan nonszensz,
mint a tételeit örökérvényűnek kimondó tudomány.
A számottevő politikai erőként jelentkező magyar munkásmozgalom bemutatását is szükségesnek tartja a lap. A politikai és társadalmi kérdésekkel
behatóbban foglalkozó emberek nagy része sincs tisztában olyan alapfogalmakkal, mint a szakszervezet és a szociáldemokrata párt közötti különbség. A munkásság szervezeteivel ismertet meg a Szocializmus, kultúra és még valami с
cikk.50
A modern életeszmény megteremtése érdekében foglalkozik a Renaissance
a társadalmi élet különböző megnyilvánulási formáival. „Mikor fogjuk végre
felismerni, hogy sok mindennel, ami megváltozott, megváltoztak a kifejezési
eszközeink is" — teszi fel a kérdést Relle Pál.51 Minden kor és társadalmi osztály megtalálja a neki való nagy ünnepnapokat. A munka ünnepei lesznek ezek
az új ünnepnapok, a régi céhek ünnepeihez hasonlatosak, melyek a „büszke
szolidaritás megható vallomásai" voltak, „ujjongásuk csak a mi munkásaink
május elseji mulatságaiban visszhangzik tovább"62
A több évtizedes polgári fejlődés következtében kialakult osztálytagozódás felismerését tükrözik a magyar intelligencia, a magyar polgárság helyzetét elemző írások. A magyar polgárság kritikáját adja, a munkásosztály erősödő szerepét hangsúlyozza Gergely Győző tanulmánya, 53 de szocialista szemlélete ellenére a polgári Magyarországot tekinti a jövő Magyarországának, noha
ennek kivívását a munkásságtól várja.54
A magyar értelmiséggel a későbbi évtizedekben sokat foglalkozó írások
alapgondolatát már Rónai Zoltán itt megjelent cikkében fellelhetjük. Felismeri
történelmi helyzetéből fakadó kettősségét, s megállapítja: „Nyomasztó
viszonyaink közt biztató érzés, hogy a nem hivatalos szépirodalom, tudomány és
sajtó, a szó legtágabb értelmében vett szabad tanítás révén, kezünkben van az
eszköz, amellyel elősegíthetjük a kulturális érzékenység növekedését, azt a folyamatot, amelynek segítségével a mai értelmiség vegetatív típusából a modern
kultúrember alakja válik ki."55
49
Benda Jenő—Zigány Árpád: Silhouettek a katholikus nagygyűlésről. R. II. XI. 25.
14. sz. 522—526. 1.
30
Szabados Zádor fent jelzett cikk R. II. X I I . 25. 16. sz. 703—711. 1.
51
Relle Pál (1883—1955) képzőművészeti kritikákkal kezdi működését, az Egyetértés
és az Űjság munkatársa. Neves színikritikusa korának (Világ, Magyar Hírlap), a Renaissance
állandó munkatársa. — Temetések. R. I. VI. 10. 3. sz. 297. 1.
52
Nádai Pál (1881—1945): Új ünnepnapok. R. I. VI. 25. 4. sz. 362—367. 1.
53
Gergely Győző (1877—1945), (a Független Szemle c. szocialista lap szerkesztője,
a Népszava külpolitikai rovatvezetője is volt): A magyar polgárság és polgári Magyarország.
R. II. IX. 25. 10. sz. 197—200. 1.
54
A proletárságnak a társadalmi fejlődés folyamán való egyre nagyobb jelentőségét
hangsúlyozza Pogány József Rodolphe Broda und Julis Deutsch: Das moderne Proletariat с.
1910-ben Berlinben megjelent tanulmányát ismertető írásában. (R. I. VII. 25. 6. sz. 572—
574. 1.)
35
Rónai Zoltán (1880—1940), ügyvéd, szociológus, szocialista író és politikus, a Népszava, a Szocializmus, a Huszadik Század munkatársa, a Társadalomtudományi Társaságnak
is volt titkára): A magyar intelligencia. R. I. VIII. 25. 8. sz. 720. 1.
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A sajtó szerepével és hatásával egy rövidebb50 és egy terjedelmesebb cikkben is foglalkozik a Renaissance. Amit Lengyel Ernő a vidéki sajtóról mond,
általánosan is érvényes. A legtiszteletre méltóbb tartózkodás mellett a legszemérmetlenebb megvásárolhatóságot, a legeurópaibb felvilágosodottság mellett
a legundorítóbb nyegleséget és léhaságot lehet tapasztalni. 57
Szenvedélyesség és ironikus hangvétel — tömören ez jellemzi a közgazdasági rovatot. Fodor Oszkár felhívja a figyelmet az iparosodás fontosságára, az
általános választójog előnyös gazdasági következményeit jelzi, a magyar gazdaságpolitika aktuális kérdéseit vizsgálja. A folyóirat közgazdasági jegyzetei időszerű, rövid közleményeket, napisajtó-szerű híreket adnak, egy-egy probléma
puszta felvetése kommentár nélkül is progresszív állásfoglalást tükröz. A „Közgazdaság" részeként indítja meg a szerkesztőség a Pesti karrierek című rovatot
a 8. füzetben. Idézünk a bevezetőből: „Nálunk mindenki szegyenli a múltját,
mindenki buzgón rejtegeti karrierje kialakulását. S mi azt írjuk meg, amit ők
eltitkolnak, mert a mi nyomorúságos gazdasági viszonyaink közepette még ezek
a kis karrierek is érdekesek, tanulságosak lehetnek."™ A spekulációk és csalások
kíméletlen gúnnyal, szellemességgel és megbízható adatokkal való leszögezése
úgy látszik túlságosan merész és egyértelmű volt az érdekeltek számára, a rovattal ugyanis a 13. számban találkozunk utoljára.
A Renaissance rövid élettartamához képest meglehetősen széles és állandó
írógárdára támaszkodott, s hamarosan munkatársainak tudhatta a magyar irodalom legtehetségesebb, legismertebb rétegét. A már említett szerzőkön kívül
Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Bálint Lajos, Bánóczi László, Berde
Mária, Bíró Lajos, Bölöni György, Csécsi Imre, Cserna Andor, Dutka Ákos,
Ernőd Tamás, Erdős Renée, Farkas Antal, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes,
Kassák Lajos, Komját Aladár, Kosztolányi Dezső, Kürthy György, Lázár Béla,
Ligeti Ernő, Lukács György, Miklós Jenő, Miklós Jutka, Mohácsi Jenő, Nagy
Lajos, Németh Andor, Peterdi Andor, Somlyó Zoltán, Szebenyei József, Szilágyi Géza, Szini Gyula, Várnai Dániel a leginkább említésre méltók. Közülük
— mint látni fogjuk — nem egy állandó munkatársa a folyóiratnak. Egy-egy
alkalommal szólal meg Ignotus, Schöpflin, Kaffka Margit, Vészi József, Kernstok Károly, Fényes Adolf, Iványi Grünwald Béla, Gárdos Mariska, Wallesz
J eno.»
A névsor előkelő, önmagában is sokatmondó. Látható, hogy a Nyugatgárda tagjai alkotják magvát (a kevésbé jelentős szerzők, mint pl. Telekes Béla,
Boross László is a Nyugat egyidejű szerzői), sokan közülük a Népszava Olvasótára (1907—1908) munkatársai voltak, írnak a V*7<zgba, a Független Magyarországba., a Budapesti Naplóba, a Népszavába, az 1911-ben induló Aurórába..
Munkatársainak jó része pályájának kezdetén áll. Somlyó, Bölöni 28,
Babits, Juhász Gyula, Relle Pál, Nagy Lajos 27, Bánóczi László, Balázs Béla
26 éves, Cserna Andor, Kosztolányi, Lukács György 25, Miklós Jutka, Mohácsi
5fi

Bócz Bálint: Jegyzetek az úiságkritika pszichológiájához. (Űjságüzlet és újságkritika.)
R. II. XII. 25. 16. sz. 691—695. 1.
57
Lengyel Ernő: A vidéki sajtó szociológiájához. R. II. IX. 10. sz. 33—40. 1. és
IX. 25. 10. sz. 154—164. 1.
M
R. I. VIII. 25. 8. sz. 776. 1.
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Jenő, Bálint Lajos, Pogány József 24, Kassák, Kosztolányi 23, Komját Aladár,
Ligeti Ernő, Németh Andor csak 19 esztendős. Az a frisseség, lendület, ami
életkoruk velejárója, elevenné teszi a folyóirat egészét. Irodalomtörténeti jelentőségűvé lett Kassák felfedezése, illetve Komját Aladár első közlése.
Hogy milyen nagy fontosságú volt Kassák számára a Renaissance-ban való
megjelenés, az életrajzi vallomásából is kiderül. Nehezen szánta rá magát, hogy
Révészhez elmenjen. Végül úgy döntött, hogy ugyanazokat a verseket viszi,
amiket Osvát visszaadott. „Ha csakugyan költő vagyok, akkor győzni fogok"
— írja. Révész barátságosan, közvetlenül bánt vele, már ezért is hálát érzett.
Révész felkeresése után röviddel posta várja otthon. „Mind a két dolgot a
Renaissance szerkesztőségéből kaptam. Elküldték az új lapszámot, a levelel
pedig a szerkesztő írta. Azt írja, hogy a verseimet megjelentette, s örül neki,
hogy egy kiváló, új tehetségnek ennyiben a segítségére lehet. S még mást is írt,
szép meleg szavakkal, s olyan bizalmasan, mintha barátja lennék. Kéri, hogy
továbbra is dolgozzam a lapba s így fejezi be: Üdvözli őszinte nagyrabecsülő
híve, Zigány Árpád. . . . Alig akarok hinni a szemeimnek. Finom papirosra
nyomtatott, szép lap, olyan mint a Nyugat, vagy talán még szebb. S mind komoly, jelentős nevek. . ."59 A Renaissance-ban megjelenni rangot jelentett,
Schöpflin a Vasárnapi Újságban már mint ismert nevet fogadja a költőt. Az
első évfolyam 5. számában jelent meg Kassák három szonettje (Rokon tüzek,
Zsoltár, Firenzei szonett) és két szabad verse (Hajnali könnyek, Árva ember
öröme)60 „Ezeket a verseket egy 23 éves vasmunkás írta" felirattal. Ez a jelzés
rosszul esett Kassáknak, nem a dicséretet, a figyelem felkeltését látja benne,
hanem „elnézésre intést".
A 8. füzetben jelentkezik először a nyilvánosság előtt a magyar szocialista
irodalom egyik első képviselője, Komját Aladár Élet-unalom című versével.
Valódi költői arca később, éppen Kassák folyóirataiban, a 7Vííben és a Mában
bontakozik ki. Waldapfel József hangsúlyozza Komjátról írott tanulmányában,
hogy nem véletlenül szólalt meg először „a Nyugat radikálisabb, a szocializmussal rokonszenvező párjául indult Renaissance című folyóiratban"'.61
A lap legkövetkezetesebben szerepeltetett költője Balázs Béla; 12 verse
jelenik itt meg. Sajátos, a legősibbet és legmodernebbet egybeolvasztó költemények, melyek későbbi vallomása szerint lázadások voltak a környező világ
üressége és irrealitása ellen. S hozzátehetjük: mintegy megvalósulásai, illusztrációi Lukács György éppen e lap hasábjain kinyilvánított esztétikai elveinek.
A szerkesztő láthatóan éreztetni is kívánja eszmei-filozófiai összetartozásukat.
,,. . . A lírából ki kell hogy zárva legyen az egész világ minden cselekvésével
és eseményével, hogy az érzés, megfogható tárgy nélkül, önmaga körül forogva»
5D
Kassák i. m. 645—656. 1.
«o 1910. VII. 10-én, nem pedig 1912-ben, mint az Irodalmi Lexikon (I. köt. 595. 1.)
írja: „...igazi
feltűnést ... csak a Renaissance с. folyóiratban közzétett szabadversei
keltenek (1912)" — A folyóirat 8. számában (713—714. 1.) Tavaszi bánat, Szüretidőben,
Szonett
egy gyermekkori képemböz, Paloták alatt című versei jelennek még meg.
61
Waldapfel József: Komját Aladár helye irodalmunk történetében. MTA I. Oszt.
Közi. XV. köt. 1960. 303. 1.
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önmagában nyugodhassék . . . " — olvashatjuk Lukács tanulmányában" 2 — s néhány oldalnyira Balázs Béla Szeretnélek megvédeni tőlem c. gyönyörű verse
ezt az eszményt példázza.63
A Nyugat által nem egészen befogadott másik költő Somlyó Zoltán —
a népies-szecessziós hangon már túljutva — három verssel szerepel, köztük
induló korszakának egyik legjellegzetesebb darabjával, a Délelőtt-te\. Kötettel
a hátuk mögött jelennek meg a folyóiratban Juhász Gyula, Babits és Kosztolányi néhány verssel,64 a két utóbbi műfordítással is. A többi holnapos (Ernőd,
Dutka, Miklós Jutka) versein még a századforduló mélabús hangulata és Ady
hatása érződik.
Több szempontból is említésre méltó Karinthy költői jelentkezése. Az érzelmes, sőt érzelgős költészet korszakából külön szólamként emelkedik ki
intellektuális hangvétele. Vérmező, 795, május címmel jelenik meg a folyóirat
7. számában azóta Martinovics címen ismert verse.65
A szocialista költészet egyik korai képviselőjének, Peterdi Andornak a versei aktuális témákat érintenek, politikai tartalmat közölnek, nem túl magas
művészi színvonalon.66 Az erőteljesebb egyéniségek, Erdős Renée, Németh Andor, Mohácsi Jenő, Berde Mária versei sem többek sztereotip érzéseket kifejező,
a korabeli divat szerint készült játékosnak mondható soroknál. A folyóiratban
alighanem a versválogatás a legesetlegesebb.67
A lap prózai anyagában még élesebben tükröződik a század elejére jellemző modor, a különböző stílusok, a realizmus, a szimbolizmus, a naturalizmus, az impresszionizmus és a szecesszió egymás mellett élése. A novellák a kor
tüneteit jelzik, javarészt társadalmi kérdéseket feszegetnek. Visszatérő témák
a kivándorlás, a tüdovész, a vérbaj, a „cseléd-kérdés", azaz a szegénység problémái. Itt érvényesül legerősebben Révész Béla hatása, válogatása tökéletesen
fedi saját írói világát. Pogány Béla, Fráter Aladár, Csécsi Imre és mások —
többnyire jól sikerült — novellái mintha csak variánsai lennének egy-egy Révész
novellának. A testi szerelem merész ábrázolása is feltűnik, az érzelmi izzás,
olykor erotikum keveredik a romantikus, szentimentális motívumokkal.
62

Lukács György: Charles-Louis Philippe. R. II. X. 10. 11. sz. 236. 1.
R. II. X. 10. 11. sz. 239. 1.
84
Juhász Gyula jelentősebb versei közül a Yöldanyámix, Kosztolányi A szegény kisgyermek panaszai-hói közöl részleteket többek között.
м
R. I. VIII. 10. 634—640. 1. Az Irodalmi Lexikon (I. köt. 585. 1.) így ír a versről:
„ . . . ekkor [1908-ban] már készen állnak másfajta alkotásai is, pl. Martinovics с elbeszélő
költeménye, teljes terjedelmében — forradalmi tartalma miatt — csak 1947-ben jelenhetett
meg." Az 1947-ben Martinovics címen önállóan kiadott (Űj Idők Irodalmi Intézet Rt. Singer
és Wolfner) kötetben egy-két jelentéktelen interpunkciós és szóhasználat változástól eltekintve a folyóiratban megjelent változat található (sőt, a második, leíró versszak az 1947-es
kötetben nincs meg), tehát ez a megállapítás téves, Karinthy első jelentős költeménye — teljes
terjedelmében jelent meg a Renaissancc-h&n.
w
Amit a kalászok beszélnek. R. I. 4. sz. 348. 1.
67
Majthényi György, Szebenyei József, Ádám Böske, Elek Alfréd, Komját Marcel, N I L
(Rozsnyai Kálmánné Dapsy Gizella). György Oszkár, Szilágyi Géza, Madarász Emil, Vértessy Gyula, Halász József, Büky György, Telekes Béla, Láng Jenő, Rózsa Ferenc, Forbáth
Sándor verseit közlik.
63
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A szocialista széppróza kezdeti művelői közül Gárdos Mariska jelentkezik egy gyengébb, s Farkas Antal egy — szegényparaszti témájú — sikerültebb
elbeszéléssel.68
Folytatásokban jelent meg Révész Béla A bestia című hosszabb elbeszélése,
s Régi novellák összefoglaló cím alatt a 10. füzet kivételével egy-egy novella
minden szám élén, közvetlenül Zigány vezetőcikke után. Magas művészi szinten kapnak hangot írásaiban a szociális problémák, az elesettek, szerencsétlenek sorsa, konfliktusai. A Népszava prózaíróinak hasonló és jó szándékú, de
színtelen kísérleteivel nem vethető össze, azok szűk körű naturalizmusán magasan túlemelkedve vált már a tízes években Révész a magyar szocialista irodalom legjelentősebb előfutárává.
Szini Gyula A lakáj című drámája nem éri el novelláinak színvonalát.
E dráma közlésével a szerkesztők a társadalmi mondanivaló kedvéért engedményt tettek a művészi érték rovására.69 Aktuális témát érint Bíró Lajos A gyökerek című drámája is,70 de jelentősebb A szolgák országa című regényvázlatának megjelentetése.71
A prózában különleges színfoltot jelentenek Balázs Béla írásai. Két novellája jelent meg a Renaissance-Ъап, közülük a Történet a Lógody utcáról, a tavaszról, a halálról és a messzeségről12 életművének is egyik legszebb darabja,
a Művészet, a Halál, a Szerelem-motívum legsikerültebb feldolgozása.
Nagy Lajos Egy délután a Grün irodában című elbeszélésének közlése7,1
ismét a Renaissance irodalompolitikáját dicséri. Sokan idézik f ö l e kitűnő írás
megjelenésének előzményeit. Ebben az esetben is az történt, hogy Osvát visszautasította a novellát, azzal az indokolással, hogy „nem művészet a társadalom
arcába köpni". Révész nemcsak súlyos társadalmi mondanivalóját, hanem magas művészi értékét is méltatta. Az 1913-ban a Szobalány címen kiadott Nagy
Lajos kötet címadó novellája Hónapos szobában címmel jelent meg a folyóiratban, 74 melyet Kardos Pál feltételezése szerint „a Nyugat bizonyára a már
ismert okból nem közölt".15 Említésre méltó, hogy Nagy Lajos, bár mindvégig
egyik legszorgalmasabb munkatársa maradt a Nyugatnak, a Renaissance-ot
jobb lapnak tartotta. 76
A folyóirat jelentékenyebb magyar prózai közleményeivel szemben a külföldi irodalomból a költészet emelkedik ki. Strindberg két elbeszélésétől eltekintve versek képviselik a világirodalmat, értékes válogatásban. Három elbe68

Gárdos Mariska: Kilenc hónap. R. 1911. I. 25. 2. sz. 109—119. 1. Farkas Antal:
Az eperfa. R. I. VI. 25. 4. sz. 370—374. I.
69
R. I. VII. 25. 6. sz. 522—528. 1., VIII. 10. 7. sz. 611—620. 1.
70
R. II. IX. 10. 9. sz. 6—20. 1., IX. 25. 10. sz. 128—147. 1., X. 10. 11. sz. 240—
251. 1.
71
R. I. V. 25, 2. sz. 106—119. ., VI. 10. 3. sz. 222—234. 1., VI. 25. 4. sz. 320—
334. 1.
72
R. II. IX. 25. 10. sz. 110—128. 1.
73
R. I. VII. 10. 5. sz. 452—468. 1. Részletes elemzését 1. Kardos Pál: Nagy Lajos élete
és művei. Bp. 1958, 32—36. 1.
74
R. II. IX. 10. 9. sz. 59—71. 1.
75
Kardos Pál i. m. 78. 1.
78
Gellért Oszkár: Levelezésem a kortársaimmal. Bp. 1955. 18. 1.

215

szelő költeményt közöl a folyóirat: Heine Atta Trolijának első magyar fordítását, Karinthy tolmácsolásában, Byron Mazeppájit Kosztolányi átköltésében
és Wilde A readingi fegyház balladáját, Szebenyei József fordításában, mindhármat az 1910. II. kötetben. Az I. kötetben Németh Andor, Babits és Kosztolányi műfordításait, Ronsard, Carducci, Baudelaire, Meredith, Rodenbach
verseket olvashatunk. A fiatal Franyó Zoltán Francia költők cím alatt a modernek közül Verlaine-t, Rollinat-t és Samain-t mutatja be, a második évfolyamban pedig Új német költők címen a legfiatalabb nemzedék verseiből ad
válogatást, köztük Richard Dehmel, Hermann Hesse, Hu-go von Hofmannsthal, Rilke, Liliencron, Nietzsche nevével találkozunk.
Széles európai kitekintésre törekszik a Renaissance filozófiai, esztétikai,
irodalomtörténeti tanulmányaiban is. Külföldi szerzőtől olvashatunk részletes
elemzést és összehasonlítást Tolsztoj és Nietzsche címen.77 Az 1910-ben 36 éves
„irodalmi fenegyerek", Gilbert Keith Chesterton Az orthodoxia fontosságáról.
Heretics című könyve bevezető fejezetének közlése78 is érdekessége a lapnak,
jelzi, hogy lépést kíván tartani a legmodernebb külföldi irodalommal. Chestertont először Hevesi Sándor ismertette Magyarországon Fülep Lajos és Lukács
György A Szellem című folyóiratában 1911-ben, a művészetről vallott elképzeléseit eredeti műve alapján azonban már innen is megismerhették az érdeklődők a szociálfilozófus Polányi Károly fordításában. — „Halál Velencére!
Futuristák, fiatalok és öregek" c. cikkében Relle Pál azt a következtetést vonja
le, hogy „ami . . . érték, az tegnap is az volt, holnap is az lesz, és új marad,
új lesz mindig, mert új volt. Az új forradalmak, igaz, új értékeket hoztak, de
nem a régi értékek ellenére, hanem azoknak megerősítésére."7e
A borzadás költészete című tanulmányában E. T. A. Hoffman, Poe, Villiers de l'Isle-Adam, Ewers démonait s a gépek, a tudomány irodalomra gyakorolt hatását vizsgálja Mohácsi Jenő.80 Freiligrathról, Kiplingről jelenik meg
hosszabb tanulmány, 81 Elizabeth Barrett Browningot (akinek még hosszá évekig
nincs számottevő magyar fordítása!) mutatja be a folyóirat, életét, költészete
forrásait, versrészleteket közöl.82 Rilkének a magyar közönséggel való megismertetését szolgálja a Malte Laurids Brigge feljegyzései kiadása alkalmából
közzétett tanulmány. 83 A tízes években divatos nietzscheánus-anarcihsta Arcübasevet azonban érdemein felül méltatja Varjas Sándor két alkalommal is.81
Az 1909-ben fiatalon meghalt Charles-Louis Philippe-ről ír hosszú tanulmányt a pályája kezdetén álló Lukács György. A francia regényíró elvontabb
mondanivalót hordozó intellektuális művei keltették fel érdeklődését, s elemzése alkalmat adott Lukács esztétikai nézeteinek általánosabb érvényű kimondására is.85 Egy új esztétikai rendszer kidolgozására törekedve másik tanulmá77
78
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85
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Federigo de Roberto: Tolsztoj és Nietzsche. R. I. V. 10. 1. sz. 29—39. 1.
R. í . VIII. 25. 8. sz. 707—712. 1.
R. I. VII. 10. 5. sz. 442. 1.
Mohácsi Jenő cikke, R. II. XI. 10. 13. sz. 423—431. 1.
Pogány József, illetve Szebenyei Józseftől.
Ádám Böske írása. R. II. XII. 25. 16. sz. 658—664. 1.
Bányai Marcel: Rilke könyve. R. II. X I I . 25. 16. sz. 677—681. 1.
R. II. XII. 10. 15. sz. 570—576. 1., R. 1911. I. 25. 2. sz. 103—108. 1.
Lukács György: Charles-Louis Philippe. R. II. X. 10. 11. sz. 225—239. 1.

nyában főként azt fogalmazta meg pontosan, mi az amit elvet (impresszionizmus, mindenfajta Tart pour l'art művészet). Az új művészet kutatását, az útkeresést jelzi a Renaissance 2. számában megjelent Esztétikai kultúra.86
Ady Petőfi nem alkuszik című cikksorozatának köszönheti a folyóirat
újabbkori, de még mindig csak viszonylagos ismertségét. A kortársi emlékezésekből, fellelhető levelekből összeállítható Ady és a folyóirat kapcsolata. Adyt
alkalmas pillanatban érte e felkérés. 1910. május 1-én írta Hatványnak Párizsból: „ . . . A Nyugaték alighanem haragszanak reám. Ezúttal ők kezdik. A Petőfi-könyv dolgában naiv áldozat vagyok . . ,"87 A forradalmár Petőfi című kötetről beszél itt Ady, melyet ő válogatott és látott el bevezetővel. Bölöni írja:
„A könyvkiadó, Deutsch Zsigmond és Társa bosszúságára alig arasznyi volt ez
a bevezető. Ezért főleg az én és Révész Béla rábeszélésére ennek kibővítésére
írta meg ,Petőfi nem alkuszik' cikksorozatát a Renaissance' számára."88 (Bölöni
szintén már az első számtól kezdve munkatársa volt a folyóiratnak.)
1910. május 28-án kelt Zigány örvendező levele:
Kedves Uram,
örömmel hallom Révész Bélától, hogy Ön szíves lesz a „Renaissance" legközelebbi számában megkezdeni tanulmányát Petőfiről, hogy illő módon elnémítsa azokat, akik legutóbbi kötete miatt kikezdték. Kétszeresen örülök, hogy
ezt a tanulmányt én adhatom le: először azért, mert szörnyen szeretem a veszekedést — de csak ha provokálnak — s másodszor azért, mert úgy érzem, hogy
ön a „Renaissance"-ba való. Azt hiszem itt fogja ön megtalálni, illetőleg kivívni azt a helyet kultúránkban, amely már régóta az öné lenne, ha itt —
„igazi" kultúra lenne.
Én csak arra kérem, hogy ne késsék el a cikkel; és pedig nem csak a
„Renaissance", hanem az ön érdekében is. Higyje el, felelni kell a támadásokra, mert utóbb még azt gondolják a szájasok, hogy — nekik van igazuk,
s ön megszaladt. Hát ez nem megy. Néhány irodalmi vadorzót le kell puskázni és pedig hamar. Ha megkaphatom a cikket szerdára-csütörtökre, nagyon
megköszönöm; azért is, mert szeretnék korrektúrát adni belőle.
Igaz szeretettel köszönti őszinte tisztelője
Zigány Árpád89
A füzet (2. szám) postán megy.
Az 1910. VI. 10-i, 3. füzetben kezdte tehát közölni a Renaissance Ady
kritikai, tanulmányírói munkásságának egyik legjelentősebb darabját hat foly86
Lukács György: Esztétikai kultúra. R. I. V. 25. 2. sz. 123—136. 1. Az Irodalmi
Lexikon (II. köt. 57. 1.) téves közlése, miszerint: „Esztétikai kultúra c. nagyfontosságú
tanulmányával 1909-ben jelentkezik a Nyugatban. . ." rávilágít a Renaissance mellőzöttségére,
még ilyen jelentős közleménye kapcsán sem emelték ki szerepét.
87
Hatvány Lajos: Ady a kortársak közt. Ady Endre levelei és levelek Ady Endréhez.
Bp. é. n. 143. 1.
88
Bölöni: Az igazi Ady. 281. 1.
89
Zigány Árpád — Ady Endréhez. OSZK-Kézirattár. 1941. év. 6. sz. Ady-hagyaték.
Irodalmi levelestár.
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tatásban, a VIII. 25-i 8. számban jelent meg a záróközlemény.00 Zigánynak
még egy rövid levele ismeretes Adyhoz.81 A költőnek csak Bölönihez írt levelében találunk utalást a Renaissance-szal való kapcsolatáról,82 amiből kiderül,
hogy terve volt egy bizonyos Kabos-cikket is a folyóirathoz adni, ez azonban
nem valósult meg. Mint ahogy Zigánynak az az elképzelése sem, hogy Ady
állandó munkatársa lesz a lapnak. Nevével ezenkívül csak egyszer találkozunk
a Kritika rovat egy ankétjában.
A Petőfi nem alkuszik mutat legmesszebbre az ebben az időszakban több
fórumon zajló Arany és Petőfi körüli vitákban. Ady nem egyértelmű bálványozással, hanem ellentmondásos igazi valóságában állítja Petőfit példaképül,
s főként „az elsikkasztott és meghamisított Petőfi-hagyomány"
ellenpólusaként értékeli.93 Pogány József a Szocializmusban is hozzászól a témához Petőfi
és a szocializmus címen, a Renaissance-Ъап pedig Babits Petőfi és Arany Nyugatbeli cikkére adja meg éles hangú, jelentős válaszát, Arany kontra Petőfi című
tanulmányában. 94 A kérdés aktuális vetülete az Ady—Babits párhuzam, ebben
is harcosan áll ki Ady mellett. Babits költészete és a Nyugat esztéticizmusa
ellen pedig a 13. füzetben közölt Polémia című cikkében szintén állást foglal.95
Pogány József a marxista módszer első alkalmazóinak egyike. Számos helyes,
időtálló megállapításán kívül vulgáris megfogalmazásokkal is találkozunk,
éppen a Renaissance hasábjain is. Kiss Józsefről írt tanulmánya az osztályszempontok túlzott alkalmazásának példája.*9
A kritikai rovatban többnyire jó érzékkel ismerik fel az értékes műveket,
Ambrus Zoltán, Móricz, Szini Gyula, Kaffka Margit, Kosztolányi, Bíró Lajos
kerülnek többek között ismertetésre, a külföldiek közül Leonid Andrejev,
Knut Hamsun, Shaw, Wilde, Peter Altenberg, Maeterlinck művei, hogy csak
néhány példát említsünk. Filozófiai, történeti munkákkal is foglalkoznak
(Nietzsche, Lukács György, Mauthner: Wörterbuch der Philosophie, Grünwald
Béla: A régi Magyarország, Brandes: Lord Beaconsfield stb.), javarészt mérték90
Téves a Magyar Irodalomtörténet V. kötetének adata (69—70. 1.), hiszen 1910. januárban a folyóirat még nem is létezett. A tanulmány eszmei-művészi erényei, aktualitása, politikai és irodalmi szerepe köztudott, erről Varga József Ady-monográfiájában (V. J.: Ady
Endre. Pályakép-vázlat. Bp. Magvető. 1966.) alapos elemzést nyújt.
91
Zigány Árpád a „Renaissance" szerkesztője, Bp. VII., Damjanich utca 12. feliratú
névjegy hátlapján 18. VII. 910. keltezéssel: „Kedves Mester, Elküldtem a Petőfi-cikkért,
ha
kész. Nagyon szeretném már látni önt: — lehet kimenni egy barátságos beszélgetésre? Sokszor köszöni és köszönti tisztelő igaz híve Zigány." OSZK-Kézirattár. 1941. 6. sz. Adyhagyaték.
92
Ady Endre — Bölöni Györgyhöz (Tátrafüred, 1910. júl. 30.) „. . . Az öreg Révészről
mi hír? Zigánynak mondd meg, hogy pontos leszek, de Petőfi folytatást ígérhetek csak.
A Kabos-cikket a jövő számra, ölel szeretettel Adyd" (Ady Endre válogatott levelei. Bp.
1956. Magyar Századok. Vál. rend., elősz. jegyz. Belia György. 330. sz-al jelzett levél.)
Bölöni válasza: „. .. Zigánnyal beszéltem, Petőfi 'vasodat várja, a jövő számra pedig a másik
beígért cikket. Öreg Révész egy sort sem írt..."
(MTA Kézirattár. К 6/15—18. 1910. aug.
2. kedd a „Világ" levélpapírján.)
93
Somogyi Sándor: Irodalomtudományunkról, múltjáról szólva. MTA Nyelv, és írod. t.
OK. XXIV. k. (1967). 1/4. sz.
94
R. II. XI. 25. 14. sz. 514—522. 1.
95
R. II. XI. 10. 13. sz. 445—447. 1.
96
R. 1911. I. 10. 1. sz. 40—47. 1.
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tartó, helyes értékelésben. Félreismerés, tévedés természetesen adódik, ennek
pregnáns példája Gábor Róbert Thomas Mannról írt könyvismertetése vagy
Pogány Béla Tömörkény-értékelése.
A kritikusgárda tagjai más rovatokból már ismertek, a gyakran szereplők
közül említsük Karinthyt, Bálint Lajost, Bölönit, Balázs Bélát, Mohácsi Jenőt,
Miklós Jenőt, Relle Pált, Benda Jenőt, Pogány Józsefet, Németh Andort az irodalom, a színház területéről. Ez utóbbi téma jelentős helyet kap a kritikák között, egy-egy szám több darabról is megemlékezik. Általánosságban az elégedetlenség hangján; a színházak jellegzetes stílusát, egyéni játékrendjét hiányolják,
az irodalmi értékek és az üzleti érdekek közötti lebegésüket kifogásolják.
Külön figyelmet érdemel a Renaissance képzőművészeti munkássága. Négy
nagyobb lélegzetű tanulmányon kívül97 a Kritika rovat is rendszeresen foglalkozik képzőművészeti kérdésekkel. Bölöni György fiatalkori munkásságának legértékesebb darabjai ilyen tárgyú kritikái, a Világ, az Auróra mellett itt publikál közülük szép számmal. A Szépművészeti Múzeum, a Könyves Kálmán művészeti szalon, a Művészház kiállításait bemutató írásaiban (Franciák között,
Japánok nálunk, Tiepolo karcai, TölgyessytSl—Glatzig, Greco és egyebek stb.)
az akademizmus, a hivatalos művészet és művészetszemlélet ellen lázad, s a korszerű művészi nevelés és érdeklődés programját igyekszik kialakítani. A többi
kritikust is — Kürthy György, Várnai Dániel, Lázár Béla, Cserna Andor —
főként az foglalkoztatja, miként kapcsolódhatna be a magyar képzőművészet
az európai vérkeringésbe. Csontváry képeit mégis tartózkodással fogadja bírálója, meglátja benne az akadémiákat és szabályokat elrúgó egyedit és újat,
de félpiktornak nevezi.98
A rendszeres és igényes zenei kritikák közül" kiemelkednek a Bartókról
írott sorok: „. . . végtelenül feszülő egyensúly kezdettől végig; küzdelem, mégis
^iység, farkasszemet nézés, mégis békesség; széj jelhúzás, mégis ércszervezettség ..''. A fél szituált bivatolnokok — a zenehivatalnokok is — bámulatos szimattal érezték meg benne a kommunista kiáltványt; ám fogják be a fülüket:
ez nem az ő muzsikájuk."100
1911. február 6-Í keltezéssel az alábbi sorokat írja Zigány Kürthy
Györgynek:
„Sajnálom, hogy nem indokolt érzékenysége miatt elhagy. Néha megesik,
hogy egyes cikkek kiszorulnak egy-egy számból, de ha később jönnek, azért
nem baj, és nem ok a megsértődésre se, mert a Revue nincs időhöz kötve s az
appreciációk akkor is lehetnek értékesek, ha nem aktuálisok. Bocsánat a kése97
Cserna Andor: Az impresszionizmus a festészetben. R. I. V. 10. 1. sz. 59—64. L,
Bányai Marcel: Művészeti hamisítások és a hamisítás művészete. R. II. IX. 25. 10. sz. 147—
153. 1., Lázár Béla: A velencei kiállítás. R. II. X. 10. 11. sz. 251—256. L, Bölöni György:
Noa-noa. R. II. XI. 10. 13. sz. 433—437. 1.
98
Várnai Dániel: Csontváry Kosztka Tivadar képkiállítása. R. I. VI. 10. 3. sz. 284—
290. 1.
99
Állandó munkatársai: Gábor Róbert és Kovács Sándor.
100
Kovács Sándor: Szocialista zene. R. II. XII. 25.. 16. sz. 720. 1.
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delemért, de ma is fekszem, mert beteg vagyok; a kéziratokat ezért csak a bét
vége felé küldhetem vissza, mikor a nyomdába megyek. Sokszor köszönti
6./II. 911.
igaz híve
Zigány,
a Renaiassance szerkesztője"101
Ez a levél arra enged következtetni, hogy a folyóirat második évfolyam
3. füzetének esedékes megjelenése előtt négy nappal Zigány még nem tudta,
hogy a folyóirat többé nem fog megjelenni. Az utolsó füzetekben sincs semmi
jele a lap közeli megszűnésének, s okáról semmi említés nem történt a rendelkezésre álló dokumentumokban sem.
Zigány fenti sorai kétségtelenül bizonyítják, hogy nem rajta állt a Renaissance megszűnése. Egyéb adatok hiányában a jelzett feltételezésekre kell
hagyatkoznunk: a kiadó Glück Mihály említett — a lap megszüntetésére vonatkozó — elhatározását, vagy Ferenc Ferdinánk esetleges támogatásának beszüntetését tartjuk valószínűnek.
A Renaissance író-gárdája csaknem teljes egészében folytatta munkáját az
1911 februárjában induló Cserna Andor szerkesztette Aurórában™*'
A korabeli sajtó — a Világ, a Népszava, a Független Magyar-ország, a
Nagyváradi Napló — élénk érdeklődése és elismerése kísérte, az utókor nem
tulajdonított különösebb jelentőséget a Renaissance-пак. Tevékenységét igazolta az idő, helyet adott annyi maradandó műnek, korszerűségével és sokoldalúságával a maga korában támogatta annyira a haladás ügyét, hogy rövid
élete ellenére egyik jelentős folyóiratunknak tekinthessük.
„RENAISSANCE"
ИСТОРИЯ ОДНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО—ОБЩЕСТВЕННОГО—ХУДОЖЕСТВЕННОГО
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА (1910—11)
(Резюме)
В начале 1910 годов урегулирование неразрешённых вопросов 67-ой Венгрии и необходимость социальных изменений становились более и более настоятельными. Литературная
революция журнала „Nyugat" способствовала более широким изменениям. „Renaissance"
кроме других органов печати становился форумом общественной борьбы и стремился приводить в действие новую жизнь как в своих политических требованиях так и в литературных
и художественных критиках и указал страстно на общественные несправедливости и открыто
противопоставлялся к „ 1 ' art pour I ' art".
Редакторы журнала Арпад Цигань, Бела Ревес принадлежали к радикальному крылю
передовой буржуазии. Их роль был решающим в опрегеслении линии журнала. Цигань прежде
всего формировал профиль журнала со своими внешнеполитическими и внутриполитическими статьями; а именно он делал очень много для того, чтобы журнал становился наистрастным требователем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании, но должно отметить, что его внешнеполитические взгляды часто не принимали
во внимание реальности и наши настоящие интересы. Ревес как белетрист и организатов
литературы развёртывал очень знаменитую работу и оказал большое влияние на других
сотрудников журнала.
101
Zigány Árpád — Kürthy Györgyhöz. Pénzesutalvány 1911, febr. 6. OSZK-Kézirattár. V. 731/162/1962.
102
Irodalmi, művészeti, színházi és zenei havi folyóirat; áprilisra már hetilap.
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„
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<тятттятттттт
Молодые писатели много делали со своими размахами и свежестьями, чтобы журнал
мог вьшолнить задачу; свои статьи, художественно-литературные творения, и переводы
становились в одних случаях важным литературо-историческим значением. Несколько выбранных имён намекает уровень, которую они представляли: Ади Эндре, Лукач Дьердь,
Балаж Бела, Надь Лайош, Бабич Михай, Каринти Фридьеш, Кашшак Лайош, Комят Аладар,
бранных имён намекает уровень, которую они представляли: Ади Эндре, Лукач Дьердь,
Белени Дьердь составили круг писателей журнала.
Мы не знаем причину прекращения журнала. Всилу недостатки данных в наши распоряжений мы можем ограничиваться только гаданиями. Потомство — будьо несправедливо —
не придало большое значение журналу „Renaissance". Этот журнал принимал значительно
большое участие в борьбах этого времени, и как достойный соратник журнала „Nyugat"
служил дело прогресса, вследствие того мы должны считать одним из наших значительных
журналов.
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A DEVOTIO MODERNA A DUNAI ORSZÁGOKBAN
(CSEHORSZÁG, AUSZTRIA, MAGYARORSZÁG)
MEZEY LÁSZLÓ

A prereformációs és humanista törekvések különös találkozása volt a középkor végi Európa eszmetörténeti útjainak egyikén, az akkor valóban „via.
modernárí'', a pietásnak az a megjelenési formája, amit Devotio Modernánzk
nevezünk. Magyarországi sorsát a hazai kutatás — teljes egészében — nem tisztázta. Az első úttörő Mályusz Elemér volt, aki az új áhítatosság és a pálosok
kapcsolatairól írt, főként Meestwerdt emlékezetesen szép könyvének hatása
alatt. Meestwerdt, majd Huizinga az új devóció németalföldi sajátosságait ismertette meg a magyar kutatókkal, sőt az utóbbi Szerb Antal remek tolmácsolásában az érdeklődő műveltek fogalomvilágába is bevitte azokat. Kardos
Tibor a perspektívát Itália felé tágította, Gábriel Asztrik pedig Párizs felé is
tudott vetni egy pillantást. Magam első fiatalkori próbálkozásomat, bölcsészdoktori disszertáció formájában, e kérdés térgyalására szántam; figyelmemet
azonban a cseh és magyar jelenségek paralleljének megállapítására korlátoztam. Az Egyetemi Könyvtár kézirattárában töltött éveim folyamán e kitűnő
Bibliotheca kódexeivel való foglalkozás, az első kutatói tapasztalatokat a közép-európai devótus irodalom java termésének ismeretével növelte is, gazdagította is. Meg kell vallanom még, hogy ez az újabb tájékozódás a Könyvtár tudós Moderátora és a kódexkatalógus készítésével bajlódó kézirattáros között
gyakran ismétlődő erasmusi hangulatú colloquiumokkal sokat nyert. E beszélgetéseknek kései gyümölcse ez a dolgozat is.
*
A Devotio Modernet a későközépkori európai feudalizmus válságának egyik
kísérő jelensége.1 A következőkben három dunai ország, Cseh- és Magyarország,
valamint Ausztria krízisét kísérő hasonló fenomén tárgyalásának néhány problémáját szeretném bemutatni. Az említett országok egy sajátosan zárt földrajzi térségben és úgy helyezkednek el, hogy egymással a XIV—XV. századfordulótól kezdve ismételten államközi kapcsolatra léptek perszonáluniók formájában. Ez az együttélés az első világháború végéig tartott, és ez országok
művelődésének történetében is sok parallelizmust hozott létre. így érthető, hogy
a legutóbb F. Graus által mesterien bemutatott krízise a cseh korona orszá1
Graus, Frantisek: Die Krise im 14. und 15. Jahrhundert, III Syposion Pragense,
Smolenice 1969. szep. 3—6. (kézirat) és korábban (kevésbé részletesen): Die erste Krise des
Feudalismus = Zeitschrift für Geschichte 4 (1955) 552—559. 1.
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gainak természetes párhuzamok bemutatását teszi lehetővé a későközépkori
Hungária kultúrhistóriájában, közelebbről pedig irodalmában. 2 Nem tartom
magam arra illetékesnek, hogy itt és ez alkalommal azonnal kitérjek e parallel
jelenségek és a magyarországi feudalizmus nemzeti sajátosságai közötti kapcsolatok okainak vizsgálatára. De az mégis bizonyos, hogy a három szomszédos
ország válságjelenségei — eszmetörténeti következményeikben — sok hasonlóságot, néha egyezést mutatnak. Ezek közül a feltűnőbbeket, figyelemre méltóbbakat szeretném — irodalmi források segítségével — itt vizsgálni.
A Devotio Moderna a középkorvégi egyház válságának terméke, mely a
kor épületes, ájtatos irodalmát tekintélyes mértékben hatása alatt tartotta. 3
Az új devóció kétségtelenül válság—jámborság, melyet régi vallásos és egyházi
értékeknek a nagy skizma évtizedeiben kérdésessé válása idézett elő.4 Fogalom
és kifejezés válságának megformálását azonban a virágzó középkor és a jelentkező korahumanista gondolkodás egyaránt befolyásolta.5 Történetileg leginkább
megfogható németalföldi formájában ez olyan mértékben igaz, hogy sokak
számára ma is reprezentatív holland-flamand vallásosságnak számít.6 Az irodalom nagy része valóban mint tipikusan németalföldi religiositást tárgyalja. Jobban mondva — ha nem is általánosítva — a Devotio Moderna a Németalföldek
új devóciója a középkor végén.7 Azonban egy ilyesfajta exkluzivitás — pátriája
javára — éppen nem volt bizonyos Johannes Busch, a németalföldi devotusmozgalom egyik protagonistája és első krónikása számára. Kortársi beszámolójának, a Chronicon Windesemensenek ugyanis mindjárt az elején azt mondja,
hogy devotus férfiak és nők sok gyülekezete létezik mind a germán, mind az
itáliai földeken (multae devotorum et devotarum congregationes in Germanico
et Italico orbe).e Geerd Groote maga, a fődevotus „ama földek, tehát a Németalföld devotio modernájanak atyja és kezdete" (magister Gerardus Magnus
origó fűit et pater primus omnium hominum modernae devocionis bums patrie),9 Ennek következtében helyénvalóbbnak látszik a Devotio Modernat mint
2

Magyarország története I., Budapest 1964, 91—118. 1.
Post E. R.: De Moderne Devotie 1950 (bibliogr.).
Különösen a kortársak megnyilatkozásai tanúskodnak erről: így Ludolf sagani (Szilézia) apát Tractatus de longaevo schismate, ed.: Archiv für österreichische Geschichte
60 (1880) 343 kk.; publicisztikai-polemikus megnyilatkozások: Blimetzrieder Fr. Literarische
Polemik zu Beginn des grossen abendländlischen Schimas (Kardinal Petrus Flandrin, Kardinal Petrus Amelii, Konrad von Gelnhausen.) =
Publikationen des Ost. Hist. Instituts
in Rom 1 (1910).
5
Winter, Eduard: Frühhumanismus, seine Entwicklung in Böhmen und deren europäische Bedeutung für die Kirchenreformbestrebungen im 14. Jahrhundert, Berlin 1964.
8
Haass R.: Lexikon für Theologie und Kirche III (1959) 314; Huizinga, a devotio moderna „niederländische regulierte Form"-ját említi (Herbst des Mittelalters, 9 1965 Stuttgart,
271).
7
Cavallera F. (Enciclopedia Cattolica IV. 1511) óvatosabban így határozza meg:
Movimento di rinnovamento religiosa che, sorto nei Paesi Bassi nella seconda metä del sec.
XIV, sviluppő sopratutto in quella regioné e nella Germania occidentale fino al sec. XVI.,
nei vari paesi c a t t o l i c i . . .
8
Des Augustinerpropstes Johannes Busch Chronicon Windeshemense und Liber de
reformatione monasterorum bearb. von Karl Grube =
Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, XIX, Halle 1886, 8. 1.
9
Uo.
3

4
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az európai krízisnek, pontosabban egyházválságnak többé-kevésbé mindenütt
,elenlevő (in Germanico et Italico őrbe) jelenségét tárgyalni.
Lényegében már Huizinga hasonló véleményen volt: a Középkor alkonyában utalt ugyanis a francia és németalföldi Devotio Moderna megkülönböztető jegyeire.10 Eduard Winter érdeme azonban, hogy még a harmincas években a cseh Devotío Moderna alkotó elemeit — a mozgalom főképviselőinek és
műveiknek elemző vizsgálata után — bemutatta." Téziseit Winter újabban ismét felelevenítette és részben újra fogalmazta.12 Azonban úgy látszik, hogy
Winter világosan és meggyőzően megfogalmazott nézetei a kizárólagosan németalföldi Devotio Modernára vonatkozó, közhelyszerű elképzelésen semmi
lényeges változtatást nem értek el.
A szabályos hollandiai-flamand formában a Devotio Moderna a Fraterherreken (a Közös Élet testvérei) és a windesheimí augusztinus kongregáció kanonokjain át intézményesült.13 Ezek a szerzetes alakulatok viszont egészükben is a
devótusmozgalmat szolgálták. Hasonló módon látja Winter Cseh- és Morvaország többnyire a XIV. században alapított kis, vagy közepes nagyságú ágostonos kanonok-kolostoraiban egyrészt, másrészt a szintén az évszázadban keletkezett karthauzi kolostorokban az országok új jámborságának támaszpontjait.14 Ehhez a szemlélethez akkor is közel jutunk, ha a vonatkozó viszonyokat
Ausztriában és Magyarországon kutatjuk és megállapítjuk.
Cseh- és Morvaországban (a Glatz grófsággal) a XIV. és XV. században
összesen 12 (többnyire igazán szerényen javadalmazott) ágostonos káptalant alapítottak éspedig egyetlen kivételtől (Borovany Dél-Csehországban) eltekintve,
kizárólag a Luxemburgok idejében.15 Egyébként régebbi alapítású kánoniak
egyáltalában nem is léteztek, ha nem számítjuk a Pfemysl-kor premontrei apátságait.16 Ugyanez áll a cseh-morva carthusiákról. Akkor négy ilyen létezett, valamennyi a XIV. század alapítása.17 Tisztán számszerűen nézve a dolgot, az
ágostonos kanonok és karthauzi kolostorok időrendi elhelyezkedése a Luxemburg-kor — talán mondhatjuk — alapítási dühéről tanúskodik, valamint ennek
a cseh válságkorszak jelenségeinek összképével való összefüggésről. Ez lényegileg azt jelentené, hogy ezeknek a mozgalmas évtizedeknek embere, a maga
korában felfogása szerint, jól fegyelmezett szerzetesek imádságainak segítségétől várta, sokszor mesterségesen felkorbácsolt bizonytalanság érzetének megnyugtató lecsillapítását.18 Ilyeneknek tartották, különösen a raudnitzi (Rúdnice)
Consuetudok szerint reformált ágostoni kanonokokat és a karthauziakat.
10

Huizinga im. (id. kiadás) 246—247., 272. 1.
Winter Ei, Tausendjahre Geisteskampf im Sudetenraum, Salzburg-Leipzig 1935.
102—195. 1.
12
Ua. Frühhumanismus, 165—177. 1.
13
Busch; Chronicon Windeshemense cap. I l l , (id. kiadás 12—14); Canonicorum regularium sodalitates, Vorau 1954, 38—39; Giroud Ch., L'ordre des chanoines réguliers
de Saint-Augustin et ses diverses formes de regime interne, Martigny 1961, 153—159. I.
14
Winter, Tausend Jahre, 120—125. 1.
15
2ak A.: Österreichisches Klosterbuch, Wien 1912, 43—44. 1.
w Uo. 51—58, 59—62. 1.
17
Uo. 142—146. 1.
18
Winter, Tausend Jahre, 127. 1.; ehhez adatok: Borovy CI., Libri erectionis archidioecesis Pragensis saec. XIV. et XV., Pragae 1875.
11

1 5 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V.

225

A tárgyalt korszakban az osztrák hercegek tartományaiban (beleértve Tirolt, Karintiát), továbbá a salzburgi hercegérsekségben, kereken huszonöt ágostonos kanonok kolostor, közöttük négy székeskáptalan létezéséről tudunk. 19
E tekintélyes számból hét esik a XV. századra. Ezekkel az új alapításokkal az
osztrák kanonok-szerzetesség — két évszázados mozdulatlanság után — teljesen új utakra tért. Első virágkorában a gregoriánus reformmozgalmak egyik
főképviselőjeként jelent meg az osztrák tartományok történetében, mely elsősorban a klérus, sőt éppen a székesegyházi klérus reformjára törekedett.20 Az új
kánoniak alapításánál követett célkitűzés úgy látszik, sokkal szerényebb volt.
Feltűnést kerülő létükkel és működésükkel jobban beleilleszkedtek, a késő középkori társadalom egyre inkább hangsúlyozottan polgári körülményei közé.
Kis létszámú konventjeik, amelyek éppen létszám-viszonyaik folytán liturgikus
tekintetben és szertartásaikban is igénytelenebbek voltak,21 határozottan különböznek a XI—XII. században alapított Stiftek (pl. Klosterneuburg, St. Florian) arisztokratikus pompájú religiositásától. De azért az új ágostonos prépostságok sem voltak koruk számára jelentéktelenek.
E kánoniakban a raudnitzi kanonokok Devotio Mödémájának szelleme élt
tovább,22 melyen a windesheimi kanonoki reform is érződött, 1465-ben ugyanis
megkísérelték St. Dorotheát (Bécs), Dürnsteint, Rottenmannt, Wiener-Neustadtot
és a nagy prágai érsek, Arnost von Jenstein kedves alapítását, Glatzot egy, a
windesheimi mintájára szervezett kongregációba egyesíteni.23 Sokat mondó
példa arra, hogy az európai Devotio Moderna földrajzilag és kronológiailag oly
különbözően elhelyezkedő jelenségei és törekvései intézményszerűen is találkozhattak. Ez azonban már azután történt, hogy a rudnicei vagy raudnitzi
Consuetudok szerint intézményesült prágai Devotio Moderna a salzburgi érseki tartomány szerzetesi reformján tevékenykedő Nicolaus Cusanusnak nagy
segítséget nyújtott.24 A bajor Indersdorfon, Ranshofenen és Diessenen át25 lassanként elterjedő cseh Consuetudo képes volt még a XI. századtól kezdve a bajor
kanonokságot uralma alatt tartó marbachi (Elszász) Consuetudot is kiszorítani.
A Cusanus-féle Statútumoknak, melyeket Eusebius Ámort különböző bajor és
osztrák ágostonos Stiftek kézirataiból közölt, mindenesetre ez a címe: Statuta
ordinis sancti Augustini iuxta regulám canonicorum secundum ohservantiam
Pragensis dioecesis.3*
19

2 a k im. 28—43. 1.
Dereine Ch.: Chanoines. La reformé grégorienne. Diction d'hist. et géogr. eccl. X I I
379—380.
21
Adatok: 2 a k i. h. (19. j.) Pl. Schrattental 1 prépost, 5 kanonok; vö. Winter,
Tausend Jahre.
22
Zibermayr, (1. 24. j.) 15., Redlich A.,
23
2 a k im. 40. 1.
24
Zibermayr I., Die Legation des Kardinals Cusanus und die Ordensreform in der
Kirchenprovinz Salzburg, Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, 29. H . Münster/W.
1914, 21—24, 31—33 és 57—62. 1.
25
Uo. 23. 1.
26
Amort E.: Vetus disciplina canonicorum regularium et saecularium. . . I, Venetiis
1748, 55; cap. IV. Statuta Canonicorum Regularium, recepta Saeculo XIV. In pluribus Canoniis
Bavariae, Austriae et Bohemicae ex Ms. Codice Undensi [Indersdorf} 505—523. L
20
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Ami az osztrák karthauziakat illeti, a belső-ausztriai Habsburg-törzstartományokban hét carthusia létét állapíthatjuk meg. Három közülük a XIV. sz.
előttről való (Seiz — Zajc 1115; Jirkloster 1174; Bistra 1260), valamennyi Szlovéniában létezett. Három további Alsó-Ausztriában volt (Maurbach, Gaming,
Aggsbach) és a XIV. sz.-ban keletkezett, a negyedik a dél-tiroli Schnals.27
így 20 ágostoní prépostság, 8 karthauzi kolostor, összesen 28 új alapítás
a cseh-morva, valamint osztrák Devotio Moderna fő képviselőinek javára történt. A 12 cseh-morva kanonok kolostorból kettő (Karlov — Karlshof Prágában és Sadská) császári alapítás (IV. Károly: 1351, ill. 1362). Hatot érsekek és
püspökök, négyet nemesek (Olmütz/Mindenszentek) alapítottak. 28 Ausztriában^
St. Ulrich Wiener Neustadt III. Frigyes császárnak köszönhette alapítását
(1460) — négy más Stift viszont az ország nemeseinek. Viszont valamennyi között a legjelentősebb a bécsi St. Dorothea, a polgári származású Andreas Plank,
udvari kancellár alapítása. A stájerországi Rottenmannt is Wolfgang Diez nevű
polgár alapította. A cseh karthauzi kolostorok alapítója: János király (Smichov/Prága, 1342), János morva őrgróf (Königsfeld/Brünn, 1373), Albrecht
von Sternberg, litomysli püspök, később magdeburgi érsek (Trzek 1374) az
olmüci kolostoré (Dolany, 1379) pedig különböző morva urak. Ausztriában
a két főkolostor Mauerbach és Gaming Habsburg-alapítások voltak (Szép Fülöp herceg 1330, ill. Sánta Albert). Aggsbach alapítója a tartományi marsall,
Heidenreich von Maissau (1380).
A fejedelmi alapítók nyilván a rájuk amúgy is nagy befolyással levő, papi
rendbeli tanácsosaik által szánták rá magukat az alapításokra, másrészt az alapító érsekek, püspökök is valamikor a kancellária tagjai voltak. 30 (Andreas
Piánkról már külön megemlékeztünk.) így tehát joggal beszélhetünk arról, hogy
a Devotio Moderna alapítások nagy része Cseh- és Morvaországban, Ausztriában az udvari értelmiség érdeklődésének és korszerű törekvéseinek köszönhető.
Ez viszont ismét Burdach nézeteit igazolja, aki kancelláriát, cseh korahumanizmust és Devotio Modernát világos összefüggésben látott. Ezek a humanistakatolikus-reformer gondolatoknak szentelt helyek a huszita időkben nagyrészt
elpusztultak. 31 Ez a tény mintha arra figyelmeztetne, mennyire másként fogták
fel a koruk válságának megoldását egyházi reform és vallásos megújulás útján,
udvari emberek és a nép vezérei.
27

Zak i. m. 142—144. 1.
A hat egyházi alapítás: Raudnitz / Rudnice 1333; Jan Drazic prágai pp.; Rokitzan / Rokicany 1369; Arnost z Pardubice prágai érsek; ugyanaz Járomé? 1356; Landskron
1371: Peter Jelito, litomysli püspök; Sternberg 1371: Albert magdeburgi érsek; Trebon/Wittingau 1367: a Rosenberg testvérek; Borovany / Forbes 1454: Peter Reichsritter von Linden;
Fülnek 1389: Benedikt z Kravarz; Olmüc / Mindenszentek 1391/1493 több morva nemes család: 1. 2ak i. m. 43—44. 1.
29
A következőkhöz uo. 38—43; a Dorotheenstift és A. Plank szerepe, Rupprich W.,
Das Wiener Schrifttum.
30
Winter, Frühhumanismus 58—64. 1., uo.: К. Burdach és iskolája felfogásának kritikája; a luxemburg-kancellária főalakja, Johann von Neumarkt nem szerepel az alapítók
között.
31
Olmüc, Tfebon és BoroVany kivételével többé nem is álltak helyre: 2ak (28. j.).
28
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Magyarország lényegében nem állt távol a nyugati szomszédainál megfigyelhető fejlődéstől. Nagy nehézség nélkül lehetséges itt is az új jámborság
egyidejű megjelenéséről tanúskodó tényeket megállapítani. Mindazonáltal a vonatkozó magyar dolgok megfigyeléséből a Devotio Moderna Magyarországon
és melléktartományaiban kialakult sorsának képe differenciáltabb vonásokban
rajzolódik ki.
Az előzményekre nézve azt kell főként figyelembe venni, hogy Magyarország egyházi kultúráját a magyar kereszténység kezdeteitől fogva, nem jelentéktelen mértékben keleti egyházi hatások is meghatározták. 32 Ez az állapot
az utolsó Árpádok uralkodásának idejéig tartott. Még a XIV. sz. elején is léteztek az országban néhol görög rítusú szerzetes- vagy félszerzetes közösségek.
így a Pentele-sziget Szent Panteleimon kolostorában görög beginák.83 És néha
úgy tűnik, hogy Magyarország a már két és fél évszázada bekövetkezett schismáról csak az Anjou-kor elejétől vesz igazán tudomást. Az Anjou-ház, mely
a csehországi Luxemburgokkal a közös Plantagenet leszármazás révén rokonságban volt,34 azután bezárta a nevezetes tradíciókkal rendelkező magyarbizánci kapcsolatok kapuit, hogy az Észak-Balkánon erőszakos terjeszkedési
politikájának szabad utat biztosítson. Ennek az érdekében hirdettek ismételten
keresztes hadjáratokat Bulgária, a Havasalföld és Moldva schismaticusai ellen.33
Ezeknek a XIV. század elején már évszázados múltra visszatekintő, ekkor
azonban véget érő déli kapcsolatokon kívül voltak még mások is, melyek dél
felől a magyar kultúrát mindenekelőtt meghatározták, és egészen latin jelleget
adtak neki. Ezek a hatások Itáliából érték az országot, és csak erősödtek,
miután az Anjouk nápolyi ágából kerültek a magyar trónra uralkodók. 36
Ebből az összefüggésből kiindulva kíséreljük meg a már ismert párhuzamokat a cseh és osztrák viszonyok megismerése után, e válságos kor magyarországi történetében is megkeresni. Egy példával kezdhetjük. Dörögdi Miklós,
egri püspök Nagy Lajos hű tanácsadója,37 urának meghagyására követségben
járt Prágában IV. Károly császárnál. Nem sokkal később a Segedelemvölgyének (Vallis auxilii) nevezett38 karthauzi kolostort alapította Eger közelében és
a püspöki városhoz még közelebb (Felnémet mellett) Mária Magdolna tiszteletére39 egy pálos kolostort. Mindkét kolostor a püspök birtokain létesült, és
nyert — különösen a carthusia — megfelelő javadalmazást (1348 körül). Mintegy
másfél évtizeddel ezután Lajos király — különben Mátyás mellett a pálosok
32
Moravcsik Gy.; The Role of the Byzantine Church in Medieval Hungary, =
Studia
Byzantina, Budapest 1967, 326—340. 1.; Mezey L., „Ungarn und Europa im 12. Jahrhundert"
Kirche und Kultur zwischen Ost und West. — Probleme des 12. Jahrhunderts. Vorträge und
Forschungen. XII. Konstanz—Stuttgart 1969, 255—272. 1.
33
Moravcsik, Í, h. 335. ].; és ua. Görög monostorok Szent István korában, =
Szent
István Emlékkönyv, I, Bp., 1938, 419. 1.
34
Hóman B. — (Szekfű Gy.); Magyar történet II, Bp., 1936, 149—152. 1.
35
Magyarország története I. Budapest, 1964, 168. 1.
36
Kardos Т.; A humanizmus kora Magyarországon, 1955, 76. 1.
37
Bartalos Gy.; Felsőtárkány. Adatok az egri egyházmegye történetéhez II, Eger, 1902,
154—56.; Dedek Crescens L.; A karthausíak Magyarországon. Bp., 1889, 134—135. 1.
38
Schmitt N . ; Episcopi Agrienses. Tyrnaviae 1776, 292. 1.
38
Cod. lat. univ. 115. 50.: „Anno 1347 dominus Nicolaus episcopus cum consensu
capituli fundare cepit hoc monasterium ad honorem beaté Marie Magdalene . . . "
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legnagyobb kedvelője — szintén hozzákezdett a Bakony délnyugati szegélyén
a Szent Mihály völgyének mondott lövöldi (Városlőd) karthauzi kolostor alapításához.40 A lövöldi „néma barátok" hatalmas birtokokhoz jutottak, 41 és
miután Mátyás királyban újabb nagy pártfogóra leltek,42 a XVI. század közepéig nagy tekintélyben álltak. A két említett karthauzi kolostoron kívül még
két másik létesült már a XIV. sz. elején. Mindkettő Szepesben, Menedékkő a
Hernád szepesi völgyében és Lehnic a Dunajec mellett. Alapítóik a szepesi nemességből kerültek ki.43
Szinte teljes ismeretlenségben van a magyarországi ágostonos kanonokok
története. A fekete kanonokok mintegy húsz kolostoráról tudunk, s ezek többsége eléggé jelentéktelen, gyengén javadalmazott nemzetségi saját monostor
(prépostság vagy perjelség).44 Ezek sorsa a magyar történelemben valamelyes
pontossággal vagy részletességgel talán soha sem lesz tisztázható, annyira jelentéktelen az írásos és más emlékanyag. A legtöbb alapítás még a XII. és XIII.
századból származhat. Minden jel szerint a XIV. században — a Devotio Mo40

Dedek Crescens, i. m. 137—139. 1.
Vö. az Érdy-kódex névtelen karthauzijának helytálló nyilatkozatait rendjéről. Nyelvemléktár V. 375—392.; vagyoni helyzetüket mutatja, hogy II. Ulászló III. (1498) decretuma
20. cikkelye értelmében a lövöldi karthauziak fél bandériumot (100 vértest és 100 huszárt)
állítottak ki, mint a győri, veszprémi és váci püspökök és a nagyobb javadalmú apátok és
káptalanok.
42
Uo. 170—171.; Szilágyi Erzsébetet a konvent confraternitásába fogadta.
43
Dedek Crescens, L. i. m. 82—120.
44
Az ágostoni kanonokok magyarországi története mindmáig megíratlan, sőt az egykor
létezett monostoraikról még használható összeállítás sincs. Ezt elmondhatjuk a Fuxhofer—
Czinár-féle Monasteriológiáról, de még Balics Lajos különben derék munkája (A róm. kath.
egyház története Magyarországon az Arpád-házi királyok alatt II/2. Bp., 1890, 283—284.) is
igen hiányos. A tényleg létezett kanonokrendi kolostorok száma nem három, hanem legalább
húsz körül lesz. A következő hozzávetőleges összeállítás Ortvay Egyházi földleírása, Csánki
Hunyadi-kori, Győrffy Árpád-kori történeti földrajza segítségével készült; természetesen
nem végleges és hivatkozásait tekintve, távolról sem teljes. A kolostorokat a középkori egyházmegyei beosztás szerint csoportosítjuk. Esztergom: Vágújbely (1. 45. j . ) ; Győr: MárcfalvaHorpács (1. 47. j . ) ; Pécs: Apar (Tolna m. Csánki VIII. 414, Ortvay I. 257); Koroncó (Tolna
m. Ortvay I. 253); Tol (Tul, Twul, Űjdombóvár határában, Tolna m., Ortvay I. 263, Csánki
VIII. 455); Siklós (Szent Anna (Ortvay I. 250, Csánki II. 466); heg (Ürög, Sz. Mária, (Ortvay
I. 238 — bár összekeveri a pálosok Ürög-feletti Jakab-kolostorával, Csánki II. 492);
Keresztúr (S. Crux. Baranya m., Ortvay I. 249, Győrffy I. 325—326); Munkád (Baranya m.
Csánki II. 509, Győrffy I. 344); Szentmária (Assuág? Győrffy I. 272); Szentgyörgy (BonakaRenduc —, Verőce m. Ortvay I. 265); Veszprém: Bő (Somogy m. Ortvay II. 796, Csánki II.
595); Bökénysomlyó (Fejér m.. Wenzel IX. 277, Bukensumlio, Balics i. m. 290—291.: „bakonysomlyói prépostság" — a helyes névalakhoz: Korácsonyi J. Magyar nemzetségek I. 284—
286); Lulla (Szent László-hegy, Somogy m. Ortvay II. 797); Bács: Derzs (Szent Szalvátor
Bács m. Győrffy I. 217); Várad: Dienesmonostora (Ortvay II, 771—772), Pétermonostora
és Bethlen, (Fejér CD. 7/4, 120, 4/2, 461, Wenzel II. 28, 33), az előbbivel együtt a BecseGergelyeké: Karácsonyi i.m. I, 217—218, a közös nemzetségi alapítás gyaníttatja a Dienesmonostorral egy rendhez tartozását (1. még 48. j . ) ; Vaska (Ortvay II. 746); Kőmonostor
(Szerem m. Balics i. m. 283). A felsoroltakhoz kellene még számítani néhányat az „ismeretlen
rendű" prépostságok közül, amennyiben azok a premontreiek hivatalos katalógusaiba (N. Backmund, Monasticon Praemonstratense III. Straubing 1956, 347—399, 412—414, 444—447) nem
illeszthetők. Így tehát az ágostonos kanonokok rendje, kolostorai számát tekintve ugyan
messze elmaradt a premontrei kanonokoké mögött (45 körül), de a ciszterciekét még megelőzi.
41
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derna korában — csak egy kolostor járult a meglevőkhöz. Ez az á-gostoniak kezében csak alig egy századig megmaradó Vágújhely a Stibor család alapítása.45
Egy vágújhelyi kódex később a wittingaui (Tfebon) ágostonos kanonokokhoz
került.46 Ebből mintha arra lehetne következtetni, hogy a két prépostság között valami kapcsolat létezhetett. H a így áll a dolog, Vágújhely a rudnicei reform egyetlen magyarországi kolostora volna, és első lakói a huszita háborúkban menekülő morva szerzetes kanonokok lennének. Egy nyugat-magyarországi
kolostor (Márcfalva) úgy látszik St. Pölten tartozéka volt.47 A dénesmonostori
és a közelében létezett egy nemzetségbe tartozó bethlenmonostori prépostságok
Consuetudoját — igen vékony szálakkal — talán a párizsi Szent Viktor ordójához lehetne kötni.48 Az összes többi ágostonos kánoniak minden valószínűség
szerint a két magyar érseki tartományban egy közös káptalant tartó provinciát
alkottak. 49 E laza szervezet azonban nem volt képes a kanonokság másik (fehér)
ágával sikeresen versenyezni. A hatalmas premontrei Circaria Hungariae-ra
gondolok 45 monostorával.50
A magyar ágostonos kanonokok csak a XV. sz. elején tűnnek fel kissé
konkrétebb körülmények között. Ekkoriban bizonyos kapcsolat állapítható
meg a magyar kanonokok és Lodovico Barbo, Bartolomeo Colonna és Lorenzo
Giustiniani kanoniális reformja s ezen keresztül az itáliai humanizmus docta
pietasa között.51 A század végén még a bécsi St. Dorothea is mintha beleszólna
a kanonoki augusztinizmus végső képének kialakulásába.52 Mindebből annyi
máris megállapítható, hogy a cseh és osztrák devotus mozgalom intézményszerű
45

Ethey Gy.—Csemegi J.; A Stibor család építkezései. — Technika 1942/2, 5—6.
Dedek Crescens, L., Magyar Könyvszemle, 1894. 59—62. (Tfebon / Wittingaut azonban tévesen karhauzi kolostornak mondja.)
47
Fejér; Codex diplom. VH/a, 183.
*^ A két monostor ágostonos voltáról és lehetséges viktorinus kapcsolatáról írtam: Árpádkori és Anjou-kori levelek XI—XIV. század, Budapest 1960, 108; meg kell jegyeznem, hogy
az ott említett párizsi Szent Genovéva a viktorinusoké volt, kissé bővebben Notes lovaniennes
sur la Complainte en vieux Hongroís, = Acta Literaria Acad. Scient. Hung. 1969, 27—28. és
34—35.
49
X I I . Benedek (1334—1342) apostoli konstitúciója (Ad decorem ecclesiae, Ámort i. m.
453—491) 19. pontjában előírja, hogy több érseki tartomány és az apostoli széknek közvetlenül alávetett püspökség kanonokjai milyen egységekbe tömörülve tartsanak (négyévenként)
káptalant. A magyarokra nézve azt rendeli, hogy a lengyelekkel együtt, azaz az esztergomi,
kalocsai és gnezeni érsekségek és a kamini püspökség alkosson egy káptalant (Provinciáé
Strigoniensis, Colocensis ac Gnesnensis cum episcopatu Camenensi pro una) uo. 461.
50
Backmund N . ; Monasticon Praemonstratense I., Straubing 1942, 415—474. és tőlem
Kirche und Kultur, 261—265.
51
L. tőlem: Lorenzo Giustinian e la letteratura medievale in Ungheria — Italia ed
Ungheria, dieci secoli de rapporti letterari. Bp., 1967, 59—66. 1.
52
Erre a feltevésre az jogosít fel, Bakócz Tamás egri püspöksége idejéből való számadáskönyv egy tételéből megtudjuk, 1494-ben a bécsi Dorotheenstift szeniora Pécsett járt. Mint
fentebb láthattuk, az ágostoni kanonokkolostorok mintegy fele ebben az egyházmegyében
létezett. Lehet, hogy az osztrák kanonok ezeket vizitálni járt Magyarországon. „Feria tercia
ante Reminiscere [febr. 19.] in ciuitate Quinqueecclesiensi domino Nicolao seniori sancte
Dorothee in ciuitate Viennensi fundate ad Viennam redeunti de commissione domini pro
«xpensis den. VI с [600]"; Kandra Kabos; Bakócs-codex vagy Bakócs Tamás egri püspök
udvartartási számadókönyve 1493—6. évekből. Eger 1888.
46
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bázisának szolgáló karthauzi és ágostonos kanonok kolostorok Magyarországon is részben már régebbi alapításokként, részben mint e kor sajátosan korszerű szerzetesházai, hasznosan szolgálhatták az új áhítat hazai recepcióját.
Hogy a Devotio Moderna és a pálosok között közvetlen kapcsolatok léteztek, Mályusz Elemér állapította meg.53 A „remeteszerzet", mint középkorunkban a fehér barátok rendjét nevezték, a XIV—XV. század folyamán mintegy 50—60 új alapításhoz jutott, és ez magában is bizonyítja kedveltségüket és
hatásukat. Emellett szól az is, hogy a kor két legnagyobb magyar uralkodója,
Nagy Lajos és Mátyás hatalmas pártfogójuk volt.54 A pálosok jogilag ugyan a
monasztikus rendek közé számítanak, de szervezetük a koldulórendek, főként
a domonkosok és ágostonos remeték struktúráját követi. Regulájuk azonban
nem a benedeki, hanem az ágostoni volt.55 Bizonyos jelekből arra is következtethetnénk, hogy a pálosok rendje eredetileg a szerzetes kanonokságból történt
szecessziónak tekinthető, legalábbis részben.56 Az bizonyos, hogy a rend a régi
monasztikus életformából és eszményekből nem mindent vallott magáénak.
Egyszerű liturgikus élet,57 anyagiakban általában szerény igények jellemzik a
fehér barátok rendi stílusát.58 E vonásaik viszont a rudnicei reform kanonokjaihoz közel állóknak mutatják őket. Az is igaz továbbá, hogy tudatos és magasabb szintű szellemi vagy tudományos törekvések sem jellemzik e korban a
rendet. Egészében véve azonban a pálosok rendjében egy devotus társaságot láthatunk magunk előtt — ha nem is éppen elsőrangút.
A németalföldi devotio moderna intézményesülésének másik alapja a közös
élet testvéreinek társasága volt, ahogyan őket általában nevezték, a Fraterherrek.59 A fratres de communi vita Észak-Németországban terjedtek el Északnyugat-Lengyelországig, a cseh—osztrák—magyar kulturterületre azonban nem
jutottak be. E társaság nem volt igazi szerzetesrend, hanem csak fogadalom
nélküli klerikus-társaság.*0 Tagjai között elég kevés volt a pap, a többség tanítással, bérmálással foglalkozó, kisebb rendekben levő klerikusból került ki. el
63

Mályusz E.; A pálosrend a középkor végén, =
Egyháztörténet 3. (1945), 1—53. 1.
Erről a rend középkorvégi krónikása, Gyöngyösi Gergely: Vitae fratrum heremitarum,
Egy. Könyv. Kézirattár Ab 151/c, 56—79.; 147—151. 1.
55
Röviden összefoglaltam: Codices latini medii aevi bibi. univ. Budapestinen. Budapest 1961, 11—12. 1.
56
Erről tanúskodnak liturgiájuk sajátosságai (Szent Ágoston-napi himnuszuk: Flos cleri
norma praesulum / canonicorum speculum / iam bonis regni fueris / cum Salomonis pueris . ..)
a pálos breviáriumokban. Az sem lehetetlen, hogy egyik első „gyűjtőhelyük" a Pécs mellett
levő Patacs-hegyi Jakab-kolostor és alatta az Iregen létezett Mária kanonokkolostor között
valami filiációs összefüggés volt. „Eremus" és kanonokság közötti kapcsolat lehetőségeiről:
Dereine Ch., Chanoines, = Diction, d'hist. et géogr. ecclés. XII. 384—385.
87
Vö. Gyöngyösi Gergely; Directorium singulorum fratrum officialium ord. sancti
Pauli primi heremite . . . Venetiis é. n. (1520 k.), különösen a „circa cborum" és a „regula
rectoris chori" részeket.
58
Ezt a kérdést vizsgáltam: A Báthory-biblia körül. A mű és szerzője, = M T A Nyelvés Irodalomtud. Oszt. Közleményei VII. (1956) 197—206. 1.
59
Busch, Chronicon Windeshemense cap. 47, ed. Grube, 373—375. 1,
60
Lexikon f. Theol. u. Kirche II (1958), 722—723. 1.
el
Uo. 723. és Heimbucher (1934) II 522—525. 1.; Nottarp H . Savigny-Zeitschr. f
Rechtsg. Kan. Abt. 32 (1943) 384—418. 1.
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Hasonló sajátosságokat mutat a gesuatok Toszkánában keletkezett klerikuskongregációja.62 A XV. században Budán is volt egy gesuati-település. Erről,
említésén kívül, részletesebb adataink nincsenek.63 Ez a klerikusház képviselné
Magyarországban és általában a dunai Közép-Európában azt a jellegzetesen
későközépkori megoldását az aktív sezrzetességnek, amit a Fraterherrek, Windesheim közvetlen elődei a Németalföldön és Észak-Németországban, a reformációig nagy népszerűséghez juttattak.

Ebből a háttérből és főrészt ezekből az intézményekből emelkedik ki a
középeurópai devotio moderna és annak irodalmi teljesítményei.
A késő középkor valamennyi válságjelensége között a pénzügyi válságtól,
sőt anyagi nyomortól elkezdve, a pestis-sújtottá kontinens zuhanásszerű
demográfiai hanyatlásán át, a katolikus Európa egységének megsemmisítéséig,64
semmi más nem rázta meg a kor értelmiségeit, mint az igazságfogalom kettéhasadása.*5 Ez, mint ismeretes, úgy következett be, hogy a via antiqua teológusai a tomista, azaz klasszikus skolasztika régi útját elhagyták és a nominalizmus korszerű, tehát via moderna-nak mondható útjára tértek.66 Ez a
fordulat a doctor communistól, azaz Aquinoi Tamástól amúgy is elforduló ferences iskolán belül következett be. Venerabilis inceptor fűit fráter Guilelmus
Ockham, mondták a via modernara térés kezdeményezőjéről, a franciskánus
Ockhamról. És valóban, a későközépkor filozófiai és skolasztikus teológiai -gondolkodását a tiszteletreméltó kezdeményező, Ockham határozta meg.67 Két
igazság van. Az egyiket a teológia, a másikat a filozófia vallja. De csak az
utóbbit lehet a ratio útján elérni és észokokkal igazolni. Az első viszont igazában az ember érzelmi életének nagy birodalmához tartozik. A teológia ezért
természete szerint „theologia affectus".68 Alberta Lückers mutatta ki, Eckhart
és a németalföldi szellemi filiációját vizsgálva, hogy milyen szorosan egymáshoz tartoznak a via moderna és a devotio moderna terminusok.69
A XIV. század újonnan alapított egyetemei, Prága, Bécs, később Krakkó
is a via modernához, azaz a nominalizmushoz tartozónak vallották magukat.7*
82
Heimbucher M., Die Orden und Kongrerationen der kath. Kirche II, Paderborn, 1934,
522—525. 1.
03
Kardos Т.; A humanizmus kora Magyarországon, Bp., 1955, 87. I.
64
Graus i. m. (1; j.) 1—6. 1.
65
Gilson E.—Böhner Ph.; Die Geschichte der christlichen Philosophie von ihren Anfängen bis Nicolaus von Gues [Paderborn 1952], Feckes R.; Die religionsphilosophischen
Bestrebungen des spätmittelalterlichen Nominalismus, =
Römische Quartalschr. 35 (1927)
183—187. — Mauser G.; Die Geisteskrise des 14. Jh. Freiburg/Schw. 1915, az egész probléma
ma is igen hatásos és hasznos megtárgyalása.
66
Winter; Tausend Jahre, 182. 1.
67
Uo. 183. és Frühhumanismus, 30—33., 177. 1.
68
Sodalitates canonicorum (13. j.) 40.
89
Lückers M. A.; Meister Eckhard und die Devotio Moderna, Leiden 1950, 40—46. I.
70
Rupprich H . ; Das Wiener Schrifttum des ausgehenden Mittelalters, =
öster. Akademie der Wiss. Phil.-hist. Klasse, Sitzungsber. 228. Bd. Abh. 5., Wien 1954, 147.; Winter;
Frühhumanismus, 44—46., 68—72., 154—161. 1.
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Húsz János mester, ennek megfelelően ugyanúgy nominalista filozófiai iskolázásban részesült Prágában, 71 mint egy századdal később Luther Márton Erfurtban.72 Az a fontos szerep, amit a nominalista irányzat az uralkodó skolasztikán
belül a prágai egyetemen is játszott, a legapróbb részletekig kivizsgált dolog.
Legkorszerűbb bemutatása az eredményeknek Eduard Winter újabban megjelent Frühhumanismusihan található. 73 E téma részletesebb tárgyalása itt tehát
fölösleges. De a következőkben kialakítandó kép jobb megértése érdekében meg
kell külön említeni Winter amaz igen lényeges eredményeit, melyek Matthaeus
de Cracovia,74 de különösen Jan Milic,75 aki a prágai főiskola graduáltja volt,,
a cseh devotio moderna kialakításában vitt lényegesebb szerepét tisztázták..
Ugyanezt mondhatjuk Adalbertus Ranconís, Tomas Stitny és Konrad von.
Waldhausen tekintetében is.
A prágai (cseh) devotio moderna vezető embereinek irodalmi munkássága
hagyományozásának sorsa, a három szomszédos ország kéziratos anyagában,
voltaképpen még nem volt kutatás tárgya.76 A következőkben — pars pro totó
— főleg azért, hogy egy eljövendő kutatómunka lehetőségeire utaljak, a budapesti egyetemi könyvtár néhány kódexéből nyert adalékot közölnék.
Jan Milic a prágai Szent Vid székesegyház kanonokja három budapesti
kódexben szerepel.77 A könyveket a Szepességen használták és talán másolták is.
Végül a lehnici karthauzi kolostor birtokába jutottak. A Gratia Dei postilláról van szó (téli és nyári rész) és a nagyböjti beszédek gyűjteményéről (Quadragesimale). A budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. lat. 50. jelzetű kéziratában
Nikolaus von Prachatitz beszédeit olvashatjuk az Oltáriszentségről. Milic a
kéziratokban hagyományozott művei másolási szövegkörnyezetét — számos
adespotán kívül sermok, traktátusok, kisebb munkák képezik: Heinrich von
Frimár, augustiniana és pseudo-augustiniana, Bonaventura, Gerard de Liege,
Hugo a S. Victore, Heinrich Eger von Kaikar, Guilleaume de St. Therry, Hieronymus Alberti de Praga.78
A cseh devotus-mozgalom főműveihez számít Maías z Janova híres Reguláé veteris et növi testmentije,79 melyet a régi Magyarországon egy 1412/13ból származó másolatból ismerhettek meg. A traktatust a kódexben Augustinus
és Pseudo-Augustinus, Augsburgi David, Jean Gerson Scientia mortis, de még
71

Winter; Tausend Jahre, 186. 1.
Stupperich R.; Geschichte der Reformation, München 1967, 35. 1.
73
Winter; Frühhumanismus, 44—45., 77—78. 1.
74
Lexikon f. Theol. u. Kirche VII (1962) 170—171. I.; Winter, Frühhumanismus; gyakran (Personenregister).
75
Winter; Tausend Jahre, 178—179. 1, és ua. Frühhumanismus, 85—103., 128—141. 1.
és még gyakran (1. Personenregister i. т . ) .
76
Vö. Winter (Frühhumanismus 207—208) forrásjegyzékét, bár ő mindkét idézett munkájában regisztrálja és használja a kéziratos anyagot; Rupprich (Das Wiener Schrifttum)
azonban az egész problémát figyelmen kívül hagyja.
77
Cod. lat. univ. 42, 48, 50.
78
Codices latini m. ae. bibi. univ. Budapest. (1961) 76—82. 1.
79
Winter; Tausend Jahre 115—118. és Frühhumanismus, 86—104. 1.
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egy Wenzeslaus a Kaplicz nevű cseh premontrei és esetleg Adalbertus Ranconis,
Prágából, kíséri.80 A kódex egykor szintén a lehnici karthauziaké volt.
A bécsi egyetemi körökből az Alma Mater egy volt diákja, később a facultas artium magister actu régense, azaz tanára: Nicolaus Kempf ab Argentina, Strassburgból,81 professzorságának négy éve után, lemondott katedrájáról
és az alsó-ausztriai Gamingban karthauzi lett. Az Alemannia Superior nevű rendtartomány 82 különböző osztrák, cseh-morva, szlovén és talán magyar kolostoraiban volt prior. Irodalmi működésének legismertebb emléke a Dialógus de
recto studiorum Yme et ordine^ Ez a beszélgetés, melyet az egyetemi (teológiai)
stúdiumok helyes céljáról és rendjéről folytat a magister (Kempf) és a tanítvány, a közép-európai devotusság minden más irodalmi megnyilatkozásnál inkább mutatja, hogy országainkban egyetem és az új devoció egymáshoz tartoztak. Kempf és e munkája már a század eleje óta a német pedagógiatörténetben
megfelelő helyre került.84 Pedagógiai nézetei valóban érdekesek, de ismertek is.
Figyelmünket azonban inkább a kort elsősorban érdeklő és arra jellemző állásfoglalásai kötik le. így tanítványának röviden, de igen szemléletesen vázolja
a karthauziak igen szigorú szerzetes életének előnyeit, összehasonlítva azzal
a világi emberek szinte állandó létbizonytalanságát — mégpedig anyagi tekintetben.85 A század demográfiai vizsgálatát idézi Kempf emlékezetbe, amikor
kortársaink alacsony átlagéletkorát említi: „quod homines in nostra aetate tam
cito moriuntur."m És az is teljesen a via moderna-egyetemeknek a nagy nyugati
schismáról vallott felfogásával egyezik, ha a magister úgy tanítja, hogy a zsinat
a pápa fölött áll: „concilium cuius est in ecclesia maior auctoritas"T1 Ilyen premisszákból következik Kempf konklúziójaként tézise a jogászok (természetesen kánonjogászok) uralma ellen az egyházban és az egyetemen,88 valamint egy
80

Cod. lat. univ. 53. — Codices latini, 84—87; Wenceslaus a Kaplicz szerepel egy
hohenfurti kódexben is (Cod. Altovaden. 22: Codices latini 85.); Adalbertus Ranconis: Frühhumanismus, gyakran (1. Personenregister). Possessor-bejegyzések a kódexben 1445-ből: „Volumen vallis sancti Anthonij in Lechnicz Carthusiensis Ordinis".
81
Pez, Bibliotheca ascetica antiquo-nova . . . IV, Ratisbonae 1724, (Praefatio V.
a 5/4—b5/4 levél); Rupprich i. m. 166—167; Dedek (A karthausiak 182—183) a Menedékkő
perjelei között említ egy Miklós nevűt, aki 14 évig (1478—1492 között) állott a kolostor
élén és előzőleg maurbachi perjel és tartományi vizitátor volt. Azonos volt-e ez a tekintélyes néma barát Nicolaus Kempffel, nem tudhatjuk. A. Lapis refugü Kempf halála napját
(1491. nov. 20.) pontosan számon tartotta: Codices latini, 137.
82
2ak; Klosterbuch 142. 1. — Dictionnaire d'hist. et géogr. ecclés.
83
Pez, i. m. 258—492. 1.
84
Rosier, A.; Bibliothek der kath. Pädagogik VII, Freiburg/Bg. 1894, 280—348. 1.
85
Sed quod male comedas et misere vivas consoletur te memoria Patris tui, quern si
imitabas fuisses in arte sua mechanica sartoriae aut alterius artis, gravissime laborasses et
tenuissime ac grossissime refectus fuisses: et aquam frequenter, sicut in partibus tuis consuetum
est, bibisses; nee tarnen ad tantam Dei cognitionem et mandatorum eius pervenisses. Sic in
laboré tuo consolaberis, quando Patrem tuum aut frates aut alios eis similes considerabis,
qui incessanter et gravissime laborant, nee semper ditantur. Pez, i. m. 287. 1.
86
Uo. 285. 1.
87
„. . . nee generalibus conciliis a quibus est totius ecclesiae auctoritas, oboediatur . . .
Uo. 350. 1.
88
„Quae domina, scilicet sacra Theologia, jam multis annis in Concilio Constantiensi
et ex post incessanter clamat ad Abraham summum Pontificem dicens: inique agis contra me:
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terméketlenül skolasztizáló teológia ellen,89 Mint egészséges megoldást a theologia affectust, az érzelmi teológiát ajánlja.90 Ez viszont a devotusok teológiai
alapfelfogásával tökéletes összhangban áll.91
Az egykori bécsi magiszter hosszú szerzetes élete (állítólag kilencvenedik
évén túl 1491. nov. 20-án halt meg)92 gazdag irodalmi termést hozott. Műveit
teljes számmal sorolja fel a Bibüotheca Ascetica IV. kötetében a kiadó Bernhard
Pez93 melki bencés. Nagyobbrészt a szerzetesi nevelés a tárgyuk. Az egyik tráktatus „De discretione religiosis necessaria" szól, egy másik azt tárgyalja, miként viselkedjék a karthauzi a bűnvalló káptalanban (De modo tenendi se in
capitulo). Kempf általánosabb tartalmú művecskéknek is a szerzője. Ezek közé
számíthatjuk egy „tractulusát" „de vera, perfecta et spiritali caritate erga
proximos". Az utóbb említett művet két budapesti kódex is őrzi, ezek egyike a
lövöldi (Városlőd), a másik a menedékkövi (Lapis refugii a Szepességben)
karthauzi kolostorból származik.94 A lövöldi kódexben a két, Kempftől származó traktatust egy pseudocolumbanus és egy pseudobernardus kíséri.95 Ezek
után következik egy Tractatulus de corpore Christi: Qui ut fertur editus fűit
a quodam monacho ordinis Carthusiensis in maiori domo Carthusie".96 Valójában az Imitatio Christi negyedik könyve van előttünk. Eléggé ismeretes,
hogy az Imitatio szerzőségén vitatkozó felek éppen ennek a negyedik könyvnek szerzőségét Kempistől egyhangúan elvitatják.97 A többi vélt szerző között
említik Heinrich Egert, az alsórajnai Kalkarból, aki Munnighuysenben volt
karthauzi prior.98 H a tehát kódexünkben az Imitatio negyedik könyve szerzőjeként egy névtelen karthauzi szerepel, ez egyúttal érv (ha a Grande Chartreuse talán félreértésen alapuló említésétől eltekintünk) a negyedik könyv
karthauzi eredete mellett.
A nyugat- és közép-európai Devotio Moderna szövegeinek közös hagyományozása kódexeinkben arra enged következtetni, hogy az „új jámborság"
ecce ancílla [ius canonicum], quam dedi in sinu tuo despicit me . . ." 269. 1. „Ipsa si quidem
sacrarum literarum scientia, tamquam domina et magistra habet dirigere scientiam juris
tamquam ancillam . . . " 267.
89
„Magis enim tibi utile est humiliari et Ín virtutibus et timore Dei proficere quam
obscura et subtilissima cum praesumptione spirtus et inani gloria medítare, et modicum vei
nihil in virtutibus proficere . . . " Uo. 289. 1.
90
„Verus theologus est, qui Sacram Scripturam intelligit, et in affectum trahit, et opere
implet." Uo. 306. 1. „Non ergo debes philosophisare et gentilisare sistendo in intellectu; sed
principaliter ad hoc conari, quo modo trahas omnia in affectum . . . " Uo. .313.; „non disputes
per intellectum, sed trah in affectum gratitudims, et recognosce propriam tuam ingratitud i n e m . . . " 319. 1.
91
L. fentebb . . . 1.
92
Pez szerint (Praefatio b 3) 1497-ben halt meg, a Cod. lat. univ. 72 1492-t adja meg,
nyilván tévesen; „obiit centenarim" mondja Pez (uo. b 2).
93
Pez 36 művét említi (Praefativ) címeik szerint.
94
Cod. lat. univ. 72. és 77.
95
Codices latini, 123—124.
96
Cod. lat. univ. 72: 3, 157' — Codices latini . . . 123.
97
Kern, Fritz; Die Thomas a Kempis-Frage, =
Theologische Zeitschrift 5. (1949),
169. kk. 1.
98
Lückers, M. A.; Meister Eckhart und die Devotio Moderna, Leiden 1950, 104—133. 1.
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mindkét (németalföldi és dunamenti) formája által létrehozott műveknek azonos értékelése és felhasználása lehetséges volt. A budapesti Egyetemi Könyvtár
50. latin kódexében,*9 mely Milicet is tartalmazza, az adespota és anepigrapha,
tehát szerző és cím nélküli anyagban találunk egy rövid traktátust ezzel az
incipittel: „Volens purgari a peccatis . . ." Ugyanezen munkát megtaláljuk a
bécsi Schottenstift 394. sz. kódexében ezzel a címmel: „Incipit libellus de puritate, quomodo doleat ut purgetur a peccatis editus quodam prioré ordinis
Carthusiensis".100 Végül H . Blaschke bebizonyította még, hogy a névtelen
karthauzi perjel, Heinrich Egerrel azonos.101 De tudnunk kell azt is, hogy Henrik prior kis munkáját, Geerd Grootenak, a németalföldi devotio moderna
„kezdetének és atyjának" ajánlotta.
Fentebb láttuk, hogy az új devóció intézményesülése országainkban udvari köröknek, különösen a kancelláriának segítségével is történt. A raudnitzi
vagy rudnicei reform átplántálása Ausztriába a bécsi Dorotheenstift alapítása
által történt.102 Ugyanakkor került Bécsbe V. Albert herceg alatt Prágából
Bécsbe a luxemburgi kancellária,103 melynek vezetését ugyanazon Andreas
Piánkra ruházták, aki mint St. Dorothea alapítója már előttünk ismeretes.
A luxemburgi udvari kancellária és az itáliai korai humanizmus között fennállott sokféle kapcsolatot K. Burdach és iskolája lényegileg tisztázta.104 Az is
bizonyos, hogy az Itáliából a dunai országokba vezető összeköttetések középpontjában Francesco Petrarca áll.105 Feltételezhetjük, tehát, hogy a korahumanista docta pietas főalakja országaink devotio modernáját egészen sajátosan
színezte.
Ismeretes, hogy Magyar Benignának, Kinizsi Pál özvegyének horáskönyvében megtaláljuk Petrarca bűnbánati zsoltár parafrázisának magyar fordítását.100 A másolás helye „őnagysága vázsonyi klastromának" pálos scriptoriuma.
Mivel -azonban a horáskönyv nem a pálos, hanem az esztergomi breviárium
rendjét követi, a könyv tulajdonosának udvari kapcsolatait is számításba véve
egy világiak, esetleg világi klerikusok által másolt vagy létrehozott, esetleg
főúri, udvari körökben használt mintapéldányt tételezhetünk fel.107 Ha feltevésünk az egész szövegkörnyezetre, tehát Petrarca zsoltáraira is áll, a petrarkista humanista vallásosság terjedésének útját is e vonalon elindulva sejthetjük. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy magyar ágostonos kanonokok az
észak-itáliai, közelebbről velencei devótusok egyik főalakjának, Lorenzo Giustinianinak legalább egy művét (Manipulus florum) Magyarországra közvetíB9

Cod. lat. univ. 50: 23, ff. 230—233, és 204—205. Codices latini. . . 80—81.
Codices latini, 81.
101
Blaschka H.; Zur Devotio Moderna — Deutsch—Slawische Wechselbeziehungen,
Eduard Winter gewidmet. Berlin 1955, 1—13. és Lückers i. m. 110. 1.
102
Rupprich i. m. 159—160.
103
Uo. 162—163.
104
Burdach K.; Reformation, Renaissance, Humanismus ( = Vom Mittelalter zur Reformation Ш/2), Berlin. 1926.
los Winter; Frühhumanismus, 58—64. 1.
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Uo. különösen 59—66. 1.
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Kardos; Humanizmus; Horváth János; A magyar irodalmi műveltség kezdetei, Bp.,
1931, 166; Nyelvemléktár X I I I , Budapest 1885, 92—99. 1.
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tették és magyarra is lefordították. 108 Végül mint a nyugat-keleti dévotus kapcsolatok szép alkonyát kell tekinteni Gosztonyi János győri püspök 1519-ben
Baselben első kiadásban megjelent Elucidatorium ecclesiastícumit. A püspök
e könyvvel klerikusait himnuszok, szekvenciák, áldások és más szertartások
előkelő humanista értelmezéséhez akarta juttatni. Ennek a 16. században
nagyra becsült munkának szerzője Jodocus (Josse) Clichtovaeus, egy flamand,10"
aki, mint honfitársa Johannes Mauburnus110 egyszerre tevékenykedett a párizsi egyetemen és az ottani ágostoni körökben. Clichtovaeus, a devoció végső
formájának különös fényt adva, az egyházi reformszükségletek humanistakatolikus átgondolását sürgette, A magyar devótusok cseh és osztrák társaik
mellett főleg latin (olasz és francia) hatások felvételével tűntek ki.
Jogos tehát az a végső következtetésünk, hogy különböző cseh, holland,
olasz devotusáramlatok találkoztak a három dunai országban, és képesek voltak a huszita háborúk megrázkódtatásai ellenére is, hogy későközépkori, sőt
már előreformációs jámborság kialakításán együttműködjenek.
LA DEVOTIO MODERNA DANS LES PAYS DANUBIENS
(Résumé)
1Г est bien connu, combién la devotio moderna aie dans la conscience des historiens un air
presqu'á peu exclusivement néerlandais. Or les contemporains (p. e. Jean Busch, historiographe
de Windesheim) en furent autrement convaincus. Pour eux eitt été — semble-t-il — bien evident,
l'existence des communautés devotes tant dans la sphere germanique que dans celle latiné (in germán ico et italico orbe). C'est pourquoi que l'auteur a concu l'idée de ressourcer la question, en ce
qui concerne I'histoire religieuse de la triade historique et culturelle de la Boheme, de I'Autriche et
de la Hongrie. Les fruits de ses recherches — menées surtout á l'aide des manuscrits de la Bibliotheque
Universitaire de Budapest — sönt présentés dans cet article.
Les tendances devotes de ces pays ci mentionnés, sönt bien étroitement apparentés aux courants
pareils dans les Pays Bas. La raison en est donnée par le fait, que la paralleité de la voie moderne,
c'est á dire du nominalisme et la devotion moderne est bien prouvée tant dans les contrées rayonnées intellectuellement par Prague et Vienne, que dans les regions tributaires de l'occamisme párisién. De plus le basis institutionel pour le mouvement devot danubien, que pour le néerlandais
fut représenté par les monasteres des chanoines réguliers de St. Augustin et par les Chartreuses,
renforcés en Hongrie par I'ordre de St. Paul l'Ermite, trés florissant a l'époque. Toutefois les freres
de la vie commune n'ont pu obtenir 1'acces vers la Danube. Au surplus en Hongrie le visage spirituel
du bas moyen age de ее pays» est bien nettement marqué par des traits empruntés ä la docta pietas
italienne pétrarcquiste et á la reforme d'un Lodovico Barbo et Lorenzo Giustiniani.
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L. 51. j .
км Massaut J. P.; Josse Clichtoves l'humanisme et la reforme du clergé I. Bibliotheque
de la Fac. de Phil, et Lettres de l'Univ. de Liege. — Fascicule 183, Paris 1968. Clichtoveus
kapcsolata Gosztonyi János püspökkel: Gábriel Asztrik: Várdai Balázs a humanista Párizsban, = Archívum Philologicum 66 (1942) 26—48. 1.
110
Mauburnus, (Jean Mombaer) Lexikon f. Theol. u. Kirche, VII (1962), 184. 1.
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A KÉT MERCURIUS GALLOBELGICUS
PAJKOSSY GYÖRGYNÉ.

A budapesti Egyetemi Könyvtár folyóirattára az ország legértékesebb tudományos folyóiratgyűjteménye; különösen XVII—XIX. századi anyaga jelentős. Gazdag XVII. századi állományából szeretnénk bemutatni két olyan folyóiratot, melyet még a jezsuiták szereztek be.1 Az 1690-ben készített katalógus
M betű Historici szakába bejegyzett tizenkét Mercurius
Gallobelgicus-kötet
a nagyszombati állomány legrégibb folyóiratkötetei.
Mercurius Gallobelgicus néven két kiadványt ismerünk. Az elsőt Godtfridt
von Kempen2 adta ki Kölnben, az a kiadó, aki az első vásári újságot, a félévente
megjelenő Michael von Aitzing szerkesztette Historica Relatiot nyomtatta.
Az első kötet címe: Mercurii Gallobelgid, sive rerum in Gallia et Belgio potissimum: Hispánia quoque Italia, Anglia, Germania, Polonta, vicinisque locis
ab anno 1588 usque ad Septebrim anni 1592 gestarum nuncius auctore D. M.
Jansonio Doccomensi Frisio. 1592. E kötet második kiadása 1596-ban már
1594. márciusig terjeszti ki az események leírását, újabb kiadása 1598-ban jelent
meg. Javított kiadásai ezután is megjelentek (pl. 1614-ben). Következő kötetei
— 4 könyvre osztva — több éves áttekintéssel folyamatosan 1626-ig tudósítanak
1
Az Egyetemi Könyvtár régi katalógusainak (az 1690-ben és 1774-ben készített nagyszombati katalógusok, az Index Generalis Librorum Bibliothecis Abolitae Soc. Jesu Existentium, a Catalogus Librorum Bibliothecae Reg. Scientiarum Universitatis Pestianae — mind az
Egyetemi Könyvtárban) és a folyóiratokba írt bejegyzések átvizsgálása eredményeként megállapítható, hogy a nagy tudós társaságok hiánytalannak mondható sorainak beszerzéscX I X . századi gyűjtés eredménye. Csak az alább felsorolt kötetek nagyszombati eredetűek, de
ezeknek beszerzése is a XVIII. század közepén fellépő erős természettudományi érdeklődésnek köszönhető. A Journal des Scavans cum mémoires de Trévoux 1754—1760 köteteit a
Catalogus Librorum Bibliothecae Astronomicae tartja nyilván; a párizsi akadémia kiadványának, az. Historie de l'Académie Royale des Sciences-пак 75 kötete az 1692—1750 időszakból a kollégium könyvtárában, további 4 kötete a csillagvizsgáló könyvtárában volt meg.
A szentpétervári Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae 29 kötetét
a könyvbejegyzések szerint 1769—1773 folyamatosan kapták. A lipcsei Acta
Eruditorumot
nem találjuk a nagyszombati katalógusban, csak a Miscellanea Curiosa Medico-Physica Academiae Naturae Curiosorum köteteit.
2
Kempen (működésének ideje 1576—1598) nagy kiadóknak dolgozott, az 1583[!"J-tól
megjelenő Historica Relatiot nyomtatta. (Benzing, Josef: Die Buchdrucker des XVI. und
XVII. Jahrhunderts im Deutschen Sprachgebiet. 1963. 231. 1.) Több Magyarországgal foglalkozó röplap kiadója. (Hubay Ilona: Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok,.
röpiratok az Országos Széchényi Könyvtárban < 1480—1718 > . Bp., 1948. passim.)
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az eseményekről. Utolsó, 13. kötete 1627-ben jelent meg.3 A 4. tomustól kompilátora P. A. Jansonius (az 5. tomusé közben Joh. Bapt. Besardus) az utolsó
köteté Gaspar Ens. 1615-től Gerhard Greuenbruch jelentette meg.4
Az Egyetemi Könyvtár állományában az alábbi kötetek találhatók meg:;i
1. torn. 1—6. lib. . . . ab anno 1588 usque ad Martium anni praesentis 1594
gestarum nuncii. 1596., it. ed. 1598.6
2. torn. 7—10. lib. . . . a Julio mense anni 1593 usque ad annum 1595
gestarum nuncii. 1595-, it. ed. 1597.
3. torn. 11—15. lib. . . . ab anni 1594 mense Julio usque ad annum 1596
gestarum nuncii. 1596.
11. torn. 36. lib. . . . ab anno 1615 usque in annum 1618 nuncii. 1617.7
A 2. tomustól kezdve a címben megjelenik Magyarország neve Franciaország és Belgium után első helyen ( . . . potissimum: Ungaria quoque ... )
Erdély neve — Transylvania — a harmadik kötettől szerepel a címben.
A másik Mercurius Gallobelgicus Frankfurtban 1604-től folyamatosan
jelent meg Latomus kiadásában 8 Gotardus Arthus Dantiscanus műveként: Mercurii Gallobelgici Succenturiati, sive rerum in Gallia et Belgio potissimum:
Hispánia quoque, Italia, Anglia, Germania, Ungaria, Transylvania, vicinisque
locis . . . gestarum historicae narrationis continuatae tomus...
címen az 1603.
évi frankfurti tavaszi és őszi vásár közti időszak eseményeinek leírásával kezdve.
A féléves vásárok időpontjához igazodva egy tomus négy liberből állván két
év eseményét foglalta magába. Az első kötet, mely folyamatosan tárgyalja az
1603—1604. év eseményeit mint 5. tomus jelént meg. Az 1—4. tomus Mercurius
Gallobelgicus Sleidano Succenturiatus. . . címen az 1555—1602. évek eseményeit foglalja össze Sleidanus munkájának folytatásaként. Arthusnak az olva3

A Mercurius nagyon szűkszavú ismertetése: Blunck, Jürgen: Die kölner Zeitungen und
Zeitschriften vor 1814. Eine Bibliographie mit Standortnachweis. Münster, 1966. A 41. 1.:
„Vorläufer der Zeitschriften' címszó alatt Mercurius Gallobelgicus erschien 1596[!] —1627
. . . in 13 Bänden.
4
Greuenbruch (v. Grevenbroich) (1583—1633) sok császári privilégium tulajdonosa;
Kölnben és Frankfurtban voltak könyvkereskedései. (Benzing id. mű 232. 1.)
5
A könyvbeírások és az Index generalis kimutatásai szerint e példányok egyházi könyvtárak tulajdonai voltak, a feloszlatáskor kérték az Egyetemi Könyvtárba.
e
1. tomus 1588—1594. it. ed. 1598. Hártyakötése XIII. század végi vagy XIV. század
•eleji breviáriumtöredék. Istvánffy Miklós könyvtárából. Ezért és a másik két kódextöredék
meghatározásáért e helyütt mondok köszönetet Mezey Lászlónak.
7
Az Országos Széchényi Könyvtár állományában (bár többféle kiadásban) a 11. és 12.
tomus kivételével teljes a sor.
8
Sigismund Latomus (működésének ideje 1599—1625, örökösei 1712-ig) nagy kiadó,
szinte kizárólag periodikus kiadványokat adott ki; 1608-tól a hivatalos Messkatalogot. (Benzing id. mű 122. 1.) A nyomda történetéből számunkra két lényeges momentumot szeretnénk
megemlíteni: a kölni Kempen kiadású Historica Relatio legkomolyabb ellenlábasát, az
ugyanolyan című relatiot, melyet a katolikus Aitzing mintájára írt Jacobus Francus —
Lautenbach protestáns prédikátor — Latomus adta ki, és ugyanő indítja meg 1604-ben ugyancsak Mercurius Gallobelgicus címen a Kempen kiadású Mercuriussal azonos című és jellegű
kiadványt! Latomus özvegye 1627-ben nyerte el a féléves relatiok kizárólagos kiadási jogát
azzal a feltétellel, hogy a relatiok nem tartalmazhatnak a császár, a birodalom és a katolikus
vallás számára hátrányosat. (Schottenloher, Karl: Flugblatt und Zeitung. Berlin, 1922.
225—235. 1.)
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sóknak szóló magaajánlását az 5. kötet elején olvashatjuk, melyből kiderül,
hogy folyóiratának címét tudatosan választotta hivatkozván Jansonius hasonló
„narrationes^-ére.
A 15. kötettől (1623—1626) már nem Arthus a kiadó, és ennek értelmében
a kiadvány címe is megváltozik: Mercurius Gallobelgicus, M. Gotardo-Arthusio
p. m. Succenturiatus, sive rerum . . . A komplikátorok: Michael-Gaspar Lundorp,
Georgius Beatus, Johann Philipp Abelin, Johann David Reinmann, Johann
Georg Schieder. A további kötetekben az érdeklődési kör is tágult: Prussia,
Moscovia, America, India szerepelnek a címben. (39. tom. 1672.)
Az Egyetemi Könyvtár állományában található kötetek: 1. tom. 1555—
1570-től 14. tom. 1621—1623-ig, 15. tom. 1623-1626. 3 - 4 . lib. [1624-1625],
20. tom. 1635-1636. 3 - 4 . lib.9
Ezek a kötetek nagyrészt nagyszombati eredetűek (a 3,5—8,91,3-4-, 10., 11.,
2-4
12 , 13, 153),10 a többiek a szerzetesrendek feloszlatását követően kerültek az
Egyetemi Könyvtár tulajdonába. 11
Nem feladatunk a két Mercurius közötti kapcsolat vizsgálata,12 célunk
csupán annyi, hogy röviden rámutassunk e folyóiratok jelentőségére.
E kiadványok érdeklődésre tarthatnak számot egyrészt a magyar történeti forráskutatás szempontjából, másrészt mind a magyar, mind a külföldi
közvélemény kialakításában játszott szerepük miatt.

A MERCURIUSOK MAGYAR VONATKOZÁSAI

Magyarország neve a harmadik helyen áll a folyóirat címében, de ugyanígy harmadik helyet foglal el a híranyagban is a francia és németalföldi híradások után. Magyar város- és személynevek, sokszor a felismerhetetlenségig latinizálva, kivetített fejezetcímekként hívják fel az olvasók figyelmét többnyire
harci eseményekre, ugyanakkor, amikor nálunknál szerencsésebb országokból
9
Az 5. tomus 2—3. liber egybekötve a 6. tomus 1—3. liber-rel Hártyakötése XIII.
század végi vagy XIV. század eleji breviáriumtöredék. Istvánffy Miklós könyvtárából. A 15.
tomus 4. liber 1625. hártyakötése XV. századi missale-töredék. Mezey László meghatározásai
10
Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a nagyszombati eredetű kötetekbe egységesen „Collegii
Tyrnaviensis Scottis Jesu Catalogo inscriptus L. G. 1699" van írva. Ugyanakkor az 1690-ben
kezdett katalógusban „ G " betű alatt (Arthus helyett „tévesen" Gotardus alatt katalogizálva!)
nem szerepel, hanem pótlólag címe alatt beírva. Ez az 1699. évi „inscriptus L. G." egyéb
könyvbeírásokkal egybehangzóan arra engedne következtetni, hogy 1690 után használtak
még egy másik katalógust is (Nem az 1632-ben készítettre gondolunk!)
11
Az OSzK-ban számos kiadásban az 1. (1555—1570) — 15. (1623—26), 26. (1646—
48), 39. (1672) kötetek vannak meg.
12
Stieve, Felix: Über die ältesten halbjährigen Zeitungen oder Messrelationen. München,
1881. 180—265. 1. |Abh. Bayer. Akad. Wiss. Hist. Klasse. 16. Bd.j
Az egykorú katalógusok világosan megkülönböztették a kétféle kiadást, így a Catalogue
Bibliothecae Bunavianae, 2. tom. 1753. 198. 1. A Bibliotheque Nationale két kiadványként, a
British Museum katalógusa egy kiadványként írja le. A kiadvány kedveltségére jellemző, hogy
nemcsak számos kiadásban és példányban van meg mind Franciaországban, mind Angliában, hanem hogy angolnyelvű kiadása is megjelent 1614-ben.

16 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V.
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egyetemi ünnepségekről, vagy a könyvtári rendről (Vatikáni könyvtár) tudósítanak.
Kik állították össze ezeket a híreket, mik voltak forrásaik? E folyóiratok
szerkesztői jellegzetes típusai a XVI—XVII. századi publicisztikának; személyükben egyesítették a történetírót az újságíróval. Minden érdekeset meg akartak örökíteni, figyelmük mindenre kiterjedt. Elsősorban természetesen a politikai és hadi eseményeket regisztrálták, de e hírek között természeti csapásokról,
csodás esetekről, „kulturális hírekről" is olvashatunk. Hisznek munkájuk fontosságában és nem győzik hangoztatni pártatlanságukat. 13
D. M. Jansonius (1530/40—1597) azaz Michael van Isselt (atyja után —
dominus Michael Johannis filius — Jansonius) erősen katolikus és spanyolpárti.
Kortársai elismerik, hogy jól tájékozott, de elfogultnak tartják világtörténelmi
munkáit. A magyar viszonyokban való jártasságát mutatja, hogy Reusner gyűjteményes munkájába14 (169—281. 1.) három Jansonius leírást vett át: Hatvan
és Petrinia (Petrinja, Zágráb m.) 1597. évi valamint Eger 1596. évi ostromának
és a keresztesi csatának elbeszélését.
Gaspar Ens minden tudományban jártas volt. Minket különösen két munkája érdekel: a Rerum Hungaricarum história in qua . . . nostri verő et superioris
temporis res gestae ad annum usque 1604 fuse describuntur. Coloniae Agrippinae, 1604. Appendix — usque 1608. Uo. 1608., valamint a Fama Austriaca.
(1627.) с. műve.
Gotthard Arthus (1570—1630) főerényének életrajzírói a korabeli történelem művelését tartják, különösen a Jansonius féle Mercurius folytatását [!].
Arthus célját a Mercurius első kötetében pontosan meghatározza Sleidanus követőjének vallván magát. Erről a folyóiratának címén kívül Sleidanus redivi•vus c. munkája is tanúskodik. A magyar események iránti érdeklődését Boissard
munkájának folytatása — História chronologica Pannóniáé. . . ad annum usque 1607 continuata. Francofurti, 1608. — is bizonyítja.
Michael-Gaspar Lundorp (—1629) a Latomus kiadó időszaki kiadványainak állandó szerzője; a Messrelationen-t is ő szerkesztette. Mercurius Austro—
Bohemo—Germanicus с kiadványának első kötetét a Mercurius Gallohelgicus
14. kötetéhez kötve olvashatjuk az Egyetemi Könyvtárban. Nevét szintén
Sleidanussal kapcsolatban őrizte meg az utókor: nagy forrásgyűjteménye, a Continuatio Sleidani számos kiadást ért meg.15
Philipp Johann Abelin (—1634/37), aki a Mercurius Gallohelgicus 17—20.
köteteit, azaz az 1628—1634 éveket kompilálta, szintén a korabeli történelemmel foglalkozott. Főmunkája a Theatrum Europaeum, Historische Chronik . . .
számos kiadást és folytatást ért meg.
Johann Georg Schieder regensburgi történész ugyancsak a Theatrum Europaeum kompilátora (a 6. és 7. kötet összeállítója.)
13
Az írókra vonatkozó adatok az Allgemeine Deutsche Biographie és Jocher Allgemeines Gelehrten Lexikon-a alapján.
14
Reusner, Nicolaus: Rerum memorabilium in Pannónia sub Turcarum imperatoribus. .
gestarum . . . narrationes. Francofurti, 1603.
15
Blühm, Elger: Early Frankfurt and Cologne newspapers at Bremen. (Gazette 13. vol.
1966. 172—77. 1.)
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Végignézve a kiemelt szerkesztők sorát, észrevehető, hogy munkáik között
nagy számmal vannak olyan művek, melyeket a magyar történet külföldi elbeszélő forrásai között tartunk számon. Ezek a munkák a tizenötéves háború
idején a magyarság élethalálharca iránt újból fellendült érdeklődést jelzik. Nem
lehet véletlen, hogy a Jansonius féle Mercurius első kötete 1592-ben jelent meg,
az akkortájt kiújuló harcok idején, visszanyúlva az események elbeszélésével
1588-ig, valamint az sem, hogy később Frankfurtban is kiadtak egy nagyrészt
Magyarországgal foglalkozó híradást, 1555-ig visszamenőleg leírván az eseményeket. Már Bartoniek Emma felhívta a figyelmet a Mercurius Gallobelgicusra,
igaz, hogy csak a kölni kiadás első kötetére,16 de ezt komoly forrástörténeti
szempontból mindeddig nem vizsgálták.
A Mercuriusok tanulmányozásának szükségességét két példával szeretnők
igazolni. Példáink értesüléseinek mind eredetére, mind történetírói módszerére
fényt vetnek. Egy helyütt egykorú hírekre támaszkodik {a), másutt pedig leírása visszamenőleges, így történetírói munkát igénylő (b).
a) A Jansonius-féle Mercurius az 1594 januárjától májusig terjedő időszak eseményeit a 2. kötetben tárgyalja (2. tomus. 8. liber continens res gestas a
Kalendis Januariis anni 1594 usque ad Maium mensem anni sequentis.) E könyvnek mintegy egyharmada a magyarországi harcokkal foglalkozik. Huszonnyolc fejezetcím hívja fel a figyelmet időrendbeli sorrendben a főbb eseményekre. Nagyobb teret szentel Nógrád ostromának, Zrínyi babocsai és berzencei győzelmeinél rövidebben időzik, ainnál nagyobb részletességgel írja le
Teuffenbach győzelmeit, hosszan közli jászberényi győzelméről Mátyás főhercegnek írott levelét.17 Érthető módon a legrészletesebben Esztergom ostromát
írja le.
Itt szeretnők megjegyezni, hogy Jansonius megnevezi forrásait is: történelmi munkák, akták, relatiok és magánértesülések. A bennünket érdeklő „Germania" források között „Aylinger''-t,18 Jacobus Francus-t és Riephan-t említi,
összevetve egymással az egykorú forrásokat, utal az ellentmondó hírekre is.
b) Nem kevésbé érdekes az Arthus-féle Mercurius „retrospektiv" kötetének
vizsgálata. Az 1566. év eseményeivel az 1. tomus 3. liber „ . . . ab anno 1566 usque
ad annum 1568" foglalkozik. Elbeszélésében a magyarországi események ugyanannyi helyet foglalnak el, mint a németalföldi szabadságmozgalmak, ami igen
figyelemre méltó. A magyarországi hírek közlését Báthori István bécsi követjárásának leírásával kezdi, ezután a harci eseményeket ismerteti. Szigetvár ostromát és elestét a 331—351. l.-on találjuk. A leírás elsősorban a nagyközönség
kedvét keresve a látványos, „romantikus" epizódokat emeli ki. Hosszasan ismerteti Zrínyi beszédeit (az ostrom kezdete előtt fia kürtösének elfogatása kapcsán, a kirohanás előtt, az eskütétel szövege), leírja a halálba induló Zrínyi öltözékét, elbeszéléseibe sematikus történetet illeszt be egy harcoló asszonyról,
16

Bartoniek Emma: Magyar történeti forráskiadványok. Bp., 1929. 1651. tétel.
Jellemző, hogy ,,Tieffenbach"(!) győzelmei mennyi helyet foglalnak el a leírások
között; Mátyás főhercegnek írott levele a jászberényi (Iasperinum) győzelemről 4 oldal.
18
Aitzingnek egy 1594-es relatioja megvan az OSZK-ban. (Hubay Ilona id. mű 333.
tétel.)
17

16*
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végül közli Szolimán halálának körülményeit és Zrínyi fejének elküldését a
császári táborba. A jellegzetes beszédek és történetek alapján úgy véltük, hogy
Cserenkó (Crnko) Ferencnek, Zrínyi kamarásának és Forgách Ferencnek elbeszélései19 voltak a Mercurius forrásai. Közismert elbeszélésekről lévén szó,
nem csodálkozhattunk azon, hogy a Mercurius-szöveg a két forrás szövegének
összeötvözése; Arthus sokszor mondatonként váltakozva idézte a két forrás
szövegét. Feltevésünket csak a nevek írásmódja zavarta, mert Arthus nyilván
vagy Reusner, vagy Bongarsius kiadását használta és mindkettőben Budina következetesen „Serinus"-t, Forgách „Zrinius"-t ír, a Mercurius azonban „Serinius"-ró\ tud, és „Thuriger"-пек nevezi Túri Györgyöt. Eszerint a komplikációnak már Arthus előtt kellett készülnie, és Arthus ezt a szöveget közölte. Forrásul Gaspar Ens munkáját használta fel, a már előbb említett Rerum Нищаricarum história c. művet. Az itt talált szöveget Arthus szórói-szóra kimásolta,
olyannyira, hogy a fejezetek sorrendjét és a fejezetcímeket is — helyenként némi
stiláris változtatással — megtartotta.
A bemutatott két példa több szempontból érdekes. Már említettük, hogy a
tizenötéves háború idején a magyarság megint az érdeklődés középpontjába
került. Érdemes megvizsgálni egyrészt, milyen kép alakult ki a Mercuriusok
tudósításai révén Magyarországról Európában, másrészt, milyen hitelt adhatunk értesüléseiknek, van-e híranyaguknak történeti forrásértéke. Mindkét kérdésre feleletet kell adnunk, mert mind Magyarországon, mind Európában (nemcsak német földön) elterjedt folyóiratok voltak.20
A MERCURIUSOK AZ EGYKORÜ MAGYAR KÖNYVTÁRAKBAN

Az Egyetemi Könyvtárban levő példányok bejegyzései szerint e kiadványok olvasottak voltak — többszöri tulajdonos-csere után jutottak az egyházi
könyvtárakba és végül az Egyetemi Könyvtárba. Az Index Generalis szerint
a besztercebányai, kassai, pozsonyi, soproni, szakolcai és zágrábi jezsuita kollégiumoknak mindkét kiadásából voltak példányai.
Zrínyi Miklósról (1620-1664) eddig is tudtuk, 21 Istvánffy Miklósról
(1538—1615) viszont csak most derült ki, hogy könyvtárában voltak Mercuriuskötetek.
19

Szigetvári emlékkönyv. Szigetvár 1566. évi ostromának 400. évfordulójára. Bp.,
1966. |A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések. 1966.j
passim, különösebben Waczulik Margit: Szigetvár 1566. évi ostroma az egykorú történetírásban с tanulmánya.
Cserenkó és Forgách Ferenc elbeszélésének kiadásai: mindkettő kiadva az ún. Zrínyialbumban: De Sigetho Hungáriáé propugnaculo . . . ab . . . Emerico Forgách . . . collectum
opera Petri Albani Nivemontij. Witebergae, 1587. RMK. III. 765. (Cserenkó elbeszélése Budina Sámuel fordításában már előzőleg és később is megjelent: német és olasz kiadásai is
közkézen forogtak.) XVII. századi kiadásaik (nem véletlen az újrakiadás dátuma!) Reusner,
Nicolaus: Rerum memorabilium in Pannónia sub Turcarum imperatoribus... gestarum narrationes. Francofurti, 1603. és Bongarsius, Jacobus: Rerum Hungáriáim scriptores varii . . ,
Francofurti, 1600.
20
Nem szerepelnek sem Benda Kálmán (A törökkor német újságirodalma, 1942), sem
Horváth Magda (A török veszedelem a német közvéleményben. 1937.) tanulmányában.
21
Zrínyi Miklós könyvtárának katalógusában (Bibliotheca Zrinyiana. "Wien, 1893.)
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Az Istvánffy-könyvtár Mercurius-köteteinek leírása:
Istvánffy könyvtárából két Mercurius kötet jutott az Egyetemi Könyvtár tulajdonába: az egyik a Jansonius-, kölni kiadású Mercurius 1. tomus
1588—1594. it. ed. 1598., a másik az Arthus-, frankfurti kiadású Mercurius
5. tomus 2—3. lib. [1603. őszi—1604. tavaszi vásár, 1601. júl. 5— 1604.
júl. 5.] 1604. [Hozzákötve:] 6. tomus 1—3. lib. [1604. őszi—1606. tavaszi
vásár.] 1605-1606. 22
Mindkettő hártyakötésű: XIII. század végi [XIV. sz. eleji?] breviáriumtöredékbe kötve (Mezey László meghatározása.) A felső tábla közepén
67X60 mm méretű papíron 55X46 mm nagyságú fekete nyomású családi
címer. A körirat szövege: NICOLAVS
ISTHVANFI
DE
KISAZZONPROTOFALWA S. С R. M. CONSIL. AC REGNI HUNGÁRIÁÉ
PALATINUS
& C.
A címer azonos azzal, amelyet Berlász Jenő közölt Istvánffy Miklós
könyvtáráról szóló tanulmányában. 23 A különbség az, hogy a kéziratos köteteken levő címer arany-nyomású és reneszánsz díszítő elemek övezik, itt
díszítő elemek nélkül egyszerű, fekete nyomást alkalmaztak. Különösen érdekessé teszi ezt a két kötetet, hogy pótlólag, már meglevő kötésekre alkalmazott supralibrossal van dolgunk, tehát elképzelhető, hogy Istvánffy
könyvtárának többi kötetét is ilyenekkel látta el. Az állandó dúc használata erre enged kövétkezteni.
A kötetekben nincs Istvánffytól származó bejegyzés.
Istvánffy könyvtárát Berlász Jenő minden részletet feltáró tanulmányában megkísérelte rekonstruálni. Kutatása elsősorban a kéziratos művekre, de ezen túlmenően a nyomtatványanyagra is kiterjedt. Először azokat
a könyveket sorolja fel, amelyeknek meg kellett lenniök Istvánffynak, a
történetírónak könyvtárában, majd az Istvánffy-levelezésből ismert munkákat és a Nagy Iván tudósításaiban szereplő könyveit nevezi meg, végül
felhívja a figyelmet azokra a művekre, amelyeket a feloszlatott zágrábi jezsuita könyvtár anyagából a pesti egyetemnek szántak. A fentemlített könyvek között a Mercuriusok nem szerepelnek. A Nagy Iván említette „szorgalmas bibliographus" nyilván sok kötet nyomára akadhat az Egyetemi könyvtárban, de ez a két kötet is tanúskodik Istvánffy Miklós könyvszeretetéről
és Magyarország XVI—XVII. századi könyvtári kultúrájáról.
a kölni Mercurius 2. és 3. kötete, a frankfurti kiadású Mercurius 5. kötete szerepel. Zrínyi
mind a három kötetet jegyzetekkel látta el: Jansonius-t egy helyütt „fráter dol[os]us es
Hispanus janseni", Arthus-t több helyütt „Asinus"-nak nevezi: „Asine, sine re es historicus"
(Drasenovich Mária: Zrínyi Miklós könyvjegyzetei. Pécs, 1934. 51., 64., 69. jegyzet. Vö.
Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. 2. kiad. 1964. 380. 1.)
22
Az 5. tom. 2. lib. 1604-ben két magyarországi metszet található: az „insula Adonia"-tx
történt összeütközésnek és Hatvan ostromának rajza. Az utóbbi Georg Kellemek, Bry tanítványának, a Messrelationen illusztrátorának műve. (Alig. Lexikon der Bildenden Künste
adata.) Ezek a metszetek az Egyetemi Könyvtár példányából hiányoznak.
23
Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve. 1959. 202—240. 1.
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A két kötet útja is tanulságos. A kötetekben a possessor-bejegyzés: Collegii Socttis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus anno 1640 (kölni kiad.) és
anno 1631 (frankfurti kiad.)."4 Az Egyetemi Könyvtárban levő Istvánffy-

kódex [F 28] ugyancsak a soproni kollégiumból került az Egyetemi Könyvtárba. Felvethető a kérdés, hogy a család birtokában maradt Istvánffykötetek nem Draskovics György, pornói apát, s győri püspök révén kerültek, a soproni kollégium tulajdonába. Erre a kérdésre a soproni jezsuita kollégium katalógusa talán feleletet adhat, ha útmutatása alapján egyéb Istvánffy-könyvek nyomára jutunk az Egyetemi Könyvtárban. 25
24
A feloszlatáskor készített katalógus, a Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Soproniensis 1779 conscriptus is csak ezt a két kötetet tartotta nyilván. [E. K. Kézirattár J
10/14.]
25
Draskovics György Istvánffy Évának és Draskovics Jánosnak fia. 1612-ben már pornói apát, később emellett váci, majd győri püspök. Az O. L. Acta Jesuitica Irregestrata Collegium Soproniense iratai között nagyszámmal vannak a soproni kollégium megalapítására
vonatkozó iratok, így 1635. V. 2. Draskovics György a bécsi generálisnak írja: Proventus
Ábbatiae meae Pornensis in hunc finem Collegii convertam, aedijicia omnia,
bibliothecam(I)
supellectilem sacram et domesticam . . . e propriis curabo. (Draskovics valóban nagy összeggel
alapította meg a soproni kollégiumot.)
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ö r v e n d e t e s volt a két I s t v á n f f y - k ö n y v t á r b a t a r t o z ó k ö n y v megtalálása egyrészt könyvtártörténeti szempontból, 2 6 másrészt a most folyó Istvánffy-kutatás felfigyelhet egy olyan k i a d v á n y r a , melyet Istvánffy biztosan forgatott. Tudjuk, hogy a tizenötéves h á b o r ú r a v o n a t k o z ó irodalmat
gyűjtötte; összegyűjtött feljegyzései mellé [ O S Z K K é z i r a t t á r Fol. Lat.
3601.] a Mercurius kötetei tudatosan kerülték.
T a n u l m á n y u n k b a n szerettük volna felhívni a figyelmet két X V I — X V I I .
századi folyóiratra, mely más, nagyszámmal megjelenő egykorú k i a d v á n n y a l
együtt tudósításokat közöl a „törökfélelem"
m i a t t az érdeklődés k ö z é p p o n t jában álló Magyarországról.
A Mercuriusók
k o r u k jellegzetes termékei, nagy elterjedtségük miatt k ü lönös t a n u l m á n y o z á s t érdemelnek; híreik befolyásolták olvasóikat, h í r a n y a guk eredete és hitele vizsgálatra méltó. Feltárásuk újabb adalékokkal gazdagít a n á a X V I — X V I I . századi m a g y a r vonatkozású irodalmunkat.

DIE BEIDEN MERCURII GALLOBELGICI
(Zusammenfassung)
Die Zeitschriftensammlung der Budapester Universitätsbibliothek ist die wertvollste wissenschaftliche Zeitschriftensammlung des Landes; besonders ist das Material aus den Jahrhunderten
XVII—XIX bedeutend. Unter ihnen verdient der auch im Katalog von Nagyszombat (Tyrnau)
— verfertigt in 1690 — figurierende Mercurius Gallobelgicus unsere besondere Beachtung. Unter
diesem Namen sind uns zwei Zeitschriften bekannt. Die erste wurde von Godtfridt von Kempen in
1592—1627 in Köln herausgegeben. Der Kompilator der ersten drei Bände ist D. M. Jansonius
(Michael van Isselt). Die andere erschien in Frankfurt, seit 1604 stetig, im Verlag von Latomus,
unter dem Titel Mercurius Gallobelgicus Sleidano Succenturiatus .., Die Bände beider Publikationen
berichten, abgesehen von den ersten zusammenfassenden, „retrospektiven" Bänden, in vier
Bücher geteilt, mit mehrjähriger Übersicht von den Ereignissen. Unter den Nachrichten spielen
diejenigen aus Ungarn eine grosse Rolle. Dies wird auch im Titel treu gespiegelt: Mercurius Gallobelgicus, sive rerum in Gallia et Belgiopotissimum: Ungaria quoque, Germania . . . . Transylvania.. . .
gestarum nuncius.
Mit den ungarischen Beziehungen der Zeitschriften hat man sich bisher nicht befasst, obwohl
sie eine besondere Beachtung verdienen, in erster Linie deshalb, weil ein Grossteil der Kompilatoren
Historiker waren, unter deren Werken es viele solche gibt, die unter den ausländischen erzählenden
Quellen der ungarischen Geschichte registriert sind. Beide Zeitschriften zeigen auch das Interesse,
das während des Fünfzehnjährigen Krieges (1593—1606) für den Lebenskampf der Ungarn wieder
erwachte. Die Studie zeigt an zwei Beispielen — an einem zeitgenössischen Bericht (1594) und an
einer Beschreibung, die eine geschichtliche Arbeit beansprucht (1566) — welch grossen Platz die
Redakteure den ungarländischen Ereignissen einräumten.
26

A hat mű közül, melyet a zágrábi jezsuita kollégium anyagából a pesti egyetemnek
szántak (Berlász i. m. 233. 1.) zágrábi eredetű mű jelenleg csak egy van az Egyetemi Könyvtárban, de erről sem állíthatjuk, hogy Istvánffy könyvtárából való. Nagy Iván említette,
hogy Istvánffy könyvtárából az Egyetemi Könyvtárban látta Cardanus Hieronymus: Somniorum synesiorum omnis generis insomnia explicantes libri 4. Basileae, 1585. c. művét. (Turul
1883. 115. 1.) Minthogy ennek a könyvnek hiányzanak fedőtáblái, megállapíthatatlan, volt-e
a könyvön supralibros. Tekintettel azonban arra, hogy a könyv a soproni jezsuita kollégiumból került az Egyetemi Könyvtárba [a soproni bejegyzés 1640!], elképzelhető, hogy ezt a
könyvet látta Nagy Iván.
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Die Bedeutung der Zeitschriften wird dadurch erhöht, dass sie sowohl im Ausland, als auch
in Ungarn allgemein bekannt waren. Die sich in der Universitätsbibliothek befindenden Bände
beweisen, dass sie nach mehrfachem Besitzerwechsel in die Ordensbibliotheken und am Ende in die
Universitätsbibliothek gelangten. Zwei Bände entstammen der Bibliothek des grossen ungarischen
Historikers, Humanisten und Staatsmannes, Miklós Istvánífy (1538/1615). Auf beiden Bänden
supralibros, dasselbe, mit einer Rundschrift versehene Familienwappen, das die Manuskriptenbände der Istvánffy-Bibliothek zierte. Wir wissen von den Drucken in der grossen Bibliothek Istvánffys (s. Anmerkung 23.), von diesen Zeitschriften hatten wir aber keine Kenntnis. Diese beiden
Bände bilden neue Daten zur historischen Quellensammíung von Istvánífy und zur Rekonstruktion
einer zerstreuten bedeutenden Bibliothek aus dem XVI—XVII. Jahrhundert.
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VAN SWIETEN ÁLTAL CENZÚRÁZOTT KÖNYVEK
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN
DONATH REGINA

Mária Terézia egy 1755. július 1-én kelt rendeletében az uralkodása alatt
szokásos cenzúragyakorlattal ismertet meg bennünket. Az érdemi munka eszerint Bécsben folyt, és a magyar helytartótanács pozsonyi cenzúrájának hatásköre arra korlátozódott, hogy a bécsi döntést tudomásulvéve a Magyarországra
irányított könyvküldemények visszatartásáról va-gy továbbküldéséről határozott. Amikor egyik közleményemben ezt az aktát ismertettem1, már szükségesnek látszott, hogy a királyi rendelet elvi álláspontjának gyakorlati megvalósulását szemléltessem. Ez lett volna a helyes, mert hiszen a cenzúrával foglalkozó
irodalom általában irattári és levéltári anyagra támaszkodva rekonstruálja a
cenzúra menetét. De az a kérdés, hogy az államigazgatási rendezés milyen
könyveket érintett — szerzőket és müveket vizsgálva — továbbá, hogy a cenzúra által érintett irodalom olvasottsága a tiltó beavatkozás ellenére is megállapítható-e, már nem látszott közvetlen cenzúratörténeti feladatnak. 2
Ez alkalommal szeretném említett közleményemnek magam által érzett
hiányosságát némileg kiküszöbölni, és ugyanakkor szerény kísérletet teszek egy
olyan módszer kialakítására, amely alkalmas lehetne arra, hogy a cenzúratörténetet szorosabban hozzákapcsoljuk a könyv-, esetleg a könyvtártörténethez
és általában a kultúrhistóriához. Hangsúlyozom, hogy csak módszertani kísérletről van szó, mégpedig egyetlen rövid jegyzék alapján, holott nyilvánvalóan, kézirattári és levéltári anyagban igen sok hasonló jegyzék található.
Az Egyetemi Könyvtár anyagához kapcsolódva végeztem el ezt a kísérletet
és nem vizsgáltam az ilyen szempontból igen jelentős Széchényi könyvtári és
akadémiai könyvtári anyagot, hogy egyéb könyvtárakról (Esztergom, Eger,.
Debrecen, Sárospatak, Pannonhalma stb.) ne is beszéljek. Azt sem hallgathatom el, hogy a kísérlet módszertani jellege is mutatja, mennyire szükséges lenne
próbálkozásainknak, széles apparátussal történő kiszélesítése. Egy ilyen apparátus létrehozására kevés reményünk lehet.
A kísérlet elvégzésére úgy vélem, alkalmas anyagot szolgáltat az a bécsi
cenzúrajegyzék, mely az esztergomi főszékesegyház könyvtárának Batthányi
aktáiban Categoria IX. Litteraria. Titulus VI. b. 40 szám alatt megőrzött és
1

Újabb adatok a Mária Terézia-kori cenzúratörténethez. = MKSz. 86. 1970. évfolyamában megjelenés előtt.
2
Általában a cenzúratörténeti irodalomban megfigyelhető ez a törekvés, különösen
Schermann Egyednél: Adalékok az állami könyvcenzúra történetéhez Magyarországon Mária
Terézia haláláig. Bp., 1928.

249

1759. szept. 27-én kelt királyi rendelet mellékleteként maradt meg.3 A jegyzék
a következő címen szerepel: Bücher, so seith lezter[\] Session als verworfen
abgenohmen[\] und in dieser vertilget worden. Az említett év szeptember 6-án
írta alá az 58 tételből álló jegyzéket Van Swieten, aki különben az általa cenzúra célból elolvasott művekről jegyzőkönyvet is vezetett.4

3

őrzési helyének jelenlegi könyvtárosai, dr. Kovách Zoltán és Árva Vince, nagy készséggel tették lehetővé az értékes anyag kikölcsönzését és Budapesten való tanulmányozását.
Szívességüket ez alkalommal is hálásan köszönjük.
4
Wienn(!) den 6. 7bris Van Swieten. A királynői rendelet három héttel később kelt,
de ez már csak a korábban összeállított jegyzék legfelsőbb rendelettel történő jóváhagyását
tartalmazza. A jegyzőkönyv két kötete részben a budapesti Egyetemi Könyvtárban Mss. J. 81.,
részben az österreichische Nationalbibliothekban Cod. 11 394 található. A budapesti kötet
később adott címe Protocollum censoris Sacrae Congregationls. A továbbiakban Prot, jelzéssel
utalunk a kötet azon folioszámaira, melyeken jegyzékünk tételszámai találhatók. A kötetre
Tóth András hívta fel a figyelmet. = MKSz. 1957. 188. 1.
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Van Swieten neve egyáltalán nem ismeretlen a történelem és az irodalomtörténet ismerői előtt. Mint Fináczy írja „nagy tehetségű és erős akaratú, a kor
műveltségének színvonalán álló férfiú volt",5 aki katolikus volt ugyan, de a
hollandi janzenizmus hagyományain nevelkedett. Ennek az erkölcsi követelmények tekintetében szigorú, de a más vallásúakkal szemben türelmes irányzatnak 6 az elveihez való ragaszkodás jellemzi Van Swietent elsősorban. A jezsuiták és az ellenreformáció másik vezető szerzetesrendje, a kapucinusok iránt
különös ellenszenvet érzett és ez világosan kivehető az alább ismertetett cenzúrajegyzékben is. A barokk katolikus gondolkozással való szembefordulása
közel hozta e téren komoly fegyvertársaihoz, a felvilágosodás képviselőihez.
Nem látszik valószínűnek, hogy Van Swieten teljesen a francia felvilágosodás
oldalára állt volna, hiszen így nem is lehetett volna Mária Terézia egyik legbizalmasabb tanácsadója. De egy boszorkányper kapcsán éppen a királynőhöz
intézett bizalmas emlékirata eléggé határozottan felvilágosodott nézeteket juttat kifejezésre.7 Ezért, bár az alábbi jegyzék is kétfrontos pozícióban mutatja
a Voltaire-t is jegyzékébe felvevő Van Swietent, megállapíthatjuk, hogy a II.
József-kori felvilágosodási mozgalmaknak és reformoknak inkább előkészítője, mint akadályozója volt.
A bécsi felvilágosodás e nagy szereplőjének neve már magában véve érdekessé teheti ezt a jegyzéket, és éppen ezért alkalmas arra is, hogy bepillantást
engedjen a Mária-Terézia-kori cenzúra szellemébe. Első feladatunk tehát az
lesz, hogy a könyvjegyzék 58 tételét bibliográfiailag helyes címekkel mutassuk
be, tartalmuk szerint elkülönítsük. így azonnal pontosabb képet kaphatunk;
a korábbi, igazgatástörténeti módszeren alapuló következtetéseinket teljesebbé
és az irodalom- és könyvtörténet számára hasznosíthatóbbá tehetjük.
Úgy vélem azonban, hogy a módszer teljesebb használhatóságát nem elsősorban a jegyzék elemzése, hanem az érintett könyvanyag lehetőleg minél nagyobb számban történő kézbevétele útján tudjuk ellenőrizni és bizonyítani.
Ezért az Egyetemi Könyvtárnak, a témával kapcsolatban kortársi viszonyban
említhető nagy könyvtárunknak a XVIII. századi anyagát néztem át, ha nem
is teljes, de megalapozottabb következtetésekre vezető eredménnyel. Természetesen ez csak úgy volt lehetséges, hogy a könyvtár az állományt a maga épségében és olyan elrendezésben őrizte meg, hogy az a kutatásnak már önmagában is segítség. A jegyzékben szereplő könyvek vizsgálata lehetővé tette egyrészt, hogy a bibliográfiai adatok maguk életszerűbbé lettek, másrészt alka3
Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története. I. Bp., 1899. 65. 1. Fournier,
August: Gerhard van Swieten als Censor. — Sitzungsberichte d. Akad. der Wissenschaften.
Phil-hist. Classe. 84. Bd. 1876. 1—3. H . Wien, 1877. .387—466. 1. — Életéről Henry E.
Sigerist: Grosse Ärzte. München, 1931. 150—161. 1.
6
Köpeczi В.: Politique et jansénisme. Separatum: Acta Historica. vol. V. 122. no.
Bp., 1958. — Cognet, Louis: Le jansénisme. Paris, 1964. — Taveneaux, René: Jansénisme et
politique. Paris, 1965, Collection U. ser. Idées politiques. — Hermann Egyed: A hittudományi
kar története. 1635—1790. Bp., 1938. 67—68. 1. Ebből kitűnik, hogy a janzenismus nagyobb
elterjedése csak a század közepén és azon túl, tehát jegyzékünk összeállításának idején állapítható meg.
7
Komáromy Andor: Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Bp., 1910. 642. 1.
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lom nyílott arra, hogy az egykori birtokosok nevének ismeretében az olvasottságra vonatkozóan is biztosabb következtetésre jussak.
Talán nem tévedek, ha ezzel a módszerbeli változtatással a cenzúratörténet
által szolgáltatott lehetőségek elő tudják majd segíteni a magyar felvilágosodás
történetének jobb megismerését. Először tehát magát a jegyzéket ismertetem
a tételek bibliográfiai pontosságú azonosításával, azután megpróbálom a jegyzék anyagát főtémák szerint csoportosítani, végül pedig igyekszem az Egyetemi Könyvtárban hozzáférhető példányok segítségével a cenzúra hatékonyságára vonatkozólag néhány következtetést levonni.
A közlés formája a következő: kurzív szedésben adom először a Van
Swieten jegyzék általában pontatlan címeit, és ezután petit szedésben az azonosításnál felhasznált bibliográfiákból idézett címleírásokat. Ez utóbbiakon
nem akartam változtatni, mert úgy véltem, hogy minél hívebb közlésükkel az
azonosítást illetőleg megállapításaim ellenőrizhetőségét jobban szolgálom.
1. Le Pot de chambre cassé tragedie pour rire ou Comedie pour pleurer a Ridiculo manie 8.
Le pot de chambre cassé, tragedie pour rire, ou comédie pour pleurer (en l'acte en
vers) par Enluminé de Métaphorenville, grand colifichetier de la fée Brillante (par
Grandval pere) A Ridiculomanie, chez Georges l'Admirateur, s. d. 1742 in 8 ° . 8

2. Gustau Landskron eines Schwedischen Edlmanns Leben, und
Reisen durch G. F. v. M, Breslau, und Leipzig 1753 in 8°.

gefährliche

Gustav Landkron, eines Schwedischen Edelmannes merckwürdiges Leben und gefährliche Reisen. Auf welchen er als ein warhaffter Robinson sich mit einer getauften Türckin bey 12. Jahren, in einer unbewohnten Insel wunderbar erhalten;
. . . durch G. F. v. M. Verlegts Johann Albrecht, Buchhändler in Nürnberg, Anno
1730.9

3. Lettres de Ninon de UEnclos 2. parties Amsterdam 1752. 12™°
Lcttres (supposées) de Ninon de Lenclos ou marquis de Sevigné (par Damours)
Amsterdam (Paris) 1750, 2 part, en 1 vol. in—16, 1757, 1759, . . . "

4. Lettres de la Marquise M. au Comte R. 2 Tomes 1748. 12*n°
Lettres de la Marquise de M*::'::" au comte de R*** (par Crébillon fils) La Haye.
1732, 1738, 1739, 1746, 1748, 1749 . . . "

5. Lustige Gesellschaft, oder Verkürzung
I2m°
Jawlovsky

de

Schalk,

Lustige

der Zeit von Jacolovszky

Gesellschaft

oder

Zeitverkürzung,

de Schalk.
O.

J.

12°. 1 2

8
Ezt a színdarabot a Trance litteraire Gaubier-nek és az idősebb Grandval-nak tulajdonítja, az előszót viszont Morandnak. A darab a kor színdarab stílusának karikírozása.
Gay-Lemonnyer: Bibliographie des ouvrages relatifs ä l'amour, aux femmes. Lille, 1897.
Továbbiakban: Gay. III. 827. 1. — Prot. 306.
9
Bibliotheca Germanorum erotica et curiosa. München, 1968. Továbbiakban: Bibi.
Germ. IV. 18. 1. — Prot. 157.
10
Gay. П. 828. 1. — Prot. 131.
11
Gay. II. 820. 1. — Prot. 82.
12
A tiltott könyvek bécsi jegyzékében 1774. szerepelt. Bibi. Germ. III. 381. 1. —
Prot. 345.
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6. Köstliches Ablass Büchel von dem P. Martin von Kochern. 1694. in 12°
„Büchlein über den Ablass" Dillingen 1693. 13

7. Parlingenii (!) Zodiacus vitae. Leoburgi 1704. in 8°.
Manzoli Pier Angelo Marcellus-Marcelli Palingeni: Zodiacus vitae, pulcherrimum
opus atque utilissimum. Venetiis, Vitális с. 1531 8°.— 1 4

8. Monzambano de Statu Imperii Germanici. Verona 1668. in 12mo
Monzambano, Severin de, Veronensis, De statu imperii Germani Über unus ad Lolium fratrum dominum Trezolani sive Monzambano illustratus et restrictus. Discursibus jurid. polit. expl. et restrictus op. et st. Pacif. a Laplde Germano-Constantiensis. Utopiae apud Udonem Neminem, vico Ubique, ad insigne Veritatis
1608. in—12. 15

9. Bartolomei Coclitis physiognomiae

Compendium

Argentorati

1536. 8°.

Codes Barthol. (della Rocca). Physiognomiae et Chiromantiae compendium. Argentorati ap. Joa. Albrecht 1534. pet. in. 8°. l f l

10. Antimachiavel.

Copenhague 1740. in 8°.

Anti-Machiavel ou essai du Critique sur le Prince de Machiavel (par Frederic
II, roi de Prusse) publié par Voltaire. La Haye aux dépens de l'éditeur (chez P.
Paupié) 1740."

11. Epitres diverses sur des Sujets differenz. Londres 1750. 8°.
Épitres diverses sur des sujets différens. (In verse: by the Baron G. L. de В aar)
Seconde edition augmentée. (Reveries poétiques sur des sujets différens . . . par
l'auteur des Épitres diverses.) 3 torn. Londres, Amsterdam, 1745—55. 8 ° . Tom
3 contains the „Reveries poétiques" and bears the imprint Amsterdam 1755. — Nouvelle edition, revue, corrigée et augmentée. 2 torn. Londres, 1755. 8 ° . i e

12. La Satyre de Petrone 2 Tomes Cologne. 1644. 8°.
Petronius Т.: La satyre de Patrone trad, en franc, avec le texte latin, suivant le
nouveau Ms. trouvé a Bellegarde en 1688 avec des remarques curleuses (par Fr.
Nodot) Col[ogne] P. Groth 1694.19

13. Albertus magnus de Secretis Mulierum. Amstelodami 1702. 8°.
Albertus Magnus: De secretis mulierum et virorum s. 1. ni d. (Eichstädt, Reyser.)
i n _ 4 ° . Argentorati 1615 in 12°. Amstelodami 1643. 1648. 1655. 1662. 1665. 1669.
in—12. 1702. in—8°. 2 0
13

A szerzőről és műveiről Bibi. Germ. I. 627. I.
Palingenius, eredeti nevén Pier Angelo Manzolli, a XVI. század első felében élt.
Goedecke. IL 120. Uo. még huszonöt kiadást említ, míg Weiler harminckilenc kiadást. Bibi.
Germ. VI. 4. 1. — Prot. 310.
15
A művet franciára is lefordították, a fordítás megjelent Amsterdamban 1669-ben.
Jean George Theodore Graesse: Trésor de livres rares et précieux de nouveau dictionnaire
bibliographique. Dresde, Geneve, Londres, Paris, 1869. Továbbiakban: Trésor. IV. 597. 1.
16
Bár a jegyzék csak egy szerzőt említ, a Trésor kettőről tud. Az első értekezés szerzője Alessandro Achillini és a másodiké Andrea Corvo. Németre, franciára és angolra is
lefordították. Trésor. II. 207. 1.
17
Vö. Trésor I. 147. 1., ahol azonban egy 1740-es hágai kiadást idéznek.
18
British Museum General Catalogue vol. 67. fol. 867. — Prot. 124.
*9 Az 1694-es kölni kiadás Trésor V. 239. 1. — Prot. 310.
20
A középkor óta sokáig nagyon népszerű fiziológiai munka igen, sok kiadása ismeretes egészen 1702-ig. Trésor I. 55—56. 1. — Prot. 4.
14
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14. Kräutermann Zauberarzt. Arnstadt und Leipzig 1730. in 8".
1. alább. 21

15. Les Princesses malabares. Amsterdam. 1735. in 8°.
Les princesses malabares, ou le Célibat philosophique (par Pierre de Longue) Andrinople (France) 1734. in—12—Amsterdam, 1735. in—12. 22

16. Les Bigarrures et touches du Seigneur des accords. Rouen 1625. in 12°.
Tabourot Estienne. Les bigarrures et touches du seigneur des Accords avec lesapophthegmes du sieur Gaulard et les ecraignes dijonnoises; derniere edition de
nouveau augmentée de plusieurs épitaphes, dialogues et ingenieuses equivoques
Paris, Cotinet 1662. Paris 1586. Rouen 1584, 1625P

17. Le heureux Esclave. Cologne. 1692. 12°.
Heureux l'esclave, ou Relation des aventures d'Olivier de Varenne, nouvelle (par
Brémond) Paris 1674. in—12 — Cologne 1677, 1680 in—12. 24

i8. Amitiez, amours et amourettes par Mr. Le Pays. Amsterdam

1686. in 12°.

Amitiez, amours et amourettes, lettres galantes, en prose et en vers, par René Le
Pays, sieur de Plessis-Villeneuve. Grenoble 1664. in 12; Paris, 1667. Amsterdam
1668, 1671,. 1676, 1686.25

19. Eloge de la Folie par Erasme Amsterdam 1717. 8°.
L'eloge de la folie, trad, du latin d'Erasme, par Gueudeville (de Rouen) Amst. chez
F.—L. Honoré, 1728, in—в.2«

20. Das galante Saxen. Amsterdam. 1735. in 8°.
August IL (der Starke, König von Polen, Kurfürst von Sachsen, reg. 1694—17.33).
— Das Galante Sachsen. (Aus d. Französ. des Carl Ludw. Wilh. Baron v. Pöllnitz)
Franckfurth am Mayn 1734. 8°. 2 7

21. UArcadia in Brenta di vacalerio. Colonia 1674. in 12moL'Arcadia in Brenta, overo la Malinconia sbandita, di Ginnesio Gavardo Vacalerio (G Sagredo) Colonia (Bologne), 1667, 1673, 1674, 1680, 1681, 1693 in—12.2»

12. Tableau de Vamour conjugal á Parme 1691. Цто.
Tableau de l'amour considéré dans l'estat du mariage, par Nicolas Venette. Parmc
(á la Sphere) chez Franc, d'Amour, 1689 in 18. broché. 29
21

Prot. .333.
Ezt a munkát a párizsi parlament 1734. december 31-én elítélte és hóhér által elégettette. Szerzője Lenglet-Duffresnoy abbé. Gay. III. 861. 1. — Prot. 96.
23
Legrégibb kiadása 1583-ból ismeretes. Gay. I. 397. 1. és Trésor VI/2. 5. 1. •— Prot
17. és Prot. 53.
24
De Varenne párizsi könyvkereskedő volt. A könyvnek több más kiadása is ismeretes.
Gay. II. 477. 1. — Prot. 132.
25
Vö. Gay. I. 99. 1.
28
Még XVIII. századi kiadásai is Holbein tizenhét metszetével jelentek meg. Vö. Gay.
II. 88. 1. és Trésor II. 495. 1.
27
A szerzőről: Gay. III. 1078. 1. és Bibi. Germ. I. 135. 1.
28
Elég szabados versek és prózai darabok gyűjteménye, melyet franciára is átültettek,
mint háromfelvonásos zenedarabot. Gay. I. 257. 1. — Prot. 7.
29
Igen gyakran újra kiadott könyv. Gay. III. 1168. 1. — Prot. 354.
22
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23. La Ciceide legitima. Цто.

Cicceide legitima, in questa secunda impressione accresciuta. Parigi (Italia) 1697.3(*

24. La Puelle (!) d'Orleans en 15 Ihres par Mons. de V. Louvain 1756. in 8°.

La Pucelle d'Orleans, par Voltaire. En quinze chants Louvain 1735. in—12. II у en
plusieurs réimpr. savoir Louvain 1756. pet. in—8° 3 1

25. Neu eröffnete Voraths Kammer von allerhand Kunststücken.
6 ie Samlung. Frankfurth und Leipzig 1758. in 8m0?3'

4. 5& und

26. Albertus Magnus von Innen geheimnissen der Weiber 1678. in 12°.
1. 1 3 . 3 3

27. Elite des Contes du Sieur d' Ouville. in 8°.

L'elite des contes du sieur d'Ouville, Paris, veuve Trabouillet, 1641. 2. vol. in—12..
— Reimpr. sur Pédit de Rouen, 1680.34

28. Begebenheiten
1753. 8°.

des Herzogs

von

Roquelaure.

Frankfurth

und

Leipzig

1. 29. 3 5

29. Das nembliche Buch in Französischer Sprach in 12°.

Les aventures galantes et divertissantes du due de Roquelaure. Cologne P. Marteau,.
1734. pet. in—12.3fl

30. La France galante, ou Histoires amoureuses de la Cour Cologne.
12mo.

1689.

La France galante, ou Flistoires amoureuses de la cour sous le regne de Louis
XIV. Cologne, P. Marteau (Hollande) 1688. 1689. . . . 1706.37

31. La Saxe galante. 8°.

La Saxe galante, histoire des amours d1 Auguste I e r , roi de Pologne (par le baron
de Poellnitz) Amsterdam, 1734, 1735, 1736, 1737, in—12. 38

32. Les Faveurs, et Disgraces de l'amour ou les amans heureux é malheureux.
3. Tomes a le Hay е. 1731. in 8°.

Les faveurs et les disgraces de l'amour, ou les Amans heureux trompez et malheureux, histoires galantes, La Haye, Amsterdam, Cologne ou Paris, 1696—1702, 1711,
1723, 1726, 1731, 1741. 39

30
A szerző Giovanni Francesco Lazarelli, aki a szonettgyűjteménnyel a luccai Bonaventura Arrighinit akarta nevetségessé tenni. Számos kiadása ismeretes, még egészen 1780-ig.
Trésor II. 156. 1. — Prot. 92.
31
Voltaire ez ismert művének kiadásáról Trésor VI/2. 392. 1. és Gay III. 886—887. L
32
A bibliográfiákban nem találtam. — Prot. 387.
33
A 13. tétel német fordítása. — Prot. 4.
34
A szerző, Antoine le Métel, Caenben született a XVI. század vége felé. Elég ritka
könyv. Gay. II. 84. 1. — Prot. 126. és Prot. 296.
35
Gaston Jean-Baptista Roquelaure. Biran márkija és Brevet hercege 1615-ben született
és 1683. március 11-én halt meg Párizsban. Franciául és németül számos kiadásban jelentek
meg kalandjai. A német kiadásokról. Bibi. Germ. VI. 530. 1. — Prot. 256.
36
Tartalmat 1. Gay. 1.327. 1. — Prot. 256.
37
A történetek szerzői Bussy Rabutin, Sandras de Curtilz, Lenoble, etc. Gay. I L
354. 1. — Prot. 144.
38
Vö. Gay. III. 1078—1079. 1. és még itt a 20. tételt. — Prot. 334.
39
Vö. Gay. II. 265. 1. — Prot. 143.
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33. Katholisches
1754. in 8°.40

Exempl-Buch

oder Schauspigl von 47. Historien

Sulzbach

34. Preces Gertrudianae Coloniae Agrippinae. 1670. 12.u
35. Medulla Theologiae morális a R. P. Hermanno
1653. 12.

Buzenbrum

Monasterii.

Busenbaum, Hermann. Medulla Theologiae morális facili ac perspicua methodo resolvens casus conscientiae. Ex variis Probatisque authoribus concinnata A. R. P.
Hermano Busenbaum é Societate Jesu. Monasterii Westphaliae, Typis Bernardi Raesfeldl, 1650. Editio secunda ab auctore recognita, et plurimum aucta. Monasterii
Westphaliae, Typis Bernardi Raesfeldl. Anno 1652. Editio tertia ab Auctore recognita. Monasterii Westphaliae. Apud Bernardum Raesfeldium. Anno 1653. —
Editio nova ab auctore recognita et plurimum aucta. Francofurti 1653.42

36. Joannis Jony tractatus juris publici et Historici Hung[ari]ci
4_ «

Jena 1756.

37. Medulla Theologiae morális Pragae 1726. 12—,44
38. Magnum Speculum Exemplorum
rippinae 1718 in 4—,

studio Joannis Majoris S. J. Coloniae Ag-

Major Jean. Magnum speculum Exemplorum studio R. P. Joannis Majoris Socíetatis
Jesu Theologi. Coloniae Agrippinae. 1611; 1618; 1635; 1681; 1718.45

39. Scherz Gedichte (de veer olde berömde) dörch Hans Wilh. L. Rost, in 8°.
Lauremberg: De veer olde berömede Schertz-Gedichte: Als erstlik: Van der Minschen itzigem verdorvenen Wandel unde Maneeren II. Van Almodischer KlederDracht. III. Van vermengder Sprake, unde Titeln. IV. Van poesie unde RymGedichten. Mit eeien Anhange nicht von Lauremberg van etlicken in düssen Tyden
nyen ingeschlekenen Missbrücken. (Typogr. Ornam) Gedrücket in düssem itzigen
Jahr (1684) 8 0 . 46

40. Palingenii Zodiacus Vitae, in 8°."
40

Bibliográfiákban nem találtam.
Gertrúd helftai apátnő imádságainak gyűjteménye a XIII. század második feléből.
42
Sommervogel Carlos S. J.: Bibliotheque de la Compagnie de Jesus. Bruxelles, Párís,
II. 1891. 445. 1. Hermann Buzenbaum Medulla Theologiae morálisa azért jelentős, mert a
jezsuita kazuista erkölcstan első világos, pontos áttekintése. A szerző a jezsuita kazuisztikának a XVII. században egyik legismertebb képviselője, a vesztfáliai Nottelenben született;
Kölnben, Hildesheimben és Münsterben tanított teológiát. 1645 és 1670 között műveinek nem
kevesebb, mint 45 kiadása ismeretes. Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig, 1875—1912.
III. 646—647. 1.
43
Jamniki Jony János jogtudós, Jony Tóbiás és Dettrich Margit fia, Iglón született
1700 körül, a hallei és jénai egyetemeken tanult és később Lőcsén ügyvéd lett, majd a bányászattal foglalkozott. Meghalt 1755-ben. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp.,
1897. V. köt. 620—621. 1.
44
L. 35. tétel.
45
Vö. Sommervogel i.m. V. 1894. 379—380. 1.
46
Vö. Bibi. Germ. IV. 51. 1.
47
L. 7. tétel.
41
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41. Extract der Medizins Fama von Johann August Ohmen 1755. in éf0.48
42. Leben des grafen von Bonneval. Constantinopl

1738.49

43. La France galante ou histoires amoureuses de la Cour Cologne. 1706. 12,—so
44. Les cent Nouvelles nouvelles moult plaisants a raconter. a Cologne. 1701. 8°.
Les cent nouvelles nouvelles (compose par le roi Louis XL lorsqu'il n'était encore
que Dauphin, et par les seigneurs de sa cour). Paris, 1486. 1505 . . . — Cologne
(Amst) P. Gaillard 1701. 2 vol. pet. in—8. 51

45: Cupido auf seiner Thron, oder das entdeckte Reich der Liebe von einen (!)
Vocativo. Frey Stadt. 1725. in 5°.S2
46. Leben der schönen Tirolerin von Jaques le Pensif. Franckfurth
zig. 1746. 8°.

und Leip-

Leben, Merckwürdiges, Einer sehr schönen und weit und breit gereiseten Tyrolerin,
Nebst vielen andern anmuthigen Lebens- und Liebes-Geschichten, Vormahls von
Ihr Selber in Frantzösischer Sprache beschrieben. Jetzo aber. . . . in das Teutsche
übersetzt und der Hochlöblichen Freymaurer-Gesellschafft dedicirt von Jaques le
Pensif (d. i. M. Deer in Leipzig). Mit Titelkpfr. Franckfurt und Leipzig (Langensalza b. Job. Chr. Martini) 1744. 8°. 5 3

47. Leben der schönen Österreicherin von Sincero. Frankfurth
1751. 8°.

und

Leipzig.

Sincerus (ps) — Das Leben der schönen Oesterreicherin, beschrieben von Sincero.
Franckfurt und Leipzig (Wien) 1747. 8°. Einiges in pikanten Reimen. Besonders
die Verführungsversuche einer verwittweten, höchstverliebten Obristin sehr trei.
— Dasselbe. Ebd. 1751. 8°. 5 4

48. Die Comoediantin

von Stande aus dem französisch: Leipzig. 1756. in 8".

Comödiantinn von Stande, Die oder Geschichte der Marqvisinn "'** von ihr selbst
verfasst. (Verfasst von Pietro Chiari, geb. 1708 fl785.) Aus d. Französ. Leipzig,
bei Joh. Gfr. Dycken, 1756. 8 0 . 5 5

49. Le Secretaire des Demoiselles a la Haye 1705.т
50. Cabalistische Tabellen Amsterdam 1744. in 12°.51
48
A könyvtárban Drezdában és Lipcsében megjelent 1744-es kiadást is megtaláljuk. —
Prot. 146. és Prot. 299.
49
L. az 58. tételt alább.
50
L. 30. tétel. — Prot. 144.
51
Vö. Gay. I. 519. 1. — Prot. 271.
52
Bibliográfiákban nem találtam. — Prot. 98.
53
Vö. Bibi. Germ. I V 60. 1. — Prot. 362.
54
Igen ritka könyv. Bibi. Germ. VII. 315. 1. — Prot. 296.
55
Az eredeti olasz: La Commediante in Fortuna, о sia memorie di madama N. N.
2 tomi. Venezia 1755. A német fordítás a francia változat után készült. Bibi. Germ. I. 660. 1.
— Prot. 99.
58
Könyvtárunkban nincs meg. Leírása Gay. III. 1089. 1. — Prot. 335.
57
Bibliográfiákban nem találtam, könyvtárunkban nincs meg.

17 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V.
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51. Le momus frangois он avantures du Due de Roqvelaure.
in 12—,

Cologne.

1720.

Le momus francois, ou les Avantures divertissantes du due de Roquelaure, suivant
les memoires que l'auteur a trouvés dans le cabinet du maréchal d'H***, dont il
été secretaire; donné au public par le sieur L. R. (Leroy) Cologne 1718. 1720
1727.58

51. Item das nembliche Bush auf Teütsch. is 12°.
Begebenheiten, lustige des Herzogs von Roquelaure, Wegen ihres seltenen Innhalts(!)
aus d. Französ aufs neue übers, von. Joh. Geo. Krünitz. Franckfurth und Leipzig.
1753.59

53. Der lustige Student, von Gottfried Sinnersberg. 1734. in 8°.
Sinnersberg Gottfried. Der lustige Student. Der allzeit lustige Student, erweiset sich
hier mit 174. in vielerley ungemeinen raren und wunderbaren Geschichten dieser
Zeit, welche an verschiedenen Orten in der Welt, bey Hohen und Niedern StandsPersonen, vielfältig sich ereignet und zugetragen haben. Allen aufrichtigen Liebhabern zur erleubten Lustbarkeit und sonderbahren Gemüths-Ergötzung mitgethcilet;
auch noch nebst einem Anhang verschiedener in 43. kurtzweiligen Begebenheiten
und anderer Sinnreichen Redens-Arten; an das Licht gebrach (!) von — Augspurg,
bey Andreas Brinhausser, An 1777. 8°. 6 0

54. Das Glücks Rad von Eberhard Wehem.

1738. in 8°.

Glücks-Rädlfein, oder Warsagungs-Büchlein, darinnen Manns und Weibs-Personen,
Junggesellen und Jungfrauen, uff ihre Frage und Gernwissen, durch geringen
Würffel-wurff, gewisse Antwort erlangen können. Aus der Türckischen Sprache ins
Hochteutsche versetzt. 61

55. Experientia Theologiae authore Georgio Gobat S. J. Monachii 1669. in fol.
Gobat, George. Experientiae theologicae sive experimentális theologia qua casibus
prope septingentis factis non f i c t í s . . . Autore Georgio Gobat Soc tis Jesu Theologo,
Monachii, Typis, et Expensio Joannis Jaechin. Anno 1669. fol.62

56. Momus Francois ou avantures
Exempl.63

du Due de Roquelaure

1759. in 12— 2.

57. Anecdotes venetiennes et Turques ou memoires du Comte de Bonneval
Frankfurt 1740. in 8°.
Anecdotes venetiennes et turques, ou Nouveaux Memoires du compte de Bonneval,
etc. par de Mirone (de Saumery) Francfort, Utrecht, ou Londres 1740.M
58

Gay. III. 256. 1. — Prot. 256.
Könyvtárunkban nincs meg. Vö. Bibi. Germ. VI. 530. és П. 404. 1. Egyébként I.
28. tétel.
*° A rendkívül közönséges, trágár könyv első kiadása Frankfurt és Leipzig, 1734.
1777-ben Augsburgban újra megjelent, de a bécsi tiltott könyvek katalógusa 1774-ben az
első kiadást tartalmazza. Vö. Bibi. Germ. VII. 319. 1.
61
Szerzője Alexander Rennemann, első kiadása 1650. Bibi. Germ. II. 634. 1.
62
Szerzője George Gobat jezsuita. Vö. Sommervogel idézett munkája III. 1507. 1.
63
L. 51. tétel. — Prot. 256.
64
Gay. I. 217. 1. és a következő tétel. — Prot. 42.
59
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58. Merkwürdiges
in 8°.

leben des grafen vfonj

Bonneval.

Constantinopol.

1738.

Bonneval, Comte C. A. de Achmed Pascha, (1675—1747.) — Leben, Merkwürdiges,
des Grafen von Bonneval, ehedessen Kaiserlicher General der Infanterie, anitzo aber
Commandirender Bassa ( = Pascha) über eine Türckische Armee. Aus d. Frantzös.
übersetzet. 3 Ttüe. (in 1 Bde) 0. 0. 1738. 8 0 . 65

A bécsi cenzúrajegyzék sokszor eltorzult címleírásait a bibliográfiák segítségével tehát sikerült helyreigazítani és kiegészíteni. Sőt, hála a rendszerint
hosszú barokk címeknek, valamelyest fogalmat alkothattunk tartalmukról is.
Ezekre az előzetes ismeretekre támaszkodhatunk most, ha kísérletet teszünk
arra nézve, hogy az 58 tételt, a könyvek tartalma szerint nagyjából milyen
fő témakörökbe lehet beosztani. Ezek a témakörök, vagy csoportok a cenzúralista átnézése és azonosítása után, a következő négy címszóval lennének jelölhetők: 1. gáláns irodalom, 2. történelmi és politikai irodalom, 3. tudománynépszerűsítő (részben okkultista) anyag, 4. katolikus teológiai munkák. Az egyes
csoportok nagyságát a hozzájuk sorolható tételek mennyiségétől állapíthatjuk
meg. Rövidség okából a címleírásokat nem ismétlem, hanem csak a tételek
számait adom meg.
Az első csoportba tartoznak: 1. 3. 4. 5. 12. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 27.
28. 29. 30. 31. 32. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 51. 52. 53. 56. 57. 58.
A második csoportba: a 2. 8. 10. 11. 19. 22. 23. 24. 36. 39. 54. tételt,
a harmadik csoportba: a 7. 9. 13. 14. 25. 26. 40. 41. 50. tételt sorolhatjuk.
Az utolsó csoportba végül: a 6. 33. 34. 35. 37. 38. 55. tételt számítjuk.
Azonnal láthatjuk, hogy a messze legnagyobb számmal az első csoport,
a gáláns irodalom szerepel összesen 31 tétel, az 58 tételt számláló listának
több, mint a fele. Messze elmaradnak mögötte a többi csoport tételszámai,
amelyek viszont egymáshoz képest nem mutatnak lényegesebb különbséget.
(11, 9, 7.) Mária Terézia cenzorainak hivatali tekintélye különös súllyal nehezedett a kor könnyed, frivol, erotikus irodalmára. 66 A kor hivatalos erkölcsi
felfogása ugyan meglehetősen magyarázza a gáláns irodalom ellen forduló császári cenzorok buzgalmát, de feltételezhetjük, hogy nemcsak az erkölcsi felháborodás alakította ki állásfoglalásukat. Azt hiszem nem lesz túlzás ha úgy
vélem, hogy ennek az irodalomnak a cenzúra által való elítélése azért következett be, mert az erkölcsi szabadosságnak politikai szabadosságba való átcsapásától féltek. A másik három csoport együttvéve sem tesz ki tételszámban
annyit, mint a nagyobbrészt Franciaországból importált erotikus anyag.
Viszonylag legnagyobb lenne még a történelmi-politikai irodalom címszava alá elhelyezett 11 tételből álló csoport. Ezek a tételek természetesen a felismerhetően ilyen tárgyú könyveket említik. Nem ok nélkül tételezzük föl viszont, hogy a „gáláns" könyvek egy része is még e csoport tételeinek a számát
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Bonneval gróf katonai és politikai nézetein kívül három gáláns kalandjának leírását
is tartalmazza. Először Hamburgban jelent meg 1737—38-ban. Bibi. Germ. I. 412. 1.
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Schermann Egyed Í. m. 30. 1.
17*

259

szaporítaná. Viszont az sem valószínű, hogy a cenzorok ne tudták volna, hogy
a Habsburg-országok és tartományok belső rendjét és békéjét erősebben fenyegetik a már akkor nyugtalan Franciaországból beszűremkedő felvilágosodott
eszmék, mint a gáláns szerzők finoman erotikus történetei.97
A kis számú (9) tudomány-népszerűsítő tétel cenzúra alá kerülése egészen
világos állásfoglalás: a racionalizmus világnézete távolállónak érezte magától
a már említett okkult jóslásokkal, fiziognomiával foglalkozó áltudományokat.
A Mária Terézia -kori felvilágosodás hívei és elsősorban maga Van Swieten
egyik fő céljuknak tekintették a katolikus teológiai oktatás szervezeti és tartalmi reformját.68 Ez az eléggé bizonyított tény magyarázat arra is, hogy Van
Swieten jegyzékén miért találunk különben kifogástalanul katolikus és sokat
forgatott munkákat is.
Ez a rövidre fogott mérlegelés azt az eredményt hozza, hogy a tételek
bibliográfiai pontosságú regisztrálása önmagában még nem nyújt világos képet
a jegyzék létrejöttének tényleges indokairól. Ezekre csak maguk a könyvek
adhatnak felvilágosítást. Ezen az úton eljuthatunk Van Swieten és társai cenzúrázási szempontjainak tartalmi indokolásához. Másrészt viszont arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy a cenzúra tevékenysége ellenére eljutottak-e
a könyvek magyarországi olvasókhoz, és ha igen, kik voltak ezek? Kétségtelerül választ kaphatnánk erre a kérdésre a kor irodalmának megfelelő átkutatása
után. Ez ugyanis föltárhatná előttünk azt, hogy a XVIII. századi magyar irodalmi életben szereplő személyek a tilalmazott könyvek közül tényleg melyiket
ismerték, melyikre hivatkoznak? De hogy kiknek a kezébe jutottak el ezek
a tiltott könyvek azokon kívül, akik felhasználták, (р. o. az egyetemi tanárokon kívül), már csak akkor tudjuk megállapítani, ha a könyvekbe mint tulajdonosok a nevüket beírták. Marad tehát a possessor bejegyzések vizsgálata,
végső fokon pedig maguknak a jegyzéken szereplő könyveknek felkutatása és
kézbevétele.
Az Egyetemi Könyvtár állományának vizsgálata azt mutatja, hogy a jegyzékben szereplő könyvek jelentős része ma megtalálható itt, 58 tételből 32 tétel.
Mivel egy-egy tételre több kiadás is található, a 32 tétel 86 könyvet jelent.
Jelentékeny arány ez, különösen ha a cenzúrázás hatékonyságára, vagy eredménytelenségére próbálunk belőle következtetni.
H a azt vizsgáljuk, hogy a könyvtárban fellelhető könyvek az előbb említett négy csoportot milyen arányokban képviselik, azt látjuk, hogy a következő arányokban oszlanak meg az egyes csoportok között: (A példányokkal
képviselt tételeket a második szám jelzi, ami után zárójelben a példányok száma
következik.) 31 : 17; (33) - 1 1 : 8 ; (17) - 9 : 5 ; (21) - 7 : 3 ; (15). A gáláns,
történelmi-politikai, valamint a tudomány-népszerűsítő című csoportokba foglalt könyvek tehát, a példányok számát tekintve, eléggé magas arányokban
találhatók meg. Eléggé kedvezőtlen képet mutat a kicsiny katolikus teológiai
csoport. A 7 cenzúrázott könyv közül csak 3 található meg. Ez utóbbi tény azért
érdemel valamelyes figyelmet, mert az Egyetemi Könyvtár köztudomásúan egy87
68
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Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp., 1924.
Hermann Egyed i. m. 100—101. L
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részt alapítása, másrészt a II. József-féle kolostori feloszlatások következtében
az egyházi irodalomnak különösen gazdag lelőhelye lett. így csak azt tételezhetjük fel, hogy vagy az egyházi személyeknek a kifogásolt művek iránti csekély érdeklődése, vagy éppen az apostoli királynő rendeleteihez való szoros
alkalmazkodása hagyta veszendőbe menni a cenzúra által elítélt könyveket.
Áttérünk arra a kérdésre, hogy kik voltak a jegyzékben szereplő könyvök
egykori birtokosai, illetve olvasói. A 85 könyvtárunkban tényleg fellelhető
könyvből 35, tehát körülbelül fele rész az, amely possessor bejegyzést tartalmaz.
Az egyes tételcsoportok közötti megoszlásuk tételszámuk szerint a következő:
Gáláns irodalom: 3, 4, 12, 15, 20, 32, 57, 58, az arány: 17—8; történelmipolitikai irodalom: 8, 36, arány: 8—2; tudomány-népszerűsítő: 7, 13, 14, 40,
41, arány: 5—5; katolikus teológiai könyvek: 6, 35, 55, arány: 7—3. Átlagosan
tehát a meglevő könyvek fele részében találunk possessor bejegyzéseket.
Erős Ágost lengyel király és szász választófejedelem udvarának gáláns
históriáit Das galante Saxen (20. tétel) címen ismerte meg a gáláns irodalmat
kedvelő európai olvasóközönség. Érdekessége és népszerűsége miatt franciára is
lefordították. Az Egyetemi Könyvtár példányának (EK 017 092) állítólagos
szerzője Charl[es] Louis baron de Poellnitz. A német eredeti kilencedik kiadása
Frankfurt am Maynban jelent meg 1766-ban. (EK 015 409) Ennek tulajdonosa
a könyvtár pecsétjének tanúsága szerint a Nádasdy grófok nádasladányi
könyvtára volt. Okkal feltételezhetjük, hogy már a XVIII. században is a főúri
könyvtár állományába tartozott, ami eléggé természetes dolog lenne. Viszont
nem olyan magától értetődő, hogy a francia rövidített változat megvolt a váci
piarista könyvtárban is. Mindenesetre meg kell jegyeznünk, hogy ez a francia
„État abregé" csak a szász udvartartás leírását tartalmazza.
Possessorra utaló jeleket találunk a harminckettes tételt képviselő egyetemi könyvtári példányban (Hf 1882) amennyiben öt címeres gyűrűs pecsét
lenyomatot látunk a címlapon. Sajnos a lenyomatok annyira elmosódottak,
hogy meg sem kísérelhettem a címer tulajdonosának megállapítását. De még
így is feljogosítanak arra, hogy az egykori tulajdonosokban, vagy tulajdonosban XVIII. századi gáláns irodalmat kedvelő nemes urakat lássunk.
A gáláns irodalom terméke a tizenkettes tételszám alatt említett Petronius ismeretes Satyríconja, melyhez azonban hozzáadták azokat a Priapeia
töredékeket, amelyeket állítólag 1688-ban, a császári csapatok által ideiglenesen visszafoglalt Nándorfehérvárott (Belgrádban) találtak. (Egyetemi Könyvtár: Hb 1365) A Satyricon H b 4255 jelzetű példánya Utrechtben jelent meg
(Trajecti ad Rhenum) 1654-ben. A függelékben a „Pervigilium Veneris", „Ausonii Cento nuptialis" és a „Cupido cruci affixuo" található. Kámánházy Sándor
és László könyvtárához tartozott.
Ugyancsak Utrechtben jelent meg 1709-ben a Hb 4r 9-es példány és
a XIX. század első felében a brassói Miller család tulajdona volt, melynek
címeres ex librise díszíti, azonban korábban, mégpedig 1748-ban a Platner
család birtokában volt.
Megjegyezzük még, hogy a gáláns irodalom csoportjába tartozik több mű,
amelyekben ugyan possessort nem találunk, de az aláhúzások mégis elárulnak
valamit az egykori olvasóra vagy olvasókra gyakorolt hatásról, helyesebben
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azokról a gondolatokról, amelyeket ők különösebben kiemelendőknek tartottak.
Ezt foként Nínon de L'Enclos-nak Sevigné márkihoz írt irodalmi leveleiről
mondhatjuk el (3. tétel), amelyek közismertek abban a tekintetben, hogy bennük
találjuk meg jól összefoglalva a gáláns kor szerelmi „filozófiáját". (EK Gc 1499,
Hf 1120.)
Viszont nem gondolhatunk kizárólagosan csak a gáláns erkölcsök behatolásától való félelemre, ha a Les princesses Malabares он le celibat pbilosophique
(15. tétel) (EK Fa 4276.) című könyvet kézbe vesszük; ugyanis a malabári hercegnők többnyire valóban pikáns históriáiban az anagrammaszerűen elferdített
nevek helyreigazítása után előttünk áll a XVIII. század elejének művelt világát foglalkoztató jezsuita-janzenista vita.69 íme, néhány átalakított név:
Edistes
Ginace
Gusinaut
Jani-sunes
Lequens

Deistes
Ignace
Augustin
Jansénius
Quesnel

Lomina
Quini-sotini
Quetiséme
Quotalice
Silvanicte

Molina
Inquisition
Quitétisme
Catolique
Calviniste

Jogosan tételezhetjük fel, hogy a pamfletet nem a benne elmondott pikantériák,
fianem a janzenista beállítottság juttatta a cenzúrajegyzékre.
De Bonneval gróf emlékiratai (57. tételszám) két különböző kiadásban
vannak meg könyvtárunkban. London, 1737: Ga 4419—20; Ga 4561, és London, 1755: Ga 669. Bonneval előbb francia és császári szolgálatban álló gyalogsági tábornok volt, később átpártolt a törökhöz, mohamedán lett. Emlékirataiban a nyugati állami és vallási berendezkedésekkel szemben a török állam és
az izlám előnyeit magasztalja. Ez már elég volna arra, hogy a Habsburg-uralkodónő cenzúrabizottsága a művet a tilalmazott könyvek közé helyezze. De
volt még egy nagy bűne; az ugyanis, hogy különösen a memoire második részében erősen izgatott a Habsburg-uralom elleni beavatkozás érdekében Magyarországon és Erdélyben. Rákóczit szerette volna a török segítő seregek élén viszszavinni Magyarországra. Érvelését egy függelékben rendszerezte, amely ezt
a címet viseli: Raison que doive engage la Sublime Porte á faire la guerre a
VEmpereur d'Allemagne. Az 1737-es Ga 4561 jelzetű kiadásnak Nagy Gábor
törvényszéki ügyvéd, táblabíró volt a tulajdonosa Debrecenben, mint ex librise
tanúsítja. Kézzel is be van írva a könyvbe: „Nagy Gáboré 817."70 Viszont a
Ga 4419-es és 20-as példányban „E Comtesse 2 . " bejegyzést találjuk, ami azt
jelzi, hogy Berényi Erzsébet gróf Zichy Miklósne könyvtárából származik,
a könyvekről készült katalógus bizonysága szerint.71
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L, 6. jegyzet.
Királyi táblabíró, könyv- és kéziratgyűjtő, Kazinczy barátja. 1770—1861. Szinnyei
J. i. m. IX. köt. Bp., 1903. 569—570. 1.
71
Címe: Catalogus librorum, quos excellentissima ac illustrissima Domina Comitis.
Nicolai Zichy de Vasonkő vidus, nata Comitissa Berényi de Karáncs Berény Budae defuncta
die 2 Januarii 1796. Regiae Scientiarum Universitati Hungaricae testamento legavit. —
E K Kézirattár. J 47/1. Az 1796. január 2-án elhunyt gróf Zichy Miklósne könyvhagyatéka
1796. április 18-án került az Egyetemi Könyvtárba. L. Pálvölgyi Endre: Főúri és klerikális
összefogás II. József könyvtári intézkedései ellen. Bp., 1961. 4—5. 1. Klny.: Tanulmányok
Budapest múltjából. 14. köt.
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Szintén a szigorúan vett gáláns irodalom terméke a 4. számú tétel, itt
a cenzúrázás oka csak az erkölcsök féltése lehetett. (EK Hf 2260.) Ugyancsak
Zichy Miklósné hagyatékából került könyvtárunkba. 72

Az 58-as tételszám alatt (EK Ga 723) szintén Bonneval önéletrajzát vagy
emlékiratait találjuk, azonban németül, több metszettel. A mű 1738-ban jelent
meg, a kiadás helyeként Konstantinápolyt adja meg a címlap, nyilvánvalóan
hamisan. A metszetek között megtaláljuk „Franciscus Fürst Ragoczy" lovas
72
Possessor bejegyzés nem található benne, de szerepel a hagyatékról készült katalógusban, a példány azonosságát bizonyítja a kötés is, amely egyező sajátságokat mutat a Zichyné
könyvtárából származó egyéb könyvek kötésével. Vö. 71. jegyzet.
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képét is. A példány L. 257. szám alatt a lepoglavai pálos könyvtár (Bibliotheca
Lepoglaviensis) bejegyzést tünteti fel. Bonneval emlékiratai tehát a cenzúra
tilalma ellenére eljutottak egy magyarországi főúri hölgy, egy debreceni polgár és táblabíró könyvei közé, és ezekhez különös módon egy szerzetesi könyvtár csatlakozik.
A kevés számú possessori bejegyzéssel rendelkező példány vizsgálatából
tehát annyi derül ki, hogy azok elsősorban főúri könyvtárak, másodsorban és
különös módon szerzetes könyvtárak, végezetül középrendűek könyvgyűjteményei felé mutatnak. A példányok közelebbi vizsgálata után ismételten hangsúlyozzuk, hogy véleménnyünk szerint a gálánsnak nevezett művek cenzúrára
juttatásában legalább annyi szerepet játszott a fennálló politikai rend védelme,
mint a közerkölcsöké.
A következő tételcsoport a „történelmi-politikai irodalom". Ebben a csoportban a 8. tétel Monzambano: De Statu Imperii Germanici. Verona 1668.
A német—római birodalom állapotáról írott mű szerzőjeként feltüntetett Severin de Monzambano Veronensis álnév mögött Freiherr Sámuel von Puffendorf
rejlik. A veronai 1668-as kiadás egy példánya megvan az Egyetemi Könyvtárban (Ca 165.), az egri trinitarius kolostor könyvtárából került ide. Egy másik
példány, amelyik Genfben 1667-ben, a címlap szerint ellenben Amsterdamben
jelent meg (EK Ga 6541), ezt a possessor tünteti fel: Liber Geor-gii Novak
Al[umni] Col[egii] Cr[oatici], azaz a bécsi horvát kollégium egyik növendéke
volt a tulajdonos, aki 1739-ben, tehát jóval a cenzúrajegyzék összeállítása előtt
vette a művet, feltehetően Bécsben. A könyv ismerteti, és enyhén kritizálja
a birodalom alkotmányos rendjét és közállapotait. Valószínűleg emiatt került
Van Swieten jegyzékére.
A Be 102 jelzetű példányunk 1706-ban, Köln an der Spree-ben jelent meg,
és már a szerző igazi nevét tünteti fel: Sámuel L. B. de Puffendorf. Tulajdonosa
eredetileg Pater Gosztonyi László pálos, korábban a luzsinszki huszár ezred
tábori káplánja, aki Drezdában vette meg a könyvet 1762-ben, és 1772-ben
a sasvári (Sasin) pálos kolostorra hagyta.
36. szám alatt a következőket olvashatjuk: Joannis Jony: 73 Tractatus juris
publici et historici Hungarici. Jena 1756. (EK Ba 4r 131) Három traktátus
található a műben. Az első a római jognak az atyai hatalomról való magyarországi jogi felfogásra gyakorolt hatását tárgyalja, (de usu et auctoritate juris
romani in Hungária circa doctrinam de patria potestate). A második Johannes
Gravius és Johannes Andreas Lechner disszertációja a magyar közjog sajátságairól (de facie iurispublici Hungáriáé) Jony megjegyzéseivel. A harmadik
történeti-jogi hozzászólás vagy megjegyzés (Schediasma) I. István király koronázásáról. Feltételezhető, hogy az abszolutizmussal szemben protestáns-rendi
felfogást képviselő állásfoglalása juttatta a cenzúrajegyzékre.
Ez a mű egy kolligátum tagja, mely a híres történetíró, Kaprinai István
birtokában volt.
A tudomány-népszerűsítő címszó alá lehetne elhelyezni azokat a könyveket, amelyek a kor általános műveltségét szolgálták. Marcellus Pallingenius,
73
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L. 43. jegyzet.

azaz eredeti nevén Pier Angelo Manzoli, aki a XVI. század első felében élt,
Zodiaci Vitae vagy Zodiacus Vitae címen megjelent könyve (7. tétel) tulajdonképpen asztrológiai tájékoztató. Feltételezhetjük, hogy azért került Van Swieten indexére, mert a felvilágosodás nem kedvelte ezeket a tudománytalan, szélhámoskodó jóskönyveket. Könyvtárunk hat példány birtokában van, mind
a hat különböző kiadás. Az első Baselben jelent meg 1557-ben (EK Hf 1398).
Ezt tulajdonosa, Johannes Stumpfius, a morvaországi Znojmo-ban (Znaim)
1619-ben vette. 1693-ban jegyezték be a pozsonyi Szent Üdvözítőről nevezett
jezsuita kollégium könyvtárába 508. szám alatt. A második példány Lyonban
1556-ban jelent meg (EK Hf 1409). 1691-ben Bokori Jakab János könyvei között volt; a tulajdonos címeres gyűrűs pecsétjét ott látjuk lenyomatban a kötéstábla belső oldalán. A harmadik példány szintén Lyonban jelent meg, 1566ban (EK Hf 5170). Első tulajdonosa 1613-ban Johannes Ignatius Schattschmidt.
1732-ben azonban már a Domus Professa tulajdona volt; ezen minden valószínűség szerint a jezsuiták besztercebányai házát kell érteni. Meg kell jegyezni*
hogy a kötéstábla — amely egykorú — belső oldalán 1570-ben Aeonius nevű
possessorra bukkanunk. A kötéstábla közepén egy kivakart név, amelynek viselője 1634. január 10-én szerezte meg a könyvet; tőle vagy leszármazottaitól
kerülhetett a jezsuitákhoz. A negyedik példány Leonbergben (Leoburgi) 1704ben megjelent kiadás (EK Hf 1333), tulajdonosa Michael Fúró Zürichben 1768ban vette (emi Tiguri 1768). Az ötödik példány Lyonban 1576-ban jelent meg
(EK Hf 1390), és tulajdonosa a pozsonyi jezsuita kollégium volt; meg kell
azonban jegyezni, hogy az előzéklapon olvasható egy bejegyzés, amely Philipp
Melanchton krónikájának harmadik könyvéből idéz. Feltételezhető, hogy eredetileg a pozsonyi evangélikusok könyvtárába tartozott, és feltehetően ennek
elkobzása után jutott a pozsonyi jezsuiták könyvtárába. 74 A hatodik példány
Amsterdamban 1672-ben jelent meg (EK Hf 4025), a XIX. század első felében
Szilasy János nagyváradi kanonok és egyetemi tanár hagyományából került a
könyvtár állományába.
13-as tételként Albertus Magnus De secretis mulierum című könyve szerepel. A könyvtárban ez a munka egy Problemata Aristotelis ac Philosophorum
medicorumque. . . Frankfurt 1580 című könyvhöz van kötve P-T2 íveken.
(EK Hb 5062). Nem egészen világos, hogy miért kellett ennek cenzúrajegyzékre kerülnie; talán mert természetbölcseleti kérdéseket skolasztikus módon tárgyalt. Valószínűleg morva tulajdonosa volt, XVII. század végi kéz,
mindenesetre ezt írta be: „Ex libris Georgii Drobny". A borítólapon 1596.
június 6-i keltezéssel Pan Waclaw Mol. Zmodrelic, Panni Aurelia Skadlostorwu, Panni Rubigalka Sara Salinum possessorok neve olvasható. A címlapon
viszont a nagyszombati egyetemnek a katalógusbejegyzését találjuk 1743-ból.
A 14-es tétel Valentin Kräutermann: Zauberarzt. Arnstadt und Leipzig.
Ez a munka könyvtárunkban ezen a címen nem került elő, szerencsére Van
Swieten olvasmány jegy zekében a De 289 jelzetű könyvvel a szerzőt és címet
azonosítva találjuk.75 Der neu angehende und wohl unterwiesene Chirurgus.
74
Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ág. hitv. ev. lízeum története kapcsolatban a
pozsonyi ág. hitv. ev. egyház múltjával. Pozsony, 1896. 95. 1.
75
Prot. 211.

265

Arnstadt — Leipzig, 1732 és a Praxis-Medica. Arnstadt — Leipzig, 1734 ugyanezen szerzőtől származik. Mindkét könyv a lepoglavai (Horvátország) pálos
kolostori könyvtár katalógusában 1752-es évszámmal szerepelt. A Chirurgus
című könyvet az előzéklap bejegyzése szerint Simon Forschtner pálos fogadalmas szerzetes és sebész vette. (EK Db 1352; Dd 123.)
A 41. tétel Johann August öhmen orvosi könyve. Ezt nem találtuk, de
megvan ugyanezen szerző tábori sebészeti vezérfonala: Der expedite FeldQhirurgus oder Anleitung . . . Drezda és Lipcse, 1744. (Ek Dd 80.) Ez is szerepel
Van Swieten olvasmányjegyzékében.7"
A katolikus teológiai irodalom területére tartozó könyvekből három tételszámra találtunk possessoros bejegyzéses műveket. Az első Hermann Buzenbaumnak Medulla Theologiae Morális című kazuisztikai munkája. (35. tétel.)
Három különböző kiadásban található könyvtárunkban, az egyik Frankfurtban
1653-ban (EK Ad 1254), a másik Münster in Westphalen-ben 1670-ben (EK
Ad 1747) jelent meg. Mindkét kiadás, illetve példány a besztercebányai jezsuitáké volt. A harmadik Passauban 1719-ben (EK Ad 1749) jelent meg, és a
pesti pálosok könyvtárában volt.
Van a könyvtárban még egy Antwerpeni kiadás is 1723-ból. (EK Ad
1733). Ennek tulajdonosa a Diliingenben tanuló Fr. Antonius Westenthauer
roggenburgi premontrei kanonok. Azt hiszem, helyesen gyanítjuk, hogy a könyvet a bécsi felvilágosodás egyik vezérének, Van Swietennek, ismert jezsuitaellenessége juttatta cenzúrajegyzékre.
Ugyanezt kell mondanunk Georgius Gobatus nagy hírű morális teológiai
munkájáról (Opera moralia; 55. tétel). A mű egyik kiadása két foliokötetben
1700-ban az előbb említett besztercebányai könyvtár tulajdonában volt. A bejegyzés szerint 1717-ben volt birtokukban. (EK Ad ivr. 191). A másik kiadás
Velencében 1742-ben jelent meg. Ez viszont Fejér György könyvtárából került
az Egyetemi Könyvtárba. (Ex libris Georgii Fejér) (EK Ad ivr. 245.)
Nehezebben azonosítható a kapucinus Martin Von Cochem Köstliches
Ahlass Büchel (6. tétel) című műve. Cochemi Márton könyveiből kettő biztosan
azonosítható volt. Az első rövid egyháztörténet: History-Buch
(Diliingen,
1692), a másik ennek egy későbbi kiadása: Kirchliche Historien. Históriáé
Ecclesiasticae ex Baronio Desumptae (Diliingen, 1694). (EK Ac 4r 477; ill. Ac
4 г 407.) Az utóbbi a nezsideri (Sopron megye) pálos kolostor tulajdonában volt.
A pálosoknak egy Preté nevű pap ajándékozta 1737-ben (R. D. Preté donatus).
Ugyancsak Cochemi Mártontól való a szakolcai karmeliták könyvtárából
könyvtárunkba került példagyűjtemény: Exempelbuch, Augsburg und Dillingen
1696. (EK Ac 4r 409.)
A felvilágosodás egyházpolitikájával álltak ellentétben ezek a moralista
és egyháztörténeti munkák. A mi szempontunkból tanulságos, hogy ezen művek
Magyarországra jutása lényegesen megelőzte a cenzúrabizottság jegyzékének
összeállítását. Azt mondhatjuk, hogy az udvari bizottság igen gyakran kialakult
kész helyzettel találta magát szemben.
Az utóbb tárgyalt három tételcsoport összesen 52 fellelhető példányából 2176
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ben találtunk possessorbejegyzést. Többségük egyházi tulajdonos. Ez a r r a mutat, hogy a kifogásolt k ö n y v e k m á r az udvari cenzúrabizottság akcióba lépése
előtt eljutottak Magyarországra, és kolostorok és r e n d h á z a k könyvespolcain
békében meghúzódtak egészen a hetvenes-nyolcvanas évek feloszlatásainak m o z galmas idejéig.
A következtetés, amelyet ebből levonhatunk, az, hogy a cenzúra nem mindig megelőző intézkedéseket tett, hanem gyakran elkésve, a tényleges helyzettől
elmaradva, egy bizonyos irodalom olvasottságát már befolyásolni nem t u d v a ,
tevékenykedett. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a cenzúra tevékenységének teljes megismeréséhez és feltárásához, a cenzúrázott művek sorsának pontos felderítéséhez nem elegendő a cenzúrarendeletek ismerete és tanulmányozása, a
könyveket
magukat kell megkeresni és
kézbevenni.
DURCH DIE ZENSUR VON VAN SWIETEN BETROFFENEN
UND IN DER BUDAPESTER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
AUFGEFUNDENEN WERKE
(Zusammenfassung)
In der Bibliotheca von Esztergom wird die unter Categoria IX.: Litteraria, Titulus VI/b/40
und vom 27. Sept. 1759 datierte königliche Verordnung aufbewahrt, deren Beilage eine Zensurliste
ist, die vom 6. Nov. in Wien datiert, mit der Unterschrift Van Swietens versehen ist und 58 Posten
enthält. Titel der Liste: „Bücher, so seith leztter [!] Session alhier [!] verworfen abgenohmen [!], und
in dieser vertilget worden" Verfasserin war bestrebt, die in der Liste angeführten Autoren und
deren Werke im Bestand der Universitätsbibliothek zu erforschen und möglichst mit bibliographischer Genauigkeit zu identifizieren. Auf diese Weise versuchte sie festzustellen, welchen Grad der
Wirksamkeit die Zensurmassnahmen erreichten. Es ist feststellbar, dass die von der Zensur verurteilten
Bücher sowohl bei Aristokraten und Geistlichen, als auch bei bürgerlichen Besitzern aufzufinden
waren. Sie untersuchte, in vier Gruppen geteilt, welche Themen und in welchen zahlenmässigen
Verhältnissen zueinander in der Zensurliste vorkamen. In grösster Anzahl ist die sogenannte,
galante Literatur vertreten, es stehen aber in der Liste auch politische, gemeinnützige Kenntnisse
vermittelnde und auch katholische theologische Titel. Als Ergebnis der Untersuchung des Schriftstückes war festzustellen, dass die Zensur im Zeitalter von Maria Theresia in erster Linie von moralischen Interessen bewegt war, obwohl natürlich auch in der galanten Literatur versteckt alschädlich erachtete politische Ideen vorkamen. Methodologisch wird danach gestrebt, zu beweisen,
dass das Aufsuchen der Bücher und Exemplare und das Feststellen der Possessores zur Vollständigs
keit jedwelcher zensurgeschichtlichen Forschung gehört.
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KAZINCZY GÁBOR HAGYATÉKA NYOMÁBAN
KENYERES ÁGNES

A Tudományos Akadémián 1864. február 15-én nagy tetszéssel fogadták
Kazinczy Gábornak Szemere Pálról mondott emlékbeszédét. Amikor Kazinczy
hazatért Bánfalvára, hozzálátott a beszéd sajtó alá rendezéséhez, és mielőtt végleges formába öntötte volna, levélben kért véleményt barátjától, Tompa Mihály tói.
Nem lehet megrendülés nélkül olvasni azokat a sorokat, amelyeket Tompa
e levél címlapjára írt: „Kazinczy Gábor utolsó levele. Csaknem bizonyos, hogy
mikor ezt írta, akkor volt utolszor toll a kezében. Vettem ápr. 14-én 1864.
Vagy ekkor, vagy az előző napon írta. Annyi bizonyos, hogy 15-én már nehéz,
haldokló beteg lett. Ápr. 18-án voltam nála, egész arca ónszínüvé vált már; de
folyvást társalgott, magánál volt. Beléptemkor nagyon elfogódtam, s Ő tréfásan
monda: jókor jössz, elkészíthetsz. Felöltözve volt, járt, ült, s így haldoklott.
Délután 4 óra tájban levetkőztettük; hat óra tájban elhagytam, s féltizenkettőre
kimúlt. Eszmeköre, szavai, páthosza mindvégig ugyanaz. 22-én Zemplénbe vitték, életében sokszor mondta: hogy sohasem megyén oda!. . . síme"1
Nem egy befejezett életre, hanem jóformán csak egy nyitányra hullt rá a
függöny, amikor három hónappal negyvenhatodik születésnapja előtt Kazinczy
Gábort elragadta a halál. Az az ember volt, akinek uralkodó tehetsége csak nehezen, kitérők után találja meg saját területét. Versekkel és műfordításokkal
kezdte, újságíróként és politikusként folytatta; fiatalon nagyhatású irodalmi.
szervező, az ötvenes évektől pedáns filológus, igen lelkiismeretes irodalmi és
történeti forráskutató, akinek — ha voltak is még politikai becsvágyai — csak a
tudományos munkája volt igazán fontos. De nem lett belőle tudós historikus
mint Horváth Mihály, Teleki József vagy Szalay László, sem olyan energikus
irodalmi szervező és rendszerező mint Toldy Ferenc. Nagy, magyar és világirodalmi műveltség birtokában volt, de állandóan töprengett és aggodalmaskodott, sohasem érezte magát elég erősnek és biztosnak. Elveszett az anyag- és
adatgyűjtésben. És ahogy sokasodtak adatai, úgy tornyosultak íróasztalán a
megkezdett kéziratok, agyonjavított fogalmazványok. Csak elképzelhetjük,
mi lett volna, ha adatik még számára egy-két évtized, és befejezhette volna,
amit elkezdett.
Életírói úgy rajzolják, hogy 1850 után, a Bánfalvára elvonuló Kazinczy
1
Tompa Mihály: Levelezés. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Bisztray Gyula
Bp., 1964. II. 384. I.
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Gábor önmagával és a világgal meghasonlott, elfásult, megrokkant emberré vált.
Annyi bizonyos, hogy a hangos politikai siker hullámai már 1848 végén elsimultak körülötte. Ö, aki Lamennais röpiratait fordította, a francia forradalomért lelkesedett, és a negyvenes évek elején radikális törekvéseinek messze,
egész a bécsi politikai rendőrségig híre ment,2 a szabadságharc alatt retrográd
politikai nézetei miatt elvesztette népszerűségét a közvélemény előtt. A forradalom után — mint volt országgyűlési képviselő — Kassán rejtőzött, majd mikor
1850 júniusában minden eljárást megszüntettek ellene, egy pár hónapig Pesten élt. Itt szalonjában a keddi napokon ismét meg lehetett találni a hangadó
írókat, politikusokat, 3 de ez már csak halvány visszfénye volt a régi híres estélyeinek, a sokszor hajnalig tartó tervezgetéseknek, vitáknak. Anyagi helyzete
egyre ziláltabb lett. Rá kellett jönnie arra is, hogy feleségében, Fáy Emmában
nem találta meg élete társát. Házassága zátonyra jutott. Nem akart többé viszszatérni Zemplén megyébe. Itt volt szolgabíró 1843—1847 között, 1848-ban ezt
a megyét képviselte az országgyűlésben; itt volt fiatal férj. Politikai ténykedését
befejezettnek vélte, a berettői kúrián minden elhibázott házasságára emlékeztette. Csodálkozhatunk, hogy nem lépett el sértetlenül és keserűség nélkül?
A Borsod megyei Bánfalván talált otthonra és megértő társra Vladárné
Lónyay Sarolta oldalán, ennek kastélyában. De idő kellett hozzá, míg átalakult
falusi emberré, míg megszokta a pesti és zempléni. évek politikai és irodalmi
sürgés-forgása után, hogy nincs szerepe a közéletben. Küszködött a múlt sérüléseivel, és ennek sok nyoma van leveleiben is. Mégis, hiba volna, ha az effajta
kiábrándult meditációit tartanánk rá jellemzőnek, vagy meghökkennénk szorongásos kitöréseitől, és hagynánk magunkat megtéveszteni melankolikus pózolásaitól. Igaz, hogy magányosabb lett, de az életbe, a társadalmi és nemzeti
létbe kapaszkodó gyökereit nem veszítette el. Volt tennivalója, és volt programja. Azt az aktivitást kell meglátnunk, amellyel ezekben az években szerepet vállalt az Űj Magyar Múzeum és az Ujabb Nemzeti Könyvtár munkájában és lelkesedését e vállalkozások mögött meghúzódó célkitűzések iránt.
Toldy Ferenc 1850-ben elindított könyvkiadói vállalkozásait annak a
meggyőződésének szolgálatába állította, hogy az adott politikai helyzetben,
a régi irodalmi és történeti műveket új kiadások által feltámasztani nagyobb
erény, mint új műveket írni. Toldy az Űj Magyar Múzeumban tájékoztatott a
Nemzeti Könyvtár programjáról. Cikke élére ezt a mondatot állította: Non
minor est virtus, quam quaerere, párta tueri. (Éppen olyan erény a megszerzett
őrzése, mint az újak alkotása.) A kallódó irodalmi és történeti értékek megmentése a fölemelkedésre erőt, reményt és vigasztalást nyújtott. És Toldy tudta,
hogy nem kisebb dolog forog ezzel kockán, mint a magyarság megtartása és
megerősítése. „Minél gazdagabb az emberiségnek, részletben pedig valamely
nemzetnek múltja, annál gazdagabb jövendőt várhat, ha múltját meg nem tagadja, s azzal mi abban mag és csíra van, jövendőjét termékenyíteni érti" —
írja cikkében4 És szinte feljajdul arra a gondolatra, hogy a XVI. és XVII. szá2

T. Erdélyi Ilona: Az Ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor. Bp., 1965.
Szilágyi Sándor: Rajzok a forradalom utáni időkből. Pest, 1876. 43. 1.
4
Toldy Ferenc: A nemzeti irodalom ismeretének viszonyáról a nemzeti élethez és
buzgó esdeklés a „Nemzeti Könyvtár" ügyében. =
Üj Magyar Múzeum 1850—51. I. 329 1.
3
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zad irodalma milyen veszélyekben forog, és milyen könnyelműség, hogy ezeknek,
a korszakoknak irodalmi termékei, amennyiben elkerülték a háborúk pusztításait, most az ismeretlenségben kallódnak el. Küzdeni kell, hogy legszebb hagyományaink, a kevés vagy egyetlen példányban fennmaradt művek gondos és tökéletes kiadásban újra megjelenjenek. Az Ujabb Nemzeti Könyvtár ezt a feladatot vállalja: a nemzet felemelkedését a minőség igényességével akarja szolgálni.
Az Ujabb Nemzeti Könyvtár szerkesztői között ott van Kazinczy Gábor
is.5 ő annál könnyebben válhatott szószólójává a Toldy által meghirdetett
programnak, mert már a szabadságharc előtti években végzett ilyen hagyományőrző kutatásokat. Hogy mennyire nem ötletszerűen, azt híven tükrözi, amit
évek múlva Ráth Károllyal folytatott levelezésében ír.
A huszonöt éves Ráth Károly 1854-ben már bejáratos a győri levéltárba és:
tájékoztatja Kazinczy Gábort az ott fellelhető okiratokról. „Igen örülök, hogy
Győr vármegye levéltára megnyílt ön előtt — válaszolja neki Kazinczy Gábor
— pár évvel a forradalom előtt a Zemplénit adok rendelkezésem alá a megye
rendéi; s én radicaliter nyúltam a dologhoz, mert jegyzékeim szerént, 18 ezer
számnál többet olvastam el, megismerkedni akarván az egész dúsgazdag tárral
II. József koráig, hogy belátásom szerént rendezzem a jövő számára. A forradalom megakasztá a munkát nagy kárára a történelemnek, mert a rendektől
azon biztosítást bírtam, hogy mind azt, mit jónak lelendek a nemesi pénztár
költségén kinyomatják . . ,s Arra is van adatunk, hogy amikor 1847-ben Pesten
időzött, itt is sorát ejtette ilyen munkáknak és az Egyetemi Könyvtárban is
kutatott. Toldyhoz, az Egyetemi Könyvtár igazgatójához írott, keltezés nélküli
levele ekkorról származik: „A XVII. század történetét írandó, évek óta gyűjtöm a nyomtatatlan adatokat. Az Egyetemi Könyvtárban számos idetartozót
lelvén, tisztelettel keresem meg önt: méltóztassék a kéziratok jegyzékét ezen
térítvényem mellett velem közleni. Holnap zárt nap lévén önnek netaláni
fenakadása nélkül tisztáztathatom le magam számára, s hétfőn reggel hálás köszönettel szolgáltatom vissza."4 Már ezekben az években foglalkozott azzal a
gondolattal, hogy kiad néhány anyagot a birtokában levő történeti művekből.
Erre vonatkozik a Helytartótanácshoz írt önéletrajzának ez a részlete:
„ . . . Pesten 1848-ban említett cikkemen kívül, egy betűt sem nyomattam, sőt
szándéklott történeti gyűjteményem kiadásával is felhagytam."9
Szenvedélyes igyekezettel és az évek során csak fokozódó energiával folytatta 1851-től a XVI., XVIL, XVIII. századi oklevelek, emlékiratok, naplók,,
leszármazási táblázatok pecsétek és egyéb iratok megszerzését. Képzeljük el,,
hogy milyen tetterő kellett hozzá, hogy mindezt levelezés útján lebonyolítsa!
Pedig levelezésének nagyobb részét éppen azok a levelek teszik, amelyekben
nyomon követhetjük munkaprogramját és tárgyalásait segítőtársaival, levéltá5
Az Ujabb Nemzeti Könyvtár az 1840-es években megjelent Nemzeti Könyvtár foly
tatása volt 1852—53-ban.
« Kazinczy Gábor levele Ráth Károlyhoz, 1855. jan. 17. MTAK Ktár írod. Levelezés 4—r. 163|7.
7
EK Ktár H 94|u|18.
8
EK Ktár H 92.
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rosokkal, antikváriusokkal, könyvkereskedőkkel, írnokokkal az ország minden részéről és Erdélyből is. Ők értesítették az árverések útján megszerezhető
könyvekről, kéziratokról, a könyvtárakban cserére kerülő duplumokról. 9 Családi levéltárak porából ástak felszínre számára leveleket, periratokat, életrajzi
adatokat. És Kazinczynak minden kis részlet, minden apró adalék fontos volt:
egy oklevél helyes olvasása, csakú-gy, mint egy elszámolás a megvett könyvekről, egy külföldi katalógus, számla vagy árjegyzék. Ha levelezésének kiadása
megjelenik egyszer, nemcsak tudománytörténeti vonatkozásban, hanem művelődéstörténeti és könyvtártörténeti szempontból is igen izgalmas forrásanyag
kerül a kutatók kezébe.
Néhány műfordításon kívül, főleg forráskiadványokat publikált Kazinczy
Gábor ezekben az években. E mellett éltek benne másfajta tudományos ambíciók is. Arra készült, hogy megírja Ráth Mátyás, Cserei Mihály, Wesselényi
Miklós, Batthyány Lajos életrajzát. Ezeket a terveit és sokat ígérő megjegyzéseit számos levélben olvashatjuk. De nem tudott végére járni egyiknek sem.
Pepecselő hajlama minduntalan visszahúzta. „Cserei Mihálynak élete — írja
Torma Károlynak — főleg 1711-en innen persze nagy homályban van még, mert
arról az egyetlen forrás Benkő alig szól valamit. . . Én azonban nem mondok
le még. Már megtaláltam Kolozsvárt Cserei jegyzőkönyvét, s az (az Akadémiának ajándékoztatván) előttem van, némely becses adalékot adva, főleg jogtani
tekintetben. Gróf Lázár értesít, hogy az Országos Levéltárban is van némely őt
illető akta, s megkértem másoltassa le számomra. Ugyanőtőle vettem Györgynek, Mihály fiának naplóját — szóval majd csak összeszedünk néhány becses
adalékot még."10
Jellemző megjegyzést találunk egy másik levélben történetírói elvére. Ráth
Mátyás életrajzának megírásával foglalkozik. „Adataim a biograph adatok:
ismertetik, mit tett, hol élt. De mind ez kevés nekem. Én az ember
arcképét
akarnám adni, s egyéniségét eleveníteni meg. Ehhez kortársak emlékezésein kívül legbecsesebb forrásul a levelezés
használható, miben az ember sans
facon adja magát, úgy, amilyen. A magyar embernek jó tulajdona az, hogy
semmit nem dob el: föl nem használja ugyan, de el nem veti; régibb embereink
л legüresebb leveleket is félrerakták. Sok holmi elfulladt e lom között, de egy
kis kiásás s utánjárással sok becses dolgot lehet felbuvárlani."11
Nem nehéz ráismerni saját történetírói ideáljára abban, amit Jászay Pálról írt 1854-ben. "Jászay tudta, hogy a források felbúvárlása előtt írni magyar
történetet, nem egyéb mint írni jobb-rosszabb compendiumot, mely a — dicsőségben vagy fájdalomban nagyszerű — múltnak teljes élethív rajza helyett,
ahelyett, hogy e lépcsőzetes fejlődést egy drámai érdekű s művészi értékű élő
egésszé alkothatná, — egyes csonka pontokat mutathat fel csupán kiszakítva
viszonytalanul; tényeket sorolhat elő puszta szárazon, azon benső viszonyok
felmutatása nélkül, mik az emberfaj történetét oly teljes egésszé s szükségessé
9
Kenyeres Ágnes: Szabó Károly és Kazinczy Gábor. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. III. Bp., 1966. 269—283 1.
10
Kazinczy Gábor Torma Károlyhoz, 1853. május 6. EK Ktár H 94|v|l.
11
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teszik, mit akkor is elismerünk, ha keblünkben a fájdalom vagy utálat fellázad
is. Jászay valamint a források búvárlatának áldozá életét, úgy dolgozataiban is
bizonyos krónikái pontossággal, lépésről-lépésre halad. Mintha szent romok
közt járna, figyelmét nem kerüli ki a legkisebb töredék sem, szeretetét bírja
mindenik"12
Élete legnagyobb feladatának és egyben legnagyobb örömének is nagybátyjának, Kazinczy Ferenc műveinek gondozását tartotta. Ez a munkája élete
végéig elkísérte. Már tizennyolc éves korában fölvetette Bajza Józsefnek Kazinczy Ferenc műveinek kiadását — tudta, hogy Bajza és Toldy a versek kiadásán dolgozik. Bajzához írt levele azért is jelentős, mert felsorolja benne azokat
a Kazinczy-kéziratokat, amelyek már akkor megvoltak a gyűjteményében:
„ . . . birtokában vagyok nagybátyám több nagybecsű kéziratainak, р. o. az Erdélyi Levelek két dolgozásainak 1823, 1828. Kedvezőbb körülményeim megengedek, hogy 1834-ben az idvezült könyvtárát magamévá tehessem; ez s özvegyének jósága engem azon állapotba helyezének, gondolhassak
munkáinak
összes kiadásáról. Nem lesz talán tekintetes úr előtt érdektelen, ha lajstromát
adom azon komplett kéziratoknak, melyeket 300 ívet meghaladó töredékek,
jegyzetek, naplók közt leltem a) Metastasio: Titus kegyessége (kegyelmessége)
Budán 1795. b) A természet oeconomiája II kötet (Regmecen és Budán 1793—
95 németből) c) A kénytelen házasság Moliére után, 1804. d) Ossian 2 köt.
Ezen kívül javítgatott eredeti kijött értekezései, Hamlet jambusokban, töredék
1814 s 70 ívet meghaladó, s közrebocsátható Naplója."13
Kazinczy Ferenc levelezését 1838-ban kezdte Kazinczy Gábor gyűjteni.
Toldy Ferencnek írja Berettőről 1838. április 20-án: Ferenc bátyámnak némely
dolgozásait szándékozván mintegy Nachtragul közleni munkái összes kiadásához, hogy az ebből bejövő pénzzel levelezése gyűjteményét
megkezdhessem."11
Ezután több mint negyedszázadig gyűjtötte, szinte az elhivatottság érzésével Kazinczy Ferenc leveleit. „Ki tudja hány felé s hová szórta a nagy ember munkáit a sors — írta Tarkányi József érseki titkárnak Egerbe — Egy részök kezem közé került, roppant csomójával a hozzá írott leveleknek. Ezeknek
becsesb részét én együtt óhajtanám adni Kazinczy leveleivel, s némely ez ügyben tett lépéseimnek sükere is lőn. Birom Pyrker leveleit is hozzá; azt hiszem
a Kazinczyéinak Egerben kell lenni. Ez iránt senkitől sem várhatok inkább értesítést mint tőled . . "lb
Tarkányi József a Pyrkerhez és Balkay Pál festőhöz írt levelek után kutat
Kazinczy Gábor kérésére, Vécsey Pálnétól megkapja a Vécsey Pálhoz írt leveleket. Szabó Sámueltől Szabó Jánosnak, Vay Miklós nevelőjének leveleit. Kazinczy Gábor kutatásait Erdélyre is kiterjeszti. Mikó Imrével már 1850-től állandó
kapcsolatban áll. És hogy milyen lelkiismeretesen jártak el megbízói, arra elég,
ha ide idézzük Mikó Imre levelének egy részletét: „A holnapi posta szekér viszi
Kazinczynak Arankához 1789 dec. 21 tői 1793 január 3-ig írt XXVI
levelét,
szó és betű szerént híven megtartva ékezést, központozást, névnek és kelés12
13
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Kazinczy Gábor levele Tarkányi Józsefhez, 1855. okt. 8. EK Ktár H 94|t[l.
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időnek azonképen és azon helyre írását, mint és hol azok eredetiben állottak
szóval minden formaságot úgy, hogy másolatom az íráson kívül az eredetinek
csaknem tökéletes lenyomata. Értetlenség vagy kétértelműség az összes levelekben nincs; homály itt-ott látszik, de ennek oka, az akkori írásmód ki nem
tisztultsága, mi némi gondolkodás s a vonatkozások tárgyainak ismerése után,
elenyészik. Egyetlen egy szónak nem tudtuk valódi értelmét sem másolóm, sem
összeolvasom sem magam kitalálni: annak, mely a 100-ik lap második sorában
legelői áll, s Arankának valamely előtte ismeretlen müvére vonatkozik,
melyet
íróm „Panonaidra"-nak olvasott, de én meg nem nyugván rajta, s munkáinak
hirtelenében sok dolgom miatt utána nem nézhetvén, arról hü facsimilét ragasztottam mellé. Remélem, hogy ennek nyomán, vagy Aranka kiadott müveinek
átnézése után, ez iránt is fel fog ön világosodni. És így e levelezést mint magát
az eredetit úgy tekintheti, s oly bízvást használhatja ön."í%
A gondosan leírt levelek egyre szaporodtak Kazinczy Gábor gyűjteményében. Annyira féltette és vigyázott rájuk, hogy még legjobb barátjának, Toldy
Ferencnek sem adta kölcsön Pestre, mikor az elkérte, hogy felhasználja a Kazinczy Ferencről készülő monográfiájához. Sőt, Kazinczy levelének hangja szokatlanul ingerült ahogy megtagadja Toldy kérését: „Nem a ti tudós egetekben
honos féltés és irigykedés — hányszor tapasztalad s mily csekélységekben — hanem az a szívből fakadó szeretet és ragaszkodás, mely kezei közt, szemei előtt
akarja tudni, látni azt amit szeret. . . Nem hagytam e mindent felhasználnod
[t. i. Bánfalván] s mikor azt maiglan is megfoghatatlan okokból elmulasztád,
nem ajánlkoztam-e, hogy enköltségemen lemásoltatok mindent amit akarsz részedre, de ne kívánd, hogy holnapokra megfosszam magam életem egyedüli
kincseinek látásától, a tudattól, hogy velem, körülem vannak, miktől akkor sem
bírtam megválni, mikor a forradalom bevégzésének napjaiban házalnom kellett
ide s tova."11
Életében nem szakadt el tőlük, de mikor halála után megnyíltak kéziratainak szekrényei, éppen ez a féltve őrzött gyűjtemény indult először vándorútra
Bánfalváról.
Kazinczy Gábor örököse, fia Kazinczy Artúr még kiskorú volt, mikor apja
meghalt. A Kazinczy család a hagyaték gondozását egy művelt, rokonszenves,
nagy gyakorlati érzékkel rendelkező, irodalmi kérdésekben tájékozott férfira
bízta. És ami talán még ennél is fontosabb: gondos baráti kéz nyúlt először a
könyvespolcok kincseihez Kazinczy Gábor dolgozószobájában. Graven Lajos14
volt ez a férfiú, Kazinczy Gábor lengyel származású barátja. Graven a Lónyay
birtokon, Kazinczy sógoránál jószágigazgató volt, de emellett ellátott könyvtárnoki és levéltárnoki teendőket is. Kazinczy Gábor még diáksorban volt, mikor
Deregnyőn Lónyayéknál megismerkedett vele. A nagy korkülönbség ellenére is
mély barátság fejlődött ki közöttük. Gravenhez senki nem állt olyan közel, mint
16

Mikó Imre levele Kazinczy Gáborhoz, 1860. ápr. 21. EK Ktár H 88|4—40.
EK Ktár H 89.
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Kazinczy Gábor Graven Lajost már 1838-ban mint a „legműveltebb és legkorrektebb
férfiú"-t ajánlotta Toldy figyelmébe. Levele Toldy Ferenchez. EK Ktár H 94|u|8. Graven
Lajosról 1.: T. Erdélyi Ilona i. m. 23—24. 1.
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Kazinczy; szinte dédelgető szeretettel vette őt körül. Feljegyezték,19 hogy szobájának faláról egyetlen kép tekintett rá — Kazinczy Gábor arcképe. A könyvtári ügyekben szakértő Graven, akinek magának is értékes könyvtára és irodalmi gyűjteménye volt, az évek során számtalan esetben segített Kazinczy
Gábornak kéziratok és könyvek felkutatásában és megszerzésében. Kazinczy
könyvtára a szeme előtt nőtt és gyarapodott. Most, mikor elvesztette legjobb
barátját, még az a keserű feladat is ráhárult, hogy közreműködjék a gyűjtemény felszámolásában és értékesítésében.
Már jeleztük, hogy Kazinczy Gábor anyagi helyzete a szabadságharc alatt
megrendült. Később fokozatosan tovább romlott. Kazinczynak írásaiból alig
volt valami jövedelme, az Új Magyar Múzeumba díjtalanul dolgozott és műfordításainak kiadásánál is magára vállalta az anyagi felelősség nagy részét.
Könyv- és kéziratvásárlásai viszont fölemésztették még azt is, ami csekély vagyonából megmaradt. Az adóhivatal részéről állandó zaklatások és árverések
között élt. Mégsem tudott lemondani arról, hogy egy-egy új könyvet vagy régi
kéziratot megvegyen. Számtalanszor vall erről a szenvedélyéről leveleiben.
Lévay Józsefnek ezt írja 1863-ban: „Nagy bolondja vagyok autographiai gyűjteményem szaporításának s e gyilkosan szűk idő dacára is megvenném a csomót egy-két darabja miatt jutányosán"'1* Mikor meghalt, súlyos adósságot hagyott hátra, melynek kiegyenlítésére csak egy megoldás látszott: pénzzé tenni a
hagyatékot.
Graven Lajos mielőtt munkához fogott, levélben közölte Toldy Ferenccel
a Kazinczy család tervét és saját elképzeléseit. Németül írt levele 1864 május
5-én kelt és elsősorban nem is Kazinczy Gábor jóbarátjának szólt, hanem az
akadémikusnak és az Egyetemi Könyvtár igazgatójának, akinek összeköttetéseire számítani akart a hagyaték értékesítése során: „Der Sohn unseres Verewigten, unersetzlichen und unvergässlichen Freundes Arthur Kazinczy und sein
Vormund Andreas Kazinczy haben mich gebeten, dass ich die Bibliothek und
die Schriften Gabors registriere und in eine gewisse Ordnung bringe, damit
man die Idee hat, was diese Verlassenschaft werth ist. Die Familie hat beschlossen die Bibliothek und die wertvollere Schriften zu verkaufen und das
Geld zur Tilgung der Schulden und zur Fortzetzung der Erziehung Arthurs
zu verwenden. Bei dem Verkauf wird man nur allein die Anträge der öffentlichen Bibliotheken berücksichtigen. Man wünscht, dass die Seltenheiten, die
historischen und litterarischen Monumente für das allgemeine Wohl fürs Land
aufgehoben weren, und nicht in Privathänden stecken und dadurch mit grossen
Schaden das nationalinteresses Schatz zu Grunde gehen . . ."21
(Boldugult, pótolhatatlan és felejthetetlen barátunk fia Kazinczy Artúr és
gyámja Kazinczy András arra kértek, hogy számba vegyem Gábor könyvtárát
és iratait, rendezzem, hogy elképzelésük lehessen arról, mennyit is érhet ez a
hagyaték. A család elhatározta, hogy a könyvtárat és az értékesebb kéziratokat
19
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eladja, a befolyt összeget az adóssá-g kiegyenlítésére és Artúr neveltetésének
költségeire fordítja. Az eladásnál csak a nyilvános könyvtárak ajánlatait veszik
figyelembe. Az az óhaj, hogy a ritkaságok, a történelmi és irodalmi értékek, a
közösség javaként őriztessenek meg a nemzet számára és ne kerüljenek magánkézbe, hogy ezáltal a nagy nemzeti értéket képviselő anyag tönkre menjen . . .)
Toldi válaszát és intézkedését nem ismerjük, de egy levél fennmaradt, amelyet Kazinczy Artúr írt Toldy Ferenchez.22 Ebben a levélben beszámol arról,
hogy már a következő hónapban Gravennel együtt megkezdte Bánfalván a hagyaték felmérését és csoportosítását. Ebből a levélből értesülünk arról, hogy
először Kazinczy Ferenc levelezésének csomóját és Kazinczy Gábor kéziratban
maradt dolgozatait vitték ma-gukkal Deregnyőre, a Lónyay birtokra. Kazinczy
Artúr megnyugtatja levelében Toldyt, hogy mindent a legnagyobb gonddal és
figyelemmel pakkolnak be. Azt a szándékukat is közli, hogy a könyvekről és
az iratokról egy jegyzéket akarnak készíteni, és ezt a lajstromot nyomtatásban
is ki akarják adni. A jegyzék sajnos nem készült el, vagy ha el is készült belőle
valami, nyoma veszett.
Gravennek és Kazinczy Artúrnak az a törekvése sem valósult meg egyhamar, hogy a Nemzeti Múzeumnak vagy a Tudományos Akadémiának eladják
a hagyatékot. Hogy milyen lassan haladt előre ennek a lebonyolítása, mennyi
huza-vona, mennyi alkudozás előzhette meg, arról sokat elárul Graven négyévvel később Kazinczy Artúrhoz írt levele: „Most úgy látszik az akadémiai tudósok közt felébred a lelkiismeret, bánják, hogy a becses irodalmi relikviák a
nemzet kárával s a közönség botrányára az elhanyagoltságban és feledékenységben hevernek, s szeretnének régi hibájok s hanyagságukat jóvá tenni, azért
Toldy úr sürgeti a megvételi ügyet, s valószínűleg az illetékes helyről tégedet
ez iránt felszólítanak." A levélből azt is megtudjuk, hogy milyen árat kért a
család a levelezésért és az iratokért. Graven mint barát-kortársa Kazinczy Gábornak tanúskodik, hogy barátja mennyire ragaszkodott gyűjteményei kiegészítéséhez és folyamatos szaporításához, még annak az árán is, hogy ezzel adósságot adósságra halmozott. „ . . . a 2000 forintos követeléstől el ne állj, mert
nem lehet, és nem szabad neked ezt a kincset olcsóbbra kibocsájtani, melyet
szegény elfelejthetetlen jó apád nagy költséggel és nem csekély pénzbeli erőfeszítéssel szedegette, gyűjtögette, s ezen gyűjtemény sokkal több mint 2000 forintba került neki. Többször magam tanú valám, mikor a boldogult egy érdekes
levelet, vagy valami kéziratot szegénysége dacára, s keserű nélkülözések közt,
nem sajnálta utolsó garasait odaadni, csakhogy gyűjteményét szaporítsa s kiigazítsa. Neki feltett szándoka volt Kazinczy Ferenc minden munkáit kiadni,
és az által a magyar haza nagy literátorának emlékét magát hozzá illő piedesztálra emelni. Isten megfejthetetlen végzése nem engedte meg neki, ezt a nagyszerű munkát végbevinni. De annyi áldozat, annyi szorgalom és odaadás után,
maradjon legalább annyi haszon, hogy ezen drágán szerzett gyűjtemény fordíttassék az ő hátra maradt adósságai kifizetésére. Tudod, hogy Sátoraljaújhely
városának követelése több száz forintra megyén, s ha kifizetődik 2000 forint~ Kazinczy Artúr levele Toldy Ferenchez, keltezetlen. Toldy írása: „vettem
15." MTAK Ktár Magy. Irodalmi Levelezés 4—r. 109.
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bál, alig marad valami. Azt is tudnod kell, hogy nincs más forrásod boldogult
atyád utáni terhek törlesztésére, csak a jövedelem azon irományokból, melyeknek nagy becse tagadhatatlan . . /m
Az évek múltak, a hagyaték még eladatlanul hevert a deregnyői levéltárban.
Amikor a levéltárat átrendezték, 23/a a hagyaték tovább költözött Berettőre Kazinczy Artúr otthonába. De ez még csak az a része volt a hagyatéknak, melyet
közvetlenül Kazinczy Gábor halála után szortíroztak. Az 1870-es években
Bánfalván is még számottevő anyag maradt, könyvek, kéziratok, okmányok,
így látja ezt Bokor József sárospataki főiskolai tanár, aki a Pesti Naplóban
cikket írt abból az alkalomból, hogy Kazinczy Gábor halálának tizenkettedik
évfordulóján, 1876-ban ellátogatott az egykori hírneves sárospataki diák utolsó
otthonába. 24 Nagy benyomást tett rá, hogy Lónyay Sarolta ugyanolyan állapotban hagyta a kastélyt, ahogy az Kazinczy Gábor életében volt. A dolgozószobában a régi helyen álltak a vörösbársony huzatú ülőbútorok, a falon a
Kazinczy Ferencről készített olajfestmény, két Napóleon kép mellett Toldy
Ferenc és Deák Ferenc fényképe. A régi rendben álltak a hatalmas könyvesszekrények is, zsúfoltan megrakva könyvekkel. Bokor József belelapozott egyikmásik könyvbe, sok apró papírszeletet talált bennük Kazinczy Gábor jegyzeteivel sűrűn teleírva. Bokor József egy vonatkozásban mégis kifejezést adott
rosszalásának is; úgy érezhette, hogy kötelessége szót emelni a nyilvánosság
előtt Kazinczy Gábor hagyatéka védelmében. „Könyveinek egy része — írja —
kézirati és készmunkáinak gyűjteménye már nem teljes, megoszolva és félő, idegen kezekben." Kit illethetett a megrovása? Hiszen Kazinczy Artúrra és Graven
Lajosra semmiképpen sem vonatkozhatott az „idegen" jelző.
A kérdésre választ találunk ugyanebben a cikkben. Bokor József megemlíti, hogy Abafi Aigner Lajos a Pesti Naplóban 1876 március 23-án közzétett Kazinczy Gábortól származó leveleket. Persze, két levél leközlése még nem
kelthette volna fel Bokor József aggalyoskodását. De ha elolvassuk Abafinak
a levelek közlése elé írt mondatait, bizonyosak lehetünk benne, hogy Bokor József az „idegen kezek"-kú Abafi Lajosra célzott. Abafi ezt írja: „Kazinczy
Gábornak kezemnél levő irodalmi hagyatékában Deák Ferencnek néhány ereklyéjére találtam, és időszerűnek tartom azok közlését". Ha ehhez még figyelembe
vesszük azt is, hogy ezekben a hónapokban készítette elő Abafi új folyóiratát,
a Figyelőt, amelyben nagy mennyiségben adott ki anyagot Kazinczy Gábor hagyatékából — és erről Bokor József is tudhatott — még inkább értelmet nyernek
éles szavai. (Abafihoz sokszor voltak igazságtalanok kortársai, csak a tájékozott könyvkereskedőt látták benne, pedig el kell ismerni, hogy fáradhatatlan
volt a régi irodalmi emlékek kiadásában és közzétételében, ha nem is dicsérhetjük mindig mint gondos és pontos közreadót.)
Bennünket elsősorban az érdekel, hogy jutott Abafi Lajos birtokába a
Kazinczy Gábor hagyatékából elég számottevő csomag. Ügy okoskodunk, hogy
23
Graven Lajos levele Kazinczy Artúrhoz, 1868, ápr. 1. EK Ktár J-J 92.
^ * Paszlavszky Sándor: Szirmay Antal „Poéta Laureatus" = = Figyelő 1878; Péter
Mihály: A Lónyay grófok deregnyei levéltáráról. = = Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. Sátoraljaújhely, 1901. 9. sz. 277. 1.
24
Pesti Napló 1876. 95. sz.
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Abafi fölfigyelhetett azokra a híresztelésekre, amelyek 1870-ben szárnyra kaptak arról, hogy az egyik lipcsei antikvárius tárgyalt Kazinczy Gábor örököseivel az értékes könyv és kéziratgyűjtemény megvételéről.25 Miután ezekben az
években több hagyaték került el Magyarországról külföldre, jogosan keltett
aggodalmat, hogy Kazinczy Gáboréra is ez a sors várhat. Ismerve azonban
Graven Lajosnak Toldy Ferenchez írt, és már idézett levelét, bizonyosra vehetjük, hogy ez a hír csak félreértésen alapult. Hiszen az örökség gondozói mindenekelőtt azt tartották fontosnak, hogy a becses hagyatékot a magyar művelődés
szolgálatába állítsák. Viszont, az is biztos, hogy kiszivároghatott a Tudományos Akadémia okvetetlenkedése és szűkkeblűsége, melynek következtében
hosszú évekig kallódott és hozzáférhetetlen volt Kazinczy Gábornak Kazinczy
Ferencre vonatkozó levélgyűjteménye, saját levelezése és egyéb, történeti és irodalmi gyűjtése is.
Feltehető, hogy Abafi Lajos, aki maga is szorgalmas könyv- és kéziratgyűjtő volt, nem maradt tétlen, és már 1870-től mindent elkövetett, hogy bepillantást nyerjen a hagyatékba. Eljutott a hagyaték kurátorához Gravenhez.
Elsősorban a Kazinczy Gáborhoz írt leveleket szerette volna megszerezni publikálás végett. De mivel magyarázzuk, hogy 1870-től 18764g egy lépéssel sem
jutott előre? Adatok nem állnak rendelkezésünkre, de ha figyelünk az 1876-os
évszámra, amikor Abafi elkezdte közölni a Kazinczy Gáborhoz írt leveleket,
ez arra a következtetésre csábít, hogy Abafi sikertelen kísérleteit Toldy Ferenc
ellenállásával is összefüggésbe hozzuk. Graven és Kazinczy Artúr, ha a hagyatékról volt szó — láttuk — siettek Toldy Ferencet beavatni a tervekbe. így
történhetett akkor is, amikor Abafi jelentkezett Gravennél. Toldy esetleg nem
tartotta elég tudós felkészültségűnek Abafit, nem tartotta érdemes filológusnak
sem ahhoz, hogy a hagyaték közzétételét rábízzák. Lebeszélte Gravent, hogy
Abafival kapcsolatba lépjen. így, Abafi évekig kénytelen volt elállni szándékától. Toldy Ferenc 1875. december 10-én meghalt, és halála változást idézett
elő a hagyaték sorsában. 1876 elején a Tudományos Akadémia elhatározta,
hogy megveszi Toldy Ferenc irodalmi hagyatékát. Ismeretes volt az akadémia
vezetői előtt, hogy Toldi hagyatéka tartalmi vonatkozásban szorosan kapcsolódik Kazinczy Gábor hagyatékához. Ezért arról is döntés született, hogy megszerzik Kazinczy Gábor hagyatékát is. így történt, hogy a gazdag gyűjtemény
egy része több mint egy évtized után végre eljutott a Tudományos Akadémia
kézirattárába. 26
Kazinczy Artúr most már hajlott arra, hogy eleget tegyen Abafi kérésének, és a családnál még mindig bőven maradt anyagból átadjon neki közlésre
leveleket és egyéb anyagot apja hagyatékából. Annál is inkább, mert Abafi közben lapszerkesztő lett, és arra tett ajánlatot, hogy folyóiratában, a Figyelőben
júniustól, a lap megindításától kezdve sorozatosan közkinccsé teszi Kazinczy
Gábor gyűjtéseit.27 Abafi legfontosabb célkitűzése valóban az volt, hogy lapjá25

Századok 1870. 4. sz. 137. 1.
Jakab Elek beszámolója: A M. Tud. Akadémiai Kézirattár bevégzett rendezéséről.
= Magyar Könyvszemle. 1891. 318. 1.
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ban történelmi és irodalmi érdekű kéziratokat tegyen közzé. Ezek között elsősorban Kazinczy Gábor hagyatékára gondolt. Sőt lehetséges, hogy éppen az
bátorította fel a lapalapításra, hogy ekkor már hozzáférhetett a hagyatékhoz.
Tíz évvel később a Figyelőben Naményi T. Lajos a lap indulására visszapillantva, felidézte, hogy annakidején egy fiatal irodalomtörténetíró, bár elismerte
a közlöny életrevalóságát, nem hitte, hogy a szerkesztő a második füzet számára
egyáltalán fog közleményeket kapni. Nos, Abafi vállalkozása valóban kockázatos volt, de hogy nem fulladt kudarcba, sőt, hogy tizenhárom évig fönntarthatta magát, annak volt köszönhető, hogy volt anyaga a folyamatos közléshez
a Kazinczy Gábor-hagyatékból. Egymást követte a Figyelőben Tompa Mihály,
Szemere Miklós, Szemere Pál, Toldy Ferenc, Arany János, Ipolyi Arnold, Szalay László, Irinyi József, Pákh Albert Kazinczy Gáborral váltott levelezésének közlése. Jutott bőven anyag a lapba Kazinczy Ferenc levelezéséből és
a Kazinczy gyűjteményében megőrzött kiadatlan versekből is.
Nem lehet kétségbevonni: mindezzel Abafi Figyelője szolgálatot tett Kazinczy Gábor munkássága frissentartásának is. De a Kazinczy család egyre
nehezebben nézte el, hogy Abafi gyakran elfelejtette közleményeiben megnevezni forrását,28 a Kazinczy hagyatékot, azt meg különösen zokon vette, hogy
nem volt elég rendszerető és felelősségteljes a kéziratok visszajuttatásában.
Több kéziratot, főleg leveleket nem tudott Kazinczy Artúr visszaszerezni tőle.
Ezért 1885 után úgy döntött, hogy nem bocsát Abafi rendelkezésére több anyagot. 1886-tól a közlések a lapban erősen megcsappantak. Abafi csak azt az
anyagot tudta közölni, ami 1885-ig birtokába jutott. A folyóiratban 1889-ben
Erdélyi János levelestára került a középpontba. A cikkíró, Erdélyi Pál bevezető
mondatai is arra utalnak,29 hogy a folyóirat szerkesztője lezárta a közléseket a
Kazinczy Gábor-hagyatékból. Mintegy epilógusként még közzétettek szemelvényeket Kazinczy Gábor elmélkedéseiből. Ez tett pontot Abafi és a Kazinczy
család kapcsolatára. A folyóirat helyzetét ebben az időben anyagi bajok súlyosbították, és Abafi kénytelen volt lapját 1890-ben megszüntetni.
Mi lett a sorsuk a Kazinczy Gábor-hagyatékból Abafinál maradt kéziratoknak? Néhány levél, amelyet Tompa Mihály írt Kazinczy Gábornak Darnay
Kálmán sümegi múzeumigazgatóhoz került az 1900-as évek elején.30 Egy levele
Tompa Mihálynak, amelyet Abafi 1881-ben a Figyelőben a 6. szám alatt publikált, majdhogynem elveszett számunkra, ezt Berlinbe adta el egy Lieppmannsohn nevű kéziratkereskedőnek. Csatkai Endre tanúsítja ezt, aki 1925
körül Berlinben ebben a könyvkereskedésben vásárolt kéziratgyűjteménye számára kéziratokat, és ezek között megtalálta, és megvásárolta Tompa Mihály
levelét is.31 Abafi halála után 1909-ben fia ifj. Aigner Lajos eladta a Széchényi
28
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„E folyóirat hasábjain Erdélyi János levelestáráról írt közleményem
nem áll előd
és példa nélkül, hogy egyebet ne említsek: Kazinczy Gábor hagyatéka és levelei az alig múltban voltak ismertetve" M Figyelő. 1889. 1. 1.
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Tompa Mihály: Levelezés. Bp., 1964, II. 377. 1.
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Csatkai Endre: Kazinczy Ferenc könyvtárából származó kolligátum. =
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Könyvszemle. 1959, 363. 1.
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Könyvtárnak apja hagyatékát, és ezzel a Széchényi Könyvtár birtokába került
a Kazinczy Gábor hagyatékából való több kézirat is.
Még javában folyt a Figyelőben a Kazinczy-hagyaték közlése, mikor egy
irodalmi pályája kezdetén álló fiatalember, Csanádi Sámuel arra vállalkozott,
hogy megírja Kazinczy Gábor részletes életrajzát, és elkészít egy kiadványt is:
Kazinczy Gábor teljes levelezését. Hogyan jutott ehhez az elhatározáshoz?
Csanádi Sámuel jogásznak készült,32 de irodalommal is foglalkozott, cikket írt Katona Józsefről, Madách Imréről. Tanulmányainak nyári szünidejében 1884-ben nevelői állást vállalt, és a véletlen éppen Berettőre vitte. Itt kapcsolatba került Kazinczy Artúrral, aki barátságába fogadta. Ráirányította figyelmét apja könyvtárára, és Csanádi hozzáférhetett Kazinczy Gábor kézirataihoz és levelezéséhez is. Nemcsak érdekelte őt, amit itt talált, hanem ettől
kezdve szinte személyes ügyévé vált minden ami Kazinczy Gábor életművével
összefüggött. Ő, a fiatal generáció Kazinczy Gáborra már mintegy a történelmi
nagyságra tekintett, alakja egyre magasabbra nőtt benne, ezzel párhuzamosan
egyre jobban vonzotta a feladat, hogy elmélyedjen munkásságában és ennek
során megírja tudományos életrajzát.
Csanádi tevékenységének első terméke egy cikk volt a Fővárosi Lapokban.™ Cikke több szempontból is figyelmet érdemel. Elsősorban azért, mert
bemutatja a Berettőn őrzött hagyaték anyagát. Leírásából kiderül, hogy ebben
az időben még mennyi XV., XVI., XVII. századra vonatkozó eredeti történelmi okmány és másolat volt ott. Gondos áttekintést nyújtott a hagyaték XIX.
századi anyagáról is, Kazinczy Gábor politikai műveinek kéziratairól, szépirodalmi dolgozatairól és műfordításairól. Az egész hagyatékról ezt állapítja
meg, Abafira célozva: „Bár több érdekes és értékes dolog részint lelkiismeretlenség, részint kiadás miatt immár hiányzik belőlük — mert több munka kiadásánál meg sincs említve, hogy a Kazinczy hagyományából való — mégis
a megmaradt tömeg is sok becses anyagot tartalmaz, eleget arra, hogy Kazinczy
Gábor nevének szép emléket biztosítson." Csanádi méltatja a hagyatékban talált nagyszámú magánlevél jelentőségét, mint gazdag forrásanyagot Kazinczy
Gábor életrajzához. Ezekből a levelekből később közölt is szemelvényeket.
De nem elégedett meg azzal, hogy csak a kezeügyébe került levelekkel
foglalkozzék, nekigyűrkőzött a teljes levelezés kiadásának előkészítéséhez.
Munkáját felidézi egy felhívás, melyet 1886-ban a Zemplén с lapban tett közzé
ezzel a címmel: Kérelem Zemplén megye t. közönségéhez:™ „Bizalommal fordulok Zemplénmegye hazafiúi közönségéhez, kérve azokat, kikkel
Kazinczy
Gábor valaha levelezésben állott, hogy az által írt leveleket — amennyiben
megvannak — alulírottnak rövid időre átengedni méltóztassanak. E kérelem
indoka a cél: egyrészt Kazinczy Gábor emlékét föleleveníteni és maradandóvá
tenni, másrészt a hazai irodalmat egy kinccsel gazdagítani. Kazinczy Gábort
ugyanis az új nemzedék alig ismeri. Csak az öregek tudják, hogy egész életét
a hazai kultúrának szentelte, hogy ihlet szavával elbájolta a szíveket, és tetszése
32
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Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. II. Bp., 1893. 157. hasáb.
Csanádi Sámuel: Kazinczy Gábor irodalmi hagyatéka. =
Fővárosi Lapok
Zemplén. 1886. május. 2. 18. sz.

1885.

szerint kormányozta az elméket, hogy nagy tehetség és nagy jellem volt. Ilyen
férfiút a feledésnek átengedni, munkálkodását meg nem menteni bűn volna,
és csak kötelességét teljesíti az, ki munkálkodását bemutatja a jelenkornak,
hogy nevét méltán a dicsőséggel együtt emlegessék mindenkoron. E dicsőség
fényéből Zemplén megyére is jut sugár. E megyének szülötte ő, itt szolgált
először a közügynek, itt aratta első szónoki sikereit, élte legboldogabb napjait
családja körében, és itt alussza örök álmát. Nem lehet hát érdek nélkül e megyére, ha egy kitűnő fiának kultusza emeltetik. Kazinczy igen nagy levelezést
folytatott. A gyűjtőnek lehetetlen mindazokról tudomást szerezni, kikhez leveleket írt. Ez úton kéri hát, ismételve mindazokat, kiknek Kazinczytól levelek
(vagy akár csak egy levél is) birtokukban vannak, szíveskedjenek azokat alulírott nevére Budapestre Régi Posta utca 2. sz. alá küldeni; úgy maga, mint az
irodalom nevében köszönettel fogná azokat visszajuttatni. Budapest, 1886. április 29 Г
Csanádi sajnos nem tudta befejezni, amit elkezdett. 1887". március 10-én
hirtelen meghalt. Mindössze huszonnégyéves volt. Az általa összegyűjtött anyag
sorsáról többé semmi említés nem történt.
Már az eddig elmondottakból is kitűnik, hogy Kazinczy Gábor hagyatéka
nem maradt együtt, hanem több helyre szóródott szét. Ezt igazolja az a körülmény is, hogy családi irathagyatékokból, magángyűjtőktől napjainkban még
mindig előkerülnek eddig ismeretlen darabok Kazinczy Gábor levelezéséből.33
A hagyaték legnagyobb része a Tudományos Akadémia könyvtárában őrzött
anyag. A Széchényi Könyvtár kézirattárában gondozott több hagyatékban
(Bajza József, Egressy Gábor, Szabó Károly stb.) találunk Kazinczy Gábor
leveleket. Ezek mellett nem kisebb fontosságú — sőt mint az a későbbiekben
ki fog derülni még érdekesebb is — az Egyetemi Könyvtár gazdag Kazinczy
Gábor gyűjteménye.
Ennek az anya-gnak egy része, a többi könyvtárral ellentétben, ahol más
gyűjteményekbe van beleágyazva, együtt tartott és kezelt különgyűjtemény és
együtt is van nyilvántartva könyvtárunk nyomtatott kéziratkatalógusában.
A hagyaték 16 kötetből és egy tékából áll. A 16 kötet tartalmilag három
csoportra oszlik. Az első csoporthoz tartozik 8 kötet, ebből 6 kötet kézirat
Kazinczy Gábor szépirodalmi, történelmi munkáinak és műfordításainak összegyűjtött anyagát foglalja magába, 1 kötetben vannak a beszédei és 1 kötetbe
varinak összegyűjtve Kazinczy Gábor íróbarátaitól származó szépirodalmi
dolgozatok, melyeket Kazinczy megőrzött magánál, köztük vannak Erdélyi
János, Tóth Lőrinc, Ormos László, Szemere Pál, Jókai Mór kézírásai. A második csoportot alkotja Kazinczy Gábor levelestára, 7 kötet; ebből 6 kötet a
Kazinczy Gáborhoz írt leveleket tartalmazza, 714 levelet és 1 kötet Kazinczy
Gábor levélfogalmazványait őrizte meg. Végül, egy kötetben Kazinczy Gábor
életrajzára vonatkozó iratokat és feljegyzéseket találunk. A 16 kötet különböző
nagyságú, egyforma kékeslilás papírkötésben van bekötve, a kötetek hátán
35
Az Egyetemi Könyvtár 1962-ben Esti Gábortól megvásárolt egy levelezés-gyűjteményt.
Ebben Szilágyi István 1859-ben írt két levelének címzettje Kazinczy Gábor; 1967-ben a Miskolci Állami Levéltárban Szemere Bertalannak Kazinczy Gáborhoz irt eddig ismeretlen l e veleit találták meg.
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-élénkpiros cimkén aranynyomással van felírva a kötetek címe, jelzete, és kötetszáma, alatta az Egyetemi Könyvtár címere található.
H a a kötetekbe belelapozunk rögtön szembetűnik, hogy a hat kötet levelezés kivételével, amely a levelezőtársak nevének betűrendjében és ezen belül
időrendben lett csoportosítva — a többi kötet összeállítása nem történt körültekintéssel, nincs csoportosítva sem témák, sem időrend szerint, az anyag közé
belekeveredtek oda nem tartozó levelek, oda nem tartozó jegyzetek, több lap
fordítva lett bekötve. Csak arra gondolhatunk, hogy egy előkészületi stádiumban levő anyagot kötöttek össze.
Külön figyelmet érdemel az a kötet, amely a Kazinczy Gábor életére vonatkozó adatok címet viseli. Aki ennek a kötetnek az anyagát összegyűjtötte,
annak gondja volt arra, hogy a Kazinczy Gábor életére vonatkozó legapróbb
dokumentumokat is megőrizze. Az összeállítás élén Barabás Miklós rézkarca
áll Kazinczy Gáborról. Utána Kazinczy kézírásos bevételi és kiadási naplójának 1841-től vezetett lapjai következnek, folytatja az összeállítást a Kazinczy
Gábor részére 1849-ben Kassán kiállított útlevelével, haditörvényszéki okmányokkal és Kazinczynak a budapesti haditörvényszékhez felterjesztett irataival.
Itt mintha kifáradt volna az összeállító. A csoportosításban az időrend teljesen
felborul, rendetlen összevisszaságban következnek levelek, folyóiratkivágatok,
lapkivágatok, Kazinczy Gábor beszédvázlatai, egy ceruzával és tollal írt öszszeállítás: Kazinczy Gábor irodalmi hagyatékában talált különböző dolgozatok
lajstroma.
Igen fontosak számunkra azok a bejegyzések, amelyek szinte végigkísérik
az összehordott dokumentumokat. A jegyzeteket minden kétséget kizáróan
ugyanaz a kéz írta. A közlemények eleven hangja írójuk személyességét érvényesíti. A dokumentumok között van egy levél, amelynek írója Kazinczy Gábor kérésére egy kisdedóvó céljaira adakozik 1846-ban. Ennek a levélnek a hátlapján tintával írva ezt olvashatjuk: „Száz meg száz ilyen levelet kapott Kazinczy. El nem képzelhető fáradás kellett akkor valaminek a létesítéséhez, de
Kazinczy el nem képzelhetőleg fáradhatatlan volt."36 Ez alatt a jegyzet alatt
Cs. S. jelzés áll. Nem kellett sokáig -gondolkodnunk a nevet jelző kezdőbetűk
megfejtésén. A levél szomszédságában ráakadtunk egy pecséttel ellátott okmányra, amely azt tanúsítja, hogy a budapesti királyi magyar tudományegyetem rektora Csanádi Sámuel kecskeméti születésű jog és államtudományi hallgatót 1884. március 15-én beiktatta az egyetem anyakönyvébe. Hogyan illik
bele ebbe a kötetbe ez az okmány? Véletlenül került volna az iratok közé?
Erről szó sincs, A magyarázatot megtaláljuk az okmány hátlapján, a ceruzával
sűrűn teleírt sorokban. A Pesti Naplóban 1864. április 21-én megjelent, Kazinczy Gáborról írt nekrológ szövegét másolta ide — biztosan hirtelenjében
nem talált más papírt, amire írhatta volna — Csanádi Sámuel. Neve itt ugrott
ki először. Most már nem volt kétséges az előbbi írás kezdőbetűinek megfejtése
sem. De nem kellett különösebb vizsgálatnak alávetni azt a jegyzéket sem,
amely a Kazinczy Gábor hagyatékában talált műveket vette számba. Ez is
Csanádi Sámuel írása és a többi feljegyzés szintén.
M
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Nyomon követhetjük tovább is a szálakat, amelyek hagyatékunkat Csanádi Sámuellel kötik össze. H a elővesszük a hagyatékhoz tartozó tékát,37, ebből
további következtetéseket vonhatunk le. A téka kis alakú, barna papírkötésű,
a hátán zöld vászonvignettán nyomtatott aranybetűkkel van írva a felirat:
Kazinczy Gábor írásai. A téka legalább ötven évvel előbb készült, mint a többi
kötet papírkötése. Feltehetjük, hogy ezt a tékát még Kazinczy Gábor csináltatta iratai számára. A tékában azonban nem Kazinczy Gábor írásait találjuk,
hanem leveleinek másolatát, 207 darab kézzel másolt levelet. A másoló kézírása megegyezik az életrajzi dokumentumkötetet végig jegyzetelő Csanádi Sámuel kézírásával. A teljes bizonyosságot itt is megleljük, mert két levél végén
ismét megörökítette a nevét. Lemásolta Kazinczy Gábor Szemere Miklóshoz
intézett két levelét. Az egyik végére ezt írta: „Másoltam híven 1886. jan. 12.
éjjel Csanádi Sámuel." A másik végén ez áll: „Másoltam 1886. jan. 13. Csanádi."

Ahhoz, hogy hitelesen össze tudjuk állítani az Egyetemi Könyvtárban
őrzött hagyaték történetét, segítségünkre volt egy másik gyűjtemény, amely
szorosan hozzátartozik ugyan a hagyatékhoz, mégis más szakban kapott helyet, és külön lett kezelve. Ez egy nagy alakú barna papírkötésű téka,38 a hátán
nyomtatott arany betűkkel van felírva: Kazinczy Gábor dolgozatai. 1840.
A téka ugyanolyan jellegű, mint amit már megismertünk a Kazinczy Gáborhagyatékban. A téka hátára ragasztott papírcímkén ez áll: Batthyány Lajos
élete. A téka tartalma évtizedekig feltáratlan volt. H a rászánjuk magunkat,
hogy a cédulák százai között rendet teremtsünk, feladatunk szempontjából
perdöntő iratokra bukkanunk. Kazinczy Gábornak Batthyány Lajos életrajzához készített jegyzetei és újságkivágatok között 25 levélfogalmazványt, tisztázásra váró impurumot találtunk. Elég egy pillantást vetni az írásra, hogy
kitűnjék, ezeket nem Kazinczy Gábor írta, hanem hagyatékának gondos
ápolója, Csanádi Sámuel.
37
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Csanádi Sámuel 1885 végén fogott Kazinczy Gábor levelezésének összegyűjtéséhez. Ebben az időben Pesten él, egyetemi tanulmányai mellett adóhivatali kistisztviselő. De minden szabad idejét Kazinczy Gábor hagyatékának
szenteli. Ügybuzgalmát és vállalkozókedvét mutatja, hogy nem rest felkeresni
mindenkit, aki tudomása szerint ismerte Kazinczy Gábort, barátait, vagy ha
azok már nem voltak az élők sorában, hozzátartozóikat. „K. leveleinek összegyűjtése érdekében ma kánikulai hőségben voltam többek közt
Jakabfalvay
Gyula és Mocsáry Lajosnál — írja egy feljegyzésében39 — mindkettőjükkel 1—1
óráig beszélgettem" „Interjú"-ját 1886. május 24-én délután 6 órakor vetette
papírra, és olyan érzékletesen őrizte meg a beszélgetéseket, olyan hangulatot
teremt, és olyan modernül fogalmaz, hogy úgy tetszik mintha egy száz évvel
később készített magnetofon felvételt hallanánk. A napfényre került levélfogalmazványaiban is aktivitását és emellett elsősorban írói erényeit csodáljuk.
Hogy milyen lelkesedés hajtja, ahhoz álljon itt Jókai Mórhoz írt levele.40
„Jócsillagom birtokomba juttatta K. G. irodalmi hagyományát, és én boldog vagyok, hogy ama fényes szellem fejlődését, sokoldalú működését, ama
nagy jellemet egész valójában megismerhettem. E jellemet rajzolni, e működést
feltüntetni, a küzdelmeket, melyekben része volt, vázolni: szóval élete folyását
és munkálkodását holt betűkkel bemutatni a világnak: ahhoz a dicsőhöz méltó
dicső toll kellene.
Az érzés, mely K. iránt engem eltölt, főkép azonban a fiúi kegyelet [Arthure] erre nem képesek; legfeljebb azt a borzasztóságot képesek elenyésztetni,
hogy munkálkodásának gyümölcsét az egerek ne egyék meg.
Amit specialiter az én parányiságom szerkeszt: beszédei és levelei. Különösen ez utóbbira fektettem a fő súlyt. Kitűnő levélíró ő, egészen a Ferenc
tanítványa — styl tekintetében, de a szívének tanítványa, hol érzései háborognak.
óhajtandó volna, ha lehetőleg teljes számban kerülnének össze a levelek.
Ez óhaj kifolyásakép méltóztassék venni mélyen tisztelt uram, hogy merész
vagyok oly drága idejéből most egy percet elvonva, kérni, ha netán volnának
gyűjteményében K.-tól levelek, ne sajnálná azt nekem rövid időre lemásolás
végett átengedni. (Azt a titkos óhajtásomat persze nyilvánítani sem merem,
vajha a nemzet nagy költője ha még oly kevés, ha még oly csekény adatot nyújtani kegyes lenne arról, aki az ő cultusát a Bács kies völgyében már akkor oly
híven ápolta.)
. Ezer és ezer bocsánatot kérek, mélyen tisztelt uram, hogy nem maradtam
elég tárgyilagos. De oly nehéz ez nekem, ha K.-ról beszélek, kit előttem az ismeret oly magasra helyezett, és kinek sorsa annyi könyt csalt szemeimből."
Hasonló kérést fogalmazott meg Csanádi Arany Lászlóhoz, Doleschall
Frigyeshez, Görgey Istvánhoz, Graven Lajoshoz, Gönczy Pálhoz, Ipolyi Arnoldhoz, Serényi Lászlóhoz, Szabó Károlyhoz, Szvorényi Józsefhez, Tarkányi Bélához, Tóth Zsigmondhoz, Vittályi Szaniszlóhoz, Weér Farkashoz és másokhoz. Több fogalmazványa nincs befejezve, azt sem tudni, a tisztázatot el39
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Csanádi Sámuel egyik levelének fogalmazványa

küldte-e a címzetteknek. Annyi bizonyos, hogy másolatában Kazinczy Gábor
207 levele maradt ránk, többek között Kazinczy Gábor Lévay Józsefhez írt
36, Szvorényi Józsefhez írt 18, Tarkányi Józsefhez írt 9, Tompa Mihályhoz
írt 12, Balássy Ferenchez írt 8, Ipolyi Arnoldhoz írt 5 levele. A levelekhez
Csanádit a személyesen vagy levélen keresztül felvett kapcsolatok segítették
hozzá.
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Csanádinak egy keltezés nélküli levélfogalmazványa különösen fontos
számunkra, mert Kazinczy Gbor hagyatékának zaklatott sorsát több szempontból is megvilágítja.41 A fogalmazvány válaszlevél egy meg nem nevezett
levélíróhoz, akitől Csanádi Kazinczy Gábor három levelét kapta meg és másolta le. Először a levélírónak azt a félreértését tisztázza, hogy Kazinczy Artúr „néhány hitvány forintért kidobta apja irományait idegen kezekbe". Csanádi erre így válaszol: „lelkiismeretemre mondhatom, hogy az iratok történetét
tökéletesen ismerem, s ismerem azon körülményeket is, melyek sorsukra mindenkor döntő befolyással voltak. S ezen ismeret feljogosít arra, sőt kötelességemmé teszi ezen állításának túlszigorúságáról meggyőzni. Nem félek, hogy ezt
rossznéven fogja venni, sőt azt hiszem örömére fog szolgálni a tény, hogy
a Kazinczy kultusz nem szentsegteleníttetett meg. Legbiztosabb
tudomásom,
hogy Arthur soha egy árva fityinget sem nem kért, sem nem kapott ama irományokért. A cél, melyet ez előtt több mint tíz évvel az irományok átadása
által elérni vélt: a legnemesebb érzésben leli forrását. Olvastam az átvevő kiadónak akkori levelét: minden széppel és jóval biztatja Arthúrt, az irományok
rendezésével, kiadásával, apja emlékének felelevenítésével, a Kazinczy Gábor
nevének naggyátételével. Igaz, Arthur könnyelműsége megkapta
büntetését.
Az átvevő lelkiismeretlenül bánt a szentségekkel. Szétszórva, sokszor K. G. nevének megemlítése nélkül saját neve alatt adott ki a gyűjteményből. De Arthur könnyelmű tette is menthető, ha tekintjük azon viszonyokat
melyekben
akkor élt, s késztetve volt fájó szívvel nézni, amint az őrizetlen iratokat —
neki nem volt még akkor otthona — a látogatók csomószámra hordják szét.
Több mint két évvel ezelőtt a sors összehozott Arthurral (Berettőn). Ismeretségünk eredménye lőn a meghatalmazás, melynél fogva az iratokat Aignertől
(így hívják a kedves urat) átvehettem, és belátásom szerint
rendelkezhettem
vele." Ezután elmondja Csanádi, hogyan fogott munkához, és hogyan képzeli a hagyaték elrendezését és feldolgozását. A történelmi forrásanyagot felajánlotta a tudományos akadémiának megvételre. Elő van készítve kiadásra
Kazinczy Gábor Werther és Tasso fordítása; kisebb esszéi, amelyek az Olcsó
Könyvtárban fognak megjelenni. A Szemere Pál fölött tartott emlékbeszéd
már elhagyta a sajtót. Ezután így folytatja: „Végre előttem állt a harmadik
csomó. A hozzáírt levelek nagy tömege s beszédei s az általa írt levelek egy
részének impuruma. Az eszme, K.-t életrekelteni, az ő genialitását, lelki nagyságát a jelen és későbbi koroknak bemutatni — tápot nyert a levelek és beszédek olvasása által. Arra gondoltam, hogy memoire irodalmunk mily szegényes,
levélgyűjteményeink alig vannak. Beláttam, hogy e levelek vajmi hatalmasan
jellemzik a szomorú kort s e kor viszonyait s dicsőségünkre váló szellemét.
A nagy ész és a nagy lélek hatalmát a beszédeken vettem észre. Éreztem, hogy
K. G. leveleiből a „nagy" Kazinczy szellem beszél, hogy amily rossz novella
— oly kitűnő levélíró — s megfogant bennem az eszme, a levelek és beszédek
kiadása által K.-nak emlékét emelni aere perennius. Előttem álltak a nehézségek, — kedvvel néztem eléjök. Fiatal vagyok, s ez mindent megmagyaráz, de
éppen ifjúságom merült fel előttem legnagyobb akadályként sok okból, s én
41
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minden valószínűség szerint lemondok terveimről hogy ha az irodalom egy-két
legkiválóbb egyénisége nem buzdít a munkára. S a munkálkodás közben egyre
több kedvet kaptam. Elismert nevű nagy-férfiak K. egykori kortársai, kiket én
csak távolról mertem tisztelni, küldték be hozzám K. leveleit, serkentve a munkát s nem egyszer jó tanácsaikkal szolgálva. S e tanácsokat szem előtt tartani,
sőt minden nevezetesebb lépésnél a bölcsebbek tanácsát kikérni — ez legfőbb
elvem. Igaz, (bár a levelek tulajdonomat nem képezik) »az írói tulajdonjog
törvénye« nem gátolhatna, hogy a leveleket egyre másra kiadjam, s kevés
anyagi előny is járhatna evvel: de hát célom-e ez? de hát annyira van-e csak
lelkem eltelve K. csupa nagyságával, hogy erre képes volnék? nem célom-e.
K. alakját minél hívebben feltüntetni, és az irodalomnak egy becses gyűjteményt szolgáltatni? S tehetném-e ezt, ha magándolgokat zavarnék össze közügyekkel . . . Megvallom, hogy reám, ki Kazinczy egész lényébe behatolni iparkodom, nagy érdekkel bír a láthatólag legérdektelenebb adat is, és nagy érdeklődéssel olvastam K. magánleveleit is. Meglehet, ha Isten erőt ad, megírom
életrajzát is, és e miatt is óhajtanám valamennyi leveleit olvasni. Ez óhajomnak többek, így például Lévay József is megfelelt, elküldte a hozzáírt és Tompához írt nagyszámú leveleket, nem azért, hogy valamennyit kiadjam, de hogy
belátásom szerint felhasználhassam. Elég határt fog szabni a gyűjtemény sajtó
alá bocsátása előtt oly egyének segítsége, akik kritikája helyességéhez kétség
nem férhet. S hogy a biztos felveendő levelek kiadása megegyezik K. intentiójával, azt is merem mondani: merem pedig következtetve azon körülményből,
hogy K. nagyobb leveleinek nagy részét gondosan lemásoltatta."
íme, milyen határozott elképzelésekkel törekszik Csanádi Kazinczy Gábor levelezésének összegyűjtésére! Ugyanilyen szigorú tudatossággal készült
Kazinczy Gábor életrajzának megírására is. Az életrajzi dokumentumokat magába foglaló kötet tanúságtétel erre. De az összefüggések miatt érdemes ezzel
kapcsolatban ismét elővenni a levélfogalmazványokat. Dolescháll Frigyeshez,
Kazinczy Gábor orvosához írt leveléből idézünk „Másik kérelmem alapja az,
hogy tudom, miszerint t. doktor úr gyógykezelte K-t és halála éjjelén is ágyánál volt (gondolom, csak halála után). E tekintetben bátorkodnám . . . lehetőleg részletes leírását, különösen pedig: magában hordta-e baját gyerekkora óta?
(14 éves korában nagy beteg volt.) A munka, megerőltetés okozta, vagy csak
elősegítette-e baját? A betegség tudományos megnevezése. Utolsó napjai.
Utolsó éje. Eszméleténél volt-e mindvégig? Tudta-e, hogy meg fog halni? s ha
igen, mily lélekkel viselte e tudatot? Ezek persze csak egy laikus kérdései."*'
Szinte lépésről lépésre követhettük hagyatékunk keletkezését a szerencsésen fennmaradt dokumentumok segítségével. Hátra van még annak a tisztázása, hogy mikor és hogyan került az Egyetemi Könyvtár kézirattárába ez az
igen jelentős hagyaték.
A kéziratkatalógusunkból nem kapunk feleletet. 1889-ben jelent meg
nyomtatásban az Egyetemi Könyvtár kéziratainak címjegyzéke, ebben még
nem szerepel a Kazinczy Gábor-hagyaték, de az 1907-ben megjelent Kaprinay
katalógushoz csatolt függelék már feltünteti a kéziratok között. A katalógusból
42
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tehát mindössze azt a támpontot nyerjük, hogy a hagyaték az 1889-től 1907-ig
terjedő tizennyolc év alatt kerülhetett könyvtárunkba. Feltűnő viszont, hogy
a szerzeményi naplókban sehol, semmiféle feljegyzést sem találunk róla. Ismét
magához a hagyatékhoz folyamodtunk és úgy hisszük, hogy Csanádi Sámuel
egy közlése ebben a problémában is eligazít.
Csanádi több levelében is célzott arra, hogy a birtokába jutott anyag egy
részét, a XVI., XVII., XVIII. századra vonatkozó történeti forrásanyagot felajánlotta megvételre a Tudományos Akadémiának. Az életrajzi dokumentumkötetben43 megtaláltuk Csanádi levélfogalmazványát, amelyet a Tudományos
Akadémia könyvtári bizottságához címzett. Ebben felsorolja, hogy milyen
anyagról van szó: Cserei Mihály, Apor Péter, Bethlen Gábor életére vonatkozó
nagyrészt kiadatlan okmányokról és a mohácsi vész idejéből származó kiadatlan oklevelekről. Úgy vélte, hogy a Tudományos Akadémia megmenthetné
és tudományosan értékesíthetné ezt az anyagot. A gyűjtemény anyagi becsének
megállapításához egy bizottság kijelölését kérte. Csanádi fogalmazványa keltezetlen, de tudjuk hogy az Akadémia 1885. február 23-án megtartott ülésén
felolvasták Csanádi levelét és a II. osztályt kérték fel, hogy majd terjessze elő
a beadvánnyal kapcsolatos véleményét.44 A Tudományos Akadémia ülésein
többé nem esett szó Kazinczy Gábor hagyatékáról.
Szilágyi Sándor történész, az Egyetemi Könyvtár akkori igazgatója, mint
az Akadémia II. osztályának tagja, véleményünk szerint, ekkor kerülhetett
kontaktusba Csanádi Sámuellel. Szilágyit Kazinczy Gáborhoz fiatalkorától
kezdve barátság fűzte. Ö Kazinczyhoz hasonlóan szenvedélyes kéziratgyűjtő
volt. Ez volt levelezésüknek is legfőbb témája. Nem csodálkozhatunk, sőt mi
sem természetesebb, hogy Szilágyi Sándort érdekelte a Csanádihoz került hagyaték. Számára is fontos és értékes volt minden, ami Kazinczy Gábor személyére és munkásságára vonatkozott. 45 Valószínűleg ő is azok közé az „elismert nevű nagy férfiak" közé tartozott, akik Csanádit tanácsaikkal segítették
munkája közben. Csanádi halála váratlanul következett be, rövid betegség
után. A hagyaték gazdátlanul maradt. Feltehetjük, hogy Szilágyi, akinek szívén
feküdt a hagyaték sorsa, magához vette, hogy megmentse a szétszóródástól,
talán foglalkozott azzal a gondolattal is, hogy kiadja Kazinczy Gábor levelezését.
Szilágyi Sándor 1899. január 12-én meghalt. Hagyatékát még ebben az
évben megvette az Egyetemi Könyvtár. 46 Ezzel együtt kerülhetett a könyvtárba
a Kazinczy Gábor-hagyaték is. Ezért nem szerepel külön a szerzeményi naplóban. A Szilágyi-hagyaték feldolgozása csak lassan haladt. Dedek Crescens Lajos, a kézirattár akkori őre, kiválasztotta ugyan a Szilágyi-hagyatékból Kazinczy Gábor hagyatékát, de valószínűleg elfelejtkezett a további feldolgozás43
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Szilágyi Sándor kapcsolatukról így ír: „Gazdag ismereteit, útmutatásait mind bőséggel tárta fel előttem, ha történeti tanulmányaim közben tanácsát kértem.
Figyelmeztetéseit,
tanácsait minő szeretettel intézte hozzám, ha müveimben valamit látott, mit
megrovandónak
hitt". = Rajzok a forradalom utáni időkből. Pest, 1876. 44. 1.
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ról, és csak mikor a n y o m t a t a t o t t katalógus számára a kéziratkatalógus kiegészítését készítette elő, 1906-ban, a k k o r vehette elő ismét a Kazinczy G á b o r hagyatékot. D e nem v o l t m á r ideje, hogy véglegesen elrendezze. A Csanádi
által elrendezett anyag önként kínálta a katalogizálás fejezeteit. Dedek Crescens Lajos csak jelzettel látta el, és sietve beköttette. A Kazinczy hagyaték k ö tése teljesen azonos a Szilágyi-hagyatékban levő több más kézirat kötésével.
Gondolatmenetünk során n y i l v á n v a l ó v á vált, hogy az Egyetemi K ö n y v t á r b a n őrzött K a z i n c z y G á b o r - h a g y a t é k o t Csanádi Sámuelnek köszönhetjük.
A z ő érdeme a hagyaték elrendezésének koncepciója, a levelek és az életrajzi
d o k u m e n t u m o k összegyűjtése. Fájó, hogy munkája t o r z ó m a r a d t , de az bizonyos, hogy aki ezentúl K a z i n c z y G á b o r leveleivel és életrajzával foglalkozik
nem hagyhatja említés nélkül Csanádi Sámuel nevét.
THE INHERITANCE OF GÁBOR KAZINCZY
(Summary)
Gábor Kazinczy (1818—1864) the politician and author deserves our respect for his studies
of sources of Hungarian literature and history, and for his publishing of source-materials. He collected through more than a quarter of a century original historical documents, letters, memoirs
and journals concerning the 16th, 17th and 18th centuries. Even his correspondence served his
collecting activity and therefore it is of high value from the point of view of history of culture and
of library history. After his death his son, Arthur Kazinczy inherited his manuscripts and his library.
The family could not manage to have inheritance looked after as whole in a scientific library of
the Hungarian Academy of Sciences, partly to the National Széchenyi Library and partly to the
University Library, too. Kazinczy's friends, Lajos Graven and Ferenc Toldy contributed to the
retaining of the inheritance. From Lajos Graven a part of the inheritance, chiefly correspondence,
came to Lajos Abafi who was publising it for thirteen years continously in the monthly Figyelő,
in 1884 Arthur Kazinczy entrusted the part of the inheritance that was still in his possession
to Sámuel Csanádi, a young author. Csanádi wanted to publish the whole correspondence and the
speeches of Gábor Kazinczy, and to write his scientific biography, too. His early death prevented
the realization of his plan. His disordered material came to the historian Sándor Szilágyi and with
his inheritance in 1899 to the University Library.
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A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK MEGOSZLÁSA
A XV. SZÁZADBAN
2. (befejező) közlemény
ENGEL PÁL

Tanulmányom előző részében1 arra tettem kísérletet, hogy bemutassam
a világi nagybirtokosság legfelső rétege, a bárói rend birtokainak megoszlását
a XV. század derekán. Módszertani okokból kívánatos volt egy adott időpontról adni keresztmetszetet, időpontul pedig — jól vagy rosszul — Mátyás
trónraléptét választottam. A jelen, befejező rész a Mátyás uralkodása alatt
bekövetkezett változásokat követi nyomon, és a halálakor fennálló birtokállapotot ismerteti részletesebben.
Az első részben két csoportra osztva összesen 59 család adatait összegeztem. A családok kiválasztása elsősorban politikai kritérium — országos méltóság viselése — alapján történt, de az így adódott Hstát, amelyből egyebek között a Kanizsaiak és a Losonciak is hiányoztak, még jócskán meg kellett toldani és a végeredmény így sem bizonyult megnyugtatónak. A bárók sorába —
a kritérium formális volta miatt — számos olyan név keveredett, amelynek
akár vagyoni, akár szociológiai szempontok alapján semmi helye sem lett
volna ott.
Ez a körülmény magában véve indokolja, hogy a birtokosok vizsgálandó
csoportját más szempontok szerint határoljuk el. A XV. század végét illetően
forrásaink is lehetővé teszik ezt. A Jagelló-korból már számos közjogi dokumentum sorolja fel — persze sohasem hiánytalanul — az ország főrendjeit,
s ezen a rétegen belül is mind világosabb lesz a választóvonal a „barones" és
ama vegyes összetételű középréteg között, amely részben vagyoni helyzeténél,
részben hivatalánál fogva mintegy átmenetet alkot az oligarchiától a megyei
nemesség tömegeiig.
A számbajövő források közül természeténél fogva kiindulópontként kínálkozik az 1498. évi un. kisebb dekrétum XXII. cikkelye, amely név szerint
felsorolja az ország mindazon nagyjait, akik zászlósuraknak tekintendők, azaz
saját bandériumuk élén vonulhatnak hadba. 2 A felsorolásban mintegy 40 báró
szerepel, ami valamivel kevesebb famíliának felel meg, mivel családonként
minden ág külön zászlóra volt jogosult.3 Ha valami kétségünk maradna az iránt,
1
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 4 (1968) 337—358. 1.
- Magyar törvénytár. Az 1000—1526. évi törvényczikkek. Bp. 1899. 606. 1. (sok hibával).
3
A Szentgyörgyi és Bazini grófoknak három, a Beriszlóknak és a lindvai Bán fi aknák
két ágát találjuk meg a névsorban (bolondóci Bánfi János elsőfokú unokatestvére volt Bánfi
Miklósnak). A Kanizsaiak két ágát hárman képviselik, talán azért, mert az egyik ifjabb
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bogy az adott időpontban csakugyan a felsoroltakat kell-e az ország szűkebb
értelemben vett báróinak tekintenünk, azt eloszlatja a többi egykorú dokumentum. Ezekben ugyanis — az időközben beállt természetes változásoktól eltekintve — állandóan a kisebb dekrétumból ismert neveket találjuk az élen, éspedig kizárólag azokat. A többi, ugyancsak „viritim" előszámlált főrend a
zászlósurak után következik. Ezt az éles cezúrát minden esetben megtaláljuk: az 1500. május 15-i királyi tanács 43 résztvevője közül az első 24,
az 1502. évi országgyűlés 34 főrendje közül az első 20, az 1505-ben felsorolt
„barones" közül az első 21 után. Ugyanígy határolható el az 1490. július 31-i
farkashídi szerződés első 16 aláírója a soron következőktől. 4 (A mondottakkal
vö. az 1. táblát.)
Később visszatérünk még rá, hogy a „barones" köre a voltaképpeni zászlósurakénál valamelyest bővebb volt. Jelen tanulmányban azonban a rövidség és
az érthetőség kedvéért engedve a szabatosságból, bárói renden a zászlósurak
rétegét fogjuk érteni. A feladatunk most az, hogy ennek a rétegnek 1490 körüli
összetételét próbáljuk rekonstruálni, az 1490 és 1505 között történt módosulásokat figyelembe véve. Az 1. táblán látható, hogy e tizenöt év alatt mintegy
nyolcan emelkedtek a bárók közé, közülük négyen már az 1498. évi dekrétumban is megtalálhatók, 1490-ben azonban még semmiképpen sem zászlósurak. Somi Józsa, Kinizsi utóda a délvidéki főkapitányságban, csak 1494-ben
lép a politikai porondra, birtokait pedig később szerzi.5 Ráskai Balázs már
megindult a vagyonszerzés útján, de 1492-ig budavári udvarbíró csupán, ennek
megfelelő szerény helyen találjuk pl. abban 1490. évi oklevélben, amellyel
az országnagyok salvus conductust adtak III. Frigyes és Korvis János híveinek.6
Ugyanez áll bajnai Both (vagy ahogy ekkoriban még nevezik: Labatlani) Andrásra, aki 1488-ban Podjebrád Viktorin legyőzésekor Medvevár kapitánya lett,
testvér, István mint főpohárnok „saját jogán" is zászlósúrnak számított. A nagylaki Jaksicsok
két ága úgy látszik közösen állított bandériumot. Végül megjegyzendő, hogy az Ország és
Hédervári családoknak volt nem bárói ága is.
4
Kiadások: 1500: Lukinich Imre: A podmanini Podmaniczky család oklevéltára. 1. köt.
Bp. 1937. (A továbbiakban: Podm. I.) 345. L; 1502: Kovachich Márton György. Supplementum ad Vestigia comitiorum apud Hungaros. 2. torn. Budae, 1800. 301. 1.; 1505: Kovachich
i. m. 333. L; 1490: Kovachich i. m. 270. 1. Az vitóbbihoz sokban hasonló névsort találunk
a Korvinnal kötött szerződésben: Dl. 37 668.
5
1495-ben szerezte a megszorult Üjlakitól a gesztesi (Km) uradalmat (OL. Eszterházy
cs. hitb. lt. Repos. 40. G. 126., regeszta után), ugyanekkor kapta a királytól a Körös megyei
Csáktornya várát (Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. I. 1—2. rész. Bp. 1919.
[A továbbiakban: Csáky] 480. 1.); valószínűleg 1500-ban Atyinát (K) (Dl. 88 855) és 1506
táján Almás várát (KI) (Csánkl Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak
korában [a továbbiakban: Csánki I—III., V.).] Bp. 1890—1913. 5. köt. 297. 1. Vö. 1513:
Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002—1599-ig. Bp. 1938.
[A továbbiakban: Pest] 339. 1.)
6
Dl. 37 671. — Ráskairól vö. Kubinyi András: A budai vár udvarbírói hivatala
(1458—1541). =
Levéltári Közlemények 35(1964) 94. 1. Birtokai: Szentlőrinc vára Vk
1491-ig (Csánki II. 276. 1.), Fülek vára N , Csővár N és 1499 óta Solymárért cserében Végles
vára Zm (Pest 309. és 325. 1.).
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és egyelőre az is maradt. 7 Beriszló Ferencet sem lehet még 1490-ben a zászlósurak közé számlálnunk, különben az említett menlevélben bizonyára előkelőbb
helyen szerepelt volna. A Beriszlók jómódú Pozsega megyei nemesek voltak,
de a XIII. század óta nem gyarapították lényegesen vagyonukat egészen
Mátyás koráig, amikor rövid idő alatt a megye legnagyobb birtokosaivá léptek
elő. Üj szerzeményeik zöme azonban zálogos birtok volt, ennek társadalmi
súlya pedig messze elmaradt az adománybirtok mögött. Társadalmi emelkedésük Ulászló alatt következett, az 1490-es évek elején: Beriszló Ferenc házasságával (Frangepán Borbálát, Vuk rác despota özvegyét vette el) nagy vagyont
és előkelő rokonságot szerzett, a másik Beriszló, János pedig rövidesen a kölpényi despoták gazdag, örökébe lépett.6
Természetesen nehezebb megállapítani azon főurak 1490 körüli viszonylagos társadalmi rangját, akik 1498-ban, a kisebb dekrétum kiadásakor már
nem voltak az élők sorában. A Korvinnal kötött farkashídi szerződésben az első
tizenhat név között négy olyan báró fordul elő, akinek a következő években
magva szakadt: Kinizsi Pál, Rozgonyi László, meggyesaljai Morócz László és
Magyar Balázs. Kinizsi ("f"1494) mint délvidéki főkapitány hivatalból is zászlósúr volt, de hat vár és több mint száz falu uraként vagyonával is ehhez a réteghez tartozott, apósával, Magyar Balázzsal együtt, aki 1483 óta nem viselt
országos méltóságot, de a Kinizsi-javaknak haláláig társtulajdonosa maradt. 9
Rozgonyi László, Sebestyén erdélyi vajdának, Mátyás kedvelt vezérének a fia
nem igen játszott ugyan politikai szerepet 1490-ig, de Mátyás halálakor ő lett
Ulászló első főkamarása és úgy látszik, a Korvin-ellenes koalíció egyik vezérének számított. Tekintélyét atyjától örökölt hatalmas felvidéki birtokai biztosították. Kétségtelenül a zászlósurak közé kell sorolnunk az 1493-ban kihalt
meggyesaljai Moróczokat is, bár Nagy Lajos óta nem jutottak országos hivatalhoz és birtokaik jelentős része is idegen kézen volt az 1420-as évektől fogva.
7

1483-ban mint királyi kapitány leveri a hűtlen Perényieket (Teleki József: Hunyadiak
kora Magyarországon [A továbbiakban: Tel.] Pest, 1852—1863. 12. köt. 256. 1.), majd a zágrábi
királyi vár kapitánya lesz (vö. Schönherr Gyula: Hunyadi Corvin János 1473—1504. Bp.
1894. 169. 1.) és 1487-ben Nagykemléket (K) kapja zálogul Mátyástól (OL. Sándor es. lt.
elenchusa A. fasc. I. n. 4.). 1488-ban a király parancsára megszállja Podjebrád Viktorin
herceg birtokait (Ant. Bonfini: Rerum Ungaricarum decades. Posonii 1744. 506. 1.) és az
elfoglalt Medvevár kapitányaként 1489-ben felesküszik Korvin Jánosnak (Dl. 37 663). 1494ben a hercegtől Nagykemlékért és Likaváért cserében Örökbe megkapta a siklósi várat, amelyre
Ulászlótól adományt is szerzett (Dl. 75 707). — A Lábatlaniakkal való szoros kapcsolatát
mutatja, hogy a Both családból egyedül őt illette Lábatlan és Csév birtoka (1511: Dl. 75 759
és vö. 1521: Dl. 75 802); a laki Túzok 1491. évi panasza szerint Mátyás egy bizonyos Lábat lani Andrásra bízta Medve várát, aki átadta Korvin kezébe (Dl. 37 651). Csakugyan 1491.
aug. 7-én Lábatlani Szklabinya zálogbirtokáért lemond Medve váráról Korvin javára (Dl.
102 245). Ez az András egyébként már 1476-ban előfordul „Labathlani dictus" néven (Dl.
103 788) és feltehetően bajnai Bot Andrással azonos személy.
8
Vö. Csánki II. 436. 1., 1489: Dl. 74 536. — Beriszló Ferenc házassága 1489—1496
között történt, vö. Thallóczy Lajos—Barabás Samu: A Blagay-család oklevéltára. Bp. 1897.
(A továbbiakban: Blagay) 429. 1., Magyarország melléktartományainak oklevéltára. 2. köt.
A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések... Bp. 1907. (A továbbiakban: MSzO)
294. 1. — A kölpényi despotákra vö. K. Jirecek: Istorija Srba. 1. knj. 2. izd. Beograd, 1952.
415. 1.
9
1473: Podm. I. 109. 1.
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Bárói rangjukat a nagy kiterjedésű meggyes—szinyérvári domínium birtoklásának köszönhették.
Végül az 1490. év báróihoz számíthatjuk Egervári László horvát-szlavón
bánt és Ulászló későbbi tárnokmesterét; Turóczi Györgyöt, aki rövid megszakítással 1475 óta viselte a pohárnokmesteri méltóságot, valamint ifj. Rozgonyi
Istvánt, János országbíró fiát, akivel a dúsgazdag Fejér megyei ág éppen ez idő
tájt szállt a sírba. Viszont úgy tűnik, hogy az 1492-ben elhalt monoszlai Csupor
István és a birtokaitól Ulászló alatt átmenetileg megfosztott -garai Bánfi Lőrinc
inkább a bárók második rétegéhez számítható. 10
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a szűkebb értelemben vett bárói
rend Mátyás halálakor 36 családot foglalt magában.11 Közülük tizenkettő (Újlaki, alsólindvai Bánfi, felsőlindvai Szécsi, Kanizsai, Bebek, Losonci, Szentgyörgyi és Bazini Gróf, homonnai Druget, meggyesaljai Morócz, bélteki Drágfi,
Frangepán és Korbáviai) Anjou-kori vagy régebbi eredetű, további tizenegy
(a Perényiek és a Roz-gonyiak két-két ága, ecsedi Bátori, lévai Cseh, Palóci,
Kompolti, Hédervári, gúti Ország és Brankovics) Zsigmond alatt szerezte vagyonát és befolyását, s körülbelül a harmada, tizenhárom báró, ill. bárói család
köszönhette felemelkedését Mátyás kegyének (Korvin Jánoson kívül Zápolyai
István, Geréb Péter, dengelegi Pongrác Mátyás, a Kinizsi—Magyar atyafiság,
Ernuszt János, nádasdi Ongor János, Turóczi György, Egervári László, a szalónaki Paumkircherek, nagylaki Jaksicsok, Szokoliak és monyorokereki Ellerbach

János.)

Nem érdektelen megvizsgálnunk, mennyire volt azonos az immár elég
egyértelműen meghatározott zászlósúri réteg az országos méltóságok viselőivel?12 Illetve, mennyiben igazolja a gyakorlat azt az elvet, hogy bármely főméltóság viselője hivatala elfoglalásával az országbárók közé emelkedett, akár élethossziglan, akár — esetleg — utódaiban is?
Mátyás uralkodása alatt, de egyébként is, kivétel nélkül bárói rangot nyújtott a nádori, az országbírói, az erdélyi vajdai és a szlavón báni poszt viselése;
1465 óta három kivétellel13 ugyancsak zászlósurakat találunk a macsói bán,
10
Csupor István (talán testvére Mátyás kedvencének, Miklósnak?) a Körös megyei
Szarvaskő vár, Monoszló város és 76 falu ura volt 1493-ban történt haláláig, vö. Fraknói
Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete. Bp. 1889. 60. 1. (Az Erdődyek galgóci levéltárának
Csupor-anyaga nem található az OL. Iványi-féle regesztái között.) — Garai Bánfi Lőrinc
birtokai Darnóc vára, négy kastély és 100 falu, Körös és Valkó megyében (OL. Filmtár.
Zay cs. zayugróci lt. C. 29.), amelyektől Ulászló 1493-ban hatalmaskodásai miatt megfosztotta (Erdődy cs. galgóci lt. Iványi-féle regeszták. OL. [a továbbiakban: Gg] 50.2.27.) és
csak 1503-ban kapta vissza őket Korvintól (Dl. 37 754).
11
L. a 2. táblát. Tanulmányunk előző részében (a továbbiakban: Engel: Nagybirtok I.)
59 bárói családot vettünk vizsgálat alá, ezek közül az alábbi letűnt családok számíthatók
a zászlósurak e helyütt körülhatárolt, szűkebb kategóriájába: Hunyadi, Garai, Ciliéi, Maróti,
Marcali, Szécsényi, Csáki, Korógyi, losonci Dezsőfi, Cudar, losonci Bánfi és bátmonostori
Töttös. A legelőkelőbb famíliák száma tehát nem igen változott Mátyás uralma alatt sem.
12
A XV. századi archontológiai adatokat Fügedi Erik rövidesen megjelenő tanulmányából vettem a szerző szívességéből, amelyért ezúton is köszönetet mondok.
13
A felsorolt tizenegy legfőbb méltóságot 1465 és 1490 között összesen negyvenhárom
személy viselte. Az említett három kivétel: 1. besei Farkas Tamás ajtónállómester (1475—
1477), a Doboka megyében birtokos Kácsik-nembeli harinnai Farkas-családból (Dl. 26 907);
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a tárnokmester, aj tón állómester, asztalnokmester, pohárnokmester, lovászmester tisztségében, tehát valamennyi udvari méltóságban. Továbbá közülük került ki a XV. század folyamán általában a temesi főispán, akinek hivatalával
az 1470-es évek óta számos délvidéki megye kormányzata intézményesen is
egyesítve volt, ennek megfelelően az „alsó részek főkapitánya" címet viselte,
és tisztsége nagyjából a vajda és a szlavón bán hivatalával volt egyenértékű.
Megjegyzendő viszont, hogy a XV. század közepe óta a fontos és veszélyes, de
talán éppen ezért kevésbé keresett bánsági posztok: a Szörényi és az időnként
Szlavóniától különválasztott horvát-dalmátországi, s a későbbi szervezésű jajcai,
belgrádi, sabáci és szreberniki, általában vagy jobbára nem zászlósuraknak
voltak fenntartva.
Az említett szabályok alól azonban érdekes kivételt találunk az 1456 és
1464 közötti években, különösen pedig Mátyás trónralépte után, amidőn az
udvari méltóságok legtöbbjében a Várdai, szekcsői Herczeg, Dombai, györgyi
Bodó, Vezsenyi, gersei Pető és szomszéd vári Henning családok tagjai tűnnek
fel, két Üjlaki-familiárissal, Buzlai Lászlóval és Nagyvölgyi Lászlóval együtt.
Utóbbiak 1456—1458 között együttesen viselték a lovászmester, majd a pohárnokmester méltóságát, Nagy völgyi pedig 1459-ben még macsói bán is lett rövid
időre. Ennek ellenére Újlaki Miklós familiárisa maradt, nem gazdagodott meg,
és 1466-ban mint bakvai várnagyot látjuk viszont.14 Úgy látszik, Buzlai sem
emelkedett magasabbra társánál, és amikor később II. Ulászló idején fia, Mózes
ismét a legelőkelőbb bárók között jelenik meg, ez aligha tudható be atyja
korábbi karrierjének.15 Ami a többi felsorolt nevet illeti, közös vonásuk az, hogy
vagy korábbi időből, vagy Mátyás kegyéből a várbirtokos főnemességnek ahhoz
a rétegéhez tartoznak, amely közvetlenül a „legszegényebb" zászlósurak után
következett. Birtokaik egy vagy két, rendszerint szomszédos megyében terültek el, központjukat egy vagy gyakrabban két, esetleg három vár képezte.
Legvagyonosabbjaik, így a Csákiak, gersei Petők vagy a losonci Bánfiak, éppenséggel a zászlósurak közé is számíthattak volna, és inkább csak a körülmények
vagy az erőviszonyok véletlen alakulása folytán szorultak kissé hátrább.
Mindenesetre hol az egyik, hol a másik családból találunk valakit az országbárók közvetlen környezetében, s jellemző, hogy az 1505. évi országgyűlésen
éppen a gersei Petőket, Csákiakat és losonci Bánfiakat — igaz, az utolsó helye2. Felföldi Pál macsói bán (1477—1479), Újlaki Lőrinc hivataltársa, talán gyámjaként.
1471-ben Valkó megyei nemesként fordul elő {Csánki II. 370. 1.); 3. Paksi Lás2ló tárnokmester (1483—1487), a Zsigmond alatt elszegényedett Rátót-nembeli Paksiak egyik ágából.
Testvére, Pál és rokonai, Albert és Lajos II. Ulászló alatt a bárók második rétegében tűnnek
fel (1. 1. tábla, és vö. 1483: Dl. 88 693). Tudtunkkal az említettek egyike sem emelkedett
a nagybirtokosok sorába, sőt Farkas Tamás a XV. század végén maga is középnemesként
szerepel Erdélyben (Csánki V. 473. 1.),
14
Dl. 59 548. — A Bács megyei Nagyvölgyről vette nevét és neje, bartáni Peres Ilona
révén Bodrog megyében és Erdélyben szerzett kisebb birtokokat (Csánki II. 177., 221. 1.,
V. 562., 804. 1.). 1440-ben Újlaki familiárisaként bodrogi alispán (Zichy Okmánytár IX. 6. 1.).
15
Buzlai Mózes, Podmaniczky János sógora 1501-ben lett ajtónállómester. Valószínűleg
ekkoriban szerezte Simontornya várát Beatrix királyné távozása után (vö. 1505: Podm. I.
447. 1. és Kiss István: Simontornya krónikája. Simontornya, 1938.) Előbb talán Beatrix
itteni várnagya?
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ken felsorolva — kifejezetten a bárók között említik. Megyei szinten, a megyei
középnemesség szemével nézve kétségtelenül azok is voltak.16 Hozzá kell tennünk, hogy némely esetben a birtok szetdarabolodasa is hozzájárult a család
tekintélyének csökkenéséhez. Ismeretes, hogy a magyar örökösödési jog értelmében a fiúutódokat egyenlő rész illette meg, és a bárói famíliákat ennélfogva
legalább annyira fenyegette az ágakra szakadás (és a vagyonnak ezzel járó
szetdarabolodasa), mint a defectus seminis, a. férfiági kihalás réme. Szinte azt
mondhatnánk, valamelyik esetnek előbb-utóbb be kellett következnie. Az igazán nagy vagyonoknak persze viszonylag kevesebbet ártott az osztozkodás,
bár pl. a Szentgyörgyi grófok bazini ágát, vagy a monyorósi Rozgonyiakat nem
annyira saját gazdagságuk, mint inkább a nagyvagyonú testvérág tekintélye tartotta zászlósúri szinten. Kisebb bárók, mint a XV. század első felében a kusalyi
Jakcsok, Mátyás idején a losonci Bánfiak egyre jelentéktelenebbé váltak a családi osztályok következtében. Ez természetesen családi összeköttetéseikben is
tükröződött. Érdekes megfigyelni, miként térnek át a korábbi igen fényes
rokonsággal dicsekedő losonci Bánfiak utódai 1500 táján arra, hogy rendszeresen középnemesi sorból válasszanak maguknak házastársat.17
Említettük, hogy 1464-ig számos udvari méltóság ebből a jómódú várbirtokos, „majdnem bárói" rétegből került ki. (Mátyásnak hasonló törekvése
ez a nagybárók háttérbe szorítására, mint aminőt Zsigmond királynál is átmenetileg és kisebb mértékben megfigyelhetünk az 1402 utáni években, s amellyel
Tari Lőrinc, Ders Márton, Pécsi Pál vagy Besenyő Pál hivatalviselése hozható
kapcsolatba.) Láttuk azt is, hogy e néhány év gyakorlatától és kevés kivételtől
eltekintve mind az országos, mind az udvari főméltóságokat rendre a bárói
rend tagjai töltötték be, és ebben a tekintetben Mátyás uralkodása sem hozott
fordulatot. Azonban, tegyük hozzá, nemcsak azokat sorolták — legalábbis a
XV. század vége felé — a bárók közé, akik, vagy akiknek közvetlen elődei
főtisztséget viseltek. Azok közül, akiket ekkoriban bizonyíthatóan a zászlósurak között találunk, a Bebekek 1448 óta, a Kompoltiak 1451 óta, a lévai
Csehek 1438 óta, a Perényiek országbírói ága 1423 óta nem viselt országos
főhivatalt, a Drugetek és Moróczok Nagy Lajos alatt szerepeltek utoljára,
Mátyás kreatúrái közül pedig a nádasdi Ongorok, nagylaki Jaksicsok és a
Paumkircherek egyetlen egyszer sem fordulnak elő. Úgy véljük, mindezeknél
— és tegyük nyomban hozzá: a többi bárónál is — a zászlósúri rang biztosítéka
a vagyon volt, mégpedig a királyi jóváhagyással, adománylevél alapján örökletesen birtokolt vagyon. Országos méltóság viselése önmagában senkit sem
emelt maradandóan a zászlósurak sorába.
Mekkorák voltak e vagyonok? Sajnos, akár abszolút, akár relatív, azaz
egymáshoz viszonyított értéküket próbáljuk meghatározni, megoldhatatlan felle

Birtokaikra Engel: Nagybirtok I. 1. tábla 16., 38. és 46.
A családi birtokokat utoljára egyesítő István (fl459)
Tari Margitot vette nőül. Azonban vejei és menyei között
a következő nemzedékben harinnai Farkas, Dobokai, bátori
Cékei családbeliek szerepelnek, valamennyien jómódú megyei
nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez. 1—2. köt.
ban: Bánffy] oklevelei alapján.)
17
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jegyz.
még Kompolti János özvegyét,
már gedei Lorántfi és Betleni,
Szaniszlóffy, albisí Zólyomi és
nemesek. (Oklevéltár a Tomaj
Bp. 1908—1928. [a továbbiak-

adattal kerülünk szembe. Az első nehézség természetesen az adatok hiánya.
Bármilyen tömegű ismeretlen anyag lappang még levéltárainkban vagy egyelőre hozzáférhetetlen helyen, és fogja még idővel gazdagítani ismereteinket,
számos fehér folt marad térképünkön. Ismeretes, hogy a törökdúlta déli végek
levéltárai túlnyomórészt elpusztultak, ezért tudunk olyan keveset az ottani
famíliák: Szokoliak, Jaksicsok, Brankovicsok, Beriszlók birtokviszonyairól.
Sajnos, csaknem ugyanígy állunk az ország egyik legnagyobb oligarchájával:
Zápolyai Istvánnal is. Míg pl. Korvin János birtokait Brandenburgi György
fennmaradt levéltárából viszonylag jól ismerjük, s az Újlakiak uradalmairól is
maradt legalább néhány sommás felsorolás, a Zapolyaiak okleveleinek teljesen
nyoma veszett, annak ellenére, hogy óriási birtokaik, amennyire a szórványos
adatokból megállapítható, a fél országot behálózták. (Ez a hiány annyira feltűnő, hogy ismeretlen sorsú uradalmak esetében szinte hajlamos lenne a kutató
— különösen felvidéki birtokoknál — pusztán ebből a tényből Zápolyai-birtoklásra következtetni.)
A nagybirtokosok legtöbbjénél természetesen jóval kedvezőbb a helyzetünk. Olykor rendelkezésünkre áll a családi vagyon teljes, azaz falvankénti,,
vagy — ami a gyakoribb — az uradalmak nem részletezett, sommás felsorolása,
amelynek alapján a tartozékok hozzávetőleges száma más forrásokból sok esetben megállapítható. Más kérdés az efféle felsorolások megbízhatósága. Ebben
van a kutatás második fő nehézsége, hiszen célunk mindig a tényleges helyzet
felderítése lenne. A feudalizmus gyakorlatában azonban, mint tudjuk, sohasem
ezt, hanem a vélt vagy valódi jogi helyzetet foglalták írásba, mégpedig annál
gyakrabban és nyomatékosabban, mennél inkább vitatható volt. Vitás esetek
legnagyobb részt elsietett vagy érvényesíthetetlen királyi adományozások nyomán keletkeztek — ilyeneknek se szeri, se száma a XV. században —, vagy
zálogosítások következtében.18 Ez a bizonytalansági tényező egyformán figyelembe veendő a jogbiztosítás valamennyi fajtájánál, még a családi örökösödési
szerződéseknél is.19 Nem árt óvatossággal kezelni legszolídabbnak tűnő forráscsoportunkat, az adózási összeírásokat sem.20 Legbiztosabbak azok az ismére18

Hogy a valódi tényállás olykor milyen kevéssé derül ki az oklevél formális tartalmából, arra igen tanulságos az alábbi példa. 1500. máj. 11-én Hédervári Ferenc a fehérvári
keresztesek konventje előtt valamennyi, név szerint felsorolt birtokát elzálogosította 20 000
aranyforintért Rozgonyi Istvánnak, aki egyébként sógora volt (Radvánszky Béla—Závodszky
Levente: A Héderváry család oklevéltára. 1—2. köt. Bp. 1909—1922. [A továbbiakban:
Hédervári] 1. köt. 490. 1.) Látszólag szokványos zálogügylet; ámde ugyanazon a napon,
ugyanott és ugyanazon összegért Rozgonyi is zálogba vetette összes javait — Hédervárinak
(Hédervári I. 493. 1.). Valójában tehát a királyi háramlási jog kijátszásáról, az örökösödési
szerződéseknek egy sajátos változatáról van szó.
19
1443-ban pl. Hédervári Lőrinc (Hédervári I. 209. L), 1490-ben meggyesi Morócz.
István (Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár. 1—2. köt. Sopron, 1889—1891.
[A továbbiakban: Sopr.] 2. köt. 562. 1.) említ birtokai között minden megjegyzés nélkül
olyanokat (Vöröskő, ill- Szigliget és Berzevice), amelyek sohasem, vagy csak igen régen voltak családja birtokában.
20
Az Ernuszt-féle számadásokban pl. Árvát és egy hatalmas Liptó megyei uradalmat
(ti. Likavát) 1494-ben Korvin, 1495-ben Zápolyai István nevén találunk (J. Chr. Engel:
Geschichte des Ungrischen Reichs und seiner Nebenländer. 1. Theil. Halle, 1797. 34. és
134. 1.). A birtokos változása tehát látszólag ekkor történt. Más forrásból azonban biztosan
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teink, ahol a birtoklás ténye nem jogbiztosítás kapcsán, hanem más összefüggésben merül fel (hatalmaskodás, idézés, szomszédosok felsorolása, missilisek
keltezése stb.), természetesen éppen ezeknek összegyűjtése a legnehezebb.
A felsorolt nehézségek ellenére elmondható, hogy a XV. század végén
a váruradalmak és más jelentékenyebb birtoktestek mintegy 95'%-ánál a birtokos ismert vagy több-kevesebb bizonyossággal feltételezhető; számos esetben
elég pontosan meg tudjuk adni az egyes családok kezén levő várak, mezővárosok és falvak számát is. Meglehetősen elkedvetlenítő azonban, mily keveset mondanak valójában ezek a számok. Egyfelől nem fejeződnek ki bennük
egyéb fontos jövedelmi források (vámok, bányajogok stb.), eltérő mezőgazdasági termelési tényezők stb., de ugyanolyan kevéssé azok a különbségek, amelyek pusztán a lélekszámot tekintve fennálltak az egyes települések között akár
egyedenként, akár pedig — s ez talán még fontosabb — a tájegységek átlagában.21 A mellékelt táblázatok tehát nem alkalmasak messzemenő következtetések levonására, s csupán általánosságban érzékeltethetik a bárói birtokok
nagyságrendjét. Egészében véve — és ezt hangsúlyozni kívánjuk — továbbra is
biztosabbnak látszik az egyes családok politikai és társadalmi szerepéből következtetni vagyonuk jövedelmezőségére, mint fordítva.
Elég jól elemezhető viszont a rendelkezésünkre álló adatokkal is a birtokok
forgalma. Előzetesen utaltunk már arra, hogy Mátyás uralkodása idején a birtokviszonyok nagyarányú eltolódásával kell számolnunk. Valóban, a pontosabb vizsgálat is azt mutatja, hogy 1458 és 1490 között — az állandóan egyházi
és királyi (vagy királynéi) kézben levőket, az 1441 óta rövid megszakítással
Ausztriához tartozókat, valamint az ismeretlen sorsúakat leszámítva — a váruradalmaknak közel 55°/o-a gazdát cserélt. (L. a 3. táblázatot.) Zsigmond
idején ugyanannyi idő alatt (1405—1437) ez az arány kb. 39°/o-ra tehető.
Megjegyzendő persze, hogy a Mátyás alatti birtokváltozások aránytalanul nagy
része, több mint a harmada esik a konszolidáció első hét évére.
Honnan eredt ez a nagymérvű változás? Ami az első éveket illeti, ekkor
került sor — legalábbis nagyrészt ekkor — az 1440 óta dühöngő anarchia következményeinek felszámolására. Ennek során, mint ismeretes, először a felvidéki ügyek rendezése történt meg 1458 és 1462 között, részint a cseh uralom
fokozatos felszámolásával, részint — északnyugaton — a trencséni királynéi
uradalmak és Szentmiklósi Pongrác „birodalma" jogi helyzetének tisztázásával. Az 1463-as boszniai hadjárat után Mátyás elsősorban Szlavóniának szentelte figyelmét, ahol a polgárháború évei, sőt évtizedei, majd a Cilleiek kihalása és az örökségükért folyó harc teremtett meglehetősen zilált hatalmi viszonyokat. A rendezés bizonyára Zápolyai Imre kormányzói megbízatásával
tudni, hogy a két vár tényleges urai Korvin kapitányai, a lomnicai (később: palocsai) Horvátok voltak egészen 1505-ig, ill. 1507-ig, amikor a Zápolyai-családdal elcserélték Palocsa
és Dunajec uradalmai ellenében. (Vö. 1503: Dl. 37 749—51, 1505: Dl. 37 777 és Wagner K.:
Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Posonn — Cassoviae, 1780, 76. 1., 1507: Szepes megyei
Tört. Rég. Társ. Évk. 6 [1891] 5. 1.)
'll Vö. Bácskai Vera: Magyar mezővárosok a XV. században. Bp. 1965. 23—32. 1.;
a falvakra Szabó István: A magyarság életrajza. Bp. 1941. 34. és 52. 1., és ugyanő: A falurendszer kialakulása Magyarországon. Bp. 1966. 197. 1.
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{1463. dec—1465. szept.) függ össze, de menetéről és előzményeiről vajmi keveset tudunk. 22 Annyi kétségtelennek látszik, hogy az 1457 után kialakult status
quo-x Mátyás kénytelen volt messzemenően figyelembe venni. Ily módon Ciliéi
Ulrik egykori alvezérei és kapitányai közül Vitovec megtarthatta a za-goriai
grófságot, Lamberger Frigyes a Muraközt, Paumkircher Császárvárát, sőt valamennyien az ország bárói között kaptak helyet. Frangepán Mártonnal — aki
a Cilleiek legdélibb birtokait ragadta magához — sikerült a királynak olyan
értelmű egyezséget kötnie, hogy magtalan halála esetén összes javai a koronára
szállnak.23 Három hatalmas uradalom pedig — a medvevári, szentgyörgyvári és
a na-gykemléki — az átszervezés eredményeképpen a király, ill. hívei kezére
jutott.
A szlavóniai konszolidációban a pénz és a politika nagyobb szerepet kapott, mint a fegyverek. Nyomában pénzemberek és nem katonák szereztek
birtokot: laki Túz János, Mátyás első kincstartója, aki Medvevárát és Rakónokot 12 000 aranyért váltotta ki az osztrák Weisspriachok kezéből,24 és Ernuszt
János, akit hamarosan Szentgyörgyvár és Kapronca, majd Lamberger után a
csáktornyai uradalom birtokában találunk, A Felvidéken viszont elsősorban
azok jutottak adományhoz, vagy zálogbirtokhoz, akik ott vezérkedtek: Rozgonyi Sebestyén és főként Zápolyai Imre, akit az örökös szepesi grófság elnyerése egycsapásra a bárók élvonalába emelt.
Átfogóbb képet nyújt Mátyás birtokpolitikájáról az a mód, ahogyan a
koronára háramlót* birtokokat kezelte. (L. a 4. táblát.) 32 esztendő alatt öszszesen mintegy 90 váruradalom került vissza, legalábbis jogilag, a király rendelkezése alá, nagyobb részben (58) magszakadás, kisebb részben (32) jószágvesztés címén. Az újbóli eladományozásra jobbára azonnal sor került, leszámítva azon eseteket, amikor a vagyon vagy egy része tartásként az özvegy
kezén maradt, 25 továbbá, amikor Mátyás egyes uradalmakat meghatározott
célra, leginkább fia számára tartalékolt. 28
88

Vitoveccel 1463. máj. 18-án békült ki Mátyás Bátmonostorán: Dl. 45 046; vö.
Gg. 58. 1. 4. és Tel. III. 347. I. — Később egy ízben a király személyes beavatkozására is sor
került: 1465 októberében a Körös megyei Szentgyörgyvár at tartotta ostrom alatt. (Fraknói
Vilmos: Mátyás király levelei. 1. köt. Bp. 1893. 112. 1.)
23
1464. ápr. 5-én: Frangepán II. 64. I.
34
Dl. 38 043. A kiváltás 1465-ben történt, mert ebben az évben a várat már Túz János
kezén találjuk. (I. B. Tkalcic: Monumenta historica lib. reg. civitatis Zagrabiensis. 1—14.
vol. Zagrabiae 1889—1932. [A továbbiakban: Tkalcic] 2. vol. 305. 1.), míg 1464-ben még
a Weisspriachoké (Frangepán II. 70. 1.)
25
A Szilágyi-birtokok nagy része 1464-ig Bátori Margit kezén maradt (Dl. 15 567);
a Maróti-javakból Valpó és bizonyára Atya is 1481-ig Szilágyi Margité (1480: Dl. 14 703);
a Garai-hagyatékból Atyinát, Nekcsét és Újvárt Jób özvegye, Újlaki Fruzsina tarthatja meg
nővérével, Katalinnal közösen, de azzal a záradékkal, hogy haláluk után valamennyi Korvin
Jánosra száll (1490: Dl. 37 668). A herceg jogait az országnagyok is elismerték, de a birtokokat ennek ellenére később Újlaki Lőrinc és Somi Józsa kapta meg (1499: Századok 31
[1897] 930. 1. jegyz.; 1500: Dl. 88 855).
26
így pl- Gyula várát 1476—1482 között, a Komorovszki Pétertől 1474-ben visszafoglalt Árvát és Likavát 1482-ig, Frangepán Márton javainak nagy részét 1479 után, Túz
János birtokait 1481—1485 között. A tartalékolás célját mutatja, hogy szinte valamennyi
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A. mellékelt összeállítás elemzéséből elég világosan kitűnik Mátyás „káderfejlesztési" programja. Látható, hogy ebben a régi arisztokráciának kevés hely
jutott. Míg a korszak méltóságviselői között csaknem valamennyi neves família egy vagy több képviselőjét megtaláljuk (Palóci László és Imre, Perényi
István, Hédervári Imre és Miklós, Kanizsai László, Újlaki Miklós és Lőrinc,
Szentgyörgyi Zsigmond és János, Maróti Mátyás, Cudar Simon, Marcali László,
Szécsi Miklós és Losonci István), nagyobb adományokban mindössze négyen
részesültek közülük. Ország Mihály nádor és a Bátori-testvérek — kivált István»
kinek kezében addig példátlan hatalom összpontosult az országbírói és a vajdai
méltóság egyesítése révén — mindvégig Mátyás különös kegyében állottak;
a Rozgonyi-testvérek csupán 1471-ig, amikor belekeveredtek a Vitéz Jánosféle összeesküvésbe, alsólindvai Bánfi Miklós pedig 1487-ig, amikor a király
ismeretlen okból megneheztelt rá, megfosztotta a két évtizeden át viselt pozsonyi főispánságtól és óriási marosvidéki uradalmaitól, sőt egy időre „non sine
magna procerum consternatione" börtönbe is vetette.27
Az adományok többi élvezője — leszámítva a Losonciakat és Kompoltiakat, akik Ország Mihály rokonaiként, vele közösen jutottak birtokokhoz —
egytől-egyig homo novus. Ezek sorában kezdettől fogva a király rokonai járnak az élen, sorban egymást követve. Az első években Mátyás nagybátyja,
Szilágyi Mihály, 1464—1476 között dengelegi Pongrác János, az ő halála után
a vingárti Gerébek, mind Mátyás unokatestvérei, de egyben hadvezérei is.
Mellettük szintén katonai pályán emelkedtek magasra Magyar Balázs, Szokoli
Péter, Egervári László, Horvát Dámján, Kinizsi Pál, a rejtélyes nádasdi Ongor
János, ez a Hunyad megyei kisnemes, aki minden látható ok nélkül kapja 1470
táján egyre-másra az adományokat, végül, de talán elsősorban, Csupor Miklós,
1467 után Mátyás első számú kedveltje, akit csak váratlan halála akasztott
meg szinte példátlanul gyors karrierjében.28 A korszak új embereinek harmadik
csoportja a pénzügyigazgatás élén tollasodott meg; Ernusztot és Túz Jánost
már említettük, Zápolyát is. Ő volt hármuk közül minden jel szerint a leggátlástalanabb. ö t év alatt, míg a kincstartóságot viselte, elképesztő összegért,
több mint 60 000 aranyforintért szerzett a királytól zálogbirtokokat! 29
előbb-utóbb Korvinnak jutott, csupán Medve várát kapta meg 1485-ben Podjebrád fia,
Viktorin herceg (Dl. 102 225), de ő is csak kárpótlásul a szintén Korvinnak adományozott
troppaui hercegségért.
27
Bonfini 503. 1. Nyilván erre az eseményre vonatkozik az a történet, amelyet Bánfi
kegy vesztésének magyarázataként Teleki József ad elő (Hunyadiak kora IV. 73. 1.) az 1468.
évnél, Gregoriancz Pál nyomán. Eszerint Mátyás szemet vetett Bánfi szép feleségére, Margit
sagani hercegnőre, s midőn a főúr a király elől megszöktette asszonyát, Mátyás haragjában
bebortönöztette és két évig fogva tartotta, Sólymost és Lippát pedig a pozsonyi főispánsággal együtt elvette tőle.
28
1468-tól erdélyi vajda, verőcei örökös főispán; számos birtokot kap Erdélyben (Csánki
V. 459., 762. és 920. 1.), 1472-ben pedig a teljes Korógyí-vagyont 4 várral, 11 mezővárossal
és 284 faluval (Gg. 63. 1. 39, Csánki feljegyzései után).
29
1459—1462 között összesen 49 000 forintért Tokajt, Salgót, Tállyát, Szatmárt és
Németit (Dl. 65 921), 1460 novemberében 6200 forintért Szepesvárat (Dl. 44 953), majd
6000-ért Rihnó felét (Dl. 15 524).
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Mátyás többi kreatúrái közül megemlíthetjük még Parlagi Györgyöt, az
egykori Cillei-familiáris Turóci Benedeket és fiát Györgyöt, továbbá a török
elől menekült Brankovics Vukot, akit Mátyás visszafogadott kegyébe és 1471ben despotai címmel ajándékozott meg,30 végül a szintén szerb Jaksicsokat.
1482-ben hirtelen fordulat következik be Mátyás birtokpolitikájában.
Korábban minden rendelkezésre álló birtokkal maroknyi hívének igyekezett
kedvezni; uralma utolsó nyolc évében minden eszközzel fia, Korvin János herceg utódlását készíti elő. Korvin kilencéves volt, amikor 1482 húsvétja táján
egyszerre kapta meg Hunyad, Gyula, Árva, Likava és Siklós uradalmait mintegy
300 faluval; Mátyás halálakor már nagyobb vagyona volt, mint Zápolyainak
és Újlakinak, az ország két leghatalmasabb zászlósurának együttvéve. Ennek
azonban ára volt. Nyolc éven keresztül Korvinnak jutott minden, a báróknak
semmi. (Jellemző, hogy Mátyás nagy igyekezetében a hercegnek adta a kihalt
Marcaliak örökségét is, csak akkor vonta vissza, midőn kiderült, hogy érvényes
adomány alapján régóta a Bátoriakat és a Bánfiakat illeti.) Az árat végül a hercegnek kellett megfizetnie. Amikor Mátyás halála után kenyértörésre került
a dolog, a király egykori kedvencei közül egyedül az Ernusztok álltak mellette,
és a csontmezei ütközetben éppen Zápolyai, Bátori, a nádorfi Ország László
meg Rozgonyi Sebestyén fia döntik el a trónöröklés kérdését — Ulászló javára. 31

30
31

Jirecek i. m. 411. 1.
Dl. 37 683.
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1. tábla
BÁRÓI NÉVSOROK 1490—1505*

I. Az 1498. évi XXII. t e :
1. Űjlaki Lőrinc herceg
2. Zápolyai István szepesi gróf,
nádor
3. vingárti Geréb Péter országbíró
4. bélteki Drágfi Bertalan
erdélyi vajda
5. Somi Józsa temesi főispán
6. alsólindvai Bánfi Miklós
7. ecsedi Bátori György
8. csáktornyai Ernuszt János
9. dengelegi Pongrác Mátyás
10. Perényi Imre
I I . Perényi Gábor
12. pelsőci Bebek János
13. Rozgonyi István
14. Palóci Antal
15. Homonnai János
16. Kanizsai László
17. Kanizsai István
18. Kanizsai György
19. Szentgyörgyi és Bazini Tamás

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Szentgyörgyi és Bazini Péter
Szentgyörgyi és Bazini Ferenc
felsőlindvai Szécsi Miklós
szalónaki Paumkircher György
monyorókeréki Ellerbach János
guti Ország Zsigmond
nánai Kompolti Zsigmond
Lévai Zsigmond
Ráskai Balázs
bajnai Bot András
nádasdi Ongor János
bolondóci Bánfi János
Losonci Zsigmond
Hédervári Ferenc
nagylaki Jaksics István
grabarjai Beriszló Ferenc
grabarjai Beriszló János
Szokoli Albert
Brankovics Jovan despota
Frangepán grófok
Korbáviai grófok

11. Az 1490. évi farkashídi egyezmény:
Bátori István országbíró
Zápolyai István
Szentgyörgyi és Bazini Zsigmond
Szentgyörgyi és Bazini Péter
Kinizsi Pál (|1494)
Geréb Péter
Bánfi Miklós (alsólindvai)
Ország László
Rozgonyi László
Losonci László
Drágfi Bertalan

Morócz László (kih. 1493)
Paumkircher Vilmos
Lévai Bánfi János
Perényi János
Magyar Balázs fl-1492?)
losonci Bánfi Dezső (?)
Paksi Pál, Albert és Lajos
gersei Pető Miklós és János
Csáki Benedek
Dóci Péter
albisi Zólyomi Miklós

::
" Azoknak a báróknak a neve, akik az 1498. évi X X I I . t. c-ben fel vannak sorolva,
a II—V. táblázatban kurzívval van szedve.
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•'
III. Az 1500. május 15-i királyi tanács:
Korvin János herceg
Geréb Péter nádor
Űjlaki Lőrinc herceg
Szentgyörgyi Péter vajda
Drágfi Bertalan
Ráskai Balázs
Bornemissza János kincstartó
Perényi Imre
Ernuszt János
Szentgyörgyi Tamás
Bátori György
Szécsi Miklós
Kanizsai László
Kanizsai György
dengelegi Pongrác Mátyás
Bebek János
alsólindvai Bánfi Jakab
Perényi Gábor
Palóci Antal és Mihály
Rozgonyi István
Homonnai János

Ország Zsigmond
Ongor János
gergellaki Buzlai Mózes
csulai Móré György
Podmaniczky János
Czobor Márton
Pogány Péter
Kubinyi László
kamicsáci Horvát Márk
lodomérci Bradács Lőrinc
Buthkai Péter
Korlátkői Osvát
gersei Pető János
Dombai Pál
Szobi Mihály
mohorai Vidfi Ambrus
Battyáni Benedek
váraskeszi Lépes Bernát
Parlagi Menyhért
Verbőczi István
Szerecsen György

IV. Az 1502. évi országgyűlés:
Geréb Péter nádor
Szentgyörgyi Péter országbíró
Újlaki Lőrinc herceg
Somi Józsa temesi főispán
Ráskai Balázs
Buzlai Mózes
Kanizsai György
Bátori György
Palóci Antal és Mihály
Drágfi György
Ország Zsigmond és Mihály
Perényi Imre
Rozgonyi István
Losonci Albert
Ongor Miklós
Homonnai János

Szécsi Tamás
bajnai Bot András
györgyi Bodó Ferenc
Battyáni Boldizsár
Battyáni Benedek
gersei Pető János
Czobor Imre
Szerecsen György
Dombai Pál
Haraszti Ferenc
Korlátkövi Osvát
Várdai Miklós
Buthkai Péter
Illyevölgyi János
Marócsai Ferenc
Báncsai András deák
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V. Az 1505- évi országgyűlés:
a) „barones"
Perényi Imre nádor
Szentgyörgyi Péter országbíró
Zápolyai János szepesi gróf
Üjlaki Lőrinc herceg
Somi Józsa temesi főispán
Ráskai Balázs tárnokmester
Buzlai Mózes ajtónállómester
Bátori György lovászmester
Palóci Mihály pohárnokmester
Podmaniczky János főkamarás
Palóci Antal
Szentgyörgyi és Bazini Ferenc gróf
Kanizsai György belgrádi bán
Beriszló János rác despota
Telegdi István kincstartó
pelsöci Bebek János
bélteki Drágfi György

felsölindvai Szécsi Tamás
guti Ország Mihály
Hédervári Ferenc
monyorósi Rozgonyi István
Homonnai János
Losonci Zsigmond
Merzini György comes
bajnai Bot András
vál. horvát-szlavón bán
gyarmati Balassa Ferenc
vál. horvát-szlavón bán
gersei Pető János
(királynéi?) ajtónállómester
Tárcái János székelyispán
Sárkány Ambrus pozsonyi főispán
Csáki Mihály
losonci Bánfi János

b) előkelők
Bélai Barnabás szörényi bán
Móré György belgrádi bán
csulai Kende Miklós sabáci bán
kamicsáci Horvát Márk budai várnagy
enyingi Török Imre
Paksi Mihály
Czobor Márton
Szobi Mihály
Szerecsen Lajos alországbíró
Illyevölgyi János ítélőmester
Verbőczi István ítélőmester
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Mezőgyáni Máté ítélőmester
Marócsai Ferenc ítélőmester
szerdahelyi Imrefi Mihály
Báncsai András deák
Korlátkői Osvát
albisi Zólyomi Miklós
kövendi Székely Miklós
Várdai László
berekszói Hagymás Miklós
Paksi Albert

2. tábla
A ZÁSZLÓSURAK BIRTOKAI 1490-BEN

Vár

Birtokos
1

Korvin János herceg
Zápolyai István 2
Újlaki Lőrinc herceg3
Újlaki Fruzsina és Katalin
Bátori István országbíró 4
alsólindvai Bánfi5
vingárti Geréb Péter6
bélteki Drágfi Bertalan7
guti Ország László8
Szentgyörgyi és Bazini grófok9
Rozgonyi László és id. István10
Rozgonyi ifj. István"
dengelegi Pongrác Mátyás12
Kanizsai13
Losonci László14
Kinizsi Pál és Magyar Balázs15
Palóci István16
Ernuszt János17
Hédervári Miklós18
Frangepán grófok19
Perényi Imre20
Paumkircher Vilmos21
felsőlindvai Szécsi Miklós22
Brankovics György despota23
pelsőci Bebek János24
monyorokereki Ellerbach János25
Homonnai (Druget) János26
nádasdi Ongor János27
nánai Kompolti János28
Lévai (Cseh) János29
Perényi János30
meggyesi Morócz László31
Szokoli András 32
nagylaki Jaksics33
Egervári László34
Turóci György35
Korba vi ai Károly gróf36

összesen:
20 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V.

kastély

mezőváros

falu

30
17
1000
49
18
4
240
17
14
7
(300)
17
3
(200)
3
7
5
287
4
22
5
14
250
1
2
218
8
11
3
2
8
205
151
16
5V2
5
8
13
89
2
1
74
9
6V2
110
2
6
ЗУя
132
5
5
12
78
4
1
10
6
1
(120)
6
6
2
110
5
87
4
1
7
(180)
3
2
7
—
92
5
5
(100)
1
8
(10)
—
76
4
4
—
114
2
3
3
4
165
2
(70)
4
2
(5)
—
(45)
3
4
40
2
2
6
51
3
2
3
60
2
3
5
—
4
(35)
2%
59
2
1
4
—
41
3
2
55
3
2
1
(40)
1
1
(4)
39
3
2
1
50
1
2
1
—
50
2
3
csak Horvátországban birtokos

179 vár

89 vk.

310 mv.

5013 f.
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Jegyzetek a 2. táblához
A jegyzetek elején azok a források, ill. feldolgozások találhatók, amelyek
egy-egy család birtokairól általában tájékoztatnak. Ezután következik a főbb
birtoktestek felsorolása. A várakat (castrum) kurzívval való kiemelés jelzi,
k. = kastély, v. = mezőváros, b. = birtok. Egyes esetekben elegendő volt az
1458. évi állapotra utalni. A birtok után álló évszám a megszerzés évét mutatja, amennyiben megállapítható volt. A forráshelyek közlését terjedelmi okokból a minimumra kellett csökkentenem, ezért azok nem bizonyító, inkább tájékoztató jellegűek. Ugyanilyen okból nem tüntettem fel, ha az adatokat az
alábbi művek valamelyikéből vettem:
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában.
1-3. és 5. köt. Bp. 1890-1913.
Csánki Dezső: Körös megye a XV. században. Bp. 1893.
Fekete Nagy Antal: Trencsén vármegye. Bp. 1941. (Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 4.)
Fügedi Erik: Nyitra vármegye történelmi földrajza. Kézirat/"
1

1490: Dl. 37 668, 1506: Dl. 37 785, 37 794 és vö. 1510: Dl. 37 868;
a zagoriai birtokokra 1494: Dl. 33 898, 1507: Dl. 37 947, 37 958, 37 791 és
vö. 1513: Dl. 37 706, továbbá Schönherr i. m. (azóta elveszett forrásokból is).
- Árva Á 1482 (Dl. 37 655 és ld. fent 20. jegyz.); Likava L 1482 (Dl. 37 656,
1500: Történelmi Tár [a továbbiakban: TT ]1897. 518. 1. és 1. fent 20. jegyz.);
Szklabinya Te 1482? (1491: Dl. 102 245, 1493: Magyar Történelmi Tár [a továbbiakban: MTT] XI. 129. 1., 1495: Dl. 38 096); Bajnóc N y 1489 (Dl.
37 666-7, 1494: MTT. XI. 129. I ) ; Sáros Ss és Sztropkó Zn 1483? (1492:
Dl. 72 057, 1497: Dl. 37 710); Munkács Brg és Debrecen v. Bi 1484 (Dl.
37 661, 1493: Dl. 37 680, 1497: Dl. 65 174); Gyula Bé 1482 (Veress Endre:
Gyula város oklevéltára. Bp. 1938. 25—38. 1.); Sólymos és Lippa Ad, Szádia k.
és Váradia k. Ad, Borzlyuk k. és Sárád k. Ts 1487 (Dl. 19 303, 1492: Dl.
37 676, 1494: Dl. 20184, 1496: Gg. 4. 10. 2. és 4. 3. 15., Dl. 46 332, 59 860,
1497: Dl. 37 7 1 2 - 3 , 1503: Podm. I. 389. 1., 1504: Dl. 59 935); Cserög Szm és
Futak v. Bá 1482? (1495: Dl. 38 096, vö. 1506: Dl. 37 790); Marót Vk 1484
(1504: Dl. 37 767—8); Huny ad és Hátszak Hd, Vizesmonostor k. és Morzsina k.
Ts 1482; Solymár Pi 1482? (1496: Pest 309. 1.); Siklós В 1482 (1494: Dl.
67 567, 75 707); Lak k. Sm 1488? (1492: Dl. 789, 53. 1.); Csővár N 1486?
(vö. Dl. 88 715); Medve és Lukavec 2 b , Rakonok к. К 1488 (1489: Dl. 37 663,
1491: Dl. 102 245, 1495: Tkalcic II. 499. 1. és Dl. 35 740, 1496: Tkalcic II.
506. 1.); Nagykemlék és Kiskemlék К 1488? (1495: Dl. 104 045, 29v l , 1502:
Dl. 32884 és vö. fent 7. jegyz.); Sztenicsnyák Zb; Lipovec Zb (1490: Dl.
103 977); Kruppa Zb (1491: Dl. 34 146, 1493: Blagay 109. sz., 1497: Dl.
37 717); Várasd Vd (1495: Dl. 34 081, 1502: Dl. 104 113, 1505: Dl. 37 781,
A megyenevek rövidítéseinek feloldását a 31.3. lapon találja meg az olvasó.
* E megyére vonatkozó közléseim szinte kivétel nélkül ebből a műből származó adatokon alapulnak. Szerzője szívességéért, amellyel rendelkezésemre bocsátotta, ezúton is köszönetet mondok.
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104 146); Krapina Vd (1488: MTT. IX. 175. 1., 1495: Dl. 34 548, 1497: Dl.
33 #25, 1504: Dl. 37 764); Lobor Vd (1504: Dl. 33 399, Starine 5 [1873]
143. 1., 37 764, 37 773); Oszterc Vd (1496: Dl. 34 551); Béla Vd (1484: Dl.
103 900, 1506: Dl. 37 782); Vinica Vd (1484: Dl. 103 900, 1499: Dl. 37 731);
Trakostyán Vd (1487: Dl. 34 536, 1499: DL 37 731); Tabor k. és Orbovc várrom Vd (1497: Dl. 33 825). A zagoriai grófságot 1488-ban, a Vitovecek várainak megvívása után kaphatta Korvin, vö. alább 4. tábla 30. jegyz. — A Korvin-birtokok összkiterjedése meghaladta a másfél millió kat. holdat. A felsoroltak közül csupán Kruppa, Béla és Lak tartozékai ismeretlenek, ezeket
összesen 1 v-ra és 30 falura becsültem.
2
1459-1464: Dl. 65 921, vö. 1499: Dl. 20 867. - Tokaj Zn és Szántó v.
Aj 1459; Salgó és Ozdin k. N 1460 (Csánki adatainak egy része a Hont megyei
Salgóra vonatkozik!); Tállya Zn 1461; Szepes Szp 1462; Késmárk Szp 1462;
Gölnic Szp 1462?; Szatmár és Németi v. Szr 1462; Dunajec Szp 1463; Regéc
Aj 1464; Murány és Jolsva k. G 1470 (1491: Dl. 90 206, 97 807); Edelény v.
és Vámos v. Bd 1470 (1492: Dl. 19 846); Szárdvár Tn 1470; Rihnó Szp 1474?;
Kővár Pg (azonosnak látszik a Csánki által külön felvett Körös megyei Kővárral!) és Badjanovc к. К 1476 (Dl. 65 952, 1481: Dl. 103 861); Torna Tn
1476; Trencsén Tr 1477; Pápa, Ugod, Csesznek Vp és Moróchida b. Gy 1497?
(1480: Dl. 45 812, 61 825, 1482: Dl. 61 840, 1483: Dl. 45 963, 1484: Dl.
45 981, 1493: Dl. 68 449); Gönc v. Aj 1480 körül.
3
Az Újlaki-birtokoknak Csánki által felhasznált összesítései (1445: Gg.
65. 1. 7., 1465—1497: Battyhány cs. körmendi lt. Alm. I fasc. 1. n. 5—9.)
elvesztek, azonban az 1490 körüli állapotra teljesnek tekinthető felsorolást ad
Dl. 66 058 (1525). Vö. még Reiszig Ede: Az Újlaki-család. Turul 57 (1943)
1. kk. 1. — A birtokállapot lényegében egyezik az 1458. évivel (1. Engel: Nagybirtok I. 1. tábla 2. jegyz.), de Hegyesd Z 1460 óta idegen kézen volt (Dl.
88 207, 89026—9), Győrök és Szemes v-ok (Sm) pedig hozzáveendők. — A drávántúli birtokok tartozékai ismeretlenek, ezeket 12 v-ra és 185 falura becsültem. — Újlaki Fruzsina és Katalin birtokaira 1. fent 25. jegyz. Közülük Újvárt
(Pg) Csánki a Száva mellékére, Bród tájára helyezte, de egy 1445. évi oklevél
alapján valószínűbb, hogy Pozsegavár közelében, Sztrabatnok és Bresztovc között feküdt, és talán a Vrhovci melletti várrommal azonos (Hédervári I. 219. 1.)
4
1474: Dl. 17 526, 17 584, 1490: Sopr. II. 564. L, Dl. 72 053, 1495:
Dl. 20 306, 1519: Dl. 72 185, 89 136. - Ecsed k., Bátor, Majtény és Gyarmat
v-ok Szr; Buják N 1438; Világosvár Zd 1464 (Dl. 71 998-72 004); Racsa k.
Vk 1477; Karom k. Szm és Kisdi v. Bá 1477; Szentgyörgyvára = Békavár Z
1479; FejérkS és Babócsa Sm 1487. — Szanda vára, úgy látszik, csak névleg
volt a Bátoriaké.
5
1501: Dl. 21 068 (a verőcei ág birtokai). — Alsólindva és Nempti 2;
Bolondóc Tr; Verőce Ve 1474 (Dl. 33 420, 33 423, 1488: Dl. 33 446, 1491:
Dl. 33 452); Orbona v. К 1477; Szaplonca К 1481; Boró к. Vk 1481. Bolondóc egyedül a róla nevezett ágat illette, az utolsó négy birtok pedig
csupán Miklós ágát.
6
1503: Zay cs. zayugróci lt. A. 51. és 53. OL. Filmtár, Dl. 21 173,
88 882. - Vingárt k. Fh (1508: Dl. 37 839); Fogaras k. Fh 1464 (Dl. 16 040);
20*
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Horogszeg к. Ts; Telek v. Bá; Eszék v. fele B; Hagymás és Draszád v-ok;
Szombathely к. B; Valpó és Bodola - Vasvár к. В 1481; Atya k. Vk 1481;
Harsány В 1486; Ivánkaszentgyörgy k. Vk 1488.
7
1489: Dl. 88 650, 1524: Sopr. IL 620. 1., 1525: Dl. 72 215. - Kővár
KSz (1378-1503: Dl. 72 092); Erdőd Szr. (építése 1481: MTT. VI. 90. L
1504: Csáky II. 505. L); Csehi k. KSz; Sólyomkő Bi 1472 (Dl. 88 531,
88 535, 88 541); Megyericse = Vasmegyericse к. К 1476 (1501: Dl. 104 094).
8
1481: Bánffy II. 225. 1. (volt Szécsényi-javak), 1498: Podm. I. 311. 1.,
1512: Dl. 60 007. - Csejte N y ; Jókő N y ; Surány N y ; Modor v. Po 1436;
Szomolány k. Po; Tapolcsány N y 1460; Hollókő N 1460; Sirok Hs (fele)
1472 (Dl. 59 603). - A családot 1460 óta a Szécsényi-birtokok (7 v., 88 falu)
fele, 1472 óta a Tari-birtokok fele illette meg. Az előbbieken úgy osztoztak
meg a Losonciakkal, hogy Tapolcsány és Hollókő várak egészében, és minden
uradalom fele az Országoknak, míg Szécsény és Somoskő várak a birtokok
másik felével a Losonciaknak jutottak (1480: Gg. 19. 1. 1.). — A család másik
ága, János fia Lőrinc (fi 503, vö. Dl. 59 920) birtokai Mikeszásza k. Kk;
Csálya k. Ad; továbbá ő kapta meg, valószínűleg egyéb jogairól való lemondása ellenében, a szeri Pósafi-örökségből az Országokra eső részt, Sződi k.-lyal
Arad megyében (innen nevezik pl. 1500: Dl. 88 854) és további birtokokkal
Ts, Kr. Kv, Cd és Cg megyékben (vö. 1471: Pesty Frigyes: Krassó vármegye
története. 3. köt. Bp. 1883 [a továbbiakban: Krassó] 427—435. 1.)
9
Vö. IIa Bálint: A Szentgyörgyi és Bazini grófok birtokainak kialakulása.
Turul 41 (1927), és 1493: Dl. 2 0 1 1 1 - 9 , 1495: Dl. 20 259, 1507; Hazai Okmánytár. 1-5. köt. Győr, 1865-1873, 6 - 8 . köt. Bp. 1876-1891. (A továbbiakban: H O ) 2. köt. 390. 1., 1517: Dl. 22 978. - Bazin, Szentgyörgy, Borostyánkő, Detrekő, Vöröskő és Eberhard к. Po; Óvár M; Dévény Po 1460; Köpcscny M 1461; Ruszt v. Sn.
10
1493: Iványi Béla: A római szent birodalmi szék gróf Teleki család
gyömrői levéltára. Szeged,, 1931. 176. L, 1500: Hédervári I. 494. 1., 1519:
Dl. 89 136, 1523: Dl. 24 653. — Csicsva fele és Monyorós Zn; Rozgony, Szepsi
és Szina v-ok Aj (ezekben monyorósi Rozgonyi Istvánnak is része volt); Sempte
Ny, Cseklész k., Szered és Szenic v-ok Po; Cserép Bd 1459—1460; Balog G
1460; Debrő Hs 1461; Poroszló v. Hs.
11
1492: Dl. 15 401, 1493: Dl. 19 963, 1504: Dl. 88 914. - Csicsva fele
és Varannó k. Zn (1480: Bánffy II. 219. 1., 1494: Dl. 88 788); Csókakő és
Vitány Fj; Túra, Irsvaszeg és Gödöllő b. P ; Kisszeben v. Ss; Makovica Ss 1470;
Forró, Kázsmárk, Telkibánya v-ok Aj 1470; Berencs N y 1486 előtt; Gyöngyös
v. fele Hs. — A családnak ez az ága 1490. dec. 6. előtt halt ki: Dl. 37 672.
12
1501: Dl. 37 739. - Léta Td 1450 е.; Dengeleg k. Szr (Középszolnok
megyei birtokokkal, 1. Csánki I. 493. és 576. 1.); Zsidóvár és Lúgos k. 1464;
Szabadka k. Bdg 1464; Diód Fh 1464 (Dl. 28 620, 1478. Krassó III. 445. 1.);
Algyógy v. H d 1467; Almás KI, Búza v. BSz és Gorbó v. D 1470; Baranyavár к. В 1474; Torockó fele Td 1474; Győ k. (ismeretlen fekvésű). - 1462 óta
az 1480-as évekig Küküllővár Kk is a családé.
13
1493: Sopr. II. 567. 1., 1524: Sopr. II. 620. 1. - A birtokokat 1. Engel:
Nagybirtok I. 1. tábla 33. jegyz.
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Vő. fent 2. tábla 8. jegyz. - Gács N (1469: Banff у IL 124. 1., ahol
Galsa helyett nyilván Galch értendő); Szólánc Aj; Pankota, Desznye és Jenő k.
Zd (1474: Bánffy II. 173. 1., 1490: uo. 291. 1., 1507: uo. 418. 1.); Somoskö és
Szécsény N 1460 a volt Szécsényi-birtokok felével (1478: Gg. 97. 26. 8., 1520:
Bánffy II. 500. 1.)
15
1492: Dl. 50 614. - Kassza és Vüknó k. Tr 1464; Léva Tr 1470; Vázsonykő Vp, Vezseny KüSz és Adony v. Fj 1472 (1492: Dl. 82 047, 1493:
Dl. 82 050, 1496: Dl. 82 532); Ljetava Tr 1474; Somlyó Vp 1479 (1491: Zala
II. 632. 1.); Sztrecsén, Zsolna v. Tr és Szucsán k. Te 1483 (DL 88 685).
16
Palóc és Szerednye b. Un; Űjhely és Patak Zn 1429 (1500: Dl. 72 084,
1511: Dl. 72 145); Helmec k. Zn; Szolnok v. KüSz; Ajnácskő G 1438 (1492:
Dl. 72 058); Dédes Bd 1438 (1491: DL 19 723).
17
Vö. Madzsar Imre: Ernuszt János és háza Budán. Századok 52 (1918)
5 6 - 7 1 . 1. - Csáktornya és Sztrigó Z 1470 körül (1505: Dl. 104 151); Szentgyörgyvár és Kapronca к. К 1475 körül (1476: Dl. 103 782, 1508: DL 104 202,
1520: Dl. 104 385). — Kapronca tartozékait nem ismerjük, a többi összesen
6 v. és 168 falu.
18
1492: Hédervári I. 475. 1. - Egyebekben 1. Engel: Nagybirtok I. 1. tábla,
11. jegyz. (Podversa Pg ekkor már castrum.)
19
Frangepán Okit. index. — Modrusi ág: Tersác, Ribnik, Ozalj és Dubovác k. Zb, Dobronya Zm 148?; Cetiní ág: Cetin és a két Kladusa Zb 1465;
szluini ág: Szamobor Zb 1489. — Csak a magyarországi és szlavóniai birtokokat soroltuk fel.
20
1483: Tel. XII. 253. L, 1519: DL 72 185. - Terebes Zn (1489: Zichy
XI. 506. L); Füzér Aj (1496: Dl. 18 125); Újvár Ss; Szolyva és Szentmiklós b.
Brg (1481: Dl. 16 210); Csorbako Bd (1483: Heves m. Áll. Lt. 930. sz. Egri
kápt. o. lt.); Ernőd v. Bd (1481: Dl. 16 210); Szinye v. Aj. - Többi birtokukat 1483-ban elvesztették.
21
1502: Dl. 104 116, 104 119. - Szálának Vs 1445; Óvár várrom és
Girolt b. Vs; Császárvára Vd 1457 (Dl. 46 191 és Gg. 65. 1. 5, Csánki feljegyzései után); Rohonc v. Vs 1490 (Dl. 104 117, 104 134).
22
1499: Dl. 101 264. - Egyebekben 1. Engel: Nagybirtok I. 1. tábla
17. jegyz.
23
Kölpény, Ireg és Árki k. Szm; Berekszó Vk; Kosztajnica Zb (1474:
Dl. 34 514, 1476: DL 74 528, 1485: Starine 5 [1873] 124. 1.), 1500: uo. 126.
1. jegyz. — Fejérkö és Töttösevina Vuk despota özvegyének kezével 1489 után
Beriszló Ferencre szállottaké, 1. fent 8. jegyz. (szöveghez).
24
Krasznahorka, Kövi = Rákos, Gömör v. és Pelsőc v. G; Szendro Bd.
— Többi birtokuk a vámosi ág kihaltával (1469) idegen kézre jutott.
25
1496: Gg. 50. 2. 38. — Monyorókerék, Vörösvár, Vép v., Körmend v
és Vasvár (részei) Vs; Páka k. fele Z.
26
L. Engel: Nagybirtok I. 1. tábla 39. jegyz.
27
Újvár és Bonyha k. Kk 1467; Vécs k. Td 1467 (1499: Bánffy IL 355. 1.);
Cseri k. és Berény v. Ts 1473 (1507: Dl. 21 715); Divény és Losonc v. N 1473
(1499: Bánffy II. 355. L).
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28

1489: Dl. 24 581, 1512: Dl. 60 007. - Nana és Oroszlánkő Hs; Sirok
fele a Tari birtokok felével 1472 (Dl. 59 603).
29
1504: Podm. I. 430. 1. — Léva és Bars v. Bs; Bát v., Pásztó v. és Salgó
várrom Ht; Köbli és Balta b. B; Csente b. Bdg.
30
1490: Sopr. II. 562. 1. - Nyaláb és Szöllős v. Ug; Ida = Nagyida és
Szikszó v. Aj; Dobos b. Brg.
31
1490: Sopr. II. 562. 1. — Szinyér és Meggyes k. Szr; Zdenc K. (Vö.
fent 19. je-gyz. a szöveghez.)
32
Becse és Becskerek TI 1464?; Ibrány k. Szb; Varsány b. 2d.
33
Vö. Jirecek i. m. 411. 1., irodalommal. — Nagylak v. Cd 1464?; Kerekegyház k. Zd; Árpatarló k. Szm; Kórógy Vk 1476 (MSzO 390. 1.)
34
Vö. Reiszig Ede: A Geregye-nemzetség. Turul 18 (1900) 120. és kk. 1.
— Velike K; 1476; Egervár k. Vs; Fancska k. Z 1403. — 1480-ban rövid időre
Nagykemlék К is.
35
1495 körül: Dl. 32 399 (csonka). - Csorna v. fele és Beled v. Sn;
Ludbreg К 1464; Monostor b. B. — György valószínűleg Benedek ajtónállómester fia volt. Az ekkoriban szereplő Turóci Bernát (medvéi várnagy, körösi
főispán, albán, varasdi főispán stb.), aki Belec Vd várát bírta (1481: Gg. 4. 10. 5,
1494: Engel: Gesch. I. 38. 1.), feltehetőleg György törvénytelen testvére.
96
Birtokait 1. 1509: Dl. 33 994.
3. tábla

BIRTOKFOGALOM 1458—1490 KÖZÖTT
várak: száma

«Vo-ban

04

56,5

34
42
81
47

9,4
11,6
22,4
13,0

157

43,5

I. Birtokos nem változott
király, ill. királyné
egyház
világi magánbirtok: bárók
világi magánbirtok: egyéb
II. Birtokos (egyszer vagy többször) változott

47 (58)** 30,0:;
25 (32)** 15,9*
85
54,1

magszakadás miatt
hűtlenség miatt
egyéb okból
Összesen:

361

100,0

A királyi, királynéi és egyházi birtok leszámításával:
változatlan birtokos
változott birtokos

128
157

44,9
55,1

összesen:

285

100,0

A változott birtokok százalékában.
Többszörös változásokat is számolva.
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4. tábla
JELENTŐSEBB BIRTOKHÁRAMLÁSOK 1458-1490 KÖZÖTT
Birtokos neve

Időpont
:;

1

Branko vics-család '*
Szécsényi László*
Szilágyi Mihály*

1459
14602
1461 3

Berzevici Fekete J.*
Vlád havaselvi vajda**
Leszkóci István***
losonci Dezsőfi cs.***

14634
14645
14646
14677

erdélyi lázadók*""

14678

Töttös László*
vámosi Bebek Pál*
ónodi Cudar Jakab*
Giskra János*
szeri Pósafi István*
Korógyi Gáspár*
Vezsenyi László*
Tari György**
Vitéz János**
Csupor Miklós*

14689
146910
147011
147012
147113
1472"
147215
147216
147217
147418

litvai Horvát Dómján'"1
Maróti Mátyás*

1474"
147620

Frangepán Márton*
Svampek György**
Garai Jób*

147921
147922
148123

laki Túz János**
Perényi István"'*
Parlagi György*
laki Kis Tamás**
a. Bánfi Miklós****
Marcali László*
Zagoriai Miklós gróf**
Podjebrád Viktorin**
Noffri Imre*

148124
148325
I486 26
I48627
148728
148729
148830
148831
148932

Következő birtokosok

Szilágyi Mihály
Ország Mihály és Losonci Albert
Zápolyai; 1464: Bátori, d. Pongrác, Szokoli Péter (?)
Zápolyai
vingárti Geréb
Magyar Balázs
Ország Mihály, Ongor János, Imrefi János
Csupor Miklós, d. Pongrác János, Ernuszt
János, nagylaki Jaksics
Várdai, Brankovics Vuk
Zápolyai Imre, d. Pongrác János
Roz'gonyi János és Rajnáid
alsóindvai Bánfi Miklós
Ország Mihály és Ongor János
Csupor Miklós
Kinizsi Pál
Ország Mihály és Kompolti Miklós
Drágfi Bertalan
a. Bánfi Miklós, n. Jaksics, d. Pongrác
János, Matucsinai
Drágfi Bertalan, Egervári László, Bátori;
1481: Geréb, László szentszávai herceg
Bátori
a. Bánfi, Zápolyai, Ráskai Balázs? Beatrix
királyné; 1482: Korvin
Podjebrád Viktorin (1485)
Korvin
Korvin
Geréb, Lábatlani
Korvin
(Korvin), Bátori
Korvin
Korvin
Korvin

* = magszakadás, ** = vagyonelkobzás, ***= részleges vagyonelkobzás következtében történt
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Jegyzetek
1

a 4. táblához

Közvetlenül Szendrő jún. 20-án történt eleste után (Jirecek i. m. 388. 1.,
vö. jún. 29-ére Dl. 15 377). Úgy tűnik, az örökség legnagyobb részét Szilágyi
Mihály kapta. Becsét és Érdsomlyót már előzőleg neki ígérte a király (Dl.
15 276), Tállya 1460-ban az övé (Koháry Coburg lt. OL. Filmtár.) Vö. alább
3. jegyz.
2
1460. ápr. 3-a előtt kevéssel, vö. Bánffy II. 19. 1. és ápr. 17-ére Dl.
15 444.
8
Mátyás ápr. végén és május elején rendelkezik Szilágyi javairól, halottá
nyilvánítása tehát ekkor történhetett, vö. Dl. 15 567 (ápr. 21.), Dl. 44 977
(ápr. 30, Boldogkő adománya a Parlagiaknak), Dl. 65 921 (máj. 6, Tállya
Zápolyai Imrének). A Szilágyi-javak jelentős része az özvegy kezén maradt,
vö. Dl. 15 567.
4
Szept. 10-e előtt kevéssel: Dl. 45 062 és vö. Bánffy II. 61. 1. 1463. febr.
25-én még életben volt: Dl. 15 758.
5
Dl. 16 040 (jól. 30, Fogaras adományozása a Gerébeknek).
6
Jún. 7-én: Dl. 16 040 (de vö. 1462-re: Dl. 15 773).
7
Okt.-dec. folyamán, vö. Csánki V. 538., 793. és 921. 1. és Bánffy
II. 93. 1.
8
1467. okt — nov. és 1468. márc. ápr. folyamán. A farnasi Veresek, illyei
Dienessiek, somkereki Erdélyiek, Kecseti László és Vizaknai Miklós említendők közülük (1. Csánki V., a megfelelő címszavakkal).
9
Márc. 23-a után, valószínűleg áprilisban, vö. Zichy X.
10
Szept. 30-a előtt kevéssel: Tel. XI. 502. sz., vö. MTT. IX. 167. 1. és
Wagner K.: Arialecta Scepusii sacri et profanL Posonii — Cassoviae 1774—1778.
4. torn. 15. 1.
11
Vö. Dl. 16 971-6.
12
1468-ban még élt: Dl. 17 263. Sólymos vár 1471-ben már a Bánfiaké:
Csánki I. 761. 1.
13
Krassó III. 427. 1.
14
Vö. Csánki II. 375. 1. (elveszett oklevél alapján: Gg. 63. 1. 39).
15
Századok 3 (1869) 605. 1.
M
Okt. 5-én: Dl. 59 603.
17
Aug. 9-én halt meg: Magyar Életrajzi Lexikon. 2. köt. Bp. 1969. 1008. 1.
— Aug. 12-én Mátyás Drágfi Bertalannak adományozza Sólyomkő várát: Dl.
88 531.
18
Valószínűleg a márc. 13-a előtti napokban. Mátyás 14-én erősíti meg
Csupor végrendeletét (Katona: Hist. crit. VIII. 732. 1.) birtokait pedig 13-án
kezdi eladományozni (Csánki V. 460. és 677. 1., Dl. 74 516 stb.).
19
Jún. 17-én már Ernuszt a szlavón bán (HO. III. 430. 1.). Birtokaira
nézve vö. 1476: Dl. 65 952. — Testvére, csábrági Horvát Péter 1490 után halt
meg.
20
Szept. 10-e előtt: Dl. 34 033, Tel. XI. 566. 1.
21
Okt. 4-én, 1. V. Klaic: Krcki knezovi Frankapani. 1. knj. Zagreb, 1901.
266. 1.

312

22

Turul 31 (1913) 108. 1.
Jún. 21. előtt: Dl. 33 433, vö. júl. 14-re. Dl. 24 850.
24
Máj. 6-i egyezmény a Velencébe költöző Túz Jánossal: Dl. 37 651.
25
Vö. Tel. XII. 250., 253., 256. 1.
26
Febr. közepén, vö. 19-ére Dl. 88 715, 26-ára Gg. 96. 2. 3. - 1464
Túr és Varsány városok felének (KüSz), 1474 óta Csővár várának (N)
volt: Dl. 24 838, 88 716.
27
Dl. 19 187.
28
Vö. fent. 27. jegyz. a szöveghez.
29
Csánki-hagyaték. MTA kézirattára. Ms. 4919. 36. es. 1 0 - 1 1 . 1.
30
1488 nov.-ben ostromolja Székely Jakab György grófot Krapina
rában: MTT. IX. 175. 1.
31
Ügy látszik, a Zagoriai grófokkal egyidejűleg vesztette el birtokait,
Bonfini 506. 1.
32
Jún. 26-a előtt: Dl. 37 666.
23

óta
ura

vávö.

A MEGYENEVEK RÖVIDÍTÉSE
Ad
Aj
Á
В
Bá
Bd
Bdg
Bé
Bi
Brg
Bs
BSz
Cd
Cg
D
E
Fh
Fj
G
Gy
Hd
Hs

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

Ht
К
Ka
Kk
KI
Km
Kr
Ksz
KüSz
Kv
L
M
N
Ny
P
Pg
Pi
Po
Sm
Sn
Ss
Szb

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

Szm
Szn
Szp
Szr
T
Te
Td
Te
TI
Tn
Tr
Ug
Un
Ve
Vd
Vk
Vp
Vs
2
Zb
Zd
Zm
Zn

Szerem
Szana
Szepes
Szatmár
Tolna
Turóc
Torda
Temes
Torontál
Torna
Trencsén
Ugocsa
Ung
Verőce
Várasd
Valkó
Veszprém
Vas
Zala
Zágráb
Zaránd
Zólyom
Zemplén

LA REPARTITION DE LA GRANDE PROPRIÉTÉ LAlQUE
EN HONGRIE AU XVе SIÉCLE. II.
(Résumé)
Dans la présente étude, formánt la continuation des recherches sur le domaineindiquéci-dessus
(pour la premiere partié, v. le 4 vol. de cetté revue, paru en 1968), l'auteur se propose d'examiner
les changements survenus dans la repartition des domaines baronniaux au cours du regne de roi
Mathias Corvin (1458—1490). Vers la fin de ce siécle, une couche mince, composée des barons
les plus riches, tend ä se séparer définitivement du groupe plus large des grands propriétaires nommés
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proceres; une couche dont les membres se voient autorisés, par une loi de l'an 1498, ä partir en
guerre, dans l'armée royale, avec une propre milice sous la bandiere de famille. Par Iá, ils sönt regardés comme barons héréditaires du royaume. Vers Fan 1490, cette couche de bannerets comprenait
36 families environ dont les domaines, (nombre des chateaux, des bourgades et des villages) avec
I'indication de leur date d'acquisition et de leur situation géographique, sönt énumérés sur le
tableau no. 2.
Dans les appendices, on trouvera en outre une liste des families éteintes ou dépossédées dont
les biens furent dévolus ä la couronne entre 1458 et 1490, de merne qu'un relévé montrant la mobilité
des domaines seigneuriaux pendant cette merne époque.
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azonban legfeljebb korábban lehetett így. Bár nekünk csupán ennek az asszonynak a börtönből való szökéséről van adatunk, de valószínű, hogy egy szökött
katonát éppen úgy visszahurcoltak volna.
A rabkiváltás módját már a XVI. század közepén több szokástörvény
szabályozta, melyet a törökök és magyarok egyaránt magukra nézve kötelezőnek ismertek el. A rabokat hitlevéllel egy-két hónapra kibocsátották, hogy sarcukat előteremtsék. Ezek már előre megalkudtak a váltságdíj nagyságában, sőt
ennek egy részét meg is fizették. Éppen ezért bocsátották el őket, hogy sarcuk
hátramaradt részét összekoldulják.6 A kibocsátott raboknak vasat vertek a lábukra, s így bilincsben kellett járniok a sarcuk után. Ezeknek kifosztását, vagy
elfogását mindkét században tiltotta a szokástörvény.7 Hogyha a kibocsátott
rab közben meghalt, akkor vagy a fejét, vagy a holttestét vissza kellett küldeni.
„Miképpen vagyon a törvény a vegeken? nem csak az vegeken pediglen, hanem
másutt is? hogy ha az rabh el vesz valahol, vagy meghölik, vagy el szökik, azhol
vasat meghtalallyak, nem az haznal, hanem csak megh az [helység] határán is,
magát is ott keresik az rabot. . . Mely törvény mind török közt es magyar közt
ugy vagyon, hogy valahon ollyan dologh esik ott tartoznak az sanczaval"8
A rabok egy része, sőt néha az „egész rabság" kezességet vállalt kibocsátott társáért. Takáts szerint „Mivel a kezes [török] raboknak semmijök sem
volt, tehát a fülüket, orrukat, fogaikat, néha a fejüket kötötték le. S ha a kibocsátott rabok vissza nem tértek, akkor a szegény kezes rabokat csakugyan megcsonkították."9 A váradi magyar raboknál megcsonkításra nem találunk példát, de arról folytonosan panaszkodnak, hogy kezességük miatt éheztetik, verik és kínozzák őket.
Amelyik kibocsátott rab a kiszabott határidőre nem tudta összegyűjteni a
sarcát, az a kínzásoktól félve nem mert visszatérni rabtartóihoz, és gyakran
elbujdosott. A végbeli szokástörvény szerint azonban az ilyeneket, ha megfoghatták, vasraverve adták vissza gazdáiknak.10
Valószínűleg a szökések megakadályozására a XVII. század közepén megváltoztatták az eddigi szokást. A rabokat már nem engedték egyedül útnak,
hanem egy másik rabot, az úgynevezett postát adták melléje. A posta lépésről
lépésre kísérte a rabot, amíg ez a sarca előteremtésén fáradozott. A börtönben
maradt raboknak a postarabért is kezességet kellett vállalniok.11
Nagyvárad 1660. aug. 28-án esett el. Hamarosan itt is ugyanazok a szokások alakultak ki, mint a többi véghelyen.
A nagyobb török várakban raboskodók a XVII. század közepén érdekvédelmi szövetséget, mintegy külön rab községet alakítottak. Megválasztották
6
Uo. 207., 225. 1. Ali budai pasa írta 1582-ben: „mind eleitől fogván az végbeli vitézök
közt ilyen szokás volt, hogy mikor kezességön, vagy innét, vagy onnat felül valamely rabot kibocsátottak, napot adtak neki. Az napra ha sarczának szerit tehette jó; hol penig szerit nem
tehette, az napra ő magának helyére köllött mennie."
7
Uo. I. 215., 288. 1.
8
1665. máj. 29. Csáky lt. 117. csomó.
9
Takáts í. m. í. 219. 1.
10
Uo. I. 221. 1.
11
Uo. I. 245. 1.
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a rabok gazdáját, egymásért kezességet vállaltak, postarabokat küldtek ki, s
csak a saját közös pecsétjükkel ellátott levelet tekintették hitelesnek.12
Ilyen pecséttel ellátott rableveleket ismertünk korábban a budai, 13 váci,"
szolnoki15 és esztergomi16 tömlöcökből, most pedig előkerültek a váradi és egri
raboktól is.17 A rabpecsétek legtöbbször „beszélő pecsétek", majd mindig utalnak a rabság tenyéré. A budai csonkatorony-beli rabok pecsétjén keretbe tett
békókat találunk, a_ szolnokiakén függőlegesen elhelyezve egy lábbilincset, az
esztergomiakén egy kezén-lábán megláncolt hosszú hajú rabot.
A váradiak pecsétjének körirata: VARADI SZEGEN RABOK PETSETI,
közepén két bilincs.
Mindezek a pecsétek a XVII. század második felében tűnnek fel, a szolnokiaké 1656, a váciaké 1659 és 1680, a budaiaké 1661, az esztergomiaké 1662,
a váradiaké 1665—1669, az egrieké 1665-ből.
A rabok érdekeit a rabok gazdája képviselte, aki az ő ügyükben elhagyhatta a várat. Amint a budai gazda Posgay András elmehetett a Sopron megyei Pór-Ládonyba, ugyanúgyan a váradi gazda Dobai Mihály is felmehetett a
kassai hadiszékre 1665-ben. Majd 1668. szept 9-én Sámuel István gazda akart
kimenni Magyarországra. 18 Váradon a rabok gazdája 1665-ben Szilágyi Bálint,
Dobai Mihály, 1666-ban Kincses János, 1668-ban Sámuel István és Szilágyi
István, 1669-ben Szabó Demeter.
A Nagyváradról fennmaradt levelek a nádorhoz s a magyar végvári főtisztekhez szólnak, címzettéi: Wesselényi Ferenc, Csáky Ferenc gróf felsőmagyarországi főkapitány, Sennyei Ferenc kallói főkapitány, Vér Mihály kallói vicekapitány, Takaró Mihály hadházi hadnagy. 19
Csak a rabok cserélődtek a tömlöcben, nehéz helyzetük nemigen változott
másfélszáz év folyamán. Az egyes börtönökben külön könyörgőlevél stílus
alakult ki. A sok rabot szerző Batthyány családnál készen állt a „sarczon szabadult török rab levelének a formája."20 A váradi raboknál volt egy levélkezdő
és befejező formula, melyet majd mindegyik levélnél, legfeljebb igen kis eltéréssel alkalmaztak a különböző levélírók.
12
„a rabközségi pecsétek a. . • raboskodó magyarok szenvedéseire emlékeztetnek,
de
arra az összetartásra is, mely a sorstársakat községi egységbe tömörítette." Kumorovitz Bernát: A pecséttan eredményeinek értékelése a történetkutatásban. Gödöllő, 1940. 10. 1.
i13
Nagy Imre: A budai csonkatorony pecsété. — Századok. 1868. 661. 1. Ö még
unicumnak mondja. Takáts szerint a családi levéltárakban, főleg Körmenden, bőven van
ilyen levél. Takáts. i. m. I. 258. 1.
14
Nyáry Albert: Váczi rabközség pecsété 1659. = Sz. 1874. 585. 1.
15
Thaly Kálmán: Régi magyar községi pecsétek. = Sz. 1869. 572. 1.
18
N y á r y Albert: Ismét három régi magyar községi pecsét. = Sz. 1872. 565. 1.
17
Váradi rabpecsét majdnem mindegyik alább idézendő levélen. Némelyiken már csak
a nyoma. Csáky lt. 117—120. csomó. Egri rabpecsétek 1665-ből uo. Ezeken nincs bilincs,
hanem egy emberi kar, lefelé fordított karddal(?). Az egri rableveleket később dolgozom fel.
18
Nagy Imre i. m. Sz. 1868. 661. 1. — 1665. okt. 14., 1668. szept. 9. Csáky lt. 117. és
119. csomó.
19
Csáky Ferenc főkapitányról Izsépy Edit: Végvári levelek 1660—1682. Bp., 1962.
[A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. 17.] 6—8. 1. Uo. Csáky, Sennyey és Vér levelei 42—47., 57., 61—64., 67., 70., 72—73., 75—76., 78. 1.
20
Takáts S. i. m. I. 212. 1.
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Bevezetés: „Gyámoltalan es keserves rabságunkból való megh szabadulásunk
után ajanlyuk eletünk fottaigh való hűséges szolgálatunkat nagyságodnak, mint
kegyelmes urunknak. Isten minden jókkal aldgya megh nagyságodat szibül
kevannyuk."
Befejezés: „Isten megh szabaditvan bennünket, eletünk fottaigh megh igyekezünk nagyságodnak szolgálni, érte Istent imádni is megh nem szűnünk nagyságod után. Ezek után Isten eltesse es tárcsa nagyságodat jo egessegben, szibül
kevanyuk. Iratot az V'aradi siralmas tömlöczben die. . .
Nagyságodnak szegény rab szolgai mind seregül".
A bevezető sorok után gyakran rögtön rátérnek kérésük lényegére, de
sokszor előtte még további szép szavakkal igyekeznek hatni a címzett főkapitány könyörületére: „Mi az varadi siralmas tömlöczben nyomorgó szegény
keresztyen rabsagh, mind seregül kérjük nagyságodat, mint kegyelmes urunkat,
Istenért es az Jesus Christusnak vére hullásáért, hogy ne hadgyon nagyságod
ez keserves es nyomorúságos rabságunkban, mert Isten után csak nagyságodhoz
kel folyamodnunk nekünk tömlöcz feneken heverő szegény raboknak."21
A rabok között nem mindig találtak szépen író és fogalmazó embert, a vitézek örültek, ha alá tudták írni a nevüket, ezért valószínű, hogy levelüket sokszor a pasa magyar íródeákjával írattatták meg." Ezek között lehettek a debreceni kollégiumban tanult diákok is, mivel a levelek hangján erősen érezhető a
református prédikációk bibliás stílusa. Nyelvészeinknek érdemes lenne ezt egyszer vizsgálódási körükbe vonniok.
A levélíróknak „a siralmas tömlöc fenekén heverő szegény rabok" keserves
szenvedéseire való hivatkozása azonban nem volt üres, retorikai hatásvadászat,
a hosszas siránkozás, panaszos lamentálás valóban szörnyű nyomorúságot, embertelen szenvedéseket takart. A törökök veréssel, éheztetéssel, gyakran szadista
kínzással akarták kicsikarni, vagy feljebb srófolni a rabok váltságdíját. Amit
Auer János Ferdinánd leírt a budai csonkatoronybeli, majd a konstantinápolyi
rabok szenvedéseiről,23 az néha kisebb mértékben, de minden magyarországi
török vár börtönének életére vonatkoztatható. 24 A rabok sorsa azáltal, hogy az
egyes várak tömlöceiben rabközségeket alakítottak, csupán szabályozottabbá
vált, de nem lett enyhébb.
Törökök és magyarok egyaránt kegyetlen szigorral bántak rabjaikkal.
Batthyány Ádám tanácsolta 1647-ben: „ugy kell őket [a rabokat] sanyargatni,
hogy meg ne haljanak, és nekünk hasznunkra legyen .. . Mert ha szintén marczapánnal tartatnak is, azzal az keresztény raboknak ott bent semmi könnyebbséget nem teszünk; mivel az pogány az sanyargatástól meg nem szűnik."25
Takáts Sándor, a kezében levő bizonyítékok dacára, azt állította, hogy
21
1665. szept. 4. Csáky lt. 117. csomó. (Nagyságos és kegyelmes rövidítések a szöveg
közlésben feloldva.)
22
Izsépy i. m. 11—12. 1.
23
Auer János F e r d i n á n d . . . héttoronyi fogságában írt naplója 1664. Bp., 1923. 118—
124., 190., 194—196. i.
24
1680-ban a fehérvári törökök egy rab lábszáráról a húst ledörgölve ölték meg. Tört.
Tár. 1893. 736. I.
25
Takáts i. m. I. 246—247. 1.
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a törökök emberségesebbek voltak rabjaikhoz, mint a magyarok és németek.
Közli, hogy a Csonka-torony ban levő magyar rabok panaszolták: „ágy megvertek egy kapczában bennünket, hogy csak az Úristen tudja, mi módon mentünk az kulába." S ezt fűzte hozzá: „Megtörtént-e valóban ez a verés, nem
tudjuk. De az bizonyos hogy az efféle ijesztő leveleket többnyire a törökök
die toltak a raboknak . . . azért, hogy követelésük teljesítése hamarább megtörténjék.'™ Váradon azt látjuk, hogy a törökök nem csak fenyegették a rabokat
a kínzásokkal, hanem ígéretüket be is tartották. Legfeljebb ők is arra ügyeltek,.
hogy rabjaik, akikből pénzt akartak kipréselni, a kínzásokba bele ne haljanak.
1665. május 29-én ezt írták a váradi tömlőéből: [A rab török] „ura azon esküszik, hogy bizony mind le vereti az körmeinket, es ugyan megh is ölet bennünket az ver(é)s alat, hogy ha el nem igazitatyuk ezt a dolgot." 1665. szeptember 24-én „Isten megh mondhatoja, az micsoda nagy nyomorusaghban es
kenzasban vagyunk. . . . bizony el kel romionunk az paleza alat mindnyájunknak." Ugyanez év október 14-én Omer aga parancsára: „az ketteit [a raboknak]
az kik kezessek voltak csak kenzottak." Ugyanaznap egy másik levelükben:
„Immáron az [pasa] kajmakannya is szörnyen fenyeget benünket, hogy ennehany megh hal az paleza alat bennünk, ...rettenetes
nagy inseghben es
kenzasban vagyunk az sok kezesseghnek miatta." 1668. december 29-én: „mertimar egynehányszor megyvertek az kezessegyert az törökök, azomban czak
nem ehel halunk megy az tömlöcben, úgy rajtunk vanak mind az ket rabnak
sáncáért." 1669. február 10-én: „Az szegény kezes rabokat mostan is kemény eny megy vertek." Majd április 12-én: „imar el untuk az sok verest, testünkéi az magunk sáncából sem szabadulhatunk."27
Mindezek előrebocsátásával rátérünk néhány váradi rab történetének elmondására, melyekből általános helyzetükre még további következtetéseket
vonhatunk majd le.
A lippai Omer agának volt négy magyar rabja: Almásy Mihály, Patho
Sámuel, Balog Zsigmond és Pincze Istók. Közülük kettőt, a másik két rab
kezessége mellett, elbocsátott, hogy sarcukat megszerezhessék. A kibocsátott
rabok Sennyey Ferenc kallói főkapitányhoz mentek, mert megtudták, hogy
neki van egy török rabja. Ez a Musztafa nevű rab azonban nagyobb rangú
volt, mint a magyarok, nagyobb váltságdíj járt érte, ezért Sennyey csak úgy
engedte el őt „feje szabadulásába", hogy vagy a sarca többi részét hozza meg,.
vagy még Omer másik két magyar rabját is. A lippai aga sem emberszeretetből
akarta kiváltani honfitársát, hanem nyerészkedni szeretett volna rajta, ezért
nem akart érte négy magyar rabot adni, hanem a másik két rabjáért még száz
tallért kívánt. Sennyey ekkor egy kallói Szűcs Mihály nevű postarab kezébe
száz tallért adott, s a váradi rabságnak levelet írt, hogy a többiért húsvétig
28

Uo. I. 251. 1. U. ő: „A XVII. század későbbi éveiből is számos ily török levél..
Mindannyija azt hirdeti, hogy a törökök még mindig emberségesen bántak rabjaikkal. S ha
ezek imitt-amott mégis szenvedtek, azt a mieinknek köszönhették; mert ha nálunk a török
rabokat kínozták, akkor a török végházakban is rosszabbra fordult a magyar rabok sorsa.'*
Uo. 245. 1.
27
Csáky lt. 117., 119., 120. csomó.
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lennének kezesek. A váradiak intették Szűcsöt, hogy addig ne adja oda a pénzt
az agának, amíg az bele nem egyezik Sennyey feltételeibe. A török úr azonban
„megh rijogatta" Szűcsöt, mire az átadta neki a száz tallért.
A váradiak később egy Szegedi György nevű posta rabot küldtek, más
ügyben, Kallóba, akire Szűcs Mihály ráfogta, hogy ez is Omer aga rabja. Senynyey ekkor a száz tallér fejében megtartotta Szegedit, pedig az egy szentjobbi
töröké volt, nem a lippaié. Szegedi visszatartása miatt „iszonyú nagy nyomorúságunk következik" — írták kétségbeesetten a váradi kezes rabok 1665. október
14-én Csáky Ferenc főkapitánynak, közbenjárását kérve. Szerintük Sennyey
méltán keresheti Szűcsön a pénzét, mivel ők is megmondták neki, hogy ne
adja még az aga kezébe. A helyzetet bonyolította, hogy közben az aga elment
Kanizsára, és Váradon csak a várandós felesége és egy rabja maradt. A tömlöcbeli kezesek még a váradi pasával is írattattak utána. Majd az agának ezt
a rabját küldték fel Sennyeynek a száz tallérban. A váradiak kérték, hogy
Sennyey Ferenc vegye be ezt a rabot, vagy pedig Csáky Ferenc főkapitány
igazítsa el a dolgot.28
A következő év májusában Sennyey írt Kallóból Csáky Ferencnek, hogy
.„tegyen valamit a rabokért."-91 Ez a rabcserélgetés végül valahogyan elintéződött a kallói főkapitány és Omer aga közt, mert a váradi rablevelek később
nem említik, míg más hasonló ügyek sokszor évekig elhúzódtak.
Fekete János, aki Ónodról került a váradi tömlöcbe, „feje szabadulására"
vett egy Egerből való török rabot Semsey Sándortól. De ezért őt nem cserélte ki
a váradi pasa. Ezt a törököt nemsokára kikérték Egerből s egy Boza András
nevű egri rab őt Semseytől megvéve, meg is szabadult így a rabságból. (Semsey tehát kétszer adta el ugyanazt a törököt!) Fekete Jánost a váradi tömlőéből
kibocsátották ügyeinek elintézésére egy postarabbal, a többi magyar rab kezessége mellett. Ők azonban megszöktek, „nem tudgyuk mit gondolván mind postástul az ördöghnek adtak testeket, lelkeket. . . hamis hitükké lettek." A törökök ekkor vagy Feketét, vagy váltságdíját követelték a kezes raboktól,
s nyomorgatni kezdték őket, „Rettenetes nagy inseghben es kenzasban vagyunk
az sok kezesseghnek miatta" — keseregték. Emiatt a váradi rabság 1665. október 14-én Csáky Ferenc főkapitány közbenjárását kérte: „immár ejfelől is sokszor búsítottuk nagyságodat." Elpanaszolták, hogy ezután még nagyobb bajban lesznek, mert új pasa jön Váradra. Haszan pasa sógora pedig Fekete János
török ura, aki Redsep aga kajmakan 30 útján „szörnyen fenyeget bennünket, hogy
ennehany meghhal az palcza alatt" a kezesek közül. A rabok kérték, hogy Semsey nekik fizesse meg a rab sarcát, hiszen Bozától megkapta a pénzt a törökért.
A rabok ügye a kassai hadiszék elé került október 19-én, ahol úgy határoztak, hogy a következő hadiszékre megidézik Semsey Sándort is, s akkor
bizonyítsák be a rabok kiküldöttei, hogy Semseynél van Fekete János pénze.
Az új váradi pasának pedig írjon Csáky főkapitány a rab sarca ügyében,
28
29
30
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Uo. 117. csomó. Omer négy rabja: Századok. 1873. 263. 1.
Sennyey Csákyhoz. Kalló. 1666. máj. 11. Csáky lt. 118. csomó.
Haszan pasa helytartója Redsep aga volt. Izsépy i. m. 20. I.

„mivel szokatlan dolgot kivan eziránt a' pass a és ha azt követi miys azt czelekeszünk."31
Még 1665 tavaszán „Homonnaine asszonyunk eö nagysága jobagya fia
esett volt közinkben rabságra, az mely igen nagy ember rabja volt,32 . . . ketelensegh alatt ki kelletet bocsátanunk . . . kezességünkön . . . postajavai edgyüt."
Ő a postát felcsalta Terebesre. „Szabadulását nem latvan . . . hogy el nem szökhetnek tőle" „az apja, annya adót olyan tanácsot nekie, hogy menyének ki es
jeküdgyenek le ott kin, . . .az ablak alat leven egy rekesz szín, az melyben
mentenek fekünni, es az postája el alutt, az apja es anya ki ment hozaja, megh
nyomtak az postat es ugyan ott az színben agyon vagdaltak . . . es ugyan ott. . .
el temettek ötét." Mivel a kibocsátott rabok nem tértek vissza a határnapra
a törökök megverték a váradi kezeseket, akik újabb postákat küldtek a terebesi jobbágy után. Ezek Sátoraljaújhelyen meg is fogták a szökevényt, s bevitték Váradra. „Az mely hamis, istentelen gyilkos rab azt mondotta, hogy nem
is gondolta volna, hogy ha az apja és anya tanácsot nem adott volna nekie,
megh sem ölhette volna, ha azok nem segítettek volna. . . Ugyan az haznal,
az ablak alatt találtuk megh — vallják a postarabok, — nem csak az vasat,
hanem ugyan az testet magát is. Az melyhez postaink hoza nem nyultanak
addigh migh az bírákat es esküiteket oda nem hittanok es azok előtt vettek jel
az testet." A postarabok mindjárt megfogatták a gyilkos anyát, de az apát nem
tudták elfogatni, mert nem volt otthon. Ezért a posták az udvarbírót s az esküdteket arra kérték, hogyha haza jönne a jobbágy, fogják meg, és törvénynapig tartsák fogva.
Majd a váradi kezesek újabb két postarabot küldtek Terebesre ebben az
ügyben, de a prefektus és az udvarbíró őket a jobbágy úrnőjéhez, Homonnai
Zsigmondnéhoz küldte.33 Közben a megölt postarab török ura azzal fenyegette
meg a kezeseket, hogy levereti a körmeiket, s halálra vereti őket, ha nem kapja
meg a halott sarcát. A váradi rabok 1665. május 29-én könyörögve kérték Csáky
Ferenc főkapitányt, írjon Homonnainénak, hogy adja meg a sarcot, mert ez a
törvény. Homonnaine azonban nem sietett gyilkos jobbágyai helyett a sarcot
megfizetni. A váradi kezes rabok szeptember 4-én ismét kérték Csáky Ferenc,
majd Wesselényi nádor közbenjárását is, „mert bizony el rontanak telleseggel
azért a kezességért bennünket, hogy ha nagy ságtok jo igazításba nem veszi ez
nyomorúságos dolgunkat." Tíz nap múlva pontosabban fogalmazták meg kérésüket: „azt a ven aszszonyt az ki az fiával edgyüt posta rab társunkat megh
ölte, adgya kezekbe nagyságod, hogy hadd szabadulhassunk ez rettenetes, kimondhatatlan nagy, keserves nyomorusagh es kezessegh alól."
Csáky Ferenc főkapitány megüzente a váradiaknak, hogy az október 19-ki
kassai hadiszékre küldjék fel a rabok gazdáját „vagy ket öregh rabbal." A váradi kezesek örömmel jelentették, hogy „miulta nagyságodhoz ide fel folya31

1665. maj. 29., okt. 14 és okt. 19. Csáky lt. 117. csomó. A Semseyeknek Abauj és
Zemplénben voltak birtokaik.
32
A váradi aga rabja volt. Aga =
úr. Magasabb katonai rangot jelentett, legtöbbször
a janicsárok agáját. Nálunk a török várkapitány sokszor aga.
33
Nagy Iván: Magyarország családai. III. köt. Pest., 1858. 400. 1. Homonnay Drugeth
Zsigmondné, Keglevich Teréz. Terebes = Tőketerebes.
21 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V.
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modttunk, jártunk, azulta mégh is valamit szűnt rajtunk az -palcza, de ha
Nagyságod . . . mostan jol nem teszen velünk, bizony . . . el rontanak bennünket az palcza alatt, mert itt nem úgy vagyon, mint egyéb végh helyeken halylyuk, hogy mostan nem kenoznak annyira mod nélkül az rabokat, mivel. . .
az bekessegh megh vagyon. De itt igen kevés szüneti vagyon az nyomorusaghnakr
Dobai Mihály gazda fel is ment Kassára egy Terebesen járt postarabbal, és
átnyújtották a hadiszéknek a váradi rabság kérvényét. „Kérjük nagyságtokat,
kegyelmeteket, hogy vegye jo igazításban ezt a sok bajos dolgainkat, . . . cselekedgyek irgalmasson mi velünk, tömlöcz feneken nyomorgó szegény rabb szolgaival, kit mi is nagy ságtoknak, kegyelmeteknek mind ebben az nyomorúságban, mind szabad allapatunkban megh köszönhessünk es szolgálhassunk."
A Csáky Ferenc elnöklete alatt tartott kassai hadiszék határozata: „Az
varadi raboknak terebessi [jobbágy] aszony ellen való dolgha inquisitiora boczatatot es jövendőbeli törvény székre halladot, akkor . . . bizonitczak megh
a' rabok, hogy azon asszony ember is részesedett [—] e posta rabnak halálában;
ez kitől levelet kel irnja az agának Varadra."3*
Barakonyiné nemesasszony a váradi börtönből kibocsátott két rabot „hatalmasul vöte ki" az őket kísérő két postarab kezéből. „Rútul szitkokal ki
szidván es kiveretven, sőt meg olesei fenyegetvén, azok tudván az következendő nyomorúságot onet sirvan el mentek." Félelmük nem volt alaptalan,
mint a kezes rabok 1668 decemberében írt leveleiből kitűnik. Kétszer is Csáky
Ferenc főkapitányhoz fordultak közbenjárásért, „mert imar egynehányszor meg
vertek az kezessegyert az törökök, azomban czak nem ehel halunk megy az
tömlöcben, ugy rajtunk vanak mind az ket rabnak az sáncáért." Közben ősszel
a zombori szőlőkben az egyik rabot megölték, de a törökök az ő sarcát is követelték. Csáky főkapitány valóban közbejárhatott ebben az ügyben, mert
„Barakony uram is vote eszeben azt, hogy nem jol celekedet az asszony, imar
az egyket megy fogta es az mi postajnknak az kezekben ata, az melyei az török
is megy elegedet. De az massiknak az sancat valóban kérik, es az szegény kezes
rabokat mostan is keményeny megy vertek." — jelentették a váradiak 1669.
február 10-én. Kérték ekkor Csáky újabb parancsát „had mi is szabadulhasunk
az pogánynak kezéből."
A felsőmagyarországi főkapitány ekkor már belebonyolódva a Wesselényi nádor halála után keletkezett nehéz politikai helyzetbe, nem igen ért rá
ilyen, számára nagyon távoli, ügyekkel foglalkozni. Ezért a rabok április 12-én
megismételték kérésüket arra hivatkozva, hogy amíg ez az ügy el nem intéződik, addig „az magunk sáncából sem szabadulhatunk"35
34
Rabok levele 1665. máj. 29., szept. 4., szept. 24. Wesselényihez, okt. 14-én két levél:
egy Csákyhoz és egy a kassai hadiszékhez. A hadiszék jegyzőkönyve 1665. okt. 19. Csáky lt.
117. csomó.
35
1668. dec. 29-én: „jol lehet az inep [karácsony] elot való napokban is ezen dolog
nagyságod elot forgot es imar jol tudhatja azt nagyságod." 1669. febr. 10., ápr. 12. Csáky lt.
119., 120. cs. A Barakonyiak borsodi birtokosok. Zombor = Mezőzombor, Zemplén vm.
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A hol egyhangúan ismételt, hol pedig szinte balladai tömörségű panaszokból a hódoltságkori magyarságnak apró tragédiái tűnnek elő. Az emberek
élete még messze túl a végvári vonalakon sem volt bátorságos, soha nem tudhatták, mikor támad rájuk egy török portya s hurcolja nehéz rabságba. A szószerint említett „nyomorgatásokon" kívül több tény bizonyítja a rabok tűrhetetlen helyzetét. Fekete János és postája nem szöktek volna meg, s nem hagyták volna rútul cserben kezes rabtársaikat, hogyha nem érzik elviselhetetlennek
a tömlöcöt és kilátásátalannak további sorsukat. Lehet, hogy a postarab vette
rá Feketét a közös szökésre, vagy az is lehetséges, hogy az ónodi legény zavarodott bele a rabkiváltás üzelmeibe, s azt hitte hamarabb szabadul, ha egyszerűen tovább állnak.
A terebesi jobbágyot azért bocsátották ki a váradi tömlőéből, hogy sarcát
összeköldulja. Szülei azonban fiuk helyzetét reménytelennek tartva elvakult
félelmükben meggyilkolták a postarabot. Primitív ösztöneikre hallgatva nem
gondolták meg, hogy a rabság tanújának s a rabbilincseknek elásásával még
nem szerezhetik vissza gyermekük szabadságát. Sőt ezáltal magukat is gyilkosságba és rabságba döntötték.
A szokástörvény valóban elevenen élt a végeken, a magyar főkapitányok
a XVII. század második felében sem engedték meg ennek áthágását.
Hogy még a jobbágysorsú rabok is értéket képviseltek, azt a többi között,
Barakonyiné túlkapása is bizonyítja, aki erőszakkal próbált magának rabokat
szerezni.
Azt látjuk, hogy a magyar rabok leggyorsabban úgy szabadulhattak meg,
ha egy török rabot vettek, akit maguk helyett kicserélhettek. így lett szabad
az egri Boza András, és ily módon próbált szabadulni először Fekete János.
1666-ban a kallói végvár tömlöcében több olyan török raboskodott, akiket már
megvettek egyes magyar rabok, hogy rajtuk szabadulhassanak. Például „Váradon raboskodó Horváth Sándor magyar rab rabja Baki egrí[l] cigány török,
Váradnál esett rabságba másfél esztendeje,.'m
Legtöbb rabnak azonban nem volt miből csererabot vennie magának, vagy
kifizetnie a sarcát, az ilyenek megpróbálták összekönyörögni a pénzt. Sok
vasas rab járta akkor a városokat és udvarházakat, vásárokat és templomok
környékét. Gyakran az ilyen nincstelenek elmentek egy magyar földesúrhoz,
vagy végvári kapitányhoz, akiről tudták, hogy van török rabja és kérték, hogy
cserélje ki őket.
Nemcsupán a Dunántúlon a Zrínyiek és Batthyányak tartottak török rabokat, ők ezeket korábbi harcaikban, vagy később — Bécstől tiltott portyáikon
szerezték. A tiszamenti, úgynevezett felsőmagyarországi végvárak főtisztjeinek is voltak törökjeik, akikhez nem a harcmezőn jutottak, hanem kótyavetyén.
A kóborló végvári katonák a portyán nyert zsákmányt kótyavetyén árverezték
el. A török rabokat nem tarthatták meg, hanem a végvár tömlöcében tartották,
36
Valamint „Szegedi György váradi magyar rab rabja Ahmet, Bosznabeli Zenicz faluból,
váradi obsidiokor Biharnál fogták el." 1666. febr. 21-én készített jegyzék a kallói végvár
tömlöcében levő 22 török (köztük egy asszony és egy kislány) és 5 rác rabról. Tulajdonosaik
a legkülönbözőbb rendűek, Sennyey főkapitány és Kemény Simontól kezdte a különböző katonákon át Gargya Mihályné „kállai szegény asszony"-ig. Csáky lt. 118. cs.
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vagy legtöbbször a főtiszteknek adták. Sennyey is így vehette meg Musztafát.
A kallói főkapitány két magyar rabot száz tallérért akart kiváltani. Ebben a
korszakban egy örökös jobbágyot 30 forintért adtak el.37 Nem tudjuk, hogy
Omer aga rabjai közül melyik három jutott hozzá. Almásy és Pathó nevük után
nemeseknek látszanak, de ezek is olyan szegények voltak, hogy nem tudták
a sarcukat megszerezni. Ök mint ispánok, vagy kulcsárok Sennyey valamelyik
birtokán mindaddig ingyen szolgálhattak, amíg csak le nem törlesztették
a váltságdíjukat. H a pedig jobbágyokat váltott ki a földesúr, azok nem kapták meg az újonnan letelepedőknek járó kedvezményeket, hanem robottal,
s más szolgáltatásokkal törleszthették. Számukra még az esetleges örökös jobbágyság állapota is előnyösebb volt, mint a török tömlöc, bilincs és pálcázás.
A magyar földesurak pedig ily módon olcsón juthattak jó munkaerőhöz.
Érdekes, hogy az éhező rabok élelmet sohasem kértek, csupán egyszer
sajtot a hadházi hadnagytól. 38 Életbevágó dolgok között, úgy látszik, szegyeitek ilyen kicsiségekkel zaklatni a főkapitányokat.
A váradi magyar raboknak a maguk kiváltása, vagy kezessége ügyében írt
folyamodásainál is figyelemreméltóbbak azok a levelek, melyekben hivatalos
rabpecsétük alatt hírt adtak a török csapatösszevonásokról és hadmozdulatokról a felsőmagyarországi főtiszteknek. Nem alaptalanul hivatkoztak tehát arra,
hogy közbenjárásukat ebben a nyomorúságos állapotukban is megszolgálni igyekeznek. A rabok valóban az ellenség markában éltek, bármelyik órában kivégezhették, megkínozhatták őket, vagy pedig megvonhatták élelmüket. Az
állandóan fenyegető életveszéllyel mit sem törődve vállalták a magyar főkapitányok állandó tájékoztatását. Kémjelentéseiket a török várból, egyetlen
kivételtől eltekintve, mindig névaláírással küldték tovább. Sőt még a névtelen
levélben is megírták, hogy „költ az varadi siralmas tömlöcben" s rányomták
a piros rabpecsétet. H a rabtartóik elfogják ezt a levelet, emiatt az egész rabságon bosszút állhattak volna. Mégis évek során, különböző nevű rabok tudósították rendületlenül a magyar végváriakat, vagy a hajdúvárosokat az ellenség
megmozdulásáról.
1666. április 9-én Sennyey Ferenc kallói főkapitánynak adtak hírt: „most
adok értésünkre, hogy Jenőbe is feles török jüt volna, mi vjget nem tuguk;
inét is . . . sokon ménének ki az galogh[!] törökök. Azért Nagcsagod vjgazasban légien." Ez a levél április 13-án ért Kálióba, ahol akkor csak Vér Mihály
vicekapitány tartózkodott. Ő a jelentést elküldte Sennyeynek, aki 16-án továbbította Kassára Csáky Ferenc felsőmagyarországi főkapitánynak. 39
37

Századok. 1873. 263. 1.
„Kérem kegelmedet, hog kulgon minekünk vag eg sajtot. .. az Isten meg fizeti."
Pap János rab Takaró Mihálynak 1668. [Hónap és nap hiányzik.] Csáky lt. 119. csomó.
39
Ezeket a híreket külön írták meg, s küldték el Kallóba, vagy Kassára. Példaképen
közöljük az egyiket: „Ez nomorult rabságunkból való [Kimaradt a szokásos: szabadulásunk
után,] szolgalatunkat
ajanluk nagycsagodnak, Istentül kívánunk
minden kívánsága
szerint
való jókat, jo egesseget megh adatni
nagycsagodnak.
Kelletek tudósítanunk nagycsagodat csak jlen dologh felöl, mivel most adak értésünkre,
hogy Jenőbe is feles török jüt volna mi vyget nem tuguk; inét is most estere(?) sokon ménének ki az galogh törökök. Azért nagycsagod vjgazasban légien, mert nem tuguk mi akaratok,
38
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Május 4-én: „Sietségei akartuk tudósítani kegelmedet, Budai vezér alat
levő Tömös vártul fogva minden varakbul, varasokbul való törökök ide jünek,
jötek is felesen — intették a rabok Vér Mihály vicekapitányt. — Kérjük kegelmedet, hogi Szaboc és Szakmar varmege is magara vigazon, bizon job volna hogi
az katona kerge test el hadnak, nem kell kegelmetenkek az ingó begeseghhez[\]
bízni, hanem az Istenért is kérjük kegelmedet, hogi magara vigazon."*0 Hogy
a rabok nem álhíreket írtak, vagy rémeket láttak, azt Haszan váradi pasa május 21-i levele is bizonyítja, melyben megfenyegette Sennyey főkapitányt, hogy
„ha mj alkalmatlan dolgok következnek, senkinek nje tulajdoniczak" csupán
maguknak, a kállai katonák marhaelhajtása miatt.41 A pasa azonban nem mindegyik magyar jobbágy elhajtott marhája miatt íratott levelet. Ez inkább csak
ürügy volt, mellyel leplezni akarta csapatösszevonásaikat, hogy esetleges öszszecsapás esetén a magyarokat tüntethessék fel a béke megszegőinek.
1668-ban valóban olyan nyomorba jutottak a fizetetlen magyar végvári
vitézek, hogy tisztjeik tilalma ellenére csapatosan indultak élelmet és zsákmányt szerezni a hódoltságra.42 A kóborlások megtorlására júliusban a törökök
is mozgolódni kezdtek. Pap János váradi rab pecsétes levélben sietve tudósította Takaró Mihály hadházi hajdú hadnagyot: „Kerjuk kegelmeteket az Istenért, hog mingart ezen levelunkot kulge . . . Kálóban, hog kart ne váljanak
az szegénysegh, me[r]t bizon ki megen az torok az hajdú varosokra. Hunan
kerjuk kegelmedet, hog mingart [adjon] hírt minden fele, Bosormenyben, Fejertora, Dorogra es mindenüvé, mert el hige kegelmetek, hog igen regéli ez
mostani esetit. . . De meg latom ma holnap mi[t] főznek. Azt a híradást
orize kegelmetek az Istenért." Július 17-én Vér Mihály jelentette Csáky Ferenc
főkapitánynak: „Ezen oraban izenék az varadi rabok, hogi minden bizonnjal
reánk [Kallóra] s az hajdúkra akarna jünj az basa, azért hogi ez el múlt napokba Bocsnal Húszain agát fel vertek, és azon kattonak kallaiaknak mondottak magokat." Majd szeptember 9-én a rabok gazdája Sámuel István írattatta
Sennyeynek: „lm czak most esek fülükben az töröknek szándéka, tálam eszükben sem vetük volna, de ma az gazda ki akart meni Magyar országra, töbek
is, de az basa megy izene, hogy egyet is ki ne bocsássanak most. Azért nagyságodat kérjük, hogy nagyságod igen jo vigyaszasban parancoloyon[\]
leni
minden fele, mert bizony most mingart ki menjen az törökök, ma is czak az
mit akarnak az törökök. Ezek után Isten éltese es tárcsa megh nagycsagodot
szerint való jokal, jo egessegel. Irtuk az varadi siralmas tomlöcsbe, 9 aprili
Nagycsagodnak szegen rab szolgay
Kincses János
Kabos Mihal mp
(Címzése:) Az Méltóságos es Nagycsagos Senney Ferencznek Kalo
Kapitanandk nekünk urunknak
Cito
Cito
Cito
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lipai sereget vártak, azt ugyan nem tugya az embere, hova s mere megyén, de
bizony . . . ki me [gyen] ara fele . . . vagy az Künsagyra . . . Olyant
hallottuk,
hogy az Cifra43 lovajnak az arat duflomal megy vészük — ugy mond, — ha
lehet Kalló alat." (Utóirat:) „Most megy azt hozak, hogy egy altalayban az
hajdü varost valameliket megy roncsok, most derekasson vigy ászának."44
Majd ismét egy figyelmeztetés 1669. október 23-án: „Ilen hirt beszelnek,
hogy az tatár nem igen hamar ide fel érkeznek, mind az magarok, mind az törökök ezt nyilván hirdetik, Szarvasnál. . . az Bereygtuyn[\] is az híd kész,
az Tiszán azon Szolnoknál akar által meni az Felföldre. Elsőben rablani akar,
az után oszttak osztan kövartelyban, mert az kik Kandia alat az nyáron voltak az fele had, az azt. . . ki tatárnak, ki mas fele nemzetsegynek mongyk lenié,
lm mostan is egy varadi fo török jot haza . . . az vezérhez volt, az is bizonyoson mo[n]gya} hogy sok népeket osztanak kövatelyra az vegekre. Hanem
nagyságod jo vigyazban[\] parancoloyn leni minden fele, mert bizony lesz
valami zür zavar szakhamar, ha az Isten megy nem könyöröl az sok szegenyen"45
A varadi tömlöcből írt mindegyik levélből, főleg pedig a magyar kapitányoknak küldött kémjelentésekből a hódoltság korabeli magyar embereknek
ugyanaz a szemlélete tükröződik, mint a kétfelé adózásnál. Nemcsak a török
területen élő jobbágyok, hanem a török tömlöcben nyomorgó rabok is Magyarországhoz tartozóknak tekintették magukat, s nem ismerték el a török hatóságokat. Amint a hódoltsági jobbágyok a magyar földesurat kérték meg, írjon
érdekükben, hogy a török ne fokozza adoterheiket, ugyanúgy a varadi rabok
is a magyar kapitányokhoz fordultak oltalomért, hogy csökkenjen a pálcázásuk, kínzásuk a török börtönben. Ez az oltalom nem csupán elméletben létezett, hanem a valóságban is. A rabok elismerték, hogy amióta Csáky főkapitányhoz folyamodtak, azóta valamit szűnt a pálcázás. Láttuk, hogy néhány
ügyüket valóban elintézték, másokat pedig a következő hadiszékre halasztottak, s közben kivizsgálást ígértek. A magyar főkapitányok valóban kötelességüknek tartották az ellenséges börtönben sínylődő magyar rabokkal való törődést, ügyeik intézését. Ez a felfogás tükröződik Wesselényi Ferenc nádornak
Csáky Ferenchez írt soraiból: „Nem kételkedvén, szegény keresztény raboknak édesattyok lévén hivatallya szerént is, igazításba veszi dolgokat."4* Bár
a rabok ügyeit sokszor lassan, nehézkesen intézték, — mint más ügyeket is abban s a későbbi századokban —, nyomorúságukat azonban enyhítette az a tudat,
hogy van kinek elpanaszolniuk. Sorsuk ebben különbözik a korábbi helyzettől.
A rabközség tagjait az összetartozás érzésén s a közösen viselt szenvedésen túl
a magyar végváriak távoli oltalmának reménye kovácsolta Össze.
43
Saban Haszan alajbég, akit a magyarok Czifra Haszonnak neveztek. Lovainak elli ajtásáról uo.
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LETTRES DE CAPTIFS DE LA GEÓLE TURQUE DE VÁRAD
(Resume)
Dans la seconde moitié du XVIIе siecle les captifs hongrois des plus importants chateaux
forts turcs formaient des communautés pour la defense de leurs intérets. lis élisaient le chef des
captifs; ils se portaient garants pour le captif élargi par les Turcs afin qu'il püt rapporter sa ráncon;
ils écrivaient des lettres au sujet de la mise en liberie et de la rangon des captifs et les revétaient
d'un sceau de captif special. Un style caractéristique des lettres de supplication se fixa. Des lettres
de ce genre, écrites entre 1665 et 1669 par les captifs hongrois de la geöle turque de Várad, sönt
venues jusqu'á nous. Leur sceau portait au milieu deux fers. Ces lettres étaient adressées au palatin
Wesselényi, ä Ferenc Csáky, capitaine supreme de la Haute-Hongrie, de mérne qu'aux capitaines
supremes de certaines places fortes des confins.
Á cetté époque le captif élargi pour se procurer sa rangon était mis en route les fers aux pieds,
en compagnie d'un captif conducteur. S'ils ne revenaient pas á date fixe, on bätonnait et torturait
les garants restes dans la geöle. Les rancons des captifs évadés ou morts étaient réclamées aux
garants. Encore que dans les geöles de certains chateaux forts turcs les captifs eussent forme des
communautés de captifs, leur sort en devenait seulement plus réglementé, mais pas plus doux.
Les evasions étaient déterminées par leur situation intolerable et désespérée.
Pour les captifs hongrois le moyen le plus expéditif de recouvrer leur liberté était celui de
s'acheter un captif turc qui prenait leur place. Toutefois la plupart des captifs n'avaient pas
dequoi s'acheter un captif d'échange ou payer leur rangon, et alorsils tächaientderamasserl'argent
en le mendiant. D'aucuns étaient rachetés par le seigneur foncier, et ceux-Iá entraient en son service.
Les plus interessantes lettres ércites des geöles turques sont celles ou les captifs informaient
les capitaines supremes de la Haute-Hongrie des concentrations de troupes et des operations militaires des Turcs. Aussi ces renseignements fournis par des espions étaient signés et revetus du sceau
des captifs, bien que pour line pareille lettre les Turcs eussent pu exercer leur vengeance sur tous
les captifs.
Aussi les captifs languissant dans les geöles turques se considéraient comme faisant part de la
Hongrie. C'est aux capitaines hongrois que les captifs de Várad firent appel pour qu'on mitigeät
les coups et les tortures dans les geöles turques. Cetté sauvegarde n'existait pas qu'en théorie, mais
aussi effectivement. Les captifs reconnurent que depuis qu'ils avaient eu recours au capitaine supreme
Csáky, le nombre des coups de baton avait diminué. Plusieurs de leurs affaires furent traitées devant
le tribunal militaire de Cassovie.
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WAGNER KÁROLY ÉS A BÉL-ISKOLA
HÖLVÉNYI GYÖRGY

Mostoha sorsú tudománytörténetünk sürgős feladatai közé tartozik egy
korszerű Bél Mátyás monográfia elkészítése. Ugyancsak az elodázhatatlan adósságok közt kell számon tartani XVIII. századi történetíróink munkásságának
egyénenkénti, elemző feltárását, — különös tekintettel jó részt kéziratban maradt írásaikra s kortársaikkal folytatott, rendkívül fontos, adatokban gazdag,
tudósi szándékaikról és világnézetükről sokat mondó levelezésükre.
„A legtipikusabb hungarus-író"', Bél Mátyás, akinek „úttörő érdemei vannak a tudomány- és irodalomtörténet s a történeti forráskutatás terén; legfőbb céljának azonban a Magyarország múltját és jelenét, föld- és néprajzát, politikai és gazdasági viszonyait a lehető legnagyobb részleteséggel feltáró államismereti irodalom müvelését tekintette.'4 A hallei egyetemről hozta
haza az államismereti történész iskola törekvéseit és módszertanát. Munkája
során a hazai körülményekhez igazította kutatási feladatait. Magyarország
teljes képének bemutatásánál kiemelte a fizikai földrajz, természetrajz, néprajz s nyelvészet jelentőségét. — Korszerű hiányt pótló munkássága a felvidéki
protestánsok körében csakhamar iskolát teremtett, megszerezte Bécs támogatását és hatása — mint e tanulmányban bemutatjuk — tapasztalható a jezsuita
történetírók soraiban.
Az államismereti iskola tudományos célkitűzései apolitikusak voltak. Nem
láttak ellentétet hungarus-tudatuk és politikai felfogásuk között. A Habsburgház iránt mindig lojálisak maradtak. A nyugati felvilágosodás különböző (angol,
francia, németalföldi, német) „közvetítő láncai" közül a hazai magyar és német
evangélikusok között a hittel egyezkedő német felvilágosodás eszméi terjedtek
el legszélesebb körben, mivel ez okozott számukra legkevésbé lelki konfliktust.
Ami a hazai tudománytörténet általános fejlődését illeti, ebben a korban
elhalványodott a jellegzetes barokk kultúrközpont, Nagyszombat jelentősége
és tekintélye. Éppen Bél Mátyás országos hírű munkássága következtében Pozsony vált elsőrendűen tudományos központtá. Ezt előmozdította politikai
szerepének emelkedése is.
A jezsuita tudományos eszmény már az ötvenes évek táján tekintélyes
egyháziak körében is kritika tárgyává lett. Ezek a nyílt állásfoglalások, ha nem
is hoztak változást a jezsuita iskolarendszerben, de benső vizsgálódásra — két1
Tarnai Andor: Hon- és államismereti iskola. =
1772. Bp. 1964., 467. 1.
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ségkívül — rákényszerítették. Az új áramlatok, kezdeményezések, kritikák,
támadások érzékeltették az új korszak jöttét.
A jezsuita történetírói iskola a bécsi udvar támogatásával jött létre.
A hangya-szorgalmat igénylő adatgyűjtés idején az elsődleges cél „vallási"
volt: az egyházi intézmények birtokjogának messzemenő okleveles bizonyítása. A nemzeti szempont megjelenése Hevenesnél a jellegzetes barokk „vallási propaganda" szolgálatában állt. Ezzel szemben a Kaprinai és Pray nevével
fémjelzett forráskritikai igényű második nemzedék már tudatosan a magyar
nemzeti múlt feltárásán dolgozott. Katolikus voltuk nem jelentett előítéletet
sem a történelmi adatgyűjtés során, sem más hazai vagy külföldi történetírók
kutatási eredményeiének megítélésében. A „ratio" tekintélye tudományos munkásságuk során magától értetődő volt.
A bécsi udvar emberei hol ellenségesen, hol tartózkodóan ítélik meg működésüket. Tudományos tekintélyük nem engedte meg, hogy mellőzzék őket.
Aránylag csekély számú publikációik a hazai középnemesség érdeklődésére számíthattak, írásaik kétségkívül az egyre szélesebb körben óhajtott nemzeti történelmi tudat erősödését szolgálták, ha sokszor közvetve is.
A XVIII. század közepén a pár évtizeddel előbb elképzelhetetlen tudósi
együttműködésnek megértek a feltételei. Kaprinai és társai azonnal felfigyeltek
Bél munkásságára. Az iránta való megbecsülés még életében általánossá vált
a katolikus tudósok, főpapok körében. Mindkét iskola tagjainál közös volt a
hungarus-tudat. A jezsuiták hallgatólagosan tudomásul vették a Bél-iskola
módszerének haladóbb s céljának összetettebb jellegét. Bél Mátyás és tanítványai viszont távol álltak az ateizmustól. így semmi sem akadályozta a tolerancia elvének a tudományos együttműködésben való gyümölcsöző alkalmazását. Egyik csoport sem kereste a Habsburgok kegyét, ugyanakkor lojalitásukhoz sem fért kétség.
Bécs erősödő kritikája a jezsuita iskolarendszerrel szemben éppen úgy figyelmeztetés volt a rend tagjai részére, mint egyes főpapok támadásai a jezsuiták kezében levő papnevelés ellen.
A jezsuita rend és szellem e válságos szakaszában, 1747-ben, lépett be
Wagner Károly a jezsuiták noviciusai újoncnövendékei közé.2 1732. április
11-én született a sárosi Zborón. Itt volt apja az Aspermontok kezébe került
makoviczai Rákóczi birtokon jószágkormányzó. A grammatikai osztályokat
a nemességgel bíró, tekintélyes polgárcsalád ősi fészkében, Kisszebenben végezte
a piaristáknál, míg a humaniórákat az egri jezsuita kollégiumban. Élete egri
szakaszával igazában már tizenötéves korában lezárult gyermekkora. Pályaképe, történetírói munkásságának tárgya, írásai arról tanúskodnak, hogy magával vitte szülőföldjének mélységes szeretetét.
A Szepesség és a vele szomszédos Sáros sajátos világa volt évszázadokon
át Magyarországnak. Földrajzi helyzete etnikai, gazdasági, kulturális, politikai
és vallási szempontból erősen meghatározta történelmét. Az északra és keletre
vezető kanyargós hegyi utak nem csupán ennek a vidéknek kereskedelmi és
2
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gazdasági súlyát növelték, hanem a népesedési változásoknál is jelentősebb volt
az egymást követő szellemi áramlatok hatása. A humanista kultúra, a reneszánsz művészet, majd a protestantizmus lutheri formája alakította mélyrehatóan e vidék szellemi arculatát. A szepesi németek kulturális kisugárzása
elsősorban Sárosban figyelhető meg. Gondoljunk pl. Bártfa jelentőségére hazai
könyvtörténetünkben.. A híres szepességi iskolák: Lőcse, Késmárk jelentős kultúra-közvetítő szerepet töltöttek be Bécs megkerülésével.
A fiatal Wagner Károly a jezsuiták hagyományos, de egyre inkább korszerűtlenné váló tanulmányi rendje szerint végezte iskoláit több, mint egy évtizeden át. Közben ídőt talált arra is, hogy az iskolából magával vitt magyar,
német, latin és szlovák nyelvtudását tovább fejlessze a francia és görög nyelv
elsajátításával, és részt vegyen a jezsuita történetírók oklevélgyűjtő munkájában. Egyelőre nincs semmi hiteles adatunk arról, vajon kedvtelésből avagy
rendtársai biztatására, felkérésére kezdett-e foglalkozni a történettudománnyal?
Szepeshelyi kutatásaira emlékezve írja az Analecta Scpeusii előszavában:
„Midőn felsőbb hatóságaim akaratából a Szepességen működtem, sem aprólékos, sem az újabb iratok, sem a codexek kéziratai nem kerülték el a figyelmemet. Az alkalom, idő és hely egyaránt kedveztek annak, hogy a tanulás
azon ágát, melyet már előbb csodálatosan megszerettem, műveljem . . . barátaim
nemcsak helyeselték, de sürgették is, hogy feltett szándékomtól el ne álljak . . ."3
Nyilvánvaló, hogy Wagner legkésőbb nagyszombati teológus évei során
már személyesen ismerte Kaprinai Istvánt, Katona Istvánt és Pray Györgyöt.
Lehetséges, hogy az ő közbenjárásukra helyezték Szepeshelyre, ahol 1762-ben
a grammatikai osztályt vezeti.4 Minden szabadidejét levéltári kutatással tölti.
Zbiskó József Károly szepesi prépost támogatásáról így emlékezik meg önéletrajzában: „Tekintélyével és biztatásával hozzákezdtem a magyar vonatkozású
anyag gyűjtéséhez és leírásához Ő nemcsak gazdag könyvtárát bocsájtotta rendelkezésemre, hanem kutatásaimhoz a Levéltárat is megnyitotta."5
Itt ízleli meg először az önálló kutató munka örömét. Az eléje táruló okleveles anyag páratlan gazdagsága és pátriájának szeretete azt sugallta, hogy
munkásságának tárgya Sáros és Szepesség legyen. Terveit hamarosan megfogalmazta Kaprinai Istvánhoz írt, 1762. április 6-án kelt levelében:
„Az a szándékom, hogy Felső Magyarországot, vagy Tiszáninnenit történelmi és földrajzi módszerrel megírjam, amint Bél tette az ő Dunáninneni Magyarországában, mindazokat elhagyván, melyeket ő unos-untig sűrűn ismétel
s azokat a családok jogaira lehet vonatkoztatni. Énmagam is gyakran hallottam, hogy ezért Bélt sok nemes kárhoztatta. Kezdem Sárostól és innen szándékozom tovább haladni, ha a Fentieknek is tetszik, Abaújvárhoz,
Zemplénhez
és így tovább. Vállalkozásomnak ez a vázlata:
Röviden érintem a provincia nevét, majd a határokat és mesgyéket, folyókat, patakokat, híresebb hegyeket, erdőket, forrásokat és más természeti és
3
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művészeti nevezetességeket. Ezt követi az egyes megyék új és régi állapota,
kik voltak régi és mai lakói, milyen a nyelvük, milyenek a nép és a városok
nemeseinek szokásai? Kik a fő- és alispánok, amennyire lehet időrendi sorrendben összegyűjtve, majd a megye nevezetesebb kihalt családjai genealógiailag levezetve. A továbbiak során rátérek arra, hogy az egyes megyékben milyen városok, várak, mezővárosok és falvak vannak, mindegyikről egyenként is jelezve, ha ott valami említésre méltó fordulna elő. Munkácskám földrajzi térképpel zárul. Szóval Bélt igyekszem folytatni, elhagyván azokat, amint ígértem, melyek sokakat érintve nem tetszettek."*
Az idézett levélrészlet valóságos munkaterve Wagner történetírói vállalkozásának. A bejelentés nem valamiféle udvariassági gesztus, hanem a fiatal
rendtárs-történész bátor elhatározásának pontos ismertetése a jezsuita történetírók nagy tekintélyű vezetőegyénisége, Kaprinai István előtt. Bél Mátyás
munkásságát Kaprinai jól ismerte. Meglepetést csak az okozhatott, hogy
egy fiatal jezsuita tudományos pályája kezdetén mintegy hivatalosan Bél tanítványaihoz csatlakozik. így Wagner történetírói munkássága egyéni utat jelentett a jezsuita történetíró iskola keretében, anélkül, hogy elszakadt volna attól.
Wagner magatartását, elhatározását a szigorú fegyelmű, egységes világnézetű, tudományos nézeteiben merev jezsuita rendben csak akkor érthetjük meg,
ha figyelmesen olvassuk a Kaprinaihoz írt levél keltezését: 1762. A század
közepén már nem beszélhetünk egységes barokk kultúráról. Anélkül, hogy a feldolgozásra váró, kéziratanyagban rejlő meglepetéseknek elébe kívánnók vágni,
annyit már is megállapíthatunk: A XVIII. század közepén a hazai jezsuiták
között is az addig egységes tudományos eszme fellazulását látjuk. Wagner
egyéni útja is ezt bizonyítja.
A fellazulás eredőinek vizsgálata messze túlmenne írásunk célkitűzésénél.
Egy kézenfekvő jelentős körülményt mégis meg kell említenünk: történetíróink
szolidaritását, egymás-segítését. Egyik történetírói iskola mögött sem állott
anyagi és erkölcsi támogatást jelentő tudományos intézmény, rendkívül nehéz
volt a könyvek beszerzése, hiányoztak az oklevélkiadások, a szakfolyóiratok.
Jezsuita történetírók és evangélikus vagy református történészek állandó szakmai levelezésben voltak egymással.
Wagner Károly kedvező tudományos légkörben kezdett munkához. Történetírói munkásságának első tíz esztendejét még a jezsuita rend keretei közt
töltötte. 1763—1773 között különböző rendi beosztásokban Bazinban, Besztercebányán, Nagyszombatban, Szakolcán, Eperjesen és ismét Nagyszombatban működött. A rendi feladatok ellátása mellett minden szabad idejét tudományos munkálkodásra szánta. 1770 elején már munkája első eredményeit, a Szepességre vonatkozó anyagból, kiadásra rendezi, amikor váratlanul magasabb
beosztást kap. Mária Terézia, bizonyára rendi javaslatra, a nagyszombati egyetemen a tanulmányi reform során szervezett egyháztörténeti katedra professzorának nevezte ki.7
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Wagner Károly levele Kaprinai Istvánhoz. Egyetemi Könyvtár. G 116. II. 65 lev.
Hermann Egyed-Artner Edgár: A hittudományi kar története 1635—1935. Bp., 1938

Bár az Analecta Scepusii I. része még csak kéziratban volt, a jelek szerint
már is tudományos tekintélyre tett szert. Pray és társai értékelésének helyességét igazolja az a széles körű erkölcsi és anyagi támogatás, melyről az előszóban
így emlékezik meg Wagner: „ . . . háládatos szívem arra késztet, hogy azon
nemes férfiak neveit említsem, kik engem pénzbeli segélyben részesítettek, igyekezetemben istápoltak s könyvem kiadása körül maguknak kiváló érdemeket
szereztek. Ezek: Zbiskó József Károly szepesi prépost, Féja János, Okolicsányi
Imre szepesi kanonok, Kendray Gábor, Wilhelmb Jakab, Kaprinai István jézus-tár saságabeli atyák, Kollár Ferenc Ádám kir. tanácsos s a bécsi cs. könyvtár
első őre, Jancsó Ferenc szepesmegyei első alispán, Máriássy Ferenc gömörmegyei
alispán, Mattyasovszky László a tíz lándzsás község algrófja, Székely Sámuel,
Berzeviczy Sándor, Fehérváry Károly, Berzeviczy Rikolf szepesmegyei aljegyző, Benczúr József pozsonyi luth. gymn. igazgató. Végre Lőcse, Késmárk
és Kassa senatusai, akiknek mindnyájuknak
a történelem, a müveit világ
nevében lekötelező hálámat fejezem ki, hogy a közjónak, Szepesmegye hírnevének és az utódok oly kiváló emlékezetének segélyére voltak. Kövesd te is jóakaró olvasó azoknak nyomdokait, és ha az első részben tetszésedet megnyertük,
várd türelemmel a másodikat. Isten veled. Eperjesen. 1770. október 1-én."8
Wagner egyéniségétől távol állt a dicsőségvágy és a közéleti szereplés.
Pályáján egyetlen szenvedélye volt: „Fáradhatatlan szorgalom,
lankadatlan
munkaszeretet" — mint Kovachich Márton György írja róla.8 Éppen ezért joggal feltételezhetjük, hogy egyetemi tanári kinevezést is ily szempontból tekintette. Kötelező teológiai tanulmányain túlmenően sohasem foglalkozott egyháztörténelemmel. Így a katedra lelkiismeretes ellátása mellett kevés ideje maradt egyéni kutatásokra. Wagner azok közé a nem nagyszámú tudós jezsuiták
közé tartozott, akik világosan látták a jezsuiták korszerűtlenné váló tanulmányi rendjéből fakadó problémákat.
A nagyszombati egyetemi tanári évei alatt sok-sok levelezéssel igyekszik
megszerezni a szepességi krónikaírók műveinek egy-egy kéziratos példányát.
E gyűjtő munka során egyre gyarapodott — különösen a szepességi városokban — evangélikus ismerőseinek, segítőinek száma. A jezsuita professzor munkáját támogató példás szolidaritásnak meg is volt az eredménye: 1772-ben elkészült az Analecta Scepusii II. része, melyben kizárólag a Szepesség krónikaíróinak műveit közölte.
A kettős munkakör példás szolgálata gyenge egészségét erős próbára tette.
1773 elején sokat betegeskedett. Ez év tavaszán kérelmet adott be Mária Teréziához, hogy mentse fel az egyetemi tanári állás alól. A felmentést még a jezsuita rend feloszlatása előtt meg is kapta.
A rend feloszlatása után Pray Györggyel együtt Pozsonyba kölzött.10 Ekkor a négyszáz forintos nyugdíja biztosította életkörülmények közt
kizárólag kutatásainak élt; az anyaggyűjtésnél elkerülhetetlenek voltak a költséges utazások. A mostoha körülmények ellenére már 1774-ben elkészült az
8
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Analecta Scepusii III. része. Ugyancsak ebben az időben Wagner Váradi Péter
kalocsai érsek levelezését rendezte sajtó alá.
Mint Wagner műveinek bibliográfiájában látjuk, a müvek elkészülte és
megjelenése között minden esetben tetemes idő telt el. Ennek oka a bécsi cenzúrán történő elfektetés volt. A cenzúra általános elveinek és gyakorlatának
ismerete e művekkel kapcsolatban nem ad ma még megnyugtató választ.
1776-ban a kutatási szempontból nyugodt időszak eredményeként Wagner
Károly két művét fejezte be: Az Analecta Scepusii IV. részét és Sáros megye
okmánytárát Diplomatarium Comitatus Sarossiensis címen. Az utóbbi előszava rendkívül nyíltan foglal állást a jezsuita iskolarendszer, tanulmányi rend
ellen. Történetírónk a naplóírókra jellemző őszinteséggel tárja fel tudományos
vállalkozásának benső indítékait: „Letörvén a skolasztika porát, melyben annyi
éven át éltem, miután kissé szabadabb lettem, újra meg újra azon gondolkodni
kezdtem, hogyan tudnám hőn szeretett szülőföldemet, Sáros megyét legjobban
szolgálni, s ennek kellő mértékben megfelelni? És végre több minden jutott
eszembe, melyeket, ha megvalósíthatnék, sem lusta, sem hálátlan polgárnak nem
látszanék a jövőben. De ezek közül legtöbb egyáltalán nem illett életformámhoz.
Tehát mint magánembernek, mint papnak nincs más megragadni valóm, mint
a toll."11
A nagyszombati egyetem Budára költöztetése 1777-ben kedvező fordulatot hozott Wagner Károly életében. A budai egyetemen a címer- és pecséttan
tanára s az Egyetemi Könyvtár első őre lett.12 Az újabb megtiszteltetés most
már hármas feladatot jelentett történetírónknak. Budán jövedelme megkétszereződött, a legjobb szakkönyvek keze ügyében voltak, a könyvtár, mint jelentős kulturális központ, alkalmat adott számos magyar tudóssal, íróval való
személyes ismeretségre.13 — A kedvező külső körülmények ellenére Wagner
munkásságában — pályaképét áttekintve — megtorpanást tapasztalunk. Ennek
két személyes természetű oka is volt: Személyi torzsalkodások, a könyvtár
munkáját is akadályozó intrikák, továbbá saját egészségi állapotának romlása,
egyre gyakrabban ismétlődő betegeskedése. Az ápolásra szoruló Wagner gyakran tért haza, gyógyulást keresve, rokonaihoz Kisszebenbe.14 1777—1784. között
jobbára csak levelezéseiből tudjuk, hogy kutató munkáját nem hagyta abba.
Fáradhatatlan gyűjtötte Cornides Dániel segítségével a legújabb szakkönyveket, különösen a német nyelvterületről. 15
Wagner, mint megjelent művei is mutatják, elsődleges feladatának az okleveles anyag felkutatását és feldolgozását tekintette. Miután ezt az „alapozást" elvégezte, a kevésbé munkaigényes kutató munka mellett kezdett hozzá
a „gyakorlati" munkához, a Tiszáninneni terület bejárásához, adatgyűjtés céljából. 1779 őszén tett utazásáról készített Útinaplóját az Egyetemi Könyvtár
11
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őrzi. Néhány jellegzetes szemelvény bemutatásával igyekszünk betekintést nyújtani módszerébe és szempontjaiba.
„Szeptember 11. Szirmabesenyő a Sajó folyó kanyarulatánál fekszik. A folyó itt Ecseg falunál két ágra oszlik. Ezek Felsőzsolcánál folynak ismét egybe.
A sziget körülbelül két magyar mérföld hosszá, legnagyobb szélessége fél mérföld. Viruló rétek terülnek el rajta, hacsak árvíz nincsen — ami bizony szokott
lenni —, mert akkor a visszamaradó iszap tönkreteszi ezeket. .. Itt tartózkodva
megkérdeztem a parasztoktól azoknak a helyeknek a neveit, amelyek Borsod
megyében a Sajó partján vannak. S így sorolták el nekem azokat kezdve Gömör megyétől, ahonnan a folyó Borsod megyébe érkezik.
Szeptember 13. (Torna) Reggel meglátogattuk a falu fölé emelkedő plébánia templomot. . . Van itt egy művészi érzékkel készített kehely, amelyre
gót betűkkel bele van vésve I. Lajos leányának, Máriának, Magyarország királynőjének a neve. A szentélyben a főoltárnál van egy márvány síremlék.
Szeptember 27. Reggel meglátogattuk Szirmay Antal urat, Zemplén megye nótáriusát, egy nagyon képzett férfit, aki megyéje főispánjainak összeírásával foglalkozott. Ő készségesen elvezetett minket a megye nyilvános levéltárába, amelyet a megyeházában őriznek. Ez nagy és rendezett és nagyszerűen
el van. látva mutatókkal, amelyeket éppen készítettek is . . . Többek között
mutatott itt nekünk a Bodrog folyóról egy térképet, amelyet a földmérők azéfl
készítettek, hogy a számtalan kanyart leíró folyót egyenes mederbe kényszerítsék.
Október 7. Sárospatakra érkeztem. Majdnem a város bejáratánál van a
most is nagyszerű plébánia templom, de ahogy a lakosok mesélik, egykor sokkal hatalmasabb volt. Vannak benne Pálóczi, Dobó, Rákóczi sírfeliratok, de
mivel abban az időben leomlott boltív az egész padozatot téglákkal, mésszel és
porral takarta be, nagy fájdalmamra semmit sem tudtam feljegyezni a magam
használatára . . . A pataki vár, amely egykor ragyogó épületekkel teli s a Rákócziak gyönyörűsége volt, még ma is eléggé kiemelkedő falakkal áll, de ezek
is romosak, kivéve azt a kicsiny részt, amelyben a gazdasági intézők laknak.
Fájdalmas, hogy az egykor olyan gondozott várat így elhanyagolják.
Híres Patakon a helvét hitvalláshoz tartozók líceuma, amelyet szintén
meglátogattam. Ez több épületből áll, de ezek rosszul vannak elrendezve, mert
nem egy évben épültek . . . a könyvtáros. . . elvezetett engem a könyvtárba, ez
azonban sötét, alacsony, és sem a könyvek száma, sem kéziratai nem teszik
jelentőssé. Ö azt mondta, hogy hol Báthori Zsófia, hol a császári katonák, de
leginkább a jezsuiták nem egyszer kirabolták . .. Miután ezeket megnéztem,
Eőri Gábor teológiai professzorhoz mentem, egy nagyon tudós férfihoz, akinek
nagyszerű könyvtára volt.
Október 28. (Lelesz) A következő napokban megnyílt előttem a Nyilvános
Közlevéltár, amit itt őriznek, erről elmondhatjuk, hogy Magyarországnak és
az irodalmi világnak kiemelkedő kincse . . . így azután kevés nap múltán, amelyeket Leleszben töltöttem, a genealógiában nagyobb előrehaladásra jutottam,
mint mikor sok éven keresztül különböző levéltárakban
vándoroltam."1*
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Nyilvánvaló, hogy a történeti anyagban az írásbeli emlékek (oklevelek,
krónikák, naplók stb.) jelentették az alapot. A földrajz, néprajz, művészettörténet területén kénytelen volt helyi megfigyeléseire s adatgyűjtésére támaszkodni. Politikai szempontból óvatos. Éppen ezért figyelemre méltó, mennyire
megragad minden alkalmat, hogy a Rákócziakról általában vagy magáról II.
Rákóczi Ferencről megemlékezzék, — a lehetőségek határai közt. Lehetetlen
észre nem venni a jezsuiták szemléleti egysége bomlásának jeleit a politikai
nézetek területén is. Hiszen a szintén exjezsuita Palma Károly viszonylag elterjedt művében a Notitia rerum Hungaricarum-Ъап a hetvenes években egyértelműen elítélte — etikai szempontokra hivatkozva — Rákóczi Ferencet és
kortársait.17
Az Egyetemi Könyvtárban a vezetők és beosztottak közötti éveken át
tartó, egyesek felfogása szerint személyi, mások felfogása szerint világnézeti
harcok végén, 1784-ben „a Pray-irányzat maradt felül. Egyedüli áldozatként
Wagner Károlyt kellett elkönyvelnie a könyvtárnak, akit az Egyetemen végbement világnézeti őrségváltás során távolítottak el tanszékéről s egyúttal a
könyvtárból.,"18 Történetírónk nyugdíjaztatásakor egészségügyi okokra hivatkoztak. Betegeskedése, bármennyire is igaz volt, a fenti idézetben világnézeti
•ok látszik valószínűnek.19
Az ötvenkét éves Wagner Károly még 1784-ben hazaköltözött rokonaihoz,
Kisszebenbe. Egy percig nem gondolt arra, hogy magát akár áldozatnak tekintve, akár papi jellegére hivatkozva egyházi beosztást kérjen valamelyik
püspöktől, vagy egyházi intézményben helyezkedjék el. Hogy miben talált
vigaszt, mit tekintett további élete céljának arról önéletrajzában így nyilatkozik :
„A sárosmegyei Kisszebenben semmi mással nem foglalkozom,
mint
könyvtáram gyarapításával és magyar vonatkozású kéziratok felkutatásával."**
Magatartásában lelki fáradtságnak, sértődöttségnek semmi jele. Anyaggyűjtés céljából tovább folytatja széles körű levelezését. Szerény anyagi lehetőségei ellenére Cornides Dániel és Schönwisner István segítségével könyveket
vásárolt. Bár reánk maradt hatalmas kézirattömegének igen kevés darabjáról
lehet megállapítani keletkezésének idejét, pár nagyobb lélegzetű kéziratról és
nyilván publikálásra szánt rövidebb írásról pontosan megállapítható, hogy
1786—1788 között készültek.
Wagner pályaképében a kisszebeni nyugdíjas esztendők a kutató számára
ma még sok problémát rejtegetnek. H a Wagner Károly valójában a világnézeti harcok áldozataként mint a felvilágosodás eszméinek konok ellensége
nyugdíjaztatott, akkor meglehetősen értetlenül szemléljük történetírónk szerepét a Merkur von Ungarn alapításával kapcsolatban.
17
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1786-ban Kovachich Márton György a felvilágosodás eszméinek hazai
terjesztésére a Merkur von Ungarn с. tudományos folyóirattal lépett a nyilvánosság elé. Kovachich mint lapszerkesztő csupán barátaira számíthatott a cikkek elkészítésénél és a lapterjesztésénél. Az előfizetőket gyűjtők között találjuk a piarista Benyák Bernát és Horányi Elek mellett az exjezsuita Wagner
Károlyt. 21 Később történetírónk arra kérte Kovachichot, hogy a Merkúrt, tekintettel nehéz anyagi helyzetére, ingyen küldje meg neki Kisszebenbe.
Windisch Éva Kovachich-monográfiája és az Egyetemi Könyvtár XVIII.
századi történetével foglalkozó tanulmányok egyöntetűen megállapították, hogy
a Bretschneider és Pray közt folyó harcban Kovachich Bretschneider mellett
állt. Kovachich ténykedéseiből az is nyilvánvaló, hogy kimondottan ellenséges
érzülettel volt az exjezsuitákkal szemben.
Két esztendő múlva azt látjuk, hogy az Egyetemi Könyvtárban éveken át
ellenségesen szembenálló Kovachich és Wagner a felvilágosodás eszméinek terjesztésére hivatott Merkur körül együtt fáradoznak. Tekintettel a közelmúlt
küzdelmeire, nehezen tételezhető fel, hogy ennek az együttműködésnek eszmei
ellentéteket félretevő barátság lett volna az alapja. Egyedül eszmei közeledés,
világnézeti hasonulás lehetett egymás támogatásának oka. Wagner a hazai tudós közvélemény s nem utolsósorban exjezsuita társai előtt állt ki a Merkur
von Ungarn közismert, sok jelentős egyházi és világi tudós és közéleti személy
által támadott eszméi mellett. Kovachich mintegy viszonzásul a rövid életű
Merkúrban két alkalommal is módot talált arra, hogy méltassa Wagner tudósi
erdemeit s példás emberségét.22
Bármennyire is tipikusan átmeneti kornak tekintjük Wagnerek korát,
„melyben a legkiválóbb elmék, nagyszerű emberek magatartásában, gondolkodásában nem csupán meglepő változásokat, de súlyos eszmei ellentmondásokat
is találunk",23 meg kell majd keresnünk a Kovachich és Wagner kapcsolatában
történt változásnak kultúrhistóriai szempontból sem érdektelen eredőit.
Nem kívánjuk a megoldást ígérő feltételezéseket e tanulmány keretei közt
felsorolni. A megoldás megközelítéséhez — nézetünk szerint — jelentős fogódzó
pontot jelent Wagner Károlynak a Merkurhan, majd hely és év feltüntetése
nélkül önállóan is megjelent költeménye: Propemticon Josepho II. Augusto in
castra discedenti?4 Szemlélete erős azonosságot mutat „a más páholyoktól túlságosan patriótának tekintett""5 Magnanimitas szabadkőműves páholy szemléletével: az ateizmus elutasítása, a kereszténység etikai szempontú értékelése,
feltétlen királyhűség, a haza dicsőségének gyakorlati szolgálata. Ennek a páholynak volt tagja többek között: Ráday Gedeon, Orczy József, Schaf rath
Lipót piarista igazgató s Wagner tisztelői közül Kovachich Márton György és
Cornides Dániel.

-

21
Windisch Éva: Kovachich Márton György élete és munkássága. Bp., 1947. — Kézirat.
25. 1.
22
Hölvényi: i. m. 157. 1.
23
Mátrai László: Gondolat és szabadság. Bp. 1961. 242. 1.
24
Függelékként közöljük.
25
Windisch: i. m.

22 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V.
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Az ellentétes világnézeti és politikai erők nyílt, de még inkább színfalak
mögötti harca közepette jelentősebb művek kiadására Wagner Károlynak nem
volt módja. E tekintetben osztozott számos kortársával, tudósokkal, írókkal.
A XVIII. századi politikai viszonyok ismeretében egy-egy tudós vagy író
munkásságáról megbízható, hiteles képet nem alkothatunk csupán nyomtatásban megjelent írásai alapján. Tudományos gyűjteményeink kézirattáraiban rejtőző vagy névtelenségben lappangó kéziratok segíthetnek bennünket, hogy
Wagner Károly munkásságáról hiteles képet alkothassunk.
A Wagner-kéziratok sorsa kedvezőnek mondható. Jankovich Miklós minden jel szerint történetírónk könyvtárával együtt vásárolta meg az örökösöktől a kéziratokat. A neves műgyűjtő a hatalmas anyagot a maga elképzelése
szerint rendezte. így az egyes Wagner-féle tomusok anyaga messze került egymástól. A „szétszakadás" következtében egyes Wagner-kéziratok a Jankovich
Analectáiha. kerültek, mások csupán töredékben maradtak reánk. Mégis a megmaradt levelek és nem utolsósorban Wagner önéletrajza alapján azt mondhatjuk: a kéziratoknak csak jelentéktelen része kallódott el száznyolcvan esztendő
alatt.
A kéziratok jegyzéke lehetővé teszi az életmű áttekintését. Az anyag
elemzése messze túlhaladna ennek az írásnak a keretein. Csupán annak a megfigyelésére szorítkoztunk: Wagner Károlynak mennyire sikerült 1762-es tervét
az előre nem látható mostoha körülményei között teljesítenie?
A hatalmas kéziratanyagban csupán a Kúnországra vonatkozó két kézirat és az 1786—1787-ben készült török hadtörténeti közlemények térnek el
— kétségtelenül — az eredeti tervtől. A nem Tiszáninneni területre vonatkozó
kéziratok közvetett módon segíthették Wagnert munkája során. H a azzal a céllal gyűjtötte volna is, hogy külön kiadja a magyar egyházi és világi méltóságok
névsorát, azt sem tekinthetnők eltérésnek eredeti elképzelésétől.
1790. január 7-én bekövetkezett halála után csupán családtörténeti jellegű
kéziratai jelentek meg.26 A Collectanea Sarosiana c. kéziratot kiadásra szántnak
tekinthetjük. Az ismert kéziratok egy negyede jelent meg nyomtatásban.
„Míg a magyar felvilágosodás „ideológiai frontjának" történetileg hiteles
és valóban átfogó megrajzolása még ma is aktuális, megoldatlan feladat"Г addig történetírónk helyét korai lenne meghatározni a XVIII. századi történetírásunkban.
Wagner munkássága egészének ismeretében pályaképe legfontosabb állomásának Szepeshelyt kell tekintenünk. Itt fogalmazta meg 1762. április 6-án
Kaprinai Istvánhoz írt program-adó levelét, pályájának kezdetén, minden
külső, társadalmi, politikai befolyástól mentesen, egyesegyedül jezsuita neveltetésének tapasztalatait levonva. A Bél-iskolához való csatlakozása határozott,
félreérthetetlen kritika rendjének, a jezsuitáknak tudományos eszméi felett.
A Bél-iskola követése jelentette továbbá éppen a jezsuiták által megfogalmazott és széles körben elterjedt nemzeti történelmünk koncepciójával való sza26
27
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A kiadás gondozóiról nincs tudomásunk.
Mátrai: i. m. 239. 1.

kítást és h a z á n k múltja iránti érdeklődésnek új szemléletét s velejárójaként új
kutatási módszert.
Wagner K á r o l y t nem kell felfedeznünk. Figyelemmel, tisztelettel és segítőkészséggel vették körül neves, h a l a d ó gondolkodású kortársai, mint Cornides
Dániel, Korabinszky János, Kovachich M á r t o n G y ö r g y , K a r l Gottlieb W i n disch. A z exjezsuita történetíró iránti tiszteletük o k á t keresve t u d o m á n y t ö r ténetünk nyer hitelesebb és teljesebb képet „az átmeneti korszak"
történetírásáról.
Függelék
PROPEMTICON
JOSEPHO II. AUGUSTO IN CASTRA DISCENDENTI
I felix, Caesar! tua quo te Martia virtus.
Quoque vocat laudis conscia fáma tuae!
I Caesar! quo jam niveis victoria permis
Praevolat, et laudis nobile pandit iter:
Illa novos titulos, nova regna, novosque triumphos,
Vincendoque novum nomen ab hoste parat.
Non ego vana loquor: miles tuus acer in armis,
Doctasque admonitis acrior esse tuis:
Arteque, et ingenio celeres, usuque probati,
Quosque suos Mavors vellett habere, Duces:
Tuque tui, Caesar! pars maxima roboris ipse,
Angurii superas vota, fidemque mei.
Causa tibi belli, non est sitis ulla cruoris,
Nee quae de adverso milite praeda venit:
Armorum haec non est, nee sit quoque meta, tuorum,
Nil facit ad laudes praeda, cruorque tuas:
Causa tibi belli, laesis assistere Russis,
Ulla ne sub coelo justior esse potest?
Ut causa superas igitur, superabis et armis,
Ante tuos cernes Turcica signa pedes;
Nam frustra tumidum componis legibus hostem,
Et frustra partes conciliantis agis;
Hie negat pacem, bellum modo spirat, et arma,
Nee nisi posse decus sanguine, clamat emi:
Ergo quod superest, descendis ad arma coactus
Hostis, et invita corripis ilia manu:
Quis te felicem, fortunatumque negabit?
Si causae bonitas, ut solet, arma juvat!
Aspice Verbasium, et Bosnam, Moravamque, Drinumque,
Flumina non Domino currere jussa suo.
Aspice Danubium, quam multa hie esse videbis!
Quae proavis rapuit vis inimica tuis:
Moldavus et Valachus, vicinaque Servia Bosnae,
Portusque Illyrici, Bulgaricaeque plagae,
Totque aliae gentes, tot inanes civibus urbes
Regna tot Odrysium non bene passa jugum,
Ultor ades! clamant, diris nos exime vinclis,
Hostis quae nobis intulit, ilia ferat,
Ultor ades! repetunt, te nobis, nos tibi redde,
Exime barbarico tot tua regna jugo.
Scis bene, Pannonicae pars, ilia fuere, coronae,
Quam tibi stirps, virtus, quam Deus ipse dedit.
Haec quoque nunc decorant, JOSEPHE! tuum omnia scutum,
Fac quoque sint sceptri pars quotacunque tui.
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Turca tuum certe dum nomen inaudit, et horret,
Et pavet, et toto fundit ab ore metum.
Nil vetat, attoniti terroribus utere Caesar!
Inque tua hostilem commoda verte metum:
Ah quid ages praesens? dum tela vibrabis, et ignes,
Si solo absentis nomine Turca tremit!
Ergo ubi subjicies gentes, atque oppida, et arces,
Et regnata olim patribus arva tuis,
Civibus et reddes urbes, et rura colonis,
Et terra vinces, vincere perge mari:
Adria Dalmaticas qua pulsat fluctibus oras,
Ister in Euxinum qua mare volvit aquas,
Hungáriáé hi fines: hoc limité sceptra tenebant
Reges: hinc atque hinc terminus aequor erat:
Haec tibi sint Caesar! curae, terrisque receptis
Adde, quod has nobis nectat, utrumque mare;
Aut hoc, aut nihil est, tua quo te gloria tollat,
Et nos, ас nobis regna futura beet.
I felix! ergo a Sociisque, tuisque vocatis,
Ut quae sunt Sociis digna, tuisque geras.
(Nam te digna geres, tua, cum Patrumque tuorum
Virtus ante oculos haereat usque tuos)
I felix! repeto; at belli moderare labores,
Ut ne te, ac tecum nos quoque frangat onus;
Non tibi, sed nobis quod vivas, saepe memento,
Vertaturque tua nostra salute salus;
Nee citius redeas, victo quam victor ab hoste,
Et regnis addas plurima regna tuis;
Atque ut magnanimo nomen dedit Hector Achilli,
Aenea Turnus; det quoque Turca tibi:
Cum PIUS AUGUSTUS, CAESAR, vereque SECUNDUS
JOSEPHUS, PATRIAE cumque vocere PATER,
TURCARUM VICTOR, DOMITORque vocabere porro:
Nomen id in titulos ibit, eatque tuos.
Menj, boldog Császár, bárhova szólít harci erényed
és ahova hív magától értetődő dicső hírneved.
Menj, Császár, ahova a Győzelem ragyogó szárnyaival vezet.
és ahova szárnyaival nemes utat nyit.
Ő nyújt új jogcímeket, új országokat
és az ellen feletti győzelemmel új hírnevet.
Nem üres e szavam: a harcban bátor katonád
buzdító szavaidnak hallatára bátrabb lesz.
A hadi tudományban, tervezésben mozgékonyak és gyakorlatban kipróbáltak,
Akiket Mars maga magáénak szeretne,
Hatalma és haderődnek legnagyobb ereje Te vagy Császár,
aki teljesíted a Felsőbbnek kívánságát és az én bizalmamat.
A háború oka számodra nem a vérszomj,
sem az ellenféltől várható zsákmány.
Fegyvereidnek nem ez a híre, és tieidnek nem ez a célja.
Vállalkozásodnak nem a zsákmány a célja, sem a vérontás.
A háború célja neked, hogy segíts az oroszoknak.
És lehet-e igazabb ügy ennél az ég alatt?
Hogy terved győzzön, győzni fogsz fegyverrel is.
Tieid előtt fogod látni a török zászlókat hullani.
Hiába akarod most törvényekkel meggyőzni a dühös ellent,
Most hiába vállalod a békülékeny fél szerepét.
Annak nem kell a béke, háborút kíván és fegyvert,
és csak azt kiabálja, hogy csak vérrel lehet dicsőséget nyerni.
Nem marad más hátra, mint kényszerülten ellenségként nyúlni fegyverhez
és megbüntetni akaratlanul is e kézzel.
Ki tagadná, hogy boldog és szerencsés leszel,
ha az ügy jó, és a fegyver, mint eddig szokott, segít.
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Nézd a Dunát, niennyi mindent látsz ott,
amit tieidtöl rabolt el a gonosz ellenséges erő.
A Moldva, az Oláh, a szomszédos Szerbia és Bosznia
az Illír partok és a Bulgár táj,
Annyi más nemzet, annyi lakóktól megfosztott város,
annyi ország, mely nehezen tűrte a török igát,
azt kiáltják: Itt van, aki bosszút áll, a durva bilincsekből
meg fog szabadítani, és legyőzi az ellent.
Itt van a bosszúálló — mondogatják — add magad vissza nekünk és minket neked.
Szabadíts ki annyi országot a barbár iga alól.
Jól tudod, Pannon Koronának voltak a részei ezek,
melyet neked adott ősöd, erényed, maga az Isten;
most is címeredet díszítik ezek mind, József,
Tedd, hogy uralkodópálcádnak részei legyenek mind.
A török persze meghallja nevedet, és megrémül,
Gyalázkodik, és teli szájjal félelmet kelt.
Semmi sem tiltja, használj megfélemlítést. . .
Az ellen félelmét fordítsd javadra.
Mit fogsz elérni jelenléteddel, mikor fegyvereid elhomályosítják a nappalt,
Ha távollétedben, a távoli nevére a török meging.
Mihelyt tehát legyőzöd a népeket, városokat, várakat,
melyek valaha atyáid uralma alatt voltak,
vissza fogod adni a városokat polgáraiknak és telepeseknek.
Győzni fogsz a földön és folytasd győzelmedet a tengeren is.
Adria, mely a Dalmát partokat mossa vízével
A Duna, mely habjával a Fekete-tenger vízéhez siet,
Ezek Magyarország határai, ily ragyogással birtokolták
a királyok; mindkét oldalon tenger volt ahatár.
Ez legyen a gondod, Császár, ha visszafoglaltad a földet.
Add, ami hozzá tartozik, nekünk, a két tengert.
Csak ez és semmi más nem foszthat meg elért dicsőségedtől,
mint ahogy minket sem és jövő országainkat. . .
Menj Boldog, Szövetségeseidtől és kedveseidtől kísérve,
Méltó légy Szövetségeseidhez és Tieidhez.
Méltó legyél magadhoz, ha erényed és Őseidnek erénye
mindig szemed előtt fog lebegni.
Menj, Te Boldog, újra mondom, mérsékeld a háború terhét,
nehogy Téged és veled minket is összetörjön e súly.
Ne csak magadnak élj, hanem nekünk is, ezt ne feledd,
és sorsoddal változik a mi sorsunk is.
És ne térj vissza előbb, mint diadalmasan elleneid legyőzése után
és országaidat szaporítsd meg sok újjal.
És ahogy Hector tette a nagylelkű Achillest híressé
És Turnus Aeneast, azt adja neked a török...
Ahogy kegyesnek, Augusztusnak, Császárnak valóban második
Józsefnek és a haza atyjának neveznek,
később neved lesz: a török megfékezője és legyőzője;
És címeid és tieidnek címei közé ez kerül.*
WAGNER KAROLY ÍRÁSAI
/. Önálló kiadványok:
Analecta Scepusii sacri et profani. I—IV. Posonii 1774—1778.
Collectanea genealogico-historica illustrium Hungáriáé familiarum, quae iam interciderunt.
Tyrnaviae—Budae. 1778—1802.
Diplomatarium comitatus Sarosiensis, Posonii et Cassoviae. 1780.
Epistolae Petri de Warda episcopi Colocensis. Posonii. 1770.
* A vers kézirata: OSZK. Fol. Lat. 446, megjelent a Merkur von Ungarn 1787. 8. Heftjének
borítólapján. A magyar fordítás Horváth Konstantin munkája.
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Oratio de S. Virginis intemerato Conceptu. Tyrnaviae. 1759.
Panegyris D. Ignatio dicta. Tyrnaviae. 1760.
Propemticon Francisco e comitibus Barkotzi, archiep. Strigon. Tyrnaviae. 1763.
Propemticon Josepho II. Augusto in castra discedenti. H. n. É. n. 1778.
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Genealogische Abteilungen der ausgeloschenen Familien Ostrossith von Gyletincz, Imreffy
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De divano
Turcici

imperatoris

Feljegyzés

Török hadtörténet

OSZK
F. L. 446

1

29.

De divano supremi veziri
Turcarum

Feljegyzés

Török hadtörténet

uo.

1

30.

De praecipuis Turcici
Imperii officialibus post
veziri um

Feljegyzés

Török hadtörténet

uo.

2

31.

De secundariis Portae
Ottomanicae officialibus

Feljegyzés

Török hadtörténet

uo.

2

32.

De serralio Turcici imperatoris

Feljegyzés

Török hadtörténet

uo.

2

33.

De supremo
veziri

Feljegyzés

Török hadtörténet

uo.

2

34.

Compendium elegii Ladislai Sennyei

Kivonat

Életrajz

E. K.
G 147/a

1

35.

Compendium elegii Nicolai Vesselényi

Kivonat

Életrajz

E. K.
G 147/a

4

36.

Declaratio jurium et privilegiorum monialium
Ord. S. Clarae in Hungária

Feljegyzés

Rendtörténet

OSZK
F. L. 2047

30

37.

Deductio genealogica
exstinctae familiae Banfi
de Thallocz

Feljegyzés

Családtörténet

OSZK
F. L. 446

2

Jelleg

geographica

historicoecle-

Turcarum

Tartalom

Lelőhely

259
55

258

Sorszám

Oldalszám

Сím

Jelleg

38.

Deductio genealogica exstinctae familiae Zólyomi
de Albes

Feljegyzés

Családtörténet

OSZK
F . L. 446

1

39.

Deductio generis de Aba

Feljegyzés

Családtörténet

E. K.
G 147/a

9

40.

Descriptio comitatus
Sáros

Helytörténet

OSZK
F. L. 3177

26-

41.

Disquisitio
Bronchensi
vensi

de Bánata
et Krucho-

Kivonat

Helytörténet

OSZK
F. L. 446

1

42.

Dissertatio de Cumania
veteri hodiernam MoldaviamValachiam Podoliam
et Bessarabiam in se continentia.

Gyűjtés

Kúnország

OSZK
F. L. 3203

23

43.

Dissertatio de veteribus
et modernis Regni Hungáriáé comitibus

Feljegyzés

Közigazgatástörténet

OSZK
Q. L. 433

87

44.

Elégia Fransisci Kalotai
episcopi Magnovaradiensis

Feljegyzés

Életrajz

OSZK
F. L. 446

2

45.

Elégia honori Joannis
comitis de Rewa cum
Scepus. episcopus inauguratetur inscripta

Feljegyzés

Életrajz

OSZK
F. L. 446

2

46.

Ephemerides incerti cujuspiar medici inscriptae
ephemeridibus Joannis
Stoefleri Justingensis,
quae impressae sunt Tubingae anno 1533.

Kivonat

Művelődéstörténeti
adatok

E. K.
G 147/a

6

47.

Ephemerides, quas Nicolaus Olahus archiepiscopus Strigoniensis Ephemeridibus Astronomicis
Petri Pitati Veronensis
anno 1552 impressis sua
manu inscripsit.

Kivonat

Művelődéstörténeti
adatok

E. K.
G 147/a

8

48.

Ex Annalium Camalduliensium tomo VIII. authoribus Johanne Benedicto
Mittarelli abbate et Anselmo Castadini.

Kivonat

Rendtörténet

E. K.
G 147/a

2

49.

Ex Annuis Collegii
Tyrnaviensis

Kivonat

Művelődéstörténeti
adatok

E. K.
G 147/a

2

50.

Ex diario
vodszki

Zá-

Kivonat

Családtörténet

E. K.
G 147/a

10

51.

Ex Joannis Schmidt, História S. J. Provinciáé Bohemiae

Kivonat

Rendtörténet

E К
G 147/a

2

Georgii

Gyűjtés

Tartalom

Lelőhely

345

Oldalszám

Sorszám

Cím

52.

Ex manifesto Stephani
Bochkay anno 1604.

Kivonat

Politikai történet

E. K.
G 147/a

1

53.

Excerpta ex Annalibus
Austro-Clara Vallensibus

Kivonat

Magyar vonatkozású
adatok

E. K.
G 147/a

15

54.

Excerpta ex Chronico
qua Germania erant, in
Joachimi Leibitzeri et
Latinum traducta

Magyar vonatkozású
adatok

G 147/a

32

55.

Excerpta ex diario Melchioris Genersich Leutschoviensis

Kivonat

Helytörténet

E. K.
G 147/a

2

56.

Excerpta Historica

Kivonat

Magyar vonatkozású
adatok

OSZK
F. L. 895

7

57.

Excerpta Hungarica ex
Stanislai Okolski Orbis
Poloni tomo I.

Kivonat

Családtörténet

E. K.
G 147/a

13

58.

Excerpta minora historico-Hungarica

Kivonat

Magyar vonatkozású
adatok

OSZK
F. L. 445

87

59.

Extract us variorum diplomatum uti appares ex
Archivo aeppi Strigoniensis

Gyűjtés

Oklevelek (XIII—
XVIII. sz.)

E. K.
G 147/a

3

^O.

Genealógiáé

Gyűjtés

Családtörténet

E. К
G 147/a

6

61.

História chronologica
Scepusii et praepositorum
capitularium ab anno
1072—1762.

Gyűjtés
Gyűjtés

Egyháztörténet

OSZK
F. L. 433

126

62.

História derutae

Sowar

Feljegyzés

Helytörténet

OSZK
F. L. 446

2

63.

História
Beczkó

desertae

arcis

Feljegyzés

Helytörténet

OSZK
F . L. 446

2

64.

História desertae
Makovicza

arcis

Feljegyzés

Helytörténet

OSZK
F . L. 446

2

65.

História desertae Scepusiensis

Feljegyzés

Helytörténet

OSZK
F . L. 446

2

66.

História
Sáros

arcis

Feljegyzés

Helytörténet

OSZK
F . L. 446

2

67.

In Kollarium cum Herostrato computum ita
nonnemo Posonii. 1764.

Gúny vers

Politikai történet

E. K.
G 147/a

1

68.

Iter literarium Buda Cassoviam susceptum mense
Septembri anni 1779.

Feljegyzés

Útinapló

E/K.
G 147/a

33

ruinatae

Jelleg

Kivonat

Tartalom

Lelőhely

Sorszám

Cím

Jelleg

Tartalom

Lelőhely

Oldalszám

69.

Johannis Thurnschwamb
factoris Fuggeriani in
montanis Neosliensibus
connotatio eorum quae
in d o m o Neosoliensi Mitterhaus dicta ас in Regno
Hungáriáé memorabiliora
audier unt ad annum 1563.

Kivonat

Gazdaságtörténet

E. K.
G 147/a

21

70.

Libri per Hungaros durantibus moribus contra
Austriacos Imperatores
publicati

Kivonat

Politikai történet

E. K.
G 147/a

5

71.

Libri vario idiomate
Bartphae sec. XVI. et
XVII. impressi ac Caroli
Wagner e S. J. curis digesti

Gyűjtés

Könyvkatalógus

Székesfehérvári Megyei Könyvtár
R 161

3

72.

Magistri tavernicorum
regalium ex diplomatibus
ac vetustis monumentis
eruti et ordine chronologico digesti

Gyűjtés

Közigazgatástörténet

OSZK
F . L. 446

9

73.

Memorabilia urbis Cibinensis ab anno 1461 ad
1679.

Gyűjtés

Várostörténet

OSZK
F. L. 358

16

74.

Notitia historica praepositurae S. Nicolai de
Miske.

Gyűjtés

Rendtörténet

OSZK
F . L. 446

1

75.

Nova divisio Transilvaniae

Kivonat

Helytörténet

E. K.
G 147/a

1

76.

Ode nomine Domus Presbyteralis Scepus oblata
novo eppo Joanni comiti
Reva

Vers

Egyháztörténet

OSZK
F . L. 446

1

77.

Pincernarum regalium
magistri per Hungáriám

Gyűjtés

Közigazgatástörténet

OSZK
F. L. 446

8

78.

Praelati, barones, inclyti
Regni Hungáriáé ex subscriptionibus diplomatum
chronologice recensiti.

Gyűjtés

Közigazgatástörténet

OSZK
F. L. 4605

51

79.

Praepositi
Jaszovienses et Leleszienses

Gyűjtés

Rendtörténet

OSZK
Q. L. 1108

194

80.

Praelati, barones, magnates, officiales, praepositi,
abbates Regni Hungáriáé
diplomatibus ab anno
1001—1748 subscripti.

Gyűjtés

Közigazgatástörténet

OSZK
F. L. 1397

282

81.

Promotiones et mortes
illustrium virorum ex MS.
(1739—1748)

Gyűjtés

Életrajz

E. K.
G 147/a

3
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iorzám

Jelleg

Cím

Tartalom

Lelőhely

Oldalszám

82.

Propemticon Josephi II.
in Castra discedere paranti 1788. aug. 11.

Vers

Politikai történet

OSZK
F. L. 446

3

83.

Repartitio regni Hungáriáé in 10. districtus cum
denominatione commissariorum et eorum habitationis 1000 facta anno
1785.

Kivonat

Közigazgatástörténet

E. K.
G 147/a

3

84.

Sacrae R. Hungáriáé provinciarum Coronae jura
et vicissitudines

Kivonat

Közigazgatástörténet

OSZK
F. L. 1084

85.

Samuelis Székely de Dóba
eruditae adnotationes veteris libris inspersae

Kivonat

M űvelődéstörténet

E. K.
G 147/a

14

86.

Scriptores orationum et
carminum funebrium item
epitaphiorum

Gyűjtés

Életrajz

OSZK
F. L. 13

23

87.

Series banorum Illyrici
excrepta ex Balhasare
Kerchelich canonicoZagrabiensi.

Kivonat

Közigazgatástörténet

E. K.
G 147/a

7

88.

Series fundationis
praepositis

Rendtörténet

E. K.
G 147/a

7

89.

Servitura pro Chartusianis ex eodem Philippo
Bonnano

Kivonat

Rendtörténet

E. K.
G 147/a

1

90.

Servitura pro Cruciferis
S. Antonii de Darócz in
Scepusio

Kivonat

Rend történet

E. K,

S

91.

Servitura pro praepositis
Landekiensibus in Scepusio

Kivonat

Rendtörténet

E. K.
G 147/a

1

92.

Sigismundi Tordae ephemerides, quae ephemeridibus Nicolai Simi Mathei
Bononiensis anno
MDLIIII Venetiis impressis sua manu in scripsit

Kivonat

Művelődés és politikai
történet

E. K.
G 147/a

13

93.

Succincta biographia Antonii Caraffa

Feljegyzés

Életrajz

OSZK
F. L. 446

1

94.

Succincta
biographia
Dessőfi de Csernek generalis campi mereschalli
Locumtenentis et unius
legionis equestri Hungaricae colonelli.

Feljegyzés

Életrajz

U. 0.

1
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cum

139

Sorszám

Cím

Tartalom

Jelleg

Lelőhely

Oldalszám

95.

Succincta biographia Ladislai Cháky de Keresztszegh judicis Curiae Regiae

Feljegyzés

Életrajz

u. o.

1

96.

Succincta notitia sublatae praepositurae S. Joannis Bapt. de Jászó
Ordinis Praemonstrat.

Feljegyzés

Rendtörténet

uo.

1

97.

Syllabus regentum, historicorum, domus et professorum publicorum et
eorum auctorum enumeratio, qui sub Anonymo
et qualia opera ediderunt.

Feljegyzés

Rendtörténet

OSZK
F. L. 2048

36

98.

Tabulae genealogicae

Gyűjtés

Családtörténet

OSZK
F. L. 226

61

99.

Tabulae genealogicae familiarum Hungáriáé

Gyűjtés

Családtörténet

OSZK
F. L. 225

338

100.

Tabulae illustrissimi
L. D . Keller a Georgio
Pray SJ. partim correctae
partim locupletatae

Kivonat

Közigazgatástörténet

E. K.
G 147/a

59

101.

Tibiscus seu fluvii huj us
in Hungária memorabilis
et amnium rivorumque,
quos recipit, multorum
brevis expositio.

Feljegyzés

Helytörténet

OSZK
Q. L. 283

91

102.

Varia anecdotae
garicae

Hun-

Gyűjtés

Politikai történet

OSZK
F. L. 446

1

103.

Variae comites
ricae

Hunga-

Gyűjtés

Közigazgatástörténet

E. K.
G 147/a

8

KÁROLY WAGNER UND DIE BÉL'SCHE SCHULE
(Zusammenfassung)
Die Geschichte der ungarischen Geschichtsschreibung betrachtet Károly Wagner als ein
Mitglied der spätesten Generation der Schule der jesuitischen Historiker. Aus der Korrespondenz
und den hinterlassenen Manusskripten Wagners ist es offensichtlich, dass er, obwohl ein Jesuit,
die Fortsetzung der Tätigkeit von Mátyás Bél sich zur Aufgabe machte.
Der persönliche Charakter des Historiker-Unternehmens, die Akzeptierung der Bél'schen
Konzeption, das stete Zusammenwirken mit protestantischen Gelehrten und solchen von anderer
Weltanschauung, die breite gesellschaftliche Unterstützung der Publikationen zeigen unmissverständlich, dass die Zeichen der Zeitwende auch bei den jesuitischen Gelehrten in der Mitte des XVIII.
Jahrhunderts aufzufinden sind: Sie sind auf den Gebieten der Literatur, der Geschichte, der Philosphie und der Naturwissenschaften zu sehen. Die jesuitischen Gelehrten führten keinen offenen
Bruch mit dem Bildungsideal ihres Ordens herbei, sondern wurden, wie viele ihrer weltlichen Zeit-
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genossen, mit vielen Widersprüchen belastet, doch zu aktiven Teilnehmern des Beginnenden Prozesses der ungarischen Aufklärung.
Auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft ist diese Betrachtungsweise die im Wirken von
Károly Wagner kennzeichnet ist zu jener Zeit noch gar nicht allgemein gewesen so verdient seine
Person eine besondere Beachtung.
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TOLDY FERENC ÉS TUDOMÁNYOS KÖZÉLETÜNK
1849—1860
(Adalékok

az abszolutizmus

korának

művelődéstörténetéhez)

T Ó T H ANDRÁS

Az abszolutizmus kora a magyar történetírásnak mindig elhanyagolt területe volt. Jóllehet a haladó magyar historiográfia és forrásfeltárás jelentős
eredményeket ért el ezen a téren is, a korszakról még mindig nem rendelkezünk
tudományos igényű, alapos szintézissel. Különösen sok a tennivalónk művelődéstörténeti vonatkozásban. Nagy magyar irodalomtörténetünk megfelelő kötete
a tudományág szűkebb szempontjain messze túltekintő, átfogó képet nyújtott; filozófiatörténeti szakirodalmunkat értékes megállapításokkal -gazdagították Mátrai László tanulmányai, 1 azonban művelődésünk — különösen művelődési közintézményeink — történetének feltárása, szerves beillesztése az egyetemes történeti fejlődésbe még hátra van. Nincs modern szemléletű története р. о, a Magyar Tudományos Akadémiának, legrégibb egyetemünknek, tudományos könyvtárainknak, oktatásügyünknek.
Ami Toldy Ferenc személyét illeti: fél évszázada nem jelent meg róla öszszefoglaló életrajz. Korábbi biográfiái terjedelemben és szemléletmódban alig
lépték túl a bölcsészdoktori értekezés szintjét. Tudomány- és művelődéstörténeti
értékelése terén — az utolsó évek pár jubiláris, ill. szűkebbre szabott irodalomtörténeti tanulmányát kivéve — a szempontok alig változtak: ma is csupán mint
irodalomtörténész áll előttünk alakja.2
Abszolutizmuskori művelődéspolitikai szerepének vizsgálata során — sok
esetben küzdve az előtanulmányok hiányából eredő nehézségekkel — részben a
kor művelődéstörténeti képét, részben a személyéről kialakult szemléletet óhaj1
Mátrai László: A magyar filozófiai és társadalmi gondolkodás története 1849—1867
közt. Bp., (1958.) Műv. Min. 14 1. (soksz.) — Uő.: A „doktrinerek", a marxizmus első magyarországi ellenfelei. =
Magyar Filozófiai Szemle 1959. 3—4. sz. 281—293. 1. — Korábbi
tanulmánya: A szellemi tudományok. =
Magyar művelődéstörténet. (Szerk. Domanovszky
Sándor) V. kötet. Az új Magyarország. Bp., é. n. 393—410. 1.
2
Korábbi életrajzai: Zólyomi Lajos: Toldy Ferenc életrajza. Pozsony, 1883. — Kunfi
Zsigmond: Toldy Ferenc. Bp. 1903. Klny. Irodalomtörténeti Közlemények. — Kuncz Aladár:
Toldy Ferenc. Bp., 1907. (A korábbiak közül egyedül ő mutatott rá pár szóban az Üj Magyar
Múzeum s általában Toldy ekorbeli működésének jelentőségére.) — Munkásságának könyvészetet összeállította Greguss Ágost: 1821—1871. Toldy Ferenc félszázados irodalmi munkássága.
Pest, 1871. [6261 cím!] — Az 1872—75 évekre adatokat nyújt Szinnyei József: Magyar írók
élete és munkái. XIV. kötet. Bp., 1914. — Ujabb méltatói közül megemlítendők Bérezik Árpád: Toldy és Gervinus. = Filológiai Közlöny 1958. 3—4. sz. 462—470. 1.; Brisits Frigyes:
Toldy Ferenctől Gyulai Pálig. (Adalékok egy irodalomtörténeti korszakhoz.) — Irodalomtörténet 1958. 3—4. sz. 374—388. L; — Antall József: Toldy Ferenc két arca. A diétetika és
az irodalomtörténet tanára. = Természettudományi Közlöny 1966. 5. sz. 227—230. I.
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tottuk teljesebbé tenni, s kiegészíteni általános szempontokból sem jelentéktelen
elemekkel. Erre jó alkalmat nyújtott tudományos közéletünkben tudatosan és lelkesen vállalt aktív szerepe, egyéniségének komplex, erényekkel és hibákkal telített jellege, — nemkülönben az eddig ismeretlen, ill. csupán más szempontok szerint hasznosított levél- és kézirattári forrásanyag feltárása.
Túlságosan nagy, az adott kereteket messze túlhaladó vállalkozás lenne,
ha életművének (akár csak az adott korszakon belüli) teljes ábrázolására törekednénk. Ezért mellőztük irodalomtörténeti, (akadémiai és egyetemi) könyvtárigazgatói — más forrásokból már alaposabban ismert — tevékenységének ismertetését, és csupán tudományos szervezői, ill. szerkesztői munkájával kívánunk
foglalkozni, — későbbre, a későbbiekre hagyva a kép kiegészítését, színezését,
időbeli kiterjesztését.
Kétségtelen, hogy Toldy Ferenc csupán egyike a kor kiemelkedő tudósainak, művelődéspolitikusainak; elég, ha csupán Szalay László, Kemény Zsigmond, Szontagh Gusztáv, Mikó Imre neveit említjük a korszak nagyjai közül.
Szereplésével azonban két okból érdemes külön is foglalkoznunk. Egyrészt, mert
egyiké volt kora legtipikusabb alakjainak, másrészt, mert munkálkodási köre
szinte az egész tudományos közéletet átfogta. Mint akadémiai titkár, egyetemi
tanár, szerkesztő, forrásközlő és könyvtárigazgató az egész felett rendelkezett
áttekintéssel, — és nem kicsiny hatással.
Végigélte és végigdolgozta a magyar történelem viharos, fejlődő fél évszázadát a reformkortól az új államforma megszületéséig. Pályája kezdetén a
magyarság politikai és művelődési létéért megindított küzdelemben — sok más
társához hasonlóan — a német származású Schedel is a magyar művelődés
őszinte harcosává szegődött. Érett férfikorában az abszolutizmus évei alatt
ugyanebben a küzdelemben kellett más formák, súlyosabb körülmények között
részt vennie. Utolsó éveiben pedig még tanúja lehetett a kompromisszum-szülte
új magyar államiság első, tapogatódzó, irányt kereső korszakának. Céhrendszer
és gyáripar, jobbágyság és agrárproletariátus, Kazinczy és Vajda János — ezek
azok a határkövek, melyek pályáját megszabták.
Nem volt forradalmár egyéniség. A mellette elsuhanó, forradalmi viharokkal terhes évek alapjában nem változtatták meg világnézetét. Életművének
egyik modern elemzője3 érdekesen mutat rá felfogásának nagyjából egysíkú,
részleteiben azonban igen bonyolult fejlődésére. Toldy a történelmi fejlődésben
nem látta meg a társadalmi, az osztály-elemeket. Távol állt tőle mind a köznemesi, mind a népi társadalomszemlélet. Ideológiája azé a polgári-honoratior
rétegé, mely a szellemi és tudományos elitet tartotta a társadalom egyetlen vezetésre jogosult rétegének, mely a történelemben elsősorban a művelődéstörténeti
elemet látja, mely mint ilyen mentes minden emphasistól, „konformista, jorradalmiságnélküli." Felfelé inkább, — a tömeghez, a néphez soha nem találta meg
az utat. így a társadalmi valósághoz való viszonya terén helytelen ösvényre
tévedt.
Konformista felfogása természetesen alakított ki benne egy oly önvéle3

Halász Előd: Vörösmarty és Toldy. Szeged, 1956. Irodalomtörténeti Dolgozatok 1.
(Klny. Tiszatáj 1956. (I.) 5—6. sz.)
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tője a korábbi „bene vixit. . ." felfogásnak, azonban az adott körülmények
között a jelszó ha nem is a harcos küzdelemnek, de a le nem küzdhető szellemi
ellenállásnak is jelszava volt. Számos közéleti funkciója lehetővé tette Toldynak, hogy a jelszó megvalósításához azon a területen lásson hozzá, ahol ez a
legkisebb feltűnést keltette: a könyvtárin. A könyvtáron lakás munkahellyé
való átalakítása során már 1849 végén külön folyóirat-olvasótermet létesített.
Az egyetemi tanács Toldy szellemében helyesen értelmezte a folyóiratolvasóval
kapcsolatos elképzelést, amikor körlevelében célját abban határozta meg, hogy
más társadalmi osztályok ún. kaszinóihoz hasonlóan azonos élethivatása és
műveltségű férfiak baráti együttlétének, a kollegiális szellem ápolásának és a
megértésnek tűzhelyévé váljék, s hozzájáruljon a pesti életforma kellemesebbé
tételéhez.10 Így lett az Egyetemi Könyvtár folyóiratolvasója az ország első
tudós-kaszinója.
Az olvasóterem létesítése időben körülbelül egybeesett azokkal a baráti találkozókkal, melyek — többnyire Toldy lakásán — lehetővé tették az Akadémia működésének újbóli, bár korlátozott mérvű megindítását és az Új Magyar
Múzeum („egyszersmind a Magyar Academia közlönye") megjelenését. Ez a
baráti társaság az akkori tudományos világ legkiválóbb pesti képviselőit foglalta magába: Reguly Antal, Hunfalvy Pál, Wenzel Gusztáv, Szontagh Gusztáv,
Repeczky János, Lugossy József, Lukács Móric, Jerney János, Érdy János a
maguk szakmájában valamennyien minőséget jelentettek. A kör később, a személyes érintkezés lehetőségének bővülésével együtt nőtt, így p. o. Toldynak e
korban legjobb barátjával, Kazinczy Gáborral, Csengery Antallal és másokkal.
E baráti kör tagjainak alapjában konzervatív filozófiai, politikai és tudományos felfogása természetesen nem mindenben egyezett. Egyben azonban megegyeztek, s ez felelősségérzetük volt a bukás nehéz óráin éppen túlhaladó, iránymutatás nélkül bukdácsoló magyar szellemi élet iránt. A politikától nem csupán
óvatosságból, de tudatosan maradtak távol; mint Hetényi írta Toldynak: „most
látni át eredeti alkatunk azon bölcs szabályát, melly minket Musafiakat a politicába avatkozástól tilta. Mi szövetsége van Krisztusnak Beliállal? A tudomány, mint Hlyen, a művészettel, fenségesb, mint minden szenvedélyességre
hajló, főleg hírlapi politica . . "n Viszont határozottan vallották Toldynak még
1848-ban megfogalmazott tételét: „minden egyéb felsőség ingatag, csak a szellemé biztos és maradandó. Ezt kell fenntartanunk, ezt egész erővel nevelnünk
és biztosítanunk. Ebben nemzetünk jövője és semmi egyébben."12
Ezt a felfogást leghatározottabban Toldy képviselte; ő volt az, aki szinte
hihetetlen munkabírással, napi 14—15 óra tudományos munka mellett mozgósított, szervezett ennek a művelődéspolitikai alapelvnek érdekében. Először az
Akadémia új életre keltése terén indították meg a szervezett tevékenységet.
A baráti kör házi összejövetelei már amúgy is akadémiai osztály ülésként
számítottak. Mint Gyulai Pál mondta 1876-ban, Toldy felett mondott emlékbeszédében: „ .. . a katonai önkény dühöngései közepette egy üldözött val10
11
12

Tóth, Toldy II. 463.
MTA. Mss. M. irod. lev. 4r. 69. Hetényi János Toldy Ferencnek.
Kuncz Aladár i. m. 65. 1.
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is! Hogy így legyen, megérdemelte. Mi pedig it. i. a tudomány emberei] dolgozzunk rejtekben a jövendőnek, habár a jelen ignorálja is iparkodásainkat."s
Felfogása az „inter arma silent Musae" (a fegyverek közt hallgatnak a múzsák) kényszerűségének a „bene vixit, qui bene latuit" (jól élt, ki jól rejtezett)
harcosnak nem mondható elvével való ötvöződése.
Nyílt színvallásra kényszerült azonban a legkritikusabb korszakban, a
függetlenségi nyilatkozat proklamálása után, amikor a független magyar állam mellett való testületi és egyéni nyilatkozattétel elvileg előfeltétele volt
a közfunkcióban való megmaradásnak. Az Akadémia 1849. június 4-i ülésén,
miniszteri rendeletre előterjesztett hódoló iratot Döbrentei Gábor, Toldy Ferenc és Hanák János egyetemi könyvtáros szerkesztette.9 Ez volt az egész
időszak alatt az egyetlen politikai természetű megnyilatkozása, amelyet hamarosan követett a kormány távozása.

A szabadságharc bukása az értelmiséget, a régi középnemesi és honoratiorréteget érintette a legsúlyosabban. Sokan maradtak a csatatéren, számosan választották — a forradalmi szemléletű vezetők többsége — az emigráció útját.
Az itthonmaradottak közt széles rendet vágott a katonai és politikai önkény.
Vonatkozik ez elsősorban a politikusokra, kevésbé a tudomány embereire. Ez
utóbbiak általában távol álltak a politikai arénától, kisebb mértékben kompromittálták magukat. Az első hónapokban még így is kevesen kezdték meg az
irodalmi közélet újrateremtését célzó munkát; elsőnek köztük Toldy Ferenc,
a szerkesztő Nagy Ignác, ill. Szilágyi Sándor, Erdélyi János és Vahot Imre.
Toldy számára a szabadságharc bukása nem jelentett meglepetést. Lényeges világnézeti változásnak sem kellett tehát benne végbemennie ahhoz, hogy
az új helyzethez alkalmazkodni tudjon. Az elnyomás éveiben viszont elmélyült, kifinomult a magyarság iránti felelősségérzete. 1848 előtt már jóformán
félretolta őt a forradalmasán rohanó korszak. Ezzel szemben 1849-ben a honmaradottak közül szinte az első volt, aki felismerte az akkor egyedül járható
tudomány- és irodalompolitikai utat.
„Peragit tranquilla potestas, quae violenta nequit" (csendben véghezviszi
n. hatalom mindazt, amire erőhatalommal nem képes) — Claudianusnak e szavait
választotta Toldy tudománypolitikai jelszavaként, amikor új folyóiratának,
az Üj Magyar Múzeumnak első számával 1850 végén a nyilvánosság előtt jelentkezett. E jelmondat — melyben a „hatalom" nem csupán a politikait, hanem
a szellem és a tudomány hatalmát is jelenti — folytatása, természetes kiegészí8
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (a továbbiakban: OSzK. Mss.) Levelestár.
Toldy Ferenc Bitnitz Lajosnak.
9
Angyal i. h. és Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár és a magyar tudományos élet
1849—1876. = Tanulmányok Budapest Múltjából X I I . köt. 1957. (a továbbiakban: Tóth,
Toldy II.) 462—463. 1. Könyvtárigazgatói tevékenységéről 1. még Tóth András: A pesti Egyetemi Könyvtár a modern fejlődés útján. (Toldy Ferenc igazgatásának első évei 1843—1849.)
= Tanulmányok Budapest Múltjából XI. köt. (A továbbiakban: Tóth I.) és но.: Haladás és
reakció küzdelme a budapesti Egyetemi Könyvtár új épülete körül. =
Magyar Könyvszemle
1955. 1—2. sz.
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ményt, mely szerint 6 magát pártatlannak, a konzervatív és haladó tábor között
és felett állónak érezte, jóllehet a tudományos kutatás és a kortársak véleménye
szerint ez nem felelt meg teljes mértékben a való helyzetnek. „ . . . nem úgy készültem, hogy e zászlók bármelyikének használhassak. A jelen kevés örömet ad:
én a múltban keresem jelenem örömeit, s abból olvasom ki egy szebb jövő reményeit . . . Én a jót s szépet minden párt embereiben egyiránt szeretem s hazafiúi
örömmel szedem együvé azon elemeket, mikből szép, mikből dicső képét állíthassam elő a magyar szellemnek" — írja egy feljegyzésében.4
Mint irodalompolitikus, tudós, tudományszervező, professzor és könyvtáros már a reformkorban sokat alkotott; tevékenysége során mindvégig azonos elvek vezették. Lényegileg nem követte a kor fejlődését, mindvégig az maradt, aki volt: a német származású, jozefinista-világpolgár postamesternek és
a magyar nemességet nyert neves német mérnök Bécsben nevelkedett, irodalmi
hajlandóságú leányának magyarrá vált honoratior-polgár fia, aki hirdeti az
irodalom és tudomány nemzetformáló erejét (ez tartja távol a kozmopolitizmustól), aki vallja a tudományos gondolkodás kizárólagos értékét, de aki sem
az irodalom, sem a filozófia területén nem vállalja a forradalmi úttal járó következményeket: már reformkori tevékenységét is a „megfontolás" és „kiegyenlítés jellemezte.5 Munkálkodását azonban — s ezt ellenfelei is elismerték —
mindég a vélt legnemesebb cél érdekében fejtette ki.
Szabadságharcunk kritikus korszakában sem tért el korábbi álláspontjától. Majdnem teljesen visszavonult a közszerepléstől, erőit részben a két
könyvtár épségbentartására és a vezetés nélkül maradt Akadémia ügyeinek intézésére fordította. 6 A márciusi események azonban még az ő óvatosságát, rideg
realizmusát is megrázták. Március 20-án, amikor a forradalmi ifjúság benyomult az Akadémia addig zárt, csupán a tudósok és meghívott vendégek számára
fenntartott termeibe, titoknoki beszédében fejezte ki örömét „hazánk politikai
viszonyainak gyors és szerencsés alakulása felett." A márciusi események
után bevonták a kodifikációs munkálatokba, részt vett a sajtótörvény és a
nemzeti közlevéltárról szóló javaslat kidolgozásában.7 Ez a tevékenysége azonban nem lehetett ínyére: már 1848 májusában — amikor az új államszervezet
kialakításának kérdései még korántsem voltak lezártnak tekinthetők — így
írt egyik levelében: „Közbe jöttek országos események, és sem a Társaságnak
ít. i. a Magyar Tudós Társaságnak! azóta ülése, sem nekem lelki nyugodalmam
nem volt, milyent a tudományos ügyekkel foglalkozás kíván . . . Nehéz időket
élt immár a magyar; tán átvergődik szerencsésen az átmenet e veszélyes korán
4
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára (a továbbiakban: MTA
Mss.) Tört. 4r. 24. Feljegyzése a Desewffy Aurélról tartandó emlékbeszéddel kapcsolatban. —Pártatlanságát vitatja p. o. Szalay László a Pesti Hírlap 1847/964. sz.-ban írt recenzióban.
5
OL. Htt. Lit. pol. 1843. f. 11. p. 10a., amikor a felsőbb szervek megköszönik taktikus
országgyűlési cenzori munkáját.
6
Toldy Ferenc titoknoki búcsúbeszédei 1861, dec. 21—22. (összes művei VI. köt.
195—1981. 1.) „ . . . nem beszélhetem el még most, mint intéztem nehéz két évben 48 és 49-ben,
egészen magamra hagyatva, az Akadémia dolgait, felhatalmazásomat egyedül az időtől és a.
kényes viszonyoktól vévén."
7
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lás apostolaként titokban gyűjtötte össze szállásán az akadémia tagjait, hogy
folytassák a megszakadt munkásságot."13 S nem minden eredmény nélkül, —
pedig a feladat nem volt kicsiny. Az Akadémia kezdetben gyanús volt a felsőbb szervek előtt, s ez a gyanú elsősorban Toldy személyéhez kapcsolódott, a
szabadságharc alatti tevékenysége miatt. 1850 elején ennek ellenére — vagy talán éppen ezért? — a felsőbb szervek utasítására összehívott belső igazolóbizottság (melynek Toldy is tagja volt) nem mutatkozott hajlandónak kizáró határozatok meghozatalára. Ugyanekkortájt jelent meg az elnöki tisztet betöltő
Teleki József körlevele (Toldy fogalmazásában),14 mely felhívta a tagok figyelmét: annak ellenére, hogy az Akadémia nem tudja munkálkodását folytatni,
a tagoknak kötelessége irodalmi tevékenységükkel előmozdítani „a magyar
jaj nemesebb kiművelését". A Gyulai Pál által később a „Tár saséletünk"-btn
megfogalmazott kettős i-génynek „műveltség" és nemzetiség iránt itt láthatjuk
egyik korai jelentkezését. A körlevél nem tűzött ki határozott pályatételeket, csupán jelezte a legfontosabb kutatási területeket. Ezek: a történettudományban a forrásanyag felkutatása és számbavétele („ . . . megjő ideje a felhasználhatásnak . . ."), a természettudományok területén az ország „termé szetirati
megismerése", tehát itt is a feltáró tevékenység. A zárszó önfeláldozásra szólítja
fel a tagokat, mivel „e téren fogunk élni, s élni nyelvünk és azon míveltség által, melyet nemzeti nyelvünkön
terjesztünk."
A politikai nehézségek elhárítása, ill. két nappal Haynau bukása után,
1850. június 10-én összeülhetett az Akadémia első kisgyűlése. Andrássy György
másodelnök megnyitó szavaiban biztosította a kormányzatot, hogy a testület
csupán tudományos kérdésekkel, az alapítványlevelek szellemében „csendesen
és' ártatlanul" fog működni.15 Így az Új Magyar Múzeum első számában Toldy
már bővebben adhatott számot az Akadémia helyzetéről, és tűzhette ki a feladatokat. Jelezte, hogy az akadémiák általános funkcióin (válogatott erők öszszefogása, segédeszközök előteremtése, nagyobb vállalkozások létrehozatala,
jutalmazások, újszerű területek új módszerekkel való vizsgálata) túlmenően a
magyar Akadémiának különleges nyelvművelési és tudománynépszerűsítő feladata is van. A feladatok ellátásában nehézséget jelent a sajtó teljes „szabadtalansága", a könyvtár fejletlensége s a matematikai és természettudományok
hazánkban általában elmaradott állapota.10 Mindezek ellenére az Akadémia
munkája rendszeressé vált. Nagy-, ill. közgyűlés tartására ugyan nem sikerült
engedélyt kapni, azonban az osztálygyűlések és kisgyűlések biztosították az
új tudományos eredmények nyilvánosságát, a magyar tudományos élet kontinuitását. 1851 júniusában Toldy bizonyos elégtétellel írta a jogász Szlemenics
Pálnak, hogy bár az Akadémia anyagi erői csekélyek, „de tagjai szorgalmasan
működnek s az acad. ülésekben gyakorlott eszmecsere egyik fő vigasztalásunk
az idők súlya alatt."11
13
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1850 végére elhárultak a lét- nemlét problémái az Akadémia feje felől s
ezt nagymértékben Toldynak, illetve annak lehetett köszönni, hogy Toldy
tisztázta magát a politikai gyanakvás alól. Kétségtelen, hogy az Akadémia vezetőségének a továbbiak során is kellett engedményeket tennie, ezek azonban
inkább formai jellegűek voltak s nem befolyásolták a lényeget: azt ti., hogy az
Akadémia az elnyomás évei alatt is működött, s fenntartotta a nemzeti nyelv és
tudomány iránti érdeklődést. Toldy maga is minden alkalmat megragadott,
hogy ezt az érdeklődést fokozza. Az Új Magyar Múzeumban rendszeresen és
részletesen beszámolt az ülésekről. A Magyar Sajtóban 1855—56-ban Philomusos álnéven írt Keddi levelek с tudományos beszámolói kevés kivétellel akadémiai kérdésekkel foglalkoznak, s nem csupán az ülések lefolyását ismertetik,
hanem a legfontosabb elvi kérdéseket is. Ezek között az ötvenes évek közepén
a fizetéses akadémiai tagság kérdése volt tudománypolitikai szempontból a legjelentősebb. Toldy a nyilvánosság előtt vitatta meg az irodalmi függetlenségnek ezt a politikailag sem érdektelen kényes kérdését.18 Toldy komolyan vette
a fizetéses tagsággal járó tudományos kötelezettségeket, s igyekezett az akadémikusokat ezek megtartására szorítani; 1856-ban például írásban szólította fel
többőjüket tudományos tevékenységük rendszeressé tételére.19
Titkári megnyilatkozásai arra mutatnak, hogy az Akadémia szerepét már
nem a tudományos elit Tart pour l'art működésében látta. Tisztában volt azzal,
hogy az akadémiának közművelődési szerepe is van. Felfogása azonban — melyet az 1855. június 25-i első közgyűlésen, Eötvöshöz intézett üdvözlő beszédében fejtett ki — ezen a téren sem volt vulgáris: csupán a tudományos alapra
építhető fel „a nép okulását és művelődését" szolgáló tudomány-népszerűsítő
irodalom.20 Komoly támogatást kapott Toldy ezen a téren Fáy Andrástól, aki
a sajtó nyilvánossága előtt emelt szót az akadémia ügyében. Fáy a kérdést a
kapitalista jellegű polgárosodás egyre erősödő igénye nézőpontjából szemlélte.
Ezt megmagyarázza az ötvenes évek gazdasági fejlődése: ekkor következett be
— nagyrészt az agrárkonjunktúra hatására — a legfontosabb vasúti fővonalak
építése, a magyar vasúthálózat közvetlen összekapcsolása a trieszti tengeri kikötővel, az első fővárosi nagy malmok létesítése. Fáy jelezte, hogy az új gazdasági viszonyokhoz való alkalmazkodás az adott politikai viszonyok között
nem mehet simán: a társadalom az új életformából egyelőre a lényeget nem,
csupán a külszínt, az „élvezed mámort" vette át. Ez érdektelenséget, felületes
tudásrendszert eredményezett. Az irodalom pedig — ahelyett, hogy minőségre,
javításra törekedne — kiszolgálja, követi a színvonal süllyedését. A Fáy által
szemléletesen „szépliter-atúrai és művészeti dessert"-neky „világfájdalmas nyögés"-пек társadalmi okai voltak: az elnyomás éveiben ez a stílus felelt meg legjobban a közhangulatnak; a felsőbbségnek viszont határozottan kedvére volt
ez a fejlődés, mely megakadályozta a közérdeklődésnek politikai szempontból
veszélyesebb irányba való terelődését. Fáy az Akadémiától várta a minőségi
18

Magyar Sajtó 1855/4. sz.
MTA Irattár 1856/58. sz.
20
„Az öszves nemzetnek kell tehát saját tudományossággal bírnia, hogy népies műveltsége is lehessen." összes művei V. 167. — Erről Angyal i. h. 23. 1.
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igény fejlesztését, amikor feladatául tűzte ki a szaktudományoknak elsősorban
természettudományos irányban való művelését, a német pedantizmustól mentes,
a hazai viszonyokat ismertető olvasmányos szakkönyvek kiadását. Végül nem
feledkezett meg az anyagiakról sem: figyelmeztette (persze hiába) a birtokososztályt, hogy ha pár százan tíz évre minden magyar tudományos könyv megvételére kötelezik magukat, biztosították a magyar tudományos élet fejlődését.21
Toldy ezt a kissé naiv elképzelést is magáévá tette, azonban tett komolyabb, sikeresebb lépéseket is: kb. Fáy cikkével egyidőben körlevelet bocsátott ki a
nagybirtokosok, főpapok, káptalanok címére, melyben adakozásra szólította
fel őket az akadémiai székház építése és az alaptőke felemelése céljaira. A körlevél határozott hangú; befejezése élesen utal az „előjogok" kötelezettségeire az
„élő jogok" megtartásával kapcsolatban.22
1858 végére ért meg az Akadémia érdekében vívott küzdelem gyümölcse.
Évtizedes szünet után ekkor nyílt meg az első tagválasztó nagygyűlés. Az eredményért — adott körülmények között — áldozatot is kellett hozni, súlyos áldozatot, melyet csupán az tesz érthetővé, hogy az érdekeltek az Akadémia fejlődését minden áron biztosítani óhajtották. Az osztrák kormányzat a birodalmi
egyleti törvény alapján még 1854-ben vizsgálatra kérte fel az alapszabályokat.
Az engedélyezés 1858 tavaszán érkezett meg. Az alapszabályok módosított
szövegéből számos kisebb változtatás mellett nem volt szó a tudományoknak
„magyar nyelven" való művelési kötelezettségéről. Az Akadémia igazgatóságának megbízásából a tiltakozó feliratot Deák, Eötvös, Prónay Albert és Toldy
személyesen vitte fel az uralkodóhoz, aki azonban nem engedett álláspontjából.
Széchenyi később végzetes következményekkel járó levelet intézett az igazgatósághoz, melyben az új alapszabályokat illetően kifejtette, hogy „ha nincs
menekvés, s azokat parancsként el kell fogadni, vérző szívvel, de lepecsételhetetlen kedéllyel" elfogadja. Kilátásba helyezte azonban alapító adományának
más hazai célra való fordítását. Desewffy Emil elnök nem tartotta opportunusnak e levél nyilvános, nagygyűlésen történő ismertetését. A szöveg azonban
ennek ellenére sokezer másolatban forgott közkézen, mint az első önkényellenes
megnyilatkozás. így vált a módosított alapszabály elfogadása nem csupán Széchenyi tragédiája kiindulópontjává, hanem politikai szempontból is élesztő,
erjesztő erővé.
21

Fáy András: A tudományosság ügye hazánkban. = Magyar Sajtó 1857/19., 21., 22. sz.
MTA Irattár 1857/66. sz. „Vesztettünk
előjogokat, de ezekből is még bírjuk azt az
egyet és a legszebbet: előljárni mindenütt, hol a hazáért tenni és a nemzetet emelni kell!
És valamíg ezzel élni fogunk, élő jogunk leend mindenkoron."
— A székházépítés kérdése
1853-ban vált újból aktuálissá, amikor felmerült az a terv, hogy az Akadémia a Múzeum
épületébe költözik. Kubinyi Ágoston az összeköltözést elutasította ugyan, de hozzájárult ahhoz
a tervhez, hogy az akadémiai székházat a Múzeumkert Sándor utcai és Ötpacsirta utcai
(Bródy Sándor utca és Puskin utca) sarkán építsék fel. Albrecht főherceg helytartó ezt a javaslatot városszépészeti és tulajdonjogi alapon elutasította. Erre Kollányi Ferenc: Az Akadémia és a Nemzeti Múzeum. Bp. 1910. = MTA Ért. tört. tud. XXII/8. 116—121. 1.
23
A levél szövegét kiadta Falk Miksa: Széchényi István gróf és kora. Pest, 1868. 316—
318. 1. és Majláth Béla: Széchenyi levelei. Bp. 1891. III. 718—720. 1. Az ún. „akadémiai levél"
teljes problematikájára vö. Károlyi Árpád: gr, Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka
I. köt. Bp. 1921. passim.
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Toldy maga is világosan látta, hogy az Akadémia kényszerhelyzetbe került. Még a nagygyűlés előtt jelezte Kazinczy Gábornak, hogy bár az Akadémia
helyzete azáltal, hogy „cs. kir. magyar tudományos akadémia" lett, politikailag
kétségtelenül megerősödött, „de veszt valamit autonómiájából, mert az elnökséget az Igazgatóság csak candidálja, a császár nevezi." Az alapszabályokat
illetően pedig nem volt más kiút: „ . . . nem lehetett az akad. veszélyeztetése nélkül azt el nem fogadni"2*
A nagygyűlés az egész ország ünnepe volt. 1858. december 15-én Desewffy
elnöki megnyitó beszédében kifejtette (amire később, hosszú emberöltőkön keresztül nem ügyelt az Akadémia vezetősége!), hogy „az idők szózatát megértettük, s azon munkát, mely a polgárosodásnak a világtörténelemben
nyilatkozó
parancsszava által ránk van mérve, el kívánjuk végezni," ami elsősorban természettudományos téren tesz szükségessé új munkamódszereket. A nagygyűlés
közönsége — Toldy szavai szerint — „ünneplés, méltóságos" volt; „lelkesedett,
de komoly, magamérséklő" magatartást tanúsított. 25 Ugyanekkor nyílt 1849 óta
először lehetőség új tagok választására. Tiszteleti tagok lettek többek között
Lukács Móric, Szilasy János, Mikó Imre, Kubinyi Ferenc és Balassa János.
Rendes tagok lettek a nyelv- és irodalmi osztály részéről Arany János, Ballagi
Móric, Hunfalvy Pál, Lugossy József; a filozófiai osztály részéről Erdélyi János; a törvénytudományi osztály részéről Pauler Tivadar és Tóth Lőrinc; a történelmi osztály részéről Csengery Antal, Fényes Elek, Podhradczky József és
Wenczel Gusztáv; a matematikai osztály részéről Petzval Ottó és a természettudományi osztály részéről Jedlik Ányos, Nendtvich Károly, Pólya József, és
Török József. A számos levelező tag közül Gyulai Pált, Jókai Mórt, Szász Károlyt, Greguss Ágostont, Kazinczy Gábort, Szilágyi Sándort, Kruspér Istvánt,
GÖnczy Pált és Stoczek Józsefet említjük.
Toldy fentebb említett, Kazinczy Gáborhoz intézett levelében kitért a tagválasztásokra és a jutalmak, díjak kiosztására. Megjegyzései jellemzik a kor
irodalmi és tudományos életével való kapcsolatát. Egyrészt utal arra, hogy az
új írói nemzedék — melyet „fiatal Magyarország1'-nak nevez — neheztel rá,
„mert Jókai nem kapott koszorút" s mert mellőzték őket a tagválasztásnál.
Egyúttal megemlíti, hogy „a Te nem populáris barátod" (t. i. ő maga) mégis illő
éljent kapott a közönségtől. — Már korábbi leveleiben célozgatott arra, hogy lemond akadémiai titkári állásáról. Elhatározását a nagygyűlésen észlelt hangulat
érlelte meg. Érezte, hogy most kell visszavonulnia; érezte, hogy nem tud kitérni
az irodalmi generációváltás rohama és annak következményei elől. Érezte azt
is, hogy szembekerült az Akadémia új vezetőségével, mely csupán hivatalnokot
látott a tekintélyes, de már korosodó tudósban. Érezte az évek súlyát s azt, hogy
a még reá váró tudományos feladatnak közfunkciói miatt nem fog tudni eleget
tenni. Halaszthatatlan szervező munkálatok miatt azonban csupán 1861 végén
mondott búcsút a titoknoki széknek, melyet harminc évig foglalt el. Kazinczy
Gábornak őszinte, kicsit keserű szavakkal számolt be a december 21—22-i bú24
25

Levelei Kazinczy Gábornak 1858. ápr. 13. és nov. 26. MTA Mss. 4r. 126.
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csúztatásról, írván, hogy „búcsúm egyszersmind
idegen, új viszonyokból.26
*

szabadulás"

a számára már

Az elnyomás korának kezdeti hónapjaiban született meg a Toldy-féle
program egyik legjelentősebb tényezőjének, egy szigorúan tudományos, de
egyben a szó nemes értelmében véve népszerűsítő folyóiratnak eszméje. A folyóirat, az Üj Magyar Múzeum ugyanazt a célt szolgálta, mint a tudóskaszinó
és az Akadémia: a kallódó erők összefogását, a nemzeti nyelv és művelődés
szolgálatába állítását. Létesítését indokolttá tette az is, hogy az akkori magyar
sajtóban nem volt színvonalas tudományos-népszerűsítő folyóirat. Az Akadémia Értesítője, szaktudományos, hivatalos jellegű volt, a napilapok (Budapesti
Hírlap, Pesti Napló és a gyenge minőségű Hölgyfutár), az egyházi jellegű sajtó
(Katholikus Néplap, Religio) és a Gazdasági Lapok jellegük miatt nem tudtak
eleget tenni ennek az igénynek.
Ugyanaz a tudományos baráti kör, melynek együttes beszélgetései szülték
újra az Akadémiát, hozták létre és indították meg 1850 végén az Üj Magyar
Múzeumot. Az első évfolyam általában, az első szám különösen pro-gramatikus
jellegű. A már említett Claudianus-idézet állt címlapján. A bevezető cikket
Hunfalvy Pál írta Igaz arany bulla címen.27 A cikk önmagában is programjellegű: a feudalizmus jogbiztosító rendszerével szemben új időkben új módszerű jogbiztosításra van szükség, ha azt akarjuk, hogy életünk megmaradjon.
„ . . . mi velünk történt, azt természet s jog és erkölcsösség elleninek kell tartanunk . . . minden ú) előttünk és szokatlan. De mégis élünk!" E merész bevezető
szavakkal indul a cikk, majd kijelöli gondolatmenetét: feltárni a múltat, emlékezni, „hogy magunk viseletének szabályait jelenre s jövendőre megtalálhassuk." A múlt tanulsága: a megtartó erő nem a harc, hanem „az anyag és szellem országában tett munkák eredménye." A magyarság él; vannak oly tulajdonságai, melyek alkalmassá teszik a nemzeti életre; igyekezik kifejteni magából mindazt, amire a természet képesíti s mivel él és így él, „teljes valóság",
melynek létét csak „esztelen, ki kórházba való, vagy erőszakos" tagadhatja.
Ez a „teljes valóság" önmagában jogforrás; e „legszentebb jog" a nemzet alkotó erejében, a „nemzeti munkálkodásban" gyökerezik, — ez jelenti „az igaz
arany bullát, melyre a pecsétet maga isten [!] üti, s melyet semmi hatalom a
földön érvényétől megfosztani nem bír", melyet tehát minden nép maga ír
meg, „igyekezete által". Ez a jogforrás akkor is élő, ha a népnek" nincs önálló
állami élete, azonban csak akkor, ha valóban arany bulla: tehát megfelelő
anyagi alappal rendelkezik. Enélkül a XIX. században nincs jog „az európai
nemzetek közt".
Ebben a hangnemben hirdeti meg az Üj Magyar Múzeum bevezető cikke
a tudománytalanság elleni harcot, majd rátér a kapitalista fejlődéssel kapcsolatos azon kérdésekre, melyekre a magyarságnak is múlhatatlanul választ kell
28
Lemondási szándékáról uo. 1859. dec. 5., dec. 9., dec, 12. — A búcsúzásról uo. 1861.
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adnia a közeli jövendőben: nemzeti vagyonképződés, tőkeképzés, a pénz es
hitelélet fokozódó szerepe a társadalom fejlődésében, bankok és takarékpénztárak, túlnépesedés és gyermekvédelem. Szavai élesen utalnak az új világ új
problémáira, melyeket a bukás után a magyarság csak nehezen vett észre, —
annál nehezebben, mivel a hivatalos kormányzatnak sem állt érdekében ez a ráeszmélés. Ezért foglalkozik befejező szavaiban éppen a nevelés, a nemzeti művelődés kérdéseivel. Minden térre kiterjedő nevelést kíván, mely etikai síkon
az egyre növekvő „élvezetvágy" ellen vegye fel a küzdelmet, másrészt terjedjen ki a művelődés minden ágazatára, különös tekintettel a természettudományokra. Erre az ország természeti kincseinek kiaknázása, a nemzeti vagyonképződés szolgálatába állítása miatt van szükség. Sokat kell tanulnunk a külföldtől, azonban „önálló szellemmel", az európai kultúra klasszikus alapjainak
szem előtt tartásával. Ez ment meg a kozmopolitizmustól, kiknek hívei számára „a világ fiság annyi, mint pamutárúiknak jó keletje". A magyarságra nagy
munka vár, melyet okos munkamegosztással kell végezni; ez a tudományos kutatás teljes nyilvánosságát, jó oktatási rendszert, jó tankönyveket követel meg.
így remélhető, hogy „végre a szellemi munka kezet fog az anyagi munkával,
s a kettő nemzeti öntudattal azon fog dolgozni, hogy néhány embernyom után
régiségbúvári kérdéssé ne váljék: volt-e, hol és milyen a magyar nemzet?!" —
Kissé hosszasabban időztünk Hunfalvy tanulmányánál. Tettük ezt elsősorban
azért, mert ez az eddig kevés figyelemre méltatott cikk magában foglalja a
Toldy-kör teljes programját. A vita, mely e tanulmány — valamint Szontagh
Gusztáv Tudomány, magyar tudós с cikke — körül kialakult, fényt vet a kor
tudományos életének szinte minden problémájára.
Hunfalvy cikkét a legélesebb bírálat katolikus részről, a Religio с. folyóiratban érte. A bírálat kifogásolta, hogy a cikk — az emberi művelődés történetét vázolva — nem foglalkozott az egyház és a művelődés viszonyával. Hunfalvy viszontválaszában 28 jelezte, hogy értekezése nem az Akadémia hivatalos
álláspontja s hogy az Új Magyar Múzeum nem folytatója az Akadémia korábbi „kaszt'szerü" tudománypolitikai vonalának. Ezzel utal azokra a kifogásokra, melyek az Akadémia állítólagos „protestáns" jellegére vonatkoztak.
Úgy véli, hogy Toldynak, mint hivatását átérző szerkesztőnek az a feladata,
hogy lapjában éreztesse olvasóival: nem az a jelentős, hogy melyik vallási
felfogásnak legyen kizárólagos uralma. A kérdés az, „vájjon az új kort, melyet
a hegyeken túl és hegyeken innen annyi keresztyén kebel buzgó imádsága reményi, melyik nemzet fogja, kivált keleti Európában, elérni?"
A szerkesztő Toldy megfelelt ennek a követelménynek. Magánéletében
buzgó katolikus volt, ami azonban nem jelentette a hivatalos klerikalizmus
kiszolgálását. Amikor р. о. a politikai és egyházi közéletben éles küzdelem
folyt a szeplőtelen fogantatás dogmájának elismertetése körül, s mikor ő maga
a könyvtári épület megtartásáért kemény harcot vívott a dogmát támogató
Esztergommal és a ferences renddel, — megjelentetett egy nyelvemlék-kötetet,,
mely éppen a szeplőtelen fogantatással kapcsolatos régi magyar szentbeszédeket
28
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tartalmazta. 28 A Katalin-legenda egyházi támogatással történt kiadásával kapcsolatban jelezte, hogy a veszprémi püspök évente egy nyelvemlékkötet kiadásának költségeit vállalta magára, amit nem lehetett el nem fogadni. Őt a magyar
nyelvemlékügy érdekli, pártfogóit az egyház becsülete, örvendjenek ők emennek, én remegve örvendezek amannak.®*
A vallási szempont tudománypolitikai működése során sem hivatalos irataiban, sem magánlevelezésében még csak fel sem merül; tiszteli egyházát, de
ha kell, harcba száll ellene a jog és a tudományos igazság érdekében. Felvilágosult, polgári mivolta tartalmi szempontból ezen a téren nyilvánult meg a legélesebben. Ennek megfelelő volt rendszerhez nem kötött filozófiai-világnézeti
felfogása is, mely legjobban az egyezményes filozófiával kapcsolatos vitában
jutott kifejezésre, s mely az első számtól kezdve megszabta az Űj Magyar
Múzeum világszemléleti jellegét.
Az egyezményes filozófia a reformkor végén a hegeli tanok szűrés nélküli átvételével szemben bizonyos nemzeti filozófiai rendszer igényével lépett
fel, s elsősorban Széchenyi eszméinek szolgálatában állott. Világos utáni utolsó
feílobbanásával, a pozitívizmus tanainak hirdetésével a kapitalista fejlődés
eszmei előhírnökévé vált. Szontagh Gusztáv, az egyezményes bölcseleti rendszer alapító tagja, a folyóirat első számában cikket írt Tudomány, magyar
tudós címmel.31 Cikkében — többek között — kifejtette, hogy minden tudomány értékét igazsága és „életrevalósága" adja meg. Hazánkban elmaradott
a természet- és alkalmazott tudományok művelése; ezeket kell tehát előnyben
részesíteni a „fényűző" társadalomtudományi ágazatokkal szemben. Ugyanekkor el kell érni, hogy a „tudós" név becsülete helyreálljon. A tudós éljen emberek között, művelje önmagában a „belső és külső" embert, legyen aktív tagja
a társadalomnak. „A gondolat a tettért van, a tudomány az életért" — éppen
ezért mai magyar tudósok feladata: belterjesen és fontossági sorrendben művelni a tudományt.
A cikkre a szerkesztő maga adott választ,32 a természet- és társadalomtudományok helyes arányának hangsúlyozásával. Véleménye szerint a filozófia, az irodalomtudomány, a történelem és a nyelvészet — szemben a gyakorlati tudományágakkal — az ember „lelki" szükségletét fedezik, s az élethez
éppen úgy hozzátartoznak, mint amazok. Ami szervezett pártolásukat illeti:
a gyakorlati tudományokat szakegyletek támogatják (— akkor már működött
р. o. a Természettudományi Társulat, a Földtani Társulat és az Orvosegylet,
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de még nem a Magyar Történelmi Társulat és a Nyelvtudományi Társulat! —),
ezért foglalkoznak intenzívebben az Akadémiában a társadalomtudományok
kérdéseivel. Elismerte, hogy a tudós nevének becsülete alábbszállott; ezt azonban politikai és tudománypolitikai okokkal magyarázta. Egyrészt: a reformkor elején minden „teherhordó nap számos"-ra szükség volt a tudományosságban. Ez a kor elmúlt; ma már minőségi teljesítményre van szükség, ezt azonban
nem ismerték fel az érdekeltek. Másrészt: a ferenci abszolutizmus óta hivatalosan él a „nem kell tudós, csak hív jobbágy" jelszó Magyarországon. Következményként az elit-nevelés, „a protestánsokét egy részben kivéve, elsilányodott" — állapítja meg a katolikus Toldy (s ezzel részben az Akadémia jellegével
kapcsolatos vitát is megvilágítja!). Politikai okból szűnt meg tehát a tudomány és a tudós becsülete.
Szontagh viszontválasza 33 meg sem közelítette Toldy színvonalát. Bár
„ ^ / " - t u d ó s n a k kiáltja ki magát, mégis naiv tudománytalan, dilettáns érveléssel próbálja az ellenérveket cáfolni; így р. o. szerinte az irodalomtörténet
vizsgálatának „tárgya már maga nem létezik a természetben". A vita során
kitért a materializmus kérdésére, Toldyval szemben természetesen önmagát
tartja materialistának, és tipikusan naiv, vulgármaterialista szólamokkal igyekszik igazát bizonyítani (így: „az angyal az állatból fejlődik"). Toldy a viszontválaszt lapalji glosszákban szedte ízekre. Különösen éles hangot használ a materializmus kérdését illetően. A vita során már korábban megjegyezte, hogy
„kárhoztatom azt a tapasztalástól elvonatkozó vagy azt meghamisító eszményi irányt, mely az igazságot nem kifürkészi, hanem csinálja, nem felderíti,
hanem beburkolja, nem boncolja, hanem elpárologtatja." A Szontagh-féle materializmussal kapcsolatos megjegyzései is arra mutatnak, hogy bár távol áll
a képzett materialista harcos álláspontjától és az ateizmustól (mint ahogy a
forradalomtól is!), meggyőződéses monistának vallja magát. Eziranyú válasza
egyúttal arra is világosan rámutat, hogy mi választotta el Szontagh egyezményes filozófiájától. „Én az anyagot és szellemet elválasztó dualismusod irányában gyakran védtem a felbonthatatlan egységet; $ mikor én a szellemet a potencírozott anyag egyik tulajdonságának állítottam. . . hogy mi a lelket csak
olyan állapotban képzelhetjük, milyben az észleletünk körébe esik, azaz lekötve az anyaghoz, sót az anyag által feltételezve, miből természetesen a lélek
halhatatlanságára, a személyes istenre stb. nézve is el kellett térnünk. . .
te akkor materialistának, empiristának, pantheistának neveztél,. . . milyek valamennyi orvosok és természetbúvárok . . ,"
A vitához a következő évben a fiatalabb Nendtvich Károly geológus is
hozzászólt34 — nem az egymás materializmusát vitató humán-tudósok, hanem
a természettudomány nevében. Szembenáll Toldyval, a reáliákat a tudomány
magasabb lépcsőfokán állóaknak érzi, s azok alapos művelésében látja a nemzet megmaradásának zálogát. Véleménye szerint a természettudományoknak
— akadémikus és népszerűsítő szinten egyaránt — az életre kell nevelniök a legszélesebb néprétegeket: „ameddig valamely tudomány nem ver gyökeret a népben, addig nem tekinti azt a nemzet sajátjának" Toldy azonnali válaszában
33
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Uo. 663—695. 1,
Uo. II. 35—71. 1.
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levonta az egész vita legfontosabb következtetését: az első lépcső a humán és
reáltudományok egységének, egészséges arányának megteremtése. E felfogás
gyakorlati eredményeként Nendtvich a folyóirat következő számában már
mint geológus szakszerző jelentkezik.
A vita szereplői jelentős mértékben használták fel a korai materialista filozófia érvanyagát. Azok alkalmazása akkor és ott haladó, a polgárosodás
irányvonalába tartozó állásfoglalásnak minősült. A „humán" és „reál" irányzatok egyéb eszmetörténeti (elsősorban irodalomtörténeti) vonatkozásai szervesen egészítik ki az „egyezményes" filozófiával kapcsolatos vita anyagát, azonban jelenleg kívül esnek érdeklődési körünkön.
Maga az Új Magyar Múzeum természetesen elsősorban a „humán" tudományoknak szentelte hasábjait, azonban foglalkozott a természettudományok
kérdéseivel is. Az első számban Hunfalvy már ismertetett tanulmánya után
Toldy cikke következett „A magyarok műveltségi állapotjairól a kereszténység felvétele előtt" címmel (ez 1848-ban székfoglaló beszéde volt a bécsi Akadémiában), majd az Iliász első énekének új fordítását olvashatták a klasszikus
műveltség hívei. Azonban a klasszika-filológia témakörébe tartozó tanulmányok, fordítások sem mentesek a félreérthetetlen politikai célzásoktól: Démoszthenésznek a rodosziak szabadsága mellett mondott híres beszédében, a platóni
köztársaság demokratikus elveinek ismertetésében gyönyörködhettek az elnyomást közelről ismerő olvasók. Majd — Toldy régi tudományszervezési gyakorlatának megfelelően — bibliográfiai rovat következett, mely az 1849. augusztusa és 1850. októbere között megjelent könyveket és folyóiratokat ismertette,
eleven cáfolataként annak az elterjedt felfogásnak, mely szerint a „múlt, s ami
rá következett, a jelen közt egy szomorú, rideg köz maradt: a magyar irodalom
meg látszott szűnni".* A recenziós rovat is megragadott minden politikai célzásra alkalmat nyújtó lehetőséget; így р. o. szószerint idézte a lap Szabó Károly Euripidész-kötetének 1848 végén kelt bevezetését, mely jelzi, hogy most
a magyar irodalomra vár — mint várt a XVI. és XVIII. századokban! — a
nemzet megmentése.38
Az Új Magyar Múzeum a későbbi évek során vesztett lendületes programadó jellegéből, azonban mindvégig megtartotta az első évfolyam tudománypolitikai alaphangját. 1854-ben, a lap ötéves fordulóján a szerkesztő Újévi elmélkedésben, megnyugvással tekintett vissza a minőségi teljesítményre s „elszomorodva olvasói kis körére, melynél fogva . . . hatása oly terjedt nem lehetett, mint kívánható . . .", azonban „könnyebb lévén élőt éltetni, mint halottat
feltámasztani. . .", a munka folytatását jelenti be.37 Az ötéves évforduló a folyóirat egyik súlyos belső válságával esett egybe. 1853 végén szétvált az alapító
„múzeista" baráti társaság; a folyóiratot Toldy egyedül vette kézbe, és más
kiadóhoz (Emich Gusztávhoz) pártolt át. Az előfizetők száma is végzetesen
csökkent: az első évi 372-vel szemben 1854-ben már csupán 170 volt. Toldy
jól érezte, hogy mint szerkesztő is circulus vitiosusba került: „ ... mi a közön35
38
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Uo. I. 34.
Uo. I. 68.
Toldy Kazinczynak 1953. nov. 26. és 1854. máj. 27. MTA Mss. M. irod. lev. 4r. 126.

ségtöl vártuk a nagyobb részvétet, a közönség pedig tolunk a kor élő érdekeihez nagyobb simulást", éppen ezért „kell hogy helyet engedjünk az ünnepelteknek" (azaz az új irodalom képviselőinek!) — írja Kazinczynak. 38
A nem túl optimista hangulatú visszatekintései egyidőben tehát új szigorúbb
szempontokat tűzött a lap elé: 1850-ben, a mélyponton a főcél a buzdítás,
a szervezés volt; 1854-ben, amikor évi 3—400 mű a könyvtermés, 1—2000 példányszámmal, számos sajtótermék többezer előfizetővel — már szigorúbb kritikai szellemre van szükség.
A „kérészéletű hebehurgyaság" helyébe — mely időszaki és tudományos
sajtónkat, egész irodalmunkat elöntötte, s mely természetszerűen rontotta meg
a közönség ízlését — minőségi termelést kell állítani. Az új program: erős esztétikai és kritikai szellem, a birodalmi és külföldi tudományos élet és sajtó
alaposabb feltárása, a természet- és alkalmazott tudományokkal való intenzívebb foglalkozás, — hogy így a szellemi élet „két roppant értelmi tényezője"
egyként erősödjék. Új jelszóként Oxenstierna grófnak 1750-ben írt Ode aux
Hongrois с versének sorait emeli ki:
„Craignez que la paresse
L'orgueil et la mollesse
Ne cramponnent vos moeurs".39
A lap új iránykeresésének első — úgyszólván egyetlen — jele volt (az 1854.
évi két első számban) a romantika-ellenes „reál"'-irányzat egyik fiatal képviselőjének, Gyulai Pálnak jelentkezése az „öreg" Toldy lapjában.40 A nagy feltűnést keltett Petőfi-életrajz ott való megjelenése egy rövid időtartamú kettős
kompromisszum eredménye volt. A fiatal írók egy csoportja (Pákh, Bérczy,
Gyulai) már ekkor tervezték egy új folyóirat létesítését (Csengery és Kemény
irányításával). A terv nem vált valóra, a múzeista körrel való megegyezésük
sem sikerült; ekkor jelentkezett Gyulai Toldynál. Toldynak kapóra jött az
új irányvonalnak megfelelő, bátran vitázó cikk, — s nem utolsósorban annak
forradalom- és romantika-ellenes hangvétele. Toldy, aki „tiszta szívvel, emelkedett nézőpontból becsülte a tudományt, művészeteket", azt remélte, hogy
a tanulmány az Űj Magyar Múzeum új korszakának program-beszédévé válhatik. Nem volt ellenére az sem, hogy a cikk világosan rámutatott az epi-gontábor kóros irodalmi és politikai hatására is, Gyulai teljes mértékben elismerte
Petőfi oeuvre-jét, az epigonokat azonban éles bírálatban részesítette. A népies
jelleg véleménye szerint oly „kenet" lett, mely az esztétikai követelmény helyébe lépett; a magyaros forma sallangá vált, a természetesség mesterkéltséggé,
s az epigonok „szilaj gyermekessége nem egyéb, mint a nemzeti szellem aléltsága". Végső következtetése azonban mégsem pesszimista: mindennek ellenére
a magyar lírában „nincs visszaesés, csupán pangás", mivel a szabadságharc sok
38

Uo. 1853. nov. 26.
ÜMM I. 5—8. (Csak attól tartsatok, hogy a lustaság, a gőg és az elpuhulás ne rontsák meg erkölcseiteket.)
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Somogyi Sándor: Petőfi első életrajza ( =
Irodalomtörténeti Közlemények 1961. 4.
sz.) с tanulmányában elemzi a jelentős értekezés megjelenésének hátterét, előzményeit.
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tehetséget sodort el, akadályozott a kifejlésben. „Egy rázkódtató viharos korszak után, mely minden régibb viszonyt alapjában feldúlt, nem egyhamar
alakul meg az új költői irány s lesz élénk a köz fogékonyság."
A tervezett új lap, a Budapesti Szemle csak 1857-ben jelent meg; Toldy
azonban már 1854-ben — az első tervezgetés hírére — jól megfogalmazta a két
lap között várható különbséget: „jobb Zeitschrift lesz a Magyar Múzeumnál",
de amaz mégis fenntartandó, mint „szorosan tudományos folyóirat."^ Szándékát valóra is váltotta: még öt évig tartotta fenn lapját. Ez újabb fél évtized
megnyilatkozásai érdekesen mutatják tudománypolitikai felfogásának pozitív
irányú alakulását. 1855-től, — amikor előfizetőinek száma újból 263-ra emelkedett — új kritikai rovatában folytatásos bibliográfiai szemlét nyújt az elmúlt év irodalmi és tudományos terméséről, „bibliographie raisonnée" formájában. Az első ilyen összefoglaló szemlében világos képet rajzol a kor tudományos és tudománypolitikai helyzetéről.42
Véleménye szerint a magyar irodalom nem ad „eleget és elég jót", sem
a művelt közönség továbbképzésére, sem arra, hogy „a részvétleneket is ébresszük, kielégítsük" Mi tehát a szükséglet? Elsősorban a szaktudományok
fejlesztése a korábban túltengő enciklopedizmussal szemben; ezzel egyidőben
az általános emberi műveltség fejlesztése, az érzelem és értelem kielégítése,
valamint a szépirodalom morális nevelőértékének emelése. Beszámolója — mely
az első ily jellegű alkotás 1849 után — utal a magyar irodalom és tudomány
nemzeti kötelezettségeire a modern kapitalista fejlődés keretei között. A magyarságnak — anyagi és szellemi téren egyaránt — világversenyben kell helyét
megállnia, ha meg akar maradni. „Az ipar. . . sürgetőbben, mint valaha, követeli figyelmünket s nem csak reáliskolák után eseng, hanem az irodalomtól is
vár támaszt és világító fáklyát.. ." Majd idéz Hunfalvy egy 1842-ben megjelent tanulmányából: „ ... az ipar . . . ha kérjük, illedelmesen, ha tiltjuk, rontva,
de jő, mert jőnie ЦеШ Az ipar idegen értelmiségtől szerzett idegen pénzt ád"
— az ország tehát idegen tőke rabja lesz. Mi a teendő? „Szellem ád pénzt, szellem ád megmaradást is!" — azaz a magyar tudományt és irodalmat kell tervszerűen fejleszteni. A „humanizmus"-пак és „realizmus"-пак, az általános műveltségnek problémaköre a további évek során is visszatér a lap hasábjain. Így
р. o. 1857-ben egy vitacikkében43 utal arra, hogy az egyoldalúság nem egészséges, és hogy az e kérdések megoldására hivatott nevelésügyi rendszer még
nem született meg. Az összhang megteremtése nemzeti feladat, nehogy az ország külföldi érdekeltségek rabjává váljék. A szervezeti megoldás: két külön
iskolatípus megteremtése, a humán- és reáltárgyak kölcsönösen arányos oktatásával.
Széles körű tudománypolitikai állásfoglalások ismertetése és alapos meg41

Toldy Kazinczynak 1854. máj. 20. és dec. 8. MTA Mss. M. irod. lev. 4r. 126.
ÜMM 1855. 577—586. 1.
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Uo. 1857. 433—441., 532—536. 1. A természettudomány fontosságát hangoztató felfogás egyoldalúságában elrettentő példája Rőnyi Sándor: Népszerű levelek tudományreformot
illetőleg. Pest, 1857. Szerző kifejti egyhelyt (7. 1.), hogy „...régi
tudásunk azon silány
ábránd-részének helyébe, mely az exact és természeti tudományok
körén kívül esik, és a
tudomány nevét bitorolja, — új s életrevaló tudományt [kell] alkotnunk."
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vitatása után jutott el az Üj Magyar Múzeum 1860-ban utolsó évfolyamához.
Az októberi diplomát követő hetekben Toldy — akit életkora már egyéb munkaterületeken is okos energiagazdálkodásra kenyszerített — úgy látta, hogy
lapja most már véglegesen eleget tett hivatásának. A magyarság — írja a lapot
berekesztő cikkeiben44 — mely „az önfenntartó"si küzdelmekből
végzetszerüleg
soha nem fogyhat ki", 1849-ben „csak azt vesztette el, mi, bármely alakban,,
visszanyerhető." Nyelvét, „a nemzeti értelmiség egyetlen célhoz vezető és természetes eszközét" megtartotta. Az elnyomatás sötét éveiben világító fáklyaként mutatták ezt a Vörösmarty és Garay hátrahagyottai részére indított gyűjtések, a Kazinczy-centenárium országos méretű ünnepségei, a Kisfaludy Károly tetemeinek áthelyezésekor végbement tüntetés, az Akadémia céljaira indított országos, széles népi rétegeket megmozgató gyűjtés nem várt eredménye
(230 000 Ft az alaptőke emelésére, 400 000 Ft az új székházra!), az Akadémia
első nagygyűlése, az 1859. március 15-i tüntetés, a Széchenyi halálhírét követő
megmozdulások.
Az Üj Magyar Múzeum — ezt teljes joggal állapítja meg — részt vett
a nemzeti közszellemnek ílyirányú alakításában. H a az anyagiak és az idő
hiánya miatt a szerkesztő nem is tudott teljes mértékben megfelelni a „korirat"
és a „szemle" műfaji követelményeinek, állandóan hangsúlyozta a munka éltető
szerepét az erőszakkal szemben, szolgálta az egyetemes és nemzeti műveltség
érdekeit s mindenekelőtt igyekezett összefogni a tudományos és irodalmi erőket. Mint szerkesztő, úgy látja, hogy az adott körülmények között hasznosabb
munkát végez, ha inkább félbehagyott tudományos műveit fejezi be, s megírja
élete főművét, a magyar tudománytörténetet.
Toldy az abszolutizmus éveiben művelődéspolitikai kulcspozíciókat tartott kezében. Az akadémiai titkárság és a szerkesztés mellett ilyen volt a könyvtárigazgatóság is. Az Egyetemi Könyvtár — melynek 1843—1874 között volt
igazgatója — ekkor a főváros egyetlen közhasznú tudományos könyvtára volt,
vezetése ezért fokozott felelősséggel járt. Toldy ezt a munkát sem tudta mellékesen végezni. Szívvel-lélekkel volt könyvtáros is, — így igazgatása első éveiben a könyvtár akkor „modern" elveket megvalósító közkönyvtárrá vált, melyet igazgatója sikeresen tudott megvédeni minden politikai támadás ellen»
A könyvtárnak ezekben az években az abszolutizmus és klerikalizmus együttes,,
elkeseredett támadását kellett kivédenie.45 Toldy legjelentősebb művelődéspolitikai érdemének tekinthetjük e küzdelem sikeres megvívását. Könyvtárigazgatói tevékenységének részletei — melyekkel többhelyt részletesen foglalkoztunk46 — most kívül esnek érdeklődési körünkön.
Befejezésként pár szót kell szólnunk egyéb tudományszervezői tevékenységéről. Hagyatékában az 1849 utáni időkből fennmaradt egy rövid feljegyzése
„Tudományos nagy szükségletek" címmel.47 Ebben felvázolta mindazon meg44
ŰMM 1860. „Nagy napok" I. 1—6. 1. és II. 361—368. 1. — Szerkesztői zár- és búcsúszó. II. 455—6. 1.
45
Részletesen: Tóth, Ingatlanper. 9. jz.-ben idézett mű.
46
Erre 1. a 9. jz.-ben idézett műveket.
47
MTA Mss. Tört. 4r. 27/18.
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indítandó munkálatokat, melyeket a magyar tudományosság fejlesztése érde^
kében nélkülözhetetleneknek tartott. Ezek a következők voltak:
1. „Bibliotheca Hungarica" címen egy 1848-ig terjedő, forráskiadványokat, monográfiákat, bibliográfiákat tartalmazó irodalomtörténeti sorozat.
2. Tudományos könyvtáraink állományának tervszerű kiegészítése.
3. Külföldi utazások tudományos tapasztalatcsere végett.
4. Történeti forráskiadványsorozat megindítása.
5. A XVI. század előtti magyar nyelvemlékek, egy ómagyar szótár és
nyelvtan kiadása.
6. Magyar költők tára, — a XVI. századra teljességgel, a későbbi korokra
válogatással.
7. Könyvészeti lexikon.
8. Életrajzi lexikon.
9. Nyelvjárási szótár és nyelvtan.
10. Népmonda-gyűjtés megindítása és kiadása.
11. Ókori feliratok gyűjtése.
12. Műemlékek művészi rajzainak gyűjtése.
13. Államférfiak, tudósok emlékiratainak begyűjtése.
H a mindezt még kiegészítjük azzal, hogy kidolgozta — egyetemi előadás céljaira — „a történettudomány metodológiája és enciklopédiája" с tárgykört, és
javaslatot tett egy Magyar Történelmi Intézet létesítésére,48 — előttünk áll
széles távlatú tudománypolitikai programja.
S ha feltesszük a kérdést: mi valósult meg mindebből? — a válasz nem is
lesz oly szomorú, mint első pillanatban gondolnánk. A Bibliotheca Hungarica
a tervezett mértékben nem jött létre, de az Új Magyar Múzeum bibliográfiai
rovatai, tanulmányai, valamint Toldy 1853-ban, sok politikai nehézség után,
megjelent Magyar cbrestomatbia с műve (melynek vallási és politikai indifferentizmusát a cenzorok kifogásolták!)49 bizonyos fokig pótolták a hiányokat.
Könyvtári beszerzési elveiről, gyakorlatáról, ezek kitűnően pozitív eredményéről máshol bőven szóltunk. Rendszeres külföldi utazásokról ebben a korban
természetesen nem lehetett szó, azonban az Új Magyar Múzeum viszonylag bőven ismertette a külföldi tudományos élet eredményeit. Történeti forráskiadást
illető első javaslatát 1850-ben az osztrák akadémia hiúsította meg;50 csupán
1854-ben tudta megvetni az Akadémia Történelmi Tárának és két, 1857-ben
megindított forráskiadványsorozatának alapjait. Itt alapelvként tűzte ki az
eddig titkosan kezelt magánlevéltárak anyagának feldolgozását.51 A sorozattól
függetlenül kiadta a Pozsonyi Krónikát (1852) és a Sárospataki Magyar Krónikát (1857). A nyelvemlékeket illetően elsősorban a kallódó anyag begyűjtését igyekezett elérni (így került р. o. 1850-ben az akadémiai könyvtár őrizetébe az ún. Piry-hártya), 52 majd — részben adakozó egyházfők támogatásával
48

Uo. Tört. 4r. 29. és 2r. 14.
*9 Uo. Tört. 4r. 41/26.
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Eötvös Lóránd Tud. Egyetem, Rektori iratok 1850/545. (Elpusztult 1956-ban.)
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MTA Értesítője 1854. 2021., 104., 316. 1.
52
MTA Mss. Tört. 2r. 13.
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— sorra bocsátotta közre a Katalin-legendát (1855), régi magyar szentbeszédeket (1855), passió-játékokat (1857), a Nádor-kódexet (1857), az Erzsébetlegendát (1857), régi magyar legendákat (1858 és 1859), XVI. és XVII. századi magyar prózaírókat (1858). — A régi írók kiadása csak csökkentett mértékben sikerült (Eszterházy, Zrínyi, Székely, Heltai, Faludi, Gyöngyösi, Mikes),
viszont a XIX. század írói annál nagyobb számban szerepeltek az Ujabb
Nemzeti Könyvtár (1852—1854), a Magyar Remekírók
Gyémántkiadásai
(1858—1863) és A Magyar Nemzet Classicus írói (1859—1865) című sorozatokban. — A két lexikon, az ország és az Akadémia akkori anyagi viszonyai
közt nem valósulhatott meg. A nyelvjárási szótár és nyelvtan szintén meghaladta a magán és hivatalos anyagi erőket. A népmesegyűjtés terén Gaál
György munkásságát támogatta (hivatalosan is), s írt bevezetést kötetei elé.
A helynévgyűjtéssel kapcsolatban 1853-ban a Budapesti Hírlapban közzétett
felhívására számos válasz érkezett, azonban rendszeres munkálatra nem került sor.
A fenti adatok világosan mutatják, mily széles területen óhajtotta Toldy
Ferenc az abszolutizmus korában menteni a magyar múlt emlékeit, gondoskodni
azok szélesebb nyilvánosságáról. Munkáját — a nehéz körülmények ellenére —
sokszor koronázta siker. Ami körülményeit illeti: azok nem csupán politikai
szempontból voltak súlyosak. Egyéni életében is sok nehézséggel kellett megküzdenie, szinte élete végéig. Anyagi gondjai állandóan gyötörték: nagy családot tartott el; három feleségétől kilenc gyermeke született, és ami akkor nem
volt mindennapos, valamennyien fel is növekedtek. A tudományos zélus mellett az anyagiakra is állandóan ügyelnie kellett. Számos művére ráfizetett. 1858ban tekintélyes, 3800 Ft-ra rúgó adóssága volt, és sógorától 3 forintos gyorskölcsönt kért.33 Nagyrészt anyagi helyzetének bizonytalansága volt a magyarázata tudományos munkája egyik kétségtelen szépséghibájának: sok munkát
volt kénytelen vállalni, s így sok tervét nem tudta valóra váltani. „Hiszen ha
ráérnék, s pénzért ne kellene dolgoznom (ergo: másfelé), írnék én" — írja Kazinczynak, aki baráti szigorral figyelmeztette az elforgácsolódás veszélyére,54
viszont akinek a nemesi birtok viszonylagos anyagi függetlenséget biztosított.
Valóban nehéz volt rendszeres tudományos munkát végezni — még napi 15—16
órai elfoglaltság mellett is — oly körülmények között, mint ahogy Toldy élt:
„Nincs az Istennek oly űzött vada, mint jelenleg én vagyok . . . korán reggel
megyek el hazulról, nem érek rá hazavetődni ebédre, hanem a legközelebbi csárdába megyek. . . s ismét hivatalba s késő estve elfáradtan jövök haza — corrigálni. . "55 Amikor e sorokat írta, rendes akadémiai titkári és könyvtárigazgatói munkája mellett — túl a tudományos és szerkesztői elfoglaltságon — akadémiai évi beszámolót és számadást készített, a nagygyűlés előkészítésével foglalkozott, részt vett a könyvtárat vizsgáló egyetemi bizottság munkájában és
intézte a könyvtárőri pályázat ügyeit. S mindezt a szinte emberfeletti munkát
53
OSzK. Mss. Levelestár. Toldy Hinka Józsefnek. — MTA Mss. M. irod. lev. 4r. 149.
Toldy Tasner Antalnak.
54
MTA. Mss. 4r. 126. Toldy Kazinczy Gábornak. 1860. febr. 24.
95
Uo. 1858. okt. 18.
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nemcsak hogy minden technikai segítség nélkül végezte, nemcsak hogy mindent
(ügyiratot, levelet) maga fogalmazott, — de semmilyen komoly lelki támasza,
feleségén kívül nem volt. Barátai és kortársai sorra kidőltek mellőle (különösen
Bajza, később Teleki halála rázta meg); egyetlen szellemi társa, aki előtt testvéri nyíltsággal tudott kitárulni, a nála jóval fiatalabb Kazinczy Gábor távol
vidéken élt, a fővárosba csak ritkán látogatott. Neki s egyedül neki panaszolta
el levélben problémáit, — a levelezés azonban nem tudta az egyedüllét érzését
eloszlatni.
Kortársak, barátok nélkül élt, látta, érezte az új generáció viharos felnövekedését, érezte az öregedéssel járó testi és lelki problémákat, lelkiismereti terhet hordozott sok be nem fejezett munkája miatt, az októberi diplomával új
korszak beköszöntét sejdítette — ezért zárta le a hatvanas évek elején életének
legjelentősebb, a magyarság szempontjából legpozitívabb korszakát. 1849 és
1860 között elsősorban a tudomány és az irodalom erőinek szervezésével, a
nemzeti öntudat ébrentartásával szolgálta népét. Az új korszak újszerű feladatokat rótt rá. „Lemondok a titoknokságról és a Múzeumról s leszek könyvtárnok
és író. Mennyivel tehetek majd többet! Ideje, hogy összevonjam
vitorláimat.
Mikor az ember közepett áll az L és a LX közt, s nem tett még semmit pro futuris temporibus, nem szabad késni" — írja Kazinczynak. 56
Az Akadémia titkári székéről való leköszönés, az Új Magyar Múzeum
megszűnte gyökeres változást, új életforma megteremtésének lehetőségét jelentette Toldy számára. Több ideje jutott a tudományos, szintetikus munkához s
az egyetemi oktatói tevékenységhez. A tudománypolitikától teljes mértékben
azonban mégsem tudott elszakadni. Az 1860/61-es politikai válság károsan hatott szemléletmódjára, és megerősítette annak haladásellenes jellegét. Forradalom-ellenes felfogása élesedett; ez — különösen a Horváth Mihály hazatértével
kapcsolatos akció során — erősen kifogásolható lépésekre is késztette.
Mindez azonban nem változtat azon a kétségtelen tényen, hogy az abszolutizmus első — nehéz és kritikus — tíz évében minden tehetségétől és pozíciójától telhetőt elkövetett a magyar nemzeti művelődés és tudomány fejlesztése, az
erők céltudatos és széles körű összefogása érdekében.
FERENC TOLDY IM ÖFFENTLICHEN WISSENSCHAFTLICHEN
LEBEN UNGARNS (1849—1860)
(Zusammenfassung)
Ferenc Toldy war eine der Zentralgestalten des ungarischen Wissenschaftswesens im XIX.
Jahrhundert. Trotzdem kennt ihn sowohl die ungarische, als auch die ausländische Wissenschaftsgeschichte (infolge von einem seine Bedeutung stark einschränkenden epitheton ornans) nur als
„den Vater der ungarischen Literaturgeschichtschreibung". Das Ziel ersten Ranges dieser Studie
ist eben: andere, bedeutendere Seiten seines Lebenswerkes vorzuzeigen. Toldy war nämlich jahrzehntelang und gleichzeitig Sekretär der Akademie der Wissenschaften, Bibliotheks direktor, Universitätsprofessor und Redakteur mehreren Zeitschriften, —nicht geschprochen von seiner ausgedehnten
Tätigkeit im Felde der Literärgeschichte und der Quellenpublikation.
Im gegebenen Raum war es unmöglich uns mit anderen, ebenfalls bedeutenden Perioden
seines Lebens (vor dem Freiheitskampf und nach dem Oktoberdiplom) zu befassen. Wir konnten
58
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unsere Aufmerksamkeit nur einem kritischen, dem Fall des Freiheitskampfes von 1848/49 folgenden
Jahrzehnt der ungarischen Kulturgeschichte zuwenden, da sich für Toldy eine glänzende Gelegenheit bot, sein wohlbekanntes Organisationstalent in den Dienst des gefährdeten ungarischen wissenschaftlichen Lebens zu stellen. Seine zahlreichen öffentlichen Funktionen ermöglichten es, mit der
Verwirklichung seiner Pläne dort zu beginnen, wo die das wenigste politische Aufsehen erregte.
Schon Ende 1849 richtete er einen gesonderten Zeitschriftenlesesaal in der Universitätsbibliothek
zu Pest ein, der in Bälde zum ersten Gelehrtencasino der Hauptstadt wurde. Die Schöpfung dieses
Lesesaales fiel zeitlich mit jenen Freundestreffen zusammen, die meistens in Toldy's Wohnung
stattfanden und dem Zweck dienten, die Akademie wiederum zum Leben zu bringen und eine neue
wissenschaftliche Zeitschrift zu schaffen. Die weltanschaulichen Auffassungen der Mitglieder diese
Freundeskreises waren im Grunde genommen konservativ, doch unterschieden sie sich in vielen
Details. In einem waren sie aber ohne Rücksicht einig: alle fühlten sich verantwortlich für das
nach der politischen Katastrophe ohne Kompass schwenkenden ungarische geistige Leben.
Zuerst wurde auf dem Gebiete der Neubelebung der Akademie begonnen. Das Präsidialrundschreiben József Teleki's rief die Mitglieder schon Anfang 1850 auf, „an der Ausbildung der
ungarischen Nation" zu arbeiten, bis die vollwertige Tätigkeit der Akademie weitergeleitet werden
kann. Lange Zeit hindurch waren eben darum die Sektionssitzungen die Forums, wo die Gelehrten
Rechenschaft über ihre Tätigkeit geben konnten. Die Staatsmacht betrachtete die akademische,
in den Jahren der Reformperiode und des Freiheitskampfes stark kompromittierte Körperschaft
äusserts misstrauisch. Demgemäss konnte die erste Generalversammlung erst in 1855, der erste
Kongress und Mitgliederwahl — mit bedeuten politischen Kompromissen — erst im Dezember
1858 abgehalten werden. Dies alles, und noch dazu dass die Akademie die Notwendigkeiten erkannte, die ihr „vom weltgeschichtlichen Befehl der Verbürgerlichung" vorgeschrieben wurden —
ist in erster Reihe Toldy zu verdanken.
Ende 1850 erschien das Sprachrohr der von Toldy geprägten Wissenschaftspolitik, die streng
wissenschaftliche, doch im edlen Sinne des Wortes popularisierende Zeitschrift „Új Magyar Múzeum" (Neues Ungarisches Museum). Sie diente denselben Ziel, wie das Gelehrtencasino und die
Akademie: mittels Vereinigung der zerstreuten Kräfte die Nationalsprache und die ungarische
Kultur. Der Programmartikel der ersten Nummer (aus der Feder des nahen Freundes von Toldy,
des nahmaften Ethnographen und Sprachforschers Paul Hunfalvy wies mit dem Titel „Die wahre
goldene Bulle" darauf hin, dass (im Gegensatz der grundlegenden rechtsichernden Urkunde des feudalen Zeitalters aus 1222) die moderne „goldene" Bulle der Zukunft vom Volke geschrieben werden soll: durch seine Schöpfungskraft, seine Arbeit und durch Schaffen materieller Grundlagen
seines Lebens (in erster Reihe der einheimischen Kapitalbildung und der Entwicklung des
Kreditwesens). In weltanschaulicher Beziehung ermöglichte die Zeitschrift die neuartige Darlegung des sogenannten „Vereinbarungssystems" von Gusztáv Szontagh; zu gleicher Zeit
ermöglichte sie aber auch eine freie, manchmal scharfe weltanschauliche Disskussion. Diese Szontagh'sche Philosophie trat in der Reformperiode (vor dem Freiheitskampf) als Gegenpunkt der
Hegel'schen Lehren mit dem Anspruch einer nationalen Philosophie auf. Nach 1849 wurde sie
mittels Propagierung des Positivismus der ideologische Wegbereiter der kapitalistischen Entwicklung;
sie verkündete die absolute Notwendigkeit einer gesunden Proportion der Human- und Realwissenschaften.
Weiterhin berichtet der Aufsatz über die Tätigkeit Toldy's als Bibliotheksdirektor und reisst
(aufgrund einer handschriftlichen Aufzeichnung) um, auf welch breitem Gebiet der Quellenpublikationen, Datensammlungen, der Erschliessung und Handbücherredaktion Toldy die allgemeine
Bildung und Wissenschaft seines Landes zu dienen wünschte.
Zusammenfassend: in den Jahren 1849—1860 tat er alles, was er nur vermochte, um seine
Vorhaben zu verwirklichen, die Kräfte zu sammeln. In dieser Beziehung ist diese Periode die bedeutsamste seines Lebens. Es ist mit dem raschen Tempo der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Änderung zu erklären, dass er, im Grunde genommen immer ein Konservativer, am Ende des
Jahrzehnts von der Entwicklung dieser neuen Welt abfiel und (den öffentlichen Kampfplatz seiner
wissenschaftspolitischen Tätigkeit verlassend) sich zum Schreibtisch und zum Lehrstuhl zurückzog.
„Es ist an der Zeit, meine Segel einzuziehen, — sagt er Ende 1859 — Wenn man in der Mitte
zwischen L und LX steht und noch nichts pro futurís temporibus tat, darf man nicht mehr säumen".
Glücklicherweise hatte er noch auch demnach anderthalb Jahrzehnte vor sich und er verbrachte
seine Zeit nicht unnütz.
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A CSELEKVÉS SZÁNDÉKÁNAK
ÉS KÖVETKEZMÉNYÉNEK SZEREPE
AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKELÉSBEN
PELLE JÓZSEF

Minden etikának és így a marxista etikának is fontos elvi kérdése a cselekvés szándékának és következményének szerepe az erkölcsi értékelésben. A kérdésnek van etikai és filozófiai oldala is. A monista dialektikus materializmus
ismeretelméletének az álláspontja szerint elvileg lehetetlen a szándék szembeállítása a következménnyel: szükségképpen az az alap kiinduló elv, hogy az
ember képes a valóság megismerésére, és így képes előrelátni szándékainak a
következményeit, de még inkább képes minden helyzetben annak a megállapítására, hogy adott körülmények között erkölcsi szempontból mit kell tennie.
Szándék és következmény között tehát nincs elvi ellentét, illetve ez az ellentét
csak viszonylagos és elsősorban ismeretelméleti jellegű, ami az erkölcsi értékelés szempontjából másodlagos.
A szándékot és a következményt filozófiai értelemben mint egy folyamat
két szakaszát, két elhatárolható mozzanatát, állomását lehet felfogni. Csak a
dualizmus alapján lehetséges szándék és következmény merev elválasztása, elvi
ellentétének az állítása, mert a dualista idealizmus elválasztja a megismerést a
gyakorlattól, azt is állítja, hogy a jelenségek indetermináltak és így elvileg
megismerhetetlenek. Ebből következik, hogy a helyes erkölcsi szándék kialakítása lehetetlen, a szándék eredete és mibenléte irracionális. Ez természetesen
nem zárja ki azt, hogy olyan idealisták mint pl. Kant is feltételezik a helyes
szándék kialakításának a lehetőségét, de ez csak aláhúzza dualista filozófiájuk
ellentmondásosságát. Ismeretelméleti szempontból a szándék és következmény
viszonyának a kérdése a legszorosabban összefügg a jelenségek determinista,
vagy indeterminista felfogásának a kérdésével és ezen keresztül a cél és eszköz
viszonyának elvi kérdésével is.
Sz. L. Rubinstejn a kérdések fejtegetésénél abból indul ki, hogy az ember
köteles tudatosan cselekedni és tudatosan felfogni cselekvése következményeit.
Ezt a kérdést nagyon helyesen összekapcsolja az erkölcsi felelősség lehetőségének a kérdésével. Az erkölcsi értékelés első elvi kérdése: felelős lehet-e az ember, és miért lehet felelős? Első megközelítésként azt válaszolja a kérdésre, hogy
ez mindenkor a cselekvés konkrét feltételeitől függ. „Felmerül a kérdés: voltaképpen miért felelős az ember, csupán cselekvésének céljáért és belső szándékáért (motívumaiért), vagy a cselekvés eredményéért is? A kérdés kétféle megoldása meghatározza az etikában elfoglalt két álláspont különbségét; az egyik
a cselekedeteket objektív követelményeik alapján ítéli meg, a másik a szubjektív
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szándékokból indul ki".1 Utal arra, hogy az un. „szándéketikák" azokat a lehetséges eseteket használják föl elvi alapként és önigazolásra, amelyekben a következmény eltér a szándékolt céltól. Az idealizmus azzal tud operálni „szándéketikájában", hogy két kérdést összekever, mégpedig az erkölcsi értékelés
szempontját és az ismeretelméleti szempontot. Ismeretelméleti idealizmusukat
kiterjesztik az erkölcsi jelenségek megítélésére is. Pauler Ákos pl. azt írja:
„Nyilvánvaló tehát, hogy a cselekvés erkölcsi értéke, ha nem is független a céltól, amelyet a cselekvő maga elé tűz, de független annak elérésétől. Más szóval:
a cselekedet erkölcsi értékét nem az határozza meg, hogy tényleg mit értünk el,
hanem hogy mit akartunk elérni". Felvetődik a kérdés, miért kell ilyen mereven
szembeállítani az erkölcsi jelenségek ezen két egymással szorosan összefüggő
és csak együtt megérthető és értékelhető oldalát. Világos, hogy a megfogalmazás
a szándék, a motívumok, a cél és az elért eredmény, következmény szükségszerű
elvi ellentétét föltételezi. Ez teljesen fölösleges és szükségtelen dolog az erkölcsi
értékelés szempontjából, de szükséges és elkerülhetetlen az idealista ismeretelméletnek az erkölcs területére való kiterjesztéséhez. Kant pl. azt írja „nem
azok a cselekedetek, amiket lát az ember, hanem ezek belső elvei, amiket nem
látunk" alkotják az erkölcsi élet tárgyát. 2 Kérdés, hogy miért nem lehet az is
az ítélet tárgya, amit látunk, mennyiben zavarja ez az erkölcsi értékelést? Szerintünk ez nem zavarja, hanem elősegíti annak teljesebbé tételét. A megismerést az érzékelés, az észrevevés, a tapasztalás nem zavarhatja, hanem csak elősegítheti. Ho-gy az idealizmus mennyire összezavarja a dolgokat azt jól szemlélteti Bartók György következő okfejtése: „Nem a cselekvés eredménye az, amitől értéke függ, hanem a cselekvés forrása, az érzület mélysége adja meg az
erkölcsnek a becsét"? Majd ezután azt írja: „Aki asszonyra tekint kívánás okából, már paráználkodott az ő szívében."1 Ez igazi szándéketikai következtetés, a gondolat elsődlegessége a cselekedettel szemben. Ebben az esetben sem
tesznek különbséget ismeretelméleti és erkölcsi értékelési szempont között, de
mindkét esetben idealisztikus értelemben. Igaz, hogy az erkölcsi értékelés minőségi ítélkezés és nem mennyiségi, a cselekvésnek, a tevékenységnek nem a technikai oldalaira irányul, hanem a cselekvés céljára, szándékára, módjára, stílusára
és jellegére. Ez az erkölcsi értékelés. Az sem kétséges, hogy a szakmai készségek
is lehetnek erkölcsi értékelés tárgyai, ha pl. valaki egyéni önzésből eltitkolja
szakmai ismereteit mások elől, vagy önzetlenül átadja másoknak is, de itt már
nem az önmagában vett készségek váltak erkölcsi értékelés tárgyává, hanem a
készségeken keresztül emberi viszonyok, magatartások és természetesen szándékok is. H a abból indulunk ki, hogy az erkölcsi értékelés ismeret az ember
erkölcsi tulajdonságairól, akkor a szándék és következmény szerepének a kérdése ismeretelméleti kérdés is. Ismereteket az objektív valóságból nyerhetünk,
a szándék az erkölcsi értékeléshez viszonyítva szintén a valóság ténye, de olyan
ténye, amely önmagában csak a szándékozó számára lehet értékelés tárgya, és
1
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bár az önértékelés (a lelkiismeret) az erkölcsi értékelés egyik fontos formája,
nem a teljes erkölcsi értékelés, mert ezt a többi ember végzi el. A társadalom erkölcsi értékeléséhez pedig az kell, hogy a szándék megnyilvánuljon, valamilyen
megközelíthető formát öntsön, mert különben a szándékozón kívüli valóság számára hozzáférhetetlen, megismerhetetlen marad. A még meg nem valósított
szándék pedig nem erkölcsi jelenség, hanem csak szándékolt lelki aktus. Ezért
ä szándék következménye a cselekvés, a tevékenység, vagy a magatartás értelme
elsődleges, ismeretelméletileg alap az erkölcsi értékeléshez. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az ismeretelméleti felismerés nem jelent erkölcsi értékelést is, az ismeretelmélet „csak" a valóságos szándék kiderítését segíti elő, aminek alapján következhet az erkölcsi értékelés, ez viszont már nem arra vonatkozik, hogy az
értékelt milyen szakszerűen tudta kivitelezni szándékait, hanem arra, hogy
miért valósította meg szándékát, mi célból, milyen mozgatók, indítékok hatására — éppen ez az erkölcsi értékelés. A szándékok, a motívumok legalább anynyira jellemzőek az egyének erkölcsi arculatára, mint az esetleges következmény; a szándék azért nem játszhat alárendelt, másodlagos szerepet az erkölcsi
értékelésben. Ez azonban azt is mutatja, hogy a szándék és következmény elvi
szembeállítása helytelen. Egyetértünk Sz. L. Rubinstejn véleményével, amely
szerint „A különböző cselekedeteket végrehajtó ember szubjektív szándéka a
cselekvő által előre látott és kívánatosnak tartott eredményéből indul ki és ebből is kell kiindulnia."5 A szándék, vagy a cél fontos szerepét hangsúlyozza az
is, hogy „az ember tevékenységének alkotó jellege éppen azokban a célokban fejeződik ki, amelyeket realizál."* Vagyis a szándék és következmény között alapvető elvi kapcsolat létezik, ami az erkölcsi értékelés kiinduló pontja és alapja,
de nem maga az erkölcsi értékelés. Ebben az értelemben a jelenségek szükségszerű összefüggésének dialektikus materialista felfogása alapján a szándék és a
következmény között törvényszerű összefüggés a megfelelés, vagyis az, hogy a
helyes szándékok a kívánt eredményekhez vezetnek, szembeállításuk ezért teljesen önkényes és tudománytalan. Ha a szándék nem kívánt eredményekhez,
következményekhez vezet, akkor rendszerint a szándékozó nem mérlegelte helyesen, vagy nem mérlegelhette helyesen az összes szükséges körülményeket,
és ez okozta a nem kívánt következményt. Ez azonban éppen azt bizonyítja,
hogy a helyes erkölcsi szándék nem önkényes, nem teljesen misztikus, hanem
előre meghatározható. Ilyen esetben azt a kérdést kell felvetni, hogy mi a szerepe a cselekvőnek ebben az eltérésben, módjában volt-e a következményt előre
látni, vagy nem, tőle függött-e a következmény vagy külső tényezőktől, mert
csak akkor felel a cselekedetéért, ha szuverén szándékát valósította meg; ha
más tényezők határozták meg a következményt, akkor eleve nem lehet erkölcsi
értékelés tárgya az egyén.
Nem egészen pontos Sz. L. Rubinstejn, amikor a következőket írja: „Ilyenformán eltűnik a szubjektív szándékok és a külső objektív eredmények szembeállításának állítólagos elvi jellege"7 Valójában nem a szembeállításnak, hanem
5

Rubinstejn, Sz. L.: Uo. 305. 1.
Трубников, H, H.: Отношение цели, средства и результата деятельности человека.
Вопросы философии. Москва, 1964. 6. п. 60. стр.
e

375

a szembeállásnak nem lehet elvi alapja, mert a szembeállításnak igenis elvi
jellege van akár akarjuk, akár nem. Ha valaki olyasmit állít szembe, ami nem
áll szembe, akkor az elvi hibát vét. Viszont igaz az a gondolat, hogy itt a
megfelelés az alapvető és elvi megközelítési mód. Ugyancsak pontatlan az is,
amely szerint: „igy tehát lényegét tekintve, nincs ellentét az ember felelősségének a kérdésében vallott, látszólag antagonisztikus jelfogások között"? A valóságban a tisztán „szándéketika" szükségképpen mint idealista etika lép föl,
sok esetben ez párosul a szabadakarat elvével is, de ellenkező esetben érthetetlen is lenne, hogy miért állítja szembe a szándékot a cselekvés következményével. Természetesen ennek megvannak a társadalmi okai is, aminek az elemzésére
itt nem térhetünk ki, de nyilván olyan társadalmi rendszert feltételez, amelyben
az ember szándékaival szemben a következmények nem a kívánt módon valósulnak meg, hanem azok fordított viszonyban vannak a szándékkal.
Felfogásunk szerint a szándék és következmény viszonyának kérdése mély
filozófiai tartalommal rendelkezik, ezért ezekkel a kérdésekkel, mint igen fontos elvi kérdésekkel kell foglalkozni. Annál is inkább szükséges ez, mert az erkölcsi ítéletről, annak helyességéről, vagy helytelenségéről van szó, ami viszont
az ember jellemére, egész egyéniségére vonatkozó értékítéletben jut kifejezésre
és egyáltalán nem közömbös, hogy helyes vagy helytelen ítéletet alkotunk valakiről.
A kérdés elvi jelentősége filozófiai szempontból az objektív és szubjektív
dialektikájának egyik fontos oldala. A filozófiai idealizmus abszolutizálja a
valóság megismerésének viszonylagos jellegét és ilymódon szembeállítja a szubjektumot az objektummal. A kérdés egyik aspektusára Sz. L. Rubinstejn a következőképpen mutat rá: „Amikor szemügyre vesszük azt a kérdést, bogy milyen felelősséget visel az ember magatartásáért, okvetlenül figyelembe kell vennünk, hogy az ember minden cselekedete bekapcsolódik az események tőle független menetébe, s így olyan követelményekhez
vezet, amelyek
közvetlenül
nem esnek egybe az illető cselekedet céljával (továbbá a kitűzött cél sem mindig esik egybe a motívummal, azzal), aminek a kedvéért az ember végrehajtja az
adott cselekedetet"'1' Rubinstejn jól konkretizálja a marxista ismeretelméletnek
az ismeretek viszonylagosságáról szóló tanítását az etika síkjára. Az idealizmus viszont éppen a megismerésnek ezt a viszonylagosságát abszolutizálja és
erre alapozza szubjektivizmusát, majd „szándéketikáját". Logikailag ez azonban
éppen cáfolja az idealizmust, mert ebből nem az következik, hogy a szándék
és következmény elvileg ellentétesek, hanem azt a követelményt támasztja a
megismerő és ennek alapján cselekvő emberrel szemben, hogy a valóság minél
teljesebb megismerésére törekedjen, támaszkodjon szilárd ismeretekre, mert
csakis így kerülhető el a szándék és következmény eltérése, a nem kívánt következmény megakadályozása. Az eltérés irányába hat az is, hogy pl. a morális
elvek mindenkor általánosak, de megvalósításuk minden egyes esetben egyedi és
konkrét, következésképpen a megvalósító aktivitására van szükség ahhoz,
7
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hogy ezeket az általános elveket helyesen, a konkrét viszonyoknak megfelelően
realizálja. A szubjektum elvileg ezt képes is megtenni és ezért köteles is rá.
Ha hibás a szándéketika, ugyancsak hibás a szándék elhanyagolását valló
etika is, amire szintén találunk példát az etikai irodalomban. Hans Boeck az
erkölcsi értékelés elveit vizsgálva a következőkből indul ki: „A cselekvés értékelésénél a döntő faktornak és az értékelés kiinduló pontjának is mindenkor
magának a cselekvés eredményének kell lenni."10 Amint már írtuk, itt sem történik különbségtevés erkölcsi értékelés és ismeretelméleti szempont között, csak
itt az idealizmussal ellentétben minden megkülönböztetés nélkül a cselekvés
eredménye kapja az elsődleges, a döntő faktor szerepét. Ez azonban mit sem
változtat azon a tényen, hogy elvileg szembeállítja a szándékot és a következményt, ha ellenkező előjellel is mint az idealizmus. A kérdés hasonló felfogásáratalálni példát a magyar etikai irodalom is. Ágoston György, az ismert marxista
etikus a következőket írja: „Etikánk az erkölcsösség szempontjából mégis a tettet, a cselekedetet tartja döntőnek, felfogásunk szerint az erkölcsösségnek tettekben kell megnyilatkoznia. Etikánk tehát nem szándéketika, hanem cselekvés
etika"11 Helyes annak kihangsúlyozása, hogy a marxizmus nem elégszik meg
csupán a szándékkal, az ún. jó szándékkal, de azt is meg kell mondani, hogy
ebben az esetben nem azt a kérdést tisztázzuk, hogy mi a szándék és következmény szerepe az erkölcsi értékelésben, hanem azt a kérdést, hogy szemlélődő
etika-e a marxista etika egészében vagy sem. Tehát itt az etika egészének a jellegéről van szó, és nem arról a konkrétabb kérdésről, hogy mi a szerepe a szándéknak és következménynek az erkölcsi értékelésben. Az a kérdés, hogy valamely szándék mikor válhat erkölcsi jelenséggé, nem azonos azzal a kérdésselr
hogy mi a szerepe az erkölcsi értékelésben. A cselekvésetika elve egy általánosabb elv. Ebben az értelemben a történelmi materializmus egyik fontos elvét alkalmazzuk az erkölcs egész jellegének a meghatározására, míg a másik esetében
az egyes erkölcsi jelenségek egyedi értékeléséről van szó.
A kérdést csak zavarosabbá teszi, ha még ehhez azt is hozzá veszik, amit
Hans Boeck is, hogy ti. az embert nem aszerint ítéljük meg, hogy ő mit gondol
magáról, hanem hogy mit csinál a valóságban. Ez egy teljesen másik probléma:
az önértékelés kérdése és ennek szerepe. Ezzel külön kellene foglalkozni, mert
hiszen az önértékelés szintén fontos, egyrészt, mert ez is jellemző egy-egy ember erkölcsi arculatára, és mert ez is megszabja, hogy egy adott erkölcsi cselekedet milyen lesz a valóságban. Hans Boeck még egy sor pontatlan megfogalmazást ad a kérdésről. Ilyen pontatlan megfogalmazása a következő is: „Az ember erkölcsi aculatára, és mert ez is megszabja, hogy egy adott erkölcsi cseletermészetesen nem zárja ki azt, hogy számolni kell a cselekvés motívumaival is,
ha az emberi személyiség erkölcsi értékeléséről van szó."12 Itt is teljesen másodlagosnak minősül a szándék szerepe, mégpedig az erkölcsi értékelésben.
A marxisták a magatartás következményeit egyáltalán nem valami utilitárius
vagy pragmatista szempontból veszik figyelembe, hanem mindenekelőtt azért,,
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mert csak így kaphatnak reális képet magáról a cselekvés motívumáról is.
A teljes erkölcsi értékeléshez az is hozzátartozik, hogy a lehető legtöbb körülményt figyelembe kell venni, mert csak így nyerhetünk viszonylag teljes képet
a vizsgált jelenségről, és ez így van az erkölcsi jelenségek esetében is. Maga Hans
Boeck is látja, hogy a magatartás következménye, vagy ahogy ő írja: „társadalmi hasznossága önmagában nem elégséges arra, hogy az ember erkölcséről
ítéljünk".™ Jó példa erre éppen a karrierizmusból végrehajtott cselekvés, ahol a
következmény sokszor el is takarja az igazi szándékot.
A kérdés kapcsán szükségképpen fölvetődik egy másik kérdés is, mégpedig
az, hogy mikor beszélhetünk pl. kommunista erkölcsről, talán csak akkor, ha
valamely magatartás a dolgozók szocialista tudatossága alapján ölt formát,
vagy akkor is, ha ez a magatartás más motívumokból indul ki, de objektíve
mégis a szocializmus ügyét szolgálja. A kérdés egy külön tanulmány tárgya lehetne, mi csak néhány lehetséges mozzanatára kívánunk rámutatni. A kérdés
az erkölcsi élet gyakorlatában állandóan fölvetődik és ezért foglalkozni is kell
vele. A. F. Siskin, az ismert marxista etikus a következőképpen veti föl: „Az elmondottakból azonban nem szabad azt a következtetést levonni, hogy napjainkban csak olyan ember — mondjuk munkás — cselekedhet magas erkölcsi
követelmények szellemében, aki ismeri a társadalmi fejlődés törvényeit, vagyis
képzett marxista. Szó sincs róla. Ha valaki nem ismeri a társadalmi fejlődés
törvényeit, azért részt vehet a mozgalomban, odaadóan szolgálhatja a munkásosztály érdekeit, magatartásában szem előtt tarthatja ezeket, tehát az új erkölcs
elveit és normáit is. Ebben nincs semmi szokatlan, hiszen az új erkölcs elvei és
normái minden becsületes dolgozó létérdekeit fejezik ki."u Az idézet rámutat
arra, hogy az erkölcsi tudat nevelésében milyen nagy jelentősége van a politikaiideológiának. A morális jelenségek megvilágításának a politikai oldal tisztázása
azonban csak egyik része.
Hasonlóan fontos az a megállapítás is, amely szerint a kommunista mozgalmon kívül, más társadalmilag haladó mozgalmaknak is van erkölcsileg pozitív tartalma. Erről A. F. Siskin a következőket írja: „A marxizmus továbbá
korántsem állítja, hogy a kommunista mozgalmon kívül, egyetlen más mozgalomnak sem lehet erkölcsi értéke. Ez ostoba betürágás lenne. Minden szabadságmozgalomnak hatalmas erkölcsi jelentősége van".15 Ilyen mozgalmak a békemozgalom, a nemzeti elnyomás ellen folyó harc, amelyekben a részvétel maga
is hatalmas erkölcsi feladatot jelent. Az itt felsorolt kérdésekben az erkölcsi
szabadság problémája rejlik. Az erkölcsi szabadság fogalmát ugyanis a következőképpen határozhatjuk meg: az erkölcsi elvek, normák és szokások, vagyis
az erkölcsi szükségszerűség többé, vagy kevésbé tudatos betartása. Tehát az erkölcsi szabadság fogalmába nem tartozik bele a társadalmi fejlődéstörvények
tudatos ismerete és alkalmazása, jóllehet a teljes erkölcsi szabadságnak ez is
feltétele, de a tudatosságnak igen különböző fokozatai lehetnek. Lenin már
az ösztönösséget is mint a tudatosság csíraformáját jelölte meg, abban az ér18
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telemben, hogy ha egy munkás ösztönösen a munkásmozgalomhoz alkalmazkodik, akkor tulajdonképpen már elindult a tudatos fejlődés útján. Ugyanígy
vagyunk azzal is, aki csak ösztönösen cselekszi az erkölcsi jót, már az is elindult abban az irányban, hogy előbb vagy utóbb, de tudatosabban cselekedje
ezt. Ahhoz persze, hogy az ösztönösség alapján is létrejöhessenek helyes erkölcsi cselekedetek, olyan objektív feltételek is kellenek, amelyek ezt elősegítik.
Morális szándék keletkezhet, és keletkezik is, a gyakorlati tapasztalat empirikus megismerése és felismerése alapján, a morális érzések alapján is. Labriola
egyik helyen az erkölcsről is azt mondja: „Arra az erkölcsre gondolok, amely
prózai módon empirikusan és mindennapi formában létezik az egyszerű emberek hajlamaiban, szokásaiban, tanácsaiban, ítéleteiben és értékeléseiben"16
Az, hogy milyen erkölcsi szándékok születnek az egyik vagy másik embernél,
tükrözi vagy megmutatja az illető ember erkölcsi tudatosságának fokát, erkölcsi
érzése fejlettségének mértékét. Másrészt az, hogy adott esetben milyen fokú
tudatosság szükséges, magától a végrehajtandó feladattól is függ. Ismeretes John
Reed könyvéből az egyszerű orosz katona, aki „csak" azt tudta, hogy „két
osztály van. A proletárok és a burzsoázia"11 Ezen egyszerű igazság ismerete
mégis lehetővé tette azt, hogy történelmileg jelentős eseményeknek legyen hasznos és aktív tagja, hogy a Nagy Októberi Forradalom katonája legyen. De a
példa azt is jól szemlélteti, hogy az erkölcsi tudat fejlettségének a fokát, mértékét nem elméleti tételekből kiindulva kell megállapítani, hanem a végrehajtandó cselekedetek, tettek szükségleteihez kell szabni. Az egyszerű katona
nem tudós, nem könyvekből sajátította el egyszerű tudományát, hanem az
életből, az élettapasztalataiból szűrte le azt a következtetést, hogy neki harcolni kell a forradalomért. Ebből természetesen helytelen lenne azt a következtetést levonni, hogy itt a képzetlenséget dicsőítjük. Erről nincs szó, csak arról,
hogy a tudás ismérve nem az, hogy valaki hány könyvet olvasott el, és milyen
kifinomult formában, választékosan tud beszélni, hanem az, hogy mennyire
értette meg az élet követelményeit.
Nézzünk meg egy másik példát is, amely jól szemlélteti, hogy magában
a „;o" szándék csak megfelelő körülmények között, haladó mozgalmak közepette vezethet erkölcsileg helyes és teljes értékű, pozitív cselekedetekhez.
A példa azt is mutatja, hogy a teljesen szabad erkölcsi cselekvések fontos feltétele a társadalmi összefüggések bizonyos szintű ismerete. Petershagen az ismert haladó német író a Lelkiismeret lázadása c. könyvében arról ír, hogy
Landsbergben a háborús bűnösök börtönében találkozott egy német orvosnővel, akit Flokkennek hívtak. „Hitler idejében őt mint orvost azzal a feladattal
bízták meg, hogy a foglyok egészségi állapotát vizsgálja felül abból a szempontból, hogy közülük ki munkaképes, ki munkaképtelen, ki csak részben munkaképes. Együttérzésből és a jellem jóságából ő sok foglyot nyilvánított munkaképtelenné, nem tudva azt, hogy ezzel maga írta alá az illető foglyok halálos
ítéletét. A munkaképteleneket azonnal a gázkamrába irányították
„kiengedték
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a kéményen", ahogyan ezt a nácik szörnyű nyelvén nevezték. A halálra ítélt
orvosnő megesküdött, hogy nem tudott orvosi tevékenységének erről a szörnyűséges következményéről és ennek alapján az igazságot és nem a kegyelmet
kérte."18 Amint ebből a példából is látható a jó szándékok, még ha bizonyos
értelemben tesznek is értük valamit, önmagukban nem mindig elégségesek ahhoz, hogy pozitív erkölcsi cselekedetekhez vezessenek. A valóban szabad erkölcsi cselekedet fontos feltétele bizonyos fokú tudatosság is. Egy orvosnak pl.
már nem elégséges csak „humánusnak" lennie, hanem adott esetben feltétlenül
tudnia kell azt is, hogy mi valóban a humánus és mi az antihumánus. Ehhez
ismernie kell a társadalmi összefüggéseket is.
A két egészen eltérő, de bizonyos szempontból hasonló példa is azt mutatja, hogy a szándék és következmény egysége elvének a hangsúlyozása mellett milyen óriási jelentősége van a helyes erkölcsi szándéknak a cselekvések
végrehajtásában és értékelésében is. A marxista etika egyáltalán nem, vagy
csak a felületes szemlélő számára tűnik úgy, mintha az erkölcsi értékelésben is
elsődlegesnek tartaná a cselekvés következményét. A helyes erkölcsi cselekedet
elsődleges feltétele a jól felfogott és megértett erkölcsi szándék, ami a valóság
ismeretére épül. Az erkölcsi szándék és következmény egységének az elve azt
követeli meg, hogy az egyén cselekvése előtt kialakítsa a megfelelő szándékot,
mert csak így érhető el az előre kitűzött cél a cselekvés révén. Amikor a marxizmus klasszikusai arról beszélnek, hogy az egyént nem aszerint kell megítélni, hogy mit gondol, vagy mond saját magáról, hanem aszerint, hogy mi
a valóságban, akkor ezzel egyáltalán nem azt hangsúlyozzák, hogy a szándék
másodlagos, mert hisz az önértékelés nem azonos a szándékkal. Lenin a szubjektív szociológusokkal vitatkozva a következőket írta: „A történelmet —
fejtegeti Mihajlovszkij úr — „az élő egyén csinálja gondolataival és érzéseivel."
„Tökéletesen igaz. De mi határozza meg ezeket a »gondolatokat és érzéseket«.
Vajon lehet-e komolyan képviselni azt a véleményt, hogy ezek véletlenül jelentkeznek, nem pedig szükségszerűen következnek az adott társadalmi környezetből, amely anyagul, objektumul szolgál az egyén szellemi élete számára,
és amely »gondolataiban és érzéseiben« olymódon tükröződik, hogy az egyik
vagy a másik társadalmi osztály érdekeit képviseli? Továbbá: milyen ismérvek
alapján ítéljük meg a valóságos egyének valóságos »gondolatait és érzéseit«?
Világos, hogy csak egy ilyen ismérv lehet: ezeknek az egyéneknek a tettei —
mivel pedig csupán a társadalmi »gondolatokról és érzésekről« van szó, hozzá
kell még tenni: az egyének társadalmi tettei, azaz a társadalmi tények"19 Къ
idézetben dióhéjban megtalálható a marxista erkölcsi értékelés lényegének
egész tartalma, ahol a szándék mint társadalmilag és történelmileg megalapozott és meghatározott lép föl az erkölcsi értékelésben, mint megvalósított
szándéknak az értékelése, mert azt senki nem tagadhatja, hogy a szándék nélküli cselekedet nem is lehet erkölcsi értékelés tárgya. A cselekvés eredménye
sok esetben megfelelő mutatókkal értékelhető, de ezek a legtöbb esetben meny18
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nyiségi mutatók és nem erkölcsi, nem minőségi mutatók. Az ilyen értékelések
azonban szintén elősegíthetik az erkölcsi értékelés teljesebbé tételét, mert közelebb hozzák hozzánk, megkönnyítik a teljes értékelést.
Arra a kérdésre tehát, hogy minek az alapján értékeli a marxista etika
a cselekvést erkölcsi szempontból, csak azt válaszolhatjuk: az egész tevékenységet elejétől a végéig, egész társadalmi jelentősége alapján. Végeredményben
azt kell mondani, hogy az erkölcsi értékelés nem azonos az ismeretelméleti
értékeléssel, aminél mindenképpen elsődleges a gyakorlat, és ennek megfelelően
a következmény, ami azonban még nem erkölcsi értékelés, mert az erkölcsi értékelésnek nem az az első kérdése, hogy mi az elsődleges, és mi a másodlagos,
hanem az, hogy adott tevékenységnek egészében milyen erkölcsi értéke van
társadalmi és egyéni szempontból egyaránt. Ismétcsak Leninre hivatkozhatunk,
aki az egyes forradalmárok tevékenységének az értékelése kapcsán a következőket mondotta: „Mindenki egyetért abban, hogy ha valaki egy egyedülálló forradalmárt az általa hozott látszólag haszontalan, gyakran hiábavaló
ábrándok szempontjából értékel, figyelmen kívül hagyva magatartásának tartalmát és munkásságának a korábbi és későbbi forradalmárok
tevékenységével
való kapcsolatát, ha valaki így értékeli munkásságának jelentőségét — az csak
ostobaság és feneketlen tudatlanság, vagy a reakció érdekeinek, a zsarnokságnak, a kizsákmányolásnak
gonosz képmutató védelme lehet. E tekintetben
nem lehet nézeteltérés."2*
Felvetjük azt a kérdést, hogy mi a viszonya az ilyen kérdésfeltevésnek
a történelmi materializmushoz. Ez egyáltalán nem keresztezi a történelmi materializmusnak a társadalmi lét elsődlegességéről szóló tanítását, hanem éppen
erre épít, ugyanis abból indul ki: az erkölcsi szándéknak történelmileg megalapozott, objektív tartalma van, tehát nem valami merőben szubjektív és
misztikus valami. Az erkölcsi ítélet azonban tovább megy mint a történelmi
materializmus szintjén történő kérdésfölvetés, ha ugyanis nem ezt tenné, akkor
etikára mint viszonylag önálló tudományra nem is lenne szükség.
Azok a hibák, amelyekről fentebb beszéltünk, abból erednek, hogy az
egyes etikusok egyáltalán nem vizsgálják magának a szándéknak és a cselekvésnek az elvi összefüggéseit. A filozófiai megközelítést, vagy ismeretelméleti
szempontot azonosítják az erkölcsi értékeléssel, pedig itt két különböző dologról van szó, még akkor is, ha a kettő összefüggésben van egymással. H a a
szándékot elhanyagolják, menthetetlenül a pragmatizmus hibájába esnek, ami
nagyon távol esik a marxista etikától és a kommunista erkölcstől is. A szándék
és következmény viszonyának kérdésében nem hanyagolható el a dialektikus
megközelítési mód, mert csak ez óv meg a leegyszerűsítés veszélyétől. Végeredményben azt kell mondani, hogy nem helyes úgy fölvetni a kérdést, hogy a
marxista etika szándék etika-e vagy következmény etika, a marxista etika
egyik sem ezek közül, hanem tudományos etika, amelyik a kérdésekre a tudomány módszereivel keresi a megfelelő válaszokat.
20

Lenin, V. L: Beszéd a szabadság és egyenlőség jelszavával való népbutításról. ~Marxista etika. Olvasókönyv. Bp., 1964. 258. 1.

381

РОЛЬ НАМЕРЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МОРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
(Резюме)
В статье говорится об отношении намерения и последствия. Автор говорит о том, что
на философском плане намерение вторичное и последствие первичное. На плане этики это
отношение изменяется, и по его мнению ошибочно говорить о том, что намерение вторичное
и последствие первичное. Здесь отношение между ними как об этом уже и С. Л. Рубинштейн
говорил соответствие, что означает то, что желательное последствие заранее предполагает
соответствующее намерение.
Из касающих вопросов нужно говорить об отношении сознательного и инстинктного
в морале. Автор и здесь торопится дать ответы на важные вопросы научной этики. В конце
концов автор заявляет, что не точно говорить о том, что марксистская этика, этика последствии, это узкое и не точное определение. Лучше говорить о том, что марксистская этика
научная этика.
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