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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR FEJLŐDÉSE A
FELSZABADULÁS UTÁN*
MÁTRAI LÁSZLÓ

•

Egyetemünk könyvtárának felszabadulás utáni története a historikus számára
nem csupán azért érdekes kérdés, mert — fontos intézmény lévén — története kiszakíthatatlan részét alkotja az Alma Mater történetének, s nélküle ezért az Egyetem története menthetetlenül töredékes maradna. Külön érdekességét az a specifikum adja
meg, hogy a Könyvtár egy intézménynek (az Egyetemnek) az intézménye, s így kettős
története van: részben az anyaintézmény fejlődését tükrözi, részben saját „gyűjteményi" jellegének öntörvényeit követi.
A magyar művelődéstörténetben sokáig kiváltságos, egyedi hely illette meg az
Egyetemi Könyvtárat, hiszen évszázadokon át volt az ország egyetlen nyilvános jellegű nagykönyvtára, és hosszú ideig a nemzeti könyvtár és a főváros könyvtárának
szerepét is betöltötte. A Széchényi Könyvtár csak a XIX. század végére kezdi saját
hivatását megtalálni, s csak a XX. században támad komoly „vetélytársa" az Egyetemi Könyvtárnak: a Szabó Ervin által megreformált Fővárosi Könyvtár az első
nagykönyvtár, amely állományának és működésének modernsége révén mint tudományos nagykönyvtár is megtöri az Egyetemi Könyvtár eddigi monopolhelyzetét.
A felszabadulás idején Könyvtárunk — elsősorban igen gazdag állománya révén
— tisztes helyet töltött be a nagyobb könyvtárak között: csupán Szabó Ervin könyvtára mögött volt lemaradásban, főképpen annak modern munkamódszerei mögött.
A háborús véletlennek és a jó könyvtári kollektívának volt köszönhető, hogy az állományban lényeges kár nem keletkezett. A könyvtári üzem megindítása azonban mégis
igen nagy nehézségekbe ütközött, hiszen — Budapest legtöbb épületéhez hasonlóan —
a világítás, a központi fűtés nem működött s az összes ablakok és üvegtetők hiányoztak. A budapesti Nemzeti Bizottság már 1945. február 21-én új igazgatót bízott meg
„a könyvtár helyreállításával és üzembehelyezésével". A lelkes kollektíva üres gyomorral, de fáradhatatlan munkával elérte azt, hogy a Könyvtár már 1945. április
23-án megnyithatta kapuit, messze megelőzve ezzel az összes hasonló jellegű könyvtárat. Ez természetesen politikai tett is volt, mint a háború utáni újjáépítés minden
komoly mozzanata. Könyvtári értelemben az üzem még nem lehetett teljes, hiszen
a legtöbb ablak hiányzott és a nagy olvasóteremnek elpusztult az üvegteteje. De a
kisebb helyiségekben a fűtés már működött, a rendszeres helybenolvasás és kölcsönzés lehetővé vált. Az 1945/46. tanévben a kölcsönzött művek száma 13 38l-re, a helyben olvasottaké pedig 14 738-ra emelkedett. Ezek a számok (amelyek a „békebeli"
forgalomnak kb. 25%-át teszik ki) jelzik, hogy a Könyvtár már ezidőben is komoly
részt tud vállalni az ország meginduló szellemi vérkeringésében.
A könyvtári működés fizikai feltételeinek megteremtése közben már napirendre
került a könyvtári üzem és a könyvtári funkció reformjának a kérdése: a hazánkban
* Az Egyetemünk felszabadulás utáni történetéről 1970. március 11-én tartott tudományos
ülésszakon elhangzott felszólalás.

lezajló társadalmi és kulturális forradalom minő új feladatokat állít az ország legrégibb könyvtára elé, és ezeknek a feladatoknak teljesítéséhez minő változtatásokat
kell létrehozni a könyvtári munka eddigi módszereiben?
Megelőzve az új funkció, profil végleges kialakulását (ami az Egyetem fejlődésével együtt az országos kultúrpolitika függvénye is volt), a könyvtári technika területén igen lényeges reformokra került sor, s ezek bevezetése után (kb. 1950-re) a könyvtári „üzem" nemzetközi mértékkel is korszerű tudományos nagykönyvtárnak volt
tekinthető. E nem könnyű folyamat főbb állomásai: a teljesen elavult, 1875-ből származó szakkatalógus helyébe modern decimális (ETO) és tárgyszókatalógus bevezetése (aminél figyelemreméltó, hogy a könyvtár két új szakkatalógus felállítását vállalta,
míg a legtöbb nagykönyvtár, külföldön is, vagy egyik, vagy másik mellett dönt, munkamegtakarítás okából, de a használhatóság rovására); új raktári rendszer, a numerus
currens bevezetése; ez lehetővé tette további reform, a naplózás és számozás összekapcsolását; a kölcsönzés technikájának modern, két-kartonos rendszerre való átállítása; felvilágosító szolgálat felállítása, tudományos osztály szervezése és különféle
bibliográfiai kiadványok rendszeres és eseti kiadása; saját könyvkötő és restauráló
műhely felállítása; a tanszéki könyvtárak fokozatos bevonása a szükséges kooperációba; a könyvtári munka futószalagszerű megszervezése.
Mindezek az újítások lehetetlenek lettek volna néhány alapvető műszaki-technikai vívmány nélkül. E fontos munkálatokhoz a kormányzat nagy megértéssel nyújtott anyagi támogatást, de ennek ellenére országos viszonylatban az Egyetemi Könyvtár sohasem tartozott az úgynevezett költséges könyvtárak közé. Ezek a jelentős munkálatok voltak: az épület külső-belső helyreállítása (1957—58), régi raktárhelyiségek
vaspolcokkal való beépítése és kibővítése (1954—55 és 1959, 4 800 raktári folyóméter
új férőhely), modern, gépesített sokszorosító műhely felállítása (1954—55), az 1874ből származó gőzfűtés kicserélése (1959—60) kifogástalanul működő koksztüzelésű
modern rendszerre. A modern sokszorosító műhely ezek között azért áll az első helyen,
mert ez tette lehetővé a sok cédulát igénylő új katalógusrendszert, valamint (később)
bizonyos központi szolgáltatások bevezetését.
A Könyvtár érdemi, szellemi fejlődése, feladatainak korszerű újrafogalmazása
legalább olyan fontos kérdés a kultúrhistorikus számára, mint technikai színvonalának és munkamódszereinek fejlődése. A felszabadulás utáni két évben aligha lehetett
válogatni a könyvtári feladatok között, annyi volt belőlük. De 1947-től kezdve már
igen élénk volt a kibontakozó kulturális forradalom könyvtári, közművelődési frontszakasza is, és ezen a területen a Könyvtár igen aktív szerepet játszott mindvégig és
játszik ma. Elméletileg is érdekes kérdés, hogy a legrégibb tradíciókkal és legnagyobb
régi állománnyal rendelkező tudományos nagykönyvtár miképpen tud szervesen
beilleszkedni egy forradalmi folyamat gyors, néha viharos ütemébe? Miképp tudja
az 1635 óta gyűjtött régi könyvállományát a Könyvtár az új idők számára hasznossá
tenni? Hogyan tud az Egyetem Könyvtára a tudósok exkluzív könyvtárából minden
művelődni vágyó olvasó könyvtárává válni úgy, hogy ez ne menjen sajátos tudományos
funkciói rovására, hiszen ezeket helyette más intézmény nem végezheti el?
A Könyvtár — nem hagyva megfélemlíteni magát egyes hivatalos fórumok túlbuzgó és álforradalmi követeléseitől — bátran épített Szabó Ervin és Dienes László
marxista könyvtári koncepcióira, és új feladatát világosan így fogalmazta meg: a
Könyvtár célja, hogy szocialista típusú egyetemi könyvtárrá váljék. Ez a koncepció
helyesnek bizonyult a felszabadulás óta eltelt években, és valószínű, hogy a jövő krónikásai úgy fognak megemlékezni Könyvtárunknak ezekről az esztendeiről, hogy a
Könyvtár nem hanyagolta el egyetemi célok miatt szocialista feladatait, és e feladatok
mellett mindig kellő energiát fordított a sajátosan egyetemi feladatokra.
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Egy 1947-ben tartott szaktanfolyamon a Könyvtár már világosan megfogalmazta
új feladatait, s ezek között első helyen szerepelt az egyetemi könyvtárhálózat koncepciója, mely szerint az Egyetem központi könyvtára és az Egyetem többi (kari és tanszéki) könyvtárai egységes rendszert alkotnak és ésszerű kooperációban működnek
együtt. (Ez az elv azóta általánosabb formájában is elfogadásra talált könyvtárpolitikánkban és központi gondolatává lett az 1956. évi 5. könyvtári törvénynek is.)
Nem kevésbé fontos kérdés volt a Könyvtár tudományos profiljának kialakítása,
illetve újrafogalmazása is. Egyrészt meg kellett valósítam" a közművelődési, oktatási
és tudományos feladatok helyes arányát az új, szocialista társadalom hazai fejlődésének perspektívájában. Ez nem mindig volt könnyű dolog, mert még az ötvenes években
is előfordultak olyan jószándékú, tájékozatlanságra valló központi intézkedések,
melyek „a könyvtárügy egysége" vagy más jelszavak félremagyarázásával olyan közművelődési feladatokat kívántak a tudományos könyvtárakra ruházni, amelyeket
azok csak tudományos-egyetemi céljaik rovására tudtak volna elvégezni.
A társadalom fejlődése mellett — másrészt — a tudományok immanens fejlődése
is megkövetelte a Könyvtár gyűjtési és működési körének pontosabb meghatározását.
Az Egyetemi Könyvtár a tudománytörténetnek egy olyan korszakában született, amikor az egyetemen minden tudományt műveltek s így az egyetem könyvtárában is
minden tudomány termését gyűjtötték. Az „általános gyűjtőkörű tudományos nagykönyvtárnak" ez a koncepciója a XX. században már alaposan elavult és a gyakorlatban megvalósíthatatlan, mert ha egy könyvtár mindent gyűjt, semmiből sem lehet tökéletes, megbízható gyűjteménye. Könyvtárunk ezt már korán felismerte és a történeti
előzményeket az új feladatokkal gondosan egybevetve alakította ki új profilját, a
középkori és újkori egyetemes történet, a filozófia és a valláskritika-vallástörténet
területeiben találván meg azt a gyűjtési, kutatási és dokumentációs profilt, melyért
országos viszonylatban vállalnia kell a felelősséget. Később a profilozás gondolata
is általánossá vált, s az így előálló országos tudományos-könyvtári profilozás is elfogadta és hitelesítette a Könyvtár által már korábban kialakított új arculatot. Ez a
megoldás hasznosítja, pozitív módon használja fel a Könyvtár történetének azt az
adottságát, hogy — mint egész Egyetemünk — jezsuita alapítású intézmény lévén,
igen nagy (mintegy 200 000 kötet) teológiai állománnyal rendelkezik, amit aligha
lehetne a XX. században a tudományos kutatás számára másként hasznosítani, mint
— a fenti módon — a vallástörténeti és valláskritikai kutatások könyvtári bázisának
tekintve.
Ugyanekkor követte a Könyvtár az Egyetem fejlődésének szakaszait is. A Teológiai Kar leválása nem járt következményekkel a központi könyvtárban, mert a
Teológiai Karnak már a XIX. század kezdete óta igen komoly kari könyvtára van,
amelynek megalapításához 1802-ben az Egyetemi Könyvtár igen jelentős teológiai
könyv- és folyóiratállagok átengedésével járult hozzá. Az Orvostudományi Kar önálló
egyetemmé alakulásakor (1951) Könyvtárunk átengedte a kívánt orvosi folyóiratok
„még élő" évfolyamait, de könyvállagok átadására nem volt szükség, hiszen — természettudományokról lévén szó — a régebbi (5—10 évnél öregebb) tudományos termés
menthetetlenül elavul s csupán tudománytörténeti érdekűvé válik. A Természettudományi Kar megalakulása csak tankönyvi és hálózati vonatkozásban hozott új feladatokat, mert az ott művelt diszciplínák alapkönyvtári funkcióit (az országos munkamegosztás, profilírozás értelmében) nem a mi Könyvtárunknak kell ellátnia.
Igyekezett a Könyvtár felújítani azt a haladó hagyományt, hogy az irányítás ne
hivatalnoki, hanem tudományos jellegű legyen. Pray Györgytől és Katona Istvántól
kezdve az alkotó tudósok, neves professzorok hosszú során keresztül egészen Toldy
Ferencig, Szilágyi Sándorig és Ferenczi Zoltánig rendszerint olyan igazgatók álltak
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a Könyvtár élén, akik egyben egy-egy tudományágnak is (aktív) művelői voltak.
A történelmi gyakorlat mutatja, hogy ez nem csupán tradíció, vagy üres presztízskérdés, hanem gondoskodás arról, hogy a fejlődő tudomány problematikáját belülről
ismerő igazgatás révén a Könyvtár fejlődése lehetőleg soha ne maradjon mögötte a
tudomány fejlődésének. Elsőként a Horthy-korszak tudomány-politikája törte meg
ezt a jó hagyományt és hivatalnok-igazgatót állított a Könyvtár élére, azt hangoztatva,
hogy a könyvtárak élére nem jó tudósok kellenek, hanem jó adminisztrátorok.
Egyetemünk központi könyvtárának fejlődése a felszabadulás óta az objektív
statisztikai adatok bizonysága szerint lépést tudott tartani az ország és az Egyetem
fejlődésével: könyvállományának mennyisége (1 240 000 kötet) és minősége, munkamódszereinek és szolgáltatásainak modernsége, a Könyvtárnak (és dolgozóinak)
a kulturális forradalom kibontakozása terén végzett munkája — megannyi (jól ellenőrizhető) jegye a növekedésnek. Ahol a Könyvtár nem tudott és nem tud még megfelelni a fejlődés igényeinek: az az olvasói és raktári férőhelyek növelése. Ez azonban
messzemenően anyagi kérdés. A Könyvtár évek óta előkészítette építési terveit, s mihelyt az ország gazdasági helyzete megengedi, egy új, második olvasóterem megépítése lehetővé fogja tenni, hogy hallgatóink ne kényszerüljenek tömegesen más könyvtárak használatára és a vizsgaidőszakok csúcsforgalmában se szoruljanak ki saját
Egyetemünk, az Alma Mater könyvtárából.
Hogy szellemiekben, a tudományos munka művelése és segítése terén milyen fejlődést tett lehetővé Könyvtárunkban a szocializmus társadalmi rendje, azt „kézzelfoghatóan" a Könyvtár kiadványain lehet érzékelni: nemzetközi hírre tett szert új
kódexkatalógusa (Mezey László műve), évek óta egyre jobb visszhangra találó
„Evkönyvei", a könyvtári munka nemzetközi szabályainak kialakításában való részvétel (Domanovszky Ákos műve), a „Bibliográfiák az egyetemi oktatás szolgálatában"
sorozata, a Könyvtár saját történetére vonatkozó elmélyült kutatások (Tóth András
és munkatársai műve), — ezek a „mérhető" adalékai annak, hogy az épülő szocializmus viszonyai között a Könyvtár újat és többet tud a tudomány számára is nyújtani,
mint történetének korábbi korszakaiban.
Ezek azok a lépések, melyeket hazánk felszabadulása óta a Könyvtár megtett
kitűzött célja felé, hogy szocialista típusú egyetemi könyvtárrá váljék.

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ БУДАПЕШТА
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
(РЕЗЮМЕ)
Фонд Университетской библиотеки во время Второй мировой войны не потерпел существенный ущерб. Хотя не работало освещение, центральное отопление, не были окон и не были
стеклянные крыши, но коллектив Библиотеки в двадцать третьем апреля 1945 года открыл
дверь для читателей, первым среди столичных библиотек.
Культурная революция поставила новые задачи перед библиотекой. Для этого проводили существенные реформы: Составили два нового специального каталога (один децимальный и один предметный), осуществили новый складочный порядок, объединяли инвентарную
и складочную нумеризацию, организовали научный отдел, издавали библиографические
серии, организовали переплетную и реставраторскую мастерскую и конвейерную систему
работы.
Новая задача была организовать сеть университетских библиотек и координация центральных и кафедральных библиотек.
Давняя концепция „всеобщей собирающей научной библиотеки" на середине XX. века
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стала неосуществимой. Поэтому библиотека формировала новый профиль, сегодня собирает
материал средневековой и новейшей истории, философии и критики религии.
Директором Библиотеки по традиции стал такой человек, кто сам тоже активно работает
в области науки.
Развитие по данными статистики от освобождения поспевает за развитием страны и университета, только место читателей и складочных не могли развивать. То, что общественная
система социализма какое развитие делала возможным, можно видеть в изданиях библиотеки, в исследовании своей истории и в участии международной библиотечной работы.
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR KÉZIRATTÁRÁNAK
FEJLŐDÉSE
TÓTH ANDRÁS

Az Egyetemi Könyvtár kézirattára fejlődéstörténetének megírása során a gyűjteménytörténeti szempontok mellett tudománytörténeti meggondolások is vezettek.
Éppen ezért a kézirat- és ritkaságtár kialakulásának történeti időrendjét és provenienciális problémáit véve alapul, az egyes korokon belül tudományáganként vizsgáltuk,
hogy az egyes fejlődési periódusokat mi jellemzi tudománytörténeti vonatkozásban.
Bevezetésként a kézirattár katalógusainak történeti fejlődését ismertetjük, itt sem
felejtkezve meg bizonyos tudománytörténeti szempontokról. Csupán egyes jelentős
tételeket említünk majd szerző, ill. cím szerint; a többit csak számszerűen fogjuk felsorolni, de mindig úgy, hogy az arányokra fényt tudjunk deríteni. Az arányokkal
kapcsolatban azonban már itt fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy sok esetben,
amikor a tár állományának kiemelkedően jelentős, de már máshol alaposabban ismertetett állományrészéről szólunk, csupán röviden utalunk a problémákra, s azokat
nem a valóságos arányoknak megfelelő mértékben fogjuk tárgyalni. Befejezésként
— kísérleti módszert alkalmazva — röviden említést teszünk olyan kéziratokról is,
melyek valamilyen forrás tanúsága szerint valaha a tár állományába tartoztak, azonban idők során elkallódtak.
A KÉZIRATTÁR KATALÓGUSAI

Nagyobb múltú tudományos könyvtáraink hagyományos különgyűjteményeiket
kezdetben általában együtt kezelték a könyvállománnyal. így e gyűjtemények korai
története csupán bonyolult, sok esetben az egyes tételekig visszanyúló elemzéssel, a
régi katalógusok bejegyzései aprólékos értékelésével tárható fel. Ez a helyzet az Egyetemi Könyvtár kézirattára esetében is. A könyvtár korai katalógusaiban a kéziratos
anyagot a könyvekkel együtt, az azok „címfelvételére" jellemző következetlen névhasználati és betűrendezési gyakorlattal tartották nyilván, sok esetben úgy, hogy a
kéziratos jellegre nem is utaltak. így р. o. az Egyetemi Könyvtár első megmaradt,
1632-ben kezdett katalógusában a kéziratokat csupán az ún. „negyedik kéz" dolgozta
be, ill. jelölte meg az egyes tételek kéziratos jellegét. Ugyanígy a második, 1690-ben
kezdett katalógusban sem tettek mindig különbséget a nyomtatott és kéziratos anyag
között 1 . Ez volt a helyzet egészen a könyvtár jezsuita korszakának a végéig.
A jezsuita rend feloszlatása után a könyvtár állami intézmény lett; az új korszakból származó első, 1774-ben készült katalógusa szakrendes volt és első ízben adta
külön csoportban a kéziratokat2. Az első „állami" katalógust soron követő számos
1

Pálvölgyi Endre: Az Egyetemi Könyvtár 17—18. századi katalógusai (1632—1792). = Az
Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV. Bp. 1968. 25—62. 1.
2
A katalógus egyetlen eredeti példánya az Országos Levéltárban található. Mikrofilm-másolata
az Egyetemi Könyvtárban Mf Me 108. jelzet alatt.
13

régi címjegyzék — aszerint, hogy melyik milyen célt szolgált — vagy külön csoportban
tüntette fel a kéziratokat, vagy egyáltalán nem sorolta fel. így р. о. a nagyszombati
könyvtárról 1777-ben, a Budára költözés évében készített címtár nem is tesz említést
kéziratokról; feltehetően azért nem, mivel a jegyzék elsőrendű célja annak feltüntetése
volt, hogy mely tételek kerülnek Budára, ill. maradnak Nagyszombatban, s a kéziratok természetesen az előzőek közé tartoztak.
A jezsuita rend feloszlatását követő időkben vált így önálló egységgé a könyvtár
kézirattára. Az önállósodás első jele az 1774. évi katalógusban szereplő „Manuscripti"
szakcsoport, majd az 1780 tájt keletkezett katalógus (J. 3., 35.) kéziratokat külön
tartalmazó füzete (XXL füzet — J 126.), mely az akkor bevezetett előnyomtatott
lapokon, az elhelyezés rendjében (XXVII. theca a.-c. sorok) tünteti fel a kézirattár
akkori 104 tételét; ez az alacsony szám azt jelzi, hogy ekkor még nem dolgozták be a
jegyzékbe az abolició során a könyvtárba került kéziratos köteteket.
A jelek szerint a XVIII. és XIX. század fordulóján kezdtek hozzá a kézirattár új
betűrendes katalógusához3, melybe egészen a nyomtatott katalógus megjelenéséig
jegyeztek be tételeket. A katalógus szoros betűrendre törekedve (szerző, cím, keletkezési év, formátum, kötetszám és elhelyezés feltüntetésével) már tartalmazza az
aboliciós gyarapodást, a kódexeket, a nagy iratgyűjtemények köteteit egyenként vagy
sommásan. Az elhelyezés jelzésére eleinte theca-jelzést, később (a nyomtatott katalógus betűjeleivel nem egyező) betűjeleket alkalmaz. Szerkesztői elsősorban arra törekedtek, hogy •— elsőízben a tár egészéről — a kutatók számára áttekintést tudjanak
nyújtani; ez azonban csak részben sikerült: semmitmondó kötetcímek (p. o. Acta
argument! ecclesiastici et profani; Auszüge einiger Bücher Catalogen), a szerzői nevek
elhagyása, túlzott rövidítések a tájékozódást megnehezítették. Éppen ezért ma már az
azonosítás sok esetben nem lehetséges.
Ennek a kötetes katalógusnak a hiányosságain próbált már korán segíteni Garay
János, aki 1849-től haláláig gondozta a kézirattárat és összeállította ennek első cédulakatalógusát4, mely szintén betűrendes volt, azonban — nyilván Garay korai halála
miatt — nem jutott el a kidolgozott befejezéshez; mint a kötetes katalógus is, csupán
felületes címelemeket nyújtott, részletesebb feltárást, utalásokat nem tartalmazott.
A nyomtatott katalógus megjelenése előtti utolsó jegyzék Toldy Ferenc igazgatósága vége felé készült az Egyetemi Könyvtárban található „kiválóbb zsengenyomtatványok és codexek"-ről.5. A jegyzék egy könyvtári kiállítás anyagának forgatókönyvszerű áttekintését nyújtja: összesen 85 tételt sorol fel, melyből 54 régi nyomtatvány,
31 pedig kódex és kézirat. A kiállítás célja nem a bibliofil értékek, hanem az érdekességek bemutatása lehetett; a jegyzékben ui. jelentéktelenebb arab és török kéziratok
is szerepelnek.
Lényeges haladást jelentett a kézirattár hozzáférhetőségének fokozása terén a
nyomtatott katalógus munkálatainak megindítása, pár esztendővel az új épületbe
történt átköltözés után, annak közvetlen következményeként. Amikor 1878-ban
Szilágyi Sándort nevezték ki a könyvtár igazgatójává, megbízást kapott a könyvtár
teljes katalógusának mielőbbi kiadására. Sorrendben először természetesen a legértékesebb állományrész, a kódexek és kéziratok feldolgozására került sor. Gyakorlatilag ekkor történt meg végleges formában a kéziratok és kódexek szétválasztása, —
jóllehet sem az elsőnek megjelent kódexkatalógus, sem a kéziratok címtára nem tett
3
EK Mss J 58. (A továbbiakban csak a betű- és számjelet adjuk.) „Catalogus manuscriptorum
quae in Regiae Scientiarum Universitatis Bibliothecae Archivo Pes tini asservantur." A kötet belső
címlapján Márki József írásával az alábbi szöveg: „Kézirat-Cimtár. Megújítva 1877."

4
5
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J61.

J 55. (Sorszámozása téves: a 49. sz. kétszer szerepel.)

kísérletet arra, hogy a nem-nyomtatott anyag e két nagy csoportját akármilyen szempontból (alaki, tartalmi, időbeli stb.) általános érvénnyel műfajilag megkülönböztesse.
A kódexeket tartalmazó első kötet6 1881-ben jelent meg; megjelenését nem kis
mértékben mozdította elő a török szultán 35 kódexet tartalmazó ajándéka. Ezek
(köztük a 11 Corvina-kötet) ma is az Egyetemi Könyvtár legféltettebb, világszerte
ismert kincsei. A katalóguskötet megjelenésekor a könyvtárnak 143 kódexe volt;
ezek közül korábban (1878) csupán a török ajándékokról és a 8 magyar kódexről
jelent meg (Csontosi János és Török Árpád tollából) ismertetés. A többi 100 tétel
ekkor vált közismertté. A különböző nyelvű kódexek az akkor még kialakulatlan,
rövidített formájú címleírási szabályok szerint kerültek ismertetésre. A latin és magyar
köteteket Fejérpataky László és Barabás Samu dolgozták fel; a görög, szláv, arab és
török kötetek feldolgozása terén Ábel Jenő, Bojnisich Iván, Kukuljevics Sacy Iván,
Goldziher Ignác és Szilády Áron nyújtottak segítséget. A címleírásokat — elsőízben
a ritkaságtári anyag feltáró munkái során — ma is használható cím-, szerző-, tulajdonos- és névmutatók egészítik ki.
A tudós Szilágyi Sándor komolyan vette azt az ígéretet, melyet a kódexkatalógus
bevezetésében tett a további köteteket illetően. így 1889-ben megjelent a címtár II.
kötetének, a kézirattár címjegyzékének első része7, mely a voltaképpeni kéziratokat
(libri manuscripti) és a könyvtárba került céhleveleket tartalmazza8. A kötet előkészítését szintén Fejérpataky és Barabás, a „címtározás nevezetes részét., .a szakokba
osztást és a számozást" Szádeczky Lajos végezték. A katalógus előkészítése az anyag
teljes és gyökeres átrendezését, a régi jelzetrend megszüntetését hozta magával: a
kézirattárosok a könyvtár akkori szakrendjének kilenc főszaka (A-J) szerint csoportosították, úgy azonban, hogy a „C" szakot (államtudományok) az oda tartozó művek
csekély száma miatt a „B" (jogtudományok) szakba osztották, viszont az egyháztörténet részére külön alszakot (Ab) nyitottak.
A kötet a korábbi katalógusoknál sokkal alaposabban tette hozzáférhetővé
a kézirattár tudománytörténeti szempontból értékes, addig nem közismert darabjait,
•— azonban már első kötetében magában hordozta a további fejlesztést megnehezítő
elemeket. így p. o. a „G" szakban az egyes alszakokat (világtörténet, magyar történelem, irodalomtörténet és bibliográfia, régészet, földrajz) nem ugrószámosan, hanem
folyamatosan sorszámozták úgy, hogy a további gyarapodást már csak betűjelek
alkalmazásával lehetett jelzetelni. Ma már szinte megmagyarázhatalan, hogy mindez
azért történt így, mert Szilágyi úgy vélte, hogy a kézirattárban „jelentékeny gyarapodásra alig van kilátás."
A kézirattári katalógus első részét személyi nehézségek miatt meglehetősen
nagy időközökben követték a II. kötet további részei (2.: 1894., 3.: 1907., 4.: 1910.)9
Dedek Crescens Lajos, ill. a 4. mutatókötet Tetzel Lőrinc összeállításában. A kötetek vegyes tartalmúak; a 2. rész elején a Pray-gyűjteménytől formai okokból különválasztott „Diplomatarium autographum" („eredeti hártya-oklevelek") és a „Litte6
A budapesti m. kir. Egyetemi Könyvtár codexeinek czímjegyzéke. Bp. 1881. (A személyi adatok
a bevezetésből!)
7
A budapesti magyar kir. Egyetemi Könyvtár kéziratainak czímjegyzéke. (II. kötet) Első rész.
Bp. 1889.
8
A céhlevélgyűjtemény 72 szakcsoportja meglehetősen önkényes csoportosítás eredménye
9
Catalogus manuscriptorum Bibliothecae reg. scient. Universitatis Budapestinensis. Tomus II.
Pars II.—IV. Bp. 1894—1910. — A katalógusok egyes kötetei elkészítése során jelentkező személyi
nehézségekre 1. Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár a kapitalizmus kibontakozása korában.
= Az EK Évkönyvei IV. Bp. 1968. 149—150. 1.
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rae et epistolae originales" gyűjtemények tételes leírását találjuk. A kötet nagyobbik
részét a Hevenesy- és a Pray-gyűjtemények részletes ismertetése alkotja. A 3. rész
a Kaprinay-gyűjtemény leírását adja, majd a végén az 1889—1907 között újonnan
beszerzett kéziratok jegyzékét olvashatjuk. A három nagy gyűjtemény katalógusaival
kapcsolatban meg kell említenünk, hogy Szilágyi Sándor büszkén jelezte: tekintettel
a várható külföldi érdeklődésre „célszerűnek véltem az egész katalógust latin nyelven íratni meg", mely „sok nehézséggel járó feladatot Dedek Crescens Lajos könyvtártiszt oldotta meg." Bölcsen elhallgatta azonban a büszke igazgató, hogy miben
állt ez a megoldás: abban ui. , hogy Dedek a kézirattár rendezése során a nagy gyűjteményekhez tartozó, de állományban nem vett köteteket talált, melyek a XVIII. és
XIX. század fordulóján már latin nyelven dolgozták fel a gyűjtemények anyagát.
Ezek szövegét nyomtatták ki azután szinte minden változtatás nélkül10. A dicséret
így tehát inkább a névtelen elődöket illette. Hogy Dedek nem állt feladata magaslatán, azt mi sem mutatja jobban, mint az újonnan beszerzett kéziratok kiegészítő
katalógusa. Míg az alapkatalógus — a már említett jelzetelési hibákkal — a főcsoportokon belül számsorban sorolja fel a tételeket, a pótkatalógus szerzői, ill. címrendszói betűrendet alkalmaz, s ezzel meglehetősen nehézzé teszi a használatot.
Az egyébként hézagpótló, de általában bonyolult kéziratkatalógus szerkesztői
nem tettek minden ígéretüknek eleget. 1894-ben (a 2. rész előszavában) a 3. részbe
ígérték még a szláv oklevelek jegyzékét, a kézirattár történetét, ill. a katalógus szerkesztése során alkalmazott elvek ismertetését. Mindezek elmaradtak, amint elmaradt
az ősnyomtatványok 1881-ben ígért katalógusa is; a minisztérium kétszer utasította
el az erre kért támogatást. Ezzel olyan ismeretektől fosztották meg a mai utódokat,
melyek túlnyomó többségét ma már nem lehet pótolni, s melyek nagy mértékben megkönnyítették volna a tár történetének mostani feldolgozását.
Az ígéretek megvalósítását később a háborús évek, a gazdasági válságok tették
lehetetlenné. így az 1907 óta beszerzett új kéziratok felől szinte fél évszázadon át
csupán a kézirattári állománynaplóból, ill. a nyomtatott katalógus egy kézzel javított példányából lehetett tájékozódni. Csupán 1954-ben indult meg egy újabb feltárási
munkálat, melynek célja az volt, hogy az 1907 óta beszerzett, ill. az akkor megjelent
kötetben kiegészítésként feltüntetett kézirattári tételeket egységes rendszerben (szakjelzetszám szerint) tegye hozzáférhetővé az egyre élénkülő kutatás részére11. Ez az új
katalógus nyomtatásban mindeddig nem jelent meg; első formájában — több, egyes
éveket magában foglaló kiegészítésekkel és mutatókkal — gépelt lapokon állt rendelkezésre. 1960-ban az új katalógus alapján betűrendes kartonkatalógus készült:
az új beszerzések bedolgozása azóta folyamatosan történik12. — Az 1950-es évek
közepén indult meg — közel egyidőben a fent említett új kiegészítő katalógus munkálataival — az egész kéziratkatalógus új sorozata is. Ennek első kötete a könyvtár
latin kódexeinek új katalógusa13. A kötet mindazokat a latin kódexeket tartalmazza,
melyeket már az 1881. évi első katalógus mint latin nyelvűeket felsorolt (1 —114.
sz. alatt), — melyeket a könyvtár azóta vett állományba (115—117, 125 —132)
10
A három nagy gyűjtemény történetére, katalógusaikra 1. Tóth A.: „Holt" kéziratgyűjtemények élete. = MKSz. 1958. 42—50. 1.
11
Tóth A.: Az Egyetemi Könyvtár kézirat- és ritkaságtárának gyarapodása 1894 óta. (J 133.)
A munkálat 1954-ben indult meg s 1961-ig ily formában folyt.
12
A feltáró munkának ez a fázisa, valamint a „Levelestár" létesítése és címtározása Kenyeres
Imréné Bolgár Agnes nevéhez fűződik.
13
Codices latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis, quos recensuit Ladislaus
Mezey. Accedunt tabulae quae scripturas sub datis exaratas et aliae quae signa chartarum exhibent
quas posteriores collegit et notis auxit Agnes Bolgár. (Bibliotheca Universitatis Budapestinensis.
Catalogus manuscriptorum I.) Bp. 1961.
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és azokat a régi antiphonálékat, melyek korábban a kézirattár „A" szakában voltak
elhelyezve (118.—124.). Kimaradtak a korábbi katalógus egyes nem latin nyelvű
tételei; így részleges — erősen vitatható — átszámozásra is sor került. Mindez szükségessé tette új kódex-alcsoport létesítését is (Cod. Ital). A kötetnek — melyet jó
initium-mutató, néhol nem teljesen logikus, egyesített tárgy-, személy- és helynévmutató egészít ki — különlegesen érdekes színt ad az ábrákkal bőségesen ellátott írástörténeti fejezet, valamint a vizjegyekről szóló részletes kimutatás, számos ábrával.
Az 1960-as években újszerű feltáró munkálat indult meg a kézirattárban a
„Levelestár" létesítésével, ill. címtározásával. Az eddig a tár különböző szakcsoportjaiban elhelyezett, sokszor rejtőző, tudománytörténeti szempontból különlegesen
jelentős tudós-levelek darabonkénti tartalmi feltárása Kazinczy Gábor leveleivel
indult meg, majd újabb hagyatékokkal folytatódott.
A bevezetésben eddig elmondottakkal kettős célt óhajtottunk elérni. Egyrészt
azt szándékoztunk bemutatni, hogy a tár anyagáról milyen katalógusok készültek,
ezek milyen összefüggésben álltak egymással, s hogy ezekből a tár keletkezését illetően milyen következtetéseket lehet levonni. Másrészt fel kívántuk hívni a figyelmet
arra a folyamatos gondoskodásra, melyet a könyvtár igazgatói és a tár őrei14 erre az
anyagra mindig fordítottak. Majd láthatjuk, hogy milyen rossz jósnak bizonyult
Szilágyi Sándor akkor, amikor úgy vélte, hogy a kézirattár csak kismértékben fog
gyarapodni.
A JEZSUITA KORSZAK

A kézirattár múltjának gyökerei — szorosan összefonódva a könyvtáréival —
a jezsuita korszakba nyúlnak vissza. Egyetlen oly kéziratról tudunk, mely kétségtelenül még a könyvtár turóci korszakából származik; érdekes és mind a rendház,
mind a könyvtár funkciójára jellemző, hogy ez a kézirat egy magyar nyelvű énekeskönyv, mely nyilván a rend ellenreformációs missziós célját szolgálta15. Hogy ez a
kötet vajon az első (1586—1589) vagy második (1589—1591) turóci korszakból származik-e, ma már nem állapítható meg. Feltehető azonban, hogy az utóbbiból, melynek során a könyvtárban az első neves szerzőktől származó könyvek (Turóci János,
Temesvári Pelbárt) is megjelentek. Már Nagyszombatban, 1628-ban került a könyvtárba egy szepességi eredetű, a XV. század közepén keletkezett, vegyes tartalmú latin
kódex16, melynek egyes, a magyar egyháztörténet szempontjából jelentős részei
nyomtatásban is megjelentek. Az egyetemalapítást követő korszakból egyetlen, de
különleges kódex-gyarapodásról tudunk: egy török nyelvű, imákat és ráolvasásokat tartalmazó kötetről van szó17, mely az 1690-es katalógusban szerepel először.
Az állománybavétel pontos évét és körülményeit nem ismerjük, de az időpont alapján valószínű, hogy a kötet Buda visszavívásakor kerülhetett a könyvtárba.
14
Nem lesz felesleges, ha itt megemlítjük, kik foglalkoztak a régi és a közeli múltban a tár
anyagával, kik voltak annak — hogy ezt a régies, de soha e! nem avuló jelölést használjuk — „őrei".
Az első időkben a tár anyagát az igazgató szobájában, külön szekrényben őrizték. Később a gyűjtemény gyarapodása, a vezető könyvtári tisztviselők egyetemi oktatói munkája eredményeként a könyvtár őrök valamelyike vette át a tár őrzését is. Schönvisner István viszont még igazgató korában is
ellátta a kézirattár gondozását. Toldy Ferenc igazgatása korából van az első adatunk arra, hogy
főfoglalkozású kézirattáros foglalkozott a gyűjteménnyel: Garay János 1849-től haláláig látta el azt
a feladatot. Őt tekintjük a tár első őrének, — ezért áll mellszobra ma is a tanári olvasóban. A későbbiek során Dedek Crescens Lajos, Fitz József, Hóman Bálint, Domanovszky Ákos, Mezey László,
Tóth András, Kenyeresné Bolgár Ágnes és Vértesy Miklós látták el a tár gondozását.
15
A 113. (Cantionale et passionale hungaricum societatis Jesu, residentiae Turociensis.)
16
Cod. lat. 73.
17
Cod. turc. 6.
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Rátérve most már — tudományági csoportosításban — a voltaképpeni kézirattár
állományára, elsőnek a régi könyvtári jelzetrend „A" szakáról, a hittudományi kéziratokról kell szólnunk. Ezek elseje irodalomtörténeti szempontból is nevezetes: a
nagyszombati jezsuita Káldi György első katolikus magyar bibliafordításának apró
gyöngybetűkkel írt testes kötete (A 1.) 1607 után, (A 183. jelű exhortatio-kötete 1611
után) került a könyvtár polcaira. Még szintén 1635 előtti gyarapodás egy Pál apostolról szóló teológiai tanulmány (A 5.), Sarmasághy Zsigmond kassai jezsuita atya
hagyatékából. Az egyetemalapító Pázmány Péter hittudományi munkái — egyéb
műveiről a maguk szakágazati helyén szólunk — halála után (1638) jutottak a könyvtárba. A hittudományi kéziratok között nevezetesebbek még az 1557—1577 közt
Nagyszombatban élt Mindszenti András latin nyelvű hitmagyarázó kötete (A 182.),
egy 1642-ben keletkezett Tükröcske c. magyar hitbuzgalmi mű (A 161.), valamint az
ellenreformáció nagyhírű ideológusának, Szent-Iványi Mártonnak tomisztikus szellemű egyetemi előadásai 1680 tájáról (A 38.) s egy XVII. századi magyar nyelvű
cantionale (A 112.), mely az 1690-es katalógus szerint Cantus sacri ungarici címen
1657-ben került a könyvtár állományába. A hittudományi irodalomból név szerint
említhető meg Ricsánszky Tóbiás Cornicula diversicolor c. 1688-ban befejezett hitszónoklati gyűjteménye, valamint Pázmány Kalauzának 1734-ben készült szlovák
fordítása (A 79.) A többi régi nagyszombati származású kézirat átlagos és jelentéktelen; részben hitbuzgalmi jellegű18, részben pedig a hittudományi kari oktatással19
áll kapcsolatban.
Sokkal változatosabb képet mutat a hagyományosan külön kezelt egyháztörténeti szakcsoport, melyben számos komoly forrásértékű régi nagyszombati eredetű
kéziratot találhatunk. Elsősorban kell említenünk az eredetilega Hevenesy-gyűjtemény
részét alkotó nyolc kötetes Czeles Márton-féle gyűjteményt (Ab 50.) . Czeles Kollonich érsek utasítására 1697—98-ban a Vatikáni Könyvtárban dolgozott, és ott magyar egyháztörténeti és egyházi jogbiztosító iratokat másolt ki. A kötetek 1766-ban
kerültek a nagyszombati rendház birtokába; addig a kamarai levéltár őrizetében voltak. Nem csupán egyháztörténeti szempontból jelentősek a rend elhunyt tagjairól írt
megemlékezéseket tartalmazó kötetek (Elogia defunctorum — Ab 137.—148.), valamint a nagyszombati rendház történetére vonatkozó gyűjtemények (Ab 118.—125.),
melyek részben elogiumok, részben história domusok, részben oktatástörténeti jellegűek. Megemlíthetjük még a jezsuita rend egy XVII. század közepéről szárma7Ó,
magyar nyelvű regulás-kötetét (Ab 74.)20, valamint Orosz Lászlónak, a rend paraguayi tartományfőnökének — sajnos csonkán reánk maradt — Decades illustrium
virorum Paraquariae с művét (Ab 134.)21. A többi nagyszombati eredetű egyháztörténeti kézirat22 jellegtelen.
A nagyszombati egyetemen a jogi kar csupán 1669-ben alakult, s az államosításig nem volt különösen jelentős. Ennek következtében a nagyszombati eredetű jogi
anyag is érdektelen; elsősorban az oktatással kapcsolatos előadások és jegyzetek tartoznak ide. Koller Ferenc és Khlosz Pál jogtanárok az érdekesebb nevek23.
Tudománytörténeti szempontból érdekes az a bőség, mely a nagyszombati eredetű természettudományi kéziratokban mutatkozik. Orvosi vonatkozású anyag vi18
19
20
21

A 141., 152., 159., 189.
A 37—41., 48., 49., 51.
A J 126. jelű katalógus szerint (14.1.) a nagyszombati rendház könyvtáráé volt.
Orosznak a paraguayi rendtartomány felszámolásáról írt leveleit a Kaprinay-gyűjteményben
találhatjuk (Coll. Kapr. in 4° torn. XLIV. 65. sz.)
22
Ab 23., 31., 34., 45., 76. Ide tartozik a G 83. jelű vegyes kötet is (Schmitt Nicolaus).
23
В 1., 22., 23., 66., 93., 97., 103.
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szonylag kevés van, mivel az orvosi kar csupán pár évvel a jezsuita rend feloszlása
előtt létesült. (Mint látni fogjuk, egy-két ilyen jellegű kézirat a szakolcai rendházból
került a könyvtárba, az ott működött Aibl Vince jóvoltából.)
Hosszú ideig jelzet nélkül őrizte a könyvtár kézirattára azokat a magyar tudománytörténeti szempontból egyedülállóan érdekes meteorológiai feljegyzéseket, melyeket az egyetemi csillagvizsgáló állomáson Weiss Ferenc professzor irányítása
alatt 1763-ban és 1767-ben vezettek (LEO 614/1.). Az egyéb természettudományi
vonatkozású kéziratok nem tanúskodnak minden kétséget kizáróan arról, hogy a
nagyszombati kollégiumban intenzív volt a fizikai irányzat. Az anyag túlnyomó többsége a XVII. század második felében élt, s diplomáciai missziókban is résztvevő
Rakolupszky János hagyatékából származik, és elsősorban matematikai jellegű:
Petrus Ramus egy művének másolata (E 2.), Stifelius aritmetikájának kivonata (E 3.)
az ingolstadti kollégiumban használt jegyzetek (E 5 — 6.). Nagyszombati oktatással
csak két kézirat kapcsolatos: az egyik Compendium Newtonianaephilosophiae, a bölcsészettudományi kar 2. évfolyama számára (1699—E 24.); a másik egy convolutum, mely matematikai példatár mellett egy Aristoteles-kommentárt tartalmaz
(1719 —E 10.). A XVII. század végéről származik még két érdekes eredeti nagyszombati kézirat: egy alchimia-kötet és egy csillagászati mű (E 43. és 22.).
Nem sok, de érdekes a nagyszombati erdetű filozófiai kézirat. Első helyen kell
említenünk Pázmány Péter két művét. Az 1599-ben Grazban írt Physica с Aristoteles-kommentár (F 6.)24 két példánya közül az egyik az egyetemalapító érsek kezeírása, és halála után került a könyvtárba. A Dialectica (F 7.) az eredeti kéziratról
kiadási céllal készített másolat; maga a mű akkor Pázmány halála miatt nem jelent
meg, s csupán a XIX. század végén, összes művei kiadásakor látott napvilágot.
Magyar könyvtártörténeti szempontból figyelemre méltó az a hat görög nyelvű
értekezést tartalmazó kötet, mely előbb Sambucus János, majd Istvánffy Miklós birtokában volt, s utóbbi révén került (feltehetően Pázmányhoz fűződő kapcsolata következtében) a nagyszombati kollégium könyvtárába (F 28.). A kötet tartalma vegyes,
kolligátumba kerülése csupán az azonos nyelvvel magyarázható, a nyomtatott katalógus filozófiai csoportjába is csupán azért került, mert első darabja bölcseleti jellegű.
Egyébként a szakcsoportokba sorolás más esetekben sem volt következetes. így
került p. o. a filozófiai szakba csupán címe miatt az Acta promotionis magisterii
philosophici... c , nagyszombati eredetű kötet (F 44.), mely sem nem filozófiai, sem
nem pedagógiai jellegű, hanem egyetemtörténeti: a bölcsészeti karon 1674—1702
között licenciátusi fokozatot nyert hallgatók promócióiról tájékoztat (s a katalógusban szereplő nevek is csupán az első promócióra vonatkoznak).
Érdekes módon viszonylag kevés volt a nagyszombati könyvtár történeti, ill.
az azzal együtt kezelt földrajzi kéziratos anyaga. Ezek közül kiemelkedő helyet foglalnak el az ún. Kuefstein-iratok (G 4.), Johann Ludwig von Kuefstein követ hagyatéka (benne Ludwig von Molarth konstantinápolyi követ iratai). A gyűjteményt
— mely sok érdekes adatot tartalmaz a XVII. századi osztrák diplomácia történetére
Kuefstein jezsuita fia, Gotthilf hagyta a könyvtárra 243 Nagyszombatban, 1663-ban
bekövezett halálakor.
Az ősi székváros, Nagyszombat és az egyetem szoros kapcsolatára két kézirat
24
A nyomtatott katalógus összeállításával kapcsolatos módszer bizonytalan voltára utal, hogy
egy másik Aristoteles-kommentárt minden utalás nélkül a természettudományi szakba osztottak be
(E 10.), csupán azért, mert a convolutum első darabja matematikai jellegű volt.
24a
Donath Regina: Egy törökkori forrásgyűjtemény az Egyetemi Könyvtár kézirattárában.
(Az EK Évkönyvei II. Bp. 1964. 193—212.1.) — U. ő.: Iratok a westfáliai békekötés történetéhez.
U. o. III. Bp. 1966. 239-262.
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utal. Az egyik a városi tanácsülések 1684—86. évi jegyzőkönyveit tartalmazza (G 75.),
a másik a XVIII. század második feléből származik s a jogi oktatás segédeszköze volt
(G 76.). A város 1747. évi jogszabálygyűjteménye mellett magánjogi esetgyűjteményeket, ill. egy a jezsuita rendfőnök részére kiadott titkos utasítást tartalmaz.
1708-ban került a könyvtárba egy XVII. századi Adversaria historica et geographica с. kis kézirat (G 21.), majd 1718 és 1725 közt rendre egy jelenktéktelen római
történeti feljegyzés (G 15.), Struviusnak egy „collegium privatum"-ként előadott
pénztörténeti jegyzete (G 169.), egy olaszországi útleírás (G 179.) és egy vegyes feljegyzéseket tartalmazó kötet (G 74.), melynek érdekes részei az 1683. évi bécsi ostromra vonatkozó jegyzetek. Nem sokkal az államosítás előtt pár újabb történeti kézirat került a könyvtárba, azonban ezek sem mutatnak tervszerű állománygyarapításra. Ilyenek p. o. Heinrich Bullinger Zürich történetével foglalkozó két vaskos kötete
(Gl. és 2.—1764.), Koller József rendfőnök régészeti műve (G 129.) az ókori Singedo
(Belgrád) és Taurinum (Zimony) helyéről, a török elleni háború ügyében Rómában
a XVI. század végén tartott beszédek (G 68.), az 1715-ben elhunyt Hevenesy saját
kezével írt mutatókötet gyűjteménye egyes darabjaihoz (G 85.) és az erdélyi törvények részben kéziratos szövegei a XVII. század második feléből (G 47.).
Az irodalmi és nyelvészeti kéziratok nagyszombati csoportja szintén kisszámú és
jellegtelen. Időrendben első egy Fasciculus epigrammatum c , iskolai költeményeket
tartalmazó versgyűjtemény (H 48.), melyek közül az egyik „poéma symbolicum"-ot
1638-ban adtak elő. A kötet végén magyar morálteológiai feljegyzéseket olvashatunk.
1650-ben került a könyvtárba Oláh Miklós érsek költeményeit, ill. a hozzá írt verseket tartalmazó kötet (H 46.); ez (többek között) alapja volt Oláh Miklós 1934-es
kiadású összes műveinek.
Inkább marginális bejegyzései, mintsem tartalma miatt érdemel figyelmet a
Carmina et reguláé variae in carminibus с kéziratkötet, mely 1693-ban jutott Nagyszombatba, majd a kuruc időkben megjárta Győrt, s később visszajutott első őrzési
helyére (H 51.). Közel fél évszázadnak kellett eltelnie, míg egy újabb nyelvészeti jellegű
kézirat került a könyvtárba: egy román—latin—magyar szótár (H 3.), minden valószínűség szerint egy 1742-ben tett erdélyi utazás segédeszközeként; a szótár után ugyan
az utazás „itinerarium"-a olvasható.
Az utolsó irodalmi természetű kéziratot 1753-ban helyezték el a jezsuita egyetem
könyvtárában: a Sedecias с „keserves játék" ez, melyet Kunits Ferenc fordított (H 4.);
a kézirat az egri előadás után került Nagyszombatba2413.
A kézirattár természetes tartozékai a könyvtár régi kéziratos katalógusai. Ezek
közül azonban csupán egy-két darab nagyszombati eredetű. A könyvtár két legrégibb
katalógusáról, az 1632-ben (J 1.) és az 1690-ben (J 2.) megkezdettekről korábban már
tettünk említést25. Ezek a magyar könyvtörténet komoly forrásemlékei. Már a rendfeloszlatást követő időkben készült, de az azt megelőző állapotot tükrözi az a jegyzék,
mely a rend feloszlatásakor a rendtagok szobáiban talált könyveket leltározta (J 3.).
A jegyzék a rendtagok tudományos érdeklődésére vet érdekes fényt.
Nem szólva most egy-két olyan kéziratról, melyek feltehetően, de nem bizonyíthatóan nagyszombati származásúak26, a kézirattár nagyszombati alapállományát
34b
Alszeghy Zsolt: Magyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeiig. Bp. 1914. 27. 1. és
Beöthy Zsolt: A magyar irodalom története I. kötet Bp. 1896. 494.1.
25
A régi katalógusokról 1. Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár 1690. évi katalógusa. (Magyar Könyvszemle 1957. 368—372.1.) és Pajkossy Györgyné: Az Egyetemi Könyvtár története 1690től 1774-ig. (Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV. Bp. 1968. 63—88. 1.)
26
így p. o. Pulyai János Nagyszombatban, 1718-ban írt Szatmári Békességh с írása (G 79.),
ill. az Egy elkárhozott lélek... c. magyar nyelvű tanköltemény (H 18.)
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illetően megállapíthatjuk, hogy az — egy-két ritkaságtári tételtől eltekintve — különleges értékkel nem rendelkezett, s állománya (mint a könyvtáré általában) szorosan
szolgálta az egyetem három karának oktatási tevékenységét. A nagyszombati alapállomány ennek megfelelően elsősorban hittudományi és egyháztörténeti, ill. történelmi és klasszika-filológiai jellegű volt.
A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSÁNAK KORA
A kézirattár komoly értékekkel való gyarapodására a szerzetesrendeknek Mária
Terézia, majd II. József uralkodása alatt történt feloszlatása után került sor. A feloszlatott jezsuita, pálos és egyéb szerzetesrendek könyvtárainak kéziratai — kevés kivétellel — az Egyetemi Könyvtárba kerültek. Ezek a szaporulatok szabták meg a kézirattár arculatát, s alakították ki azt a képet, melyet ma is szemlélhetünk polcain.
A szerzetesrendek feloszlatásával kapcsolatban elsősorban a jezsuita rend többi
rendházairól kell szólnunk. A pozsonyi kollégiumból Isaac ben Solomo bajor eredetű,
a XV. század második feléből származó orvosi kódexe került a ritkaságok közé
(Cod. lat.91.), mely korábban Mossóczy Zakariás, ill. Országh Kristóf tulajdona volt,
s 1708-ban lett a jezsuitáké. A többi pozsonyi kézirat részben az oktatással és a pasztorációval függ össze, részben a rend egyéb tevékenységére utal27. Általában jellemzi
ezeket a kéziratokat, hogy többségük a XVII. században keletkezett; külön érdemes
említeni két magyar hitszónoklat-gyűjteményt (A 162. és 164. —a század közepéről,
ill. végéről). Kora és témája következtében kiemelkedik egy a XVI. század második
feléből származó általános földrajzi kézirat, (G 178.), mely 1636-ban került Pozsonyba.
Faludi Ferenc sajátkezűleg írt előszavával ellátott Szent emberének kéziratáról (A 30.)
azért tételezzük fel a pozsonyi eredetet, mivel az író 1759-től itt volt könyvtáros.
Különlegesen érdekesek a szakolcai rendházból származó kéziratok. Az un,
„morva testvérek" tizenhat különböző jellegű, német nyelvű egyházi szertartás- és
egyéb könyve (Ab 1—11., 13—17.) a XVI. század második és a XVII. század első
feléből származik. Ezek az imakönyvek, bibliamagyarázatok, családi feljegyzések a
morva testvéri közösség ellen indított vizsgálat után kerültek a vizsgálatot vezető
Csáky Imre püspök révén a rendház könyvtárába28. A szakolcai eredetű kéziratok
másik érdekes csoportja orvostudományi vonatkozású. Aibl Vince, aki 1746-ban a
bécsi egyetemen Schelenberger Károly és Quarin Péter professzoroknál tanult, 1754ben ajándékozta kéziratos jegyzeteit (anatómia, higiénia stb.) Szakolcának. (D 4.
5., 29.—33., E 12.) A katalógusba való bejegyzés dátumából (1754) ítélve, szintén Aibl
ajándékaként gyarapodott a könyvtár egy Liber alchymisticus с kézirattal (E 45.) is.
Az Aibl-hagyaték így a kézirattár első egységes jellegű orvostudományi állagának
tekinthető29.
Ha a többi jezsuita rendházból származó kéziratot együtt vesszük szemügyre
—• függetlenül attól, hogy csupán azok jezsuita eredetüket ismerjük, vagy ismerjük
a származási helyet is — világosan látjuk, hogy a rend könyvtárainak kéziratos anyaga
(kivételeket természetesen nem említve) jellegtelen volt. A hittudományi, ill. egyháztörténeti tartalmú köteteken kívül mást alig találunk. Külön kell viszont szólnunk
14
A pozsonyi kollégium könyvtárából — az egy kódexen kívül — biztosan hat, feltehetően
szintén még hat kézirat származik,
28
A cseh-morva testvérek történetéről és liturgikus könyveikről ma is a legmegbízhatóbb Beck,.
Josef: Die Geschichtsbücher der Wiedertäufer in Österreich—Ungarn ... in der Zeit von 1526 bis
1785. Wien, 1883. (Nachdruck 1967.) Fontes Rerum Austriacarum IL 43.
29
Szakolcai eredetű ezeken kívül egy hittudományi „elogia" (A 61.), ill. egy az ottani irodalmi
oktatásra vonatkozó jegyzet (F 33.) — mindkettő a XVII. század közepéről.
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a kódexekről. Három ezek közül a jezsuita gondozás alatt álló egri érseki alumnátus
könyvtárából (Cod. lat. 66., 88., 94.), egy-egy a soproni (Cod. lat. 52.), a besztercebányai (Cod. orient. 3.) és a lőcsei (Cod. orient. 8.) házakból származott. A latin
kódexek mind a XV. században keletkeztek; s a legérdekesebb talán a Sopronból származó kötet: Jacobus de Turre de Forlivio egy 1402-ben írt, 1472-ben másolt kézirata.
A legújabb kutatások alapján jezsuita intézményekből származóknak tartjuk azt a
négy XIV. századi, eredetileg a ferencesek részére készült antifonálét is (Cod. lat.
118—119., 121—122.), melyeket korábban kézirattári (s nem kódextári) jelzet alatt
tartottak nyilván. A kódexeken kívül a szakma szerinti megoszlás a jezsuita eredetű
kéziratok terén az alábbi: hittudomány 18 kötet; egyháztörténet 51 kötet (ebből 38
kötet a feloszlatott rendházak história domusai); természettudomány 1 kötet; filozófia
1 kötet; történelem 5 kötet; oktatástörténet 2 kötet; könyvtárkatalógusok 5 kötet.
A hittudományi művek túlnyomó többsége oktatási segédeszköz: különböző „tractatus"-ok és „questio"-k, túlnyomórészt tomisztikus szellemben. Ezek közül nyelvtörténeti vonatkozása miatt egyetlen tétel érdekes: egy 1694-ből datált lengyel-latin
nyelvű szentbeszédgyűjtemény. (A 186.) Az egyháztörténeti szakból egyetemes és
magyar művelődéstörténeti szempontból egyaránt kiemelkedően jelentős a rendháztörténetek gyűjteménye (Ab 80—117., 126—133.);. mely gazdasági-igazgatási vonatkozású kötetekben is gazdag30. A rendi oktatástörténetre vonatkozó kötetek érdekes
korszakra vonatkoznak: az egyik a rend budai főgimnáziumának (academia) növendékeit sorolja fel 1730—1733 közt (F 89.), a másik a nagyszombati noviciátus tagjai
felől tájékoztat 1743—1759 közt (Ab 27.). A történeti kéziratok közt jelentőset nem
találunk; az egyetlen természettudományi kézirat (E 61.) a halastavakról és azok
lakóiról értekezik (1596-ban keletkezett, 1744-ben került a budai kollégiumba). A feloszlatott jezsuita rendi könyvtárak katalógusai (J 8., 10—12., 94., 98.) könyv- és
művelődéstörténeti szempontból jelentősek.
Számszerűen: a jezsuita rendházakból kb. 250 kézirat került az Egyetemi Könyvtárba; ezek közül kb. 110 Nagyszombatból, 17 Pozsonyból, 31 Szakolcáról, 6 Túróéról, a többi a rend más rendházaiból.
A könyvtár ősnyomtatványtárához hasonlóan, a pálos rendházak könyvtáraiból
a kézirattárba is számos értékes darab érkezett. Tizenöt kódexről kell elsősorban
megemlékeznünk. Ezek közül hét az 1369-ben alapított felsőelefánti kolostorból
származott, de korábban a lechnici kartauziak tulajdona volt. Joannes de Balbis de
Janua Catholicon с szógyűjteményének két, 1418 előtt keletkezett kötete (Cod. lat.
57. és 58.); Humbertus de Prulliaco Petrus Lombardushoz írt, 1437 előtt keletkezett
kommentárjai (Cod. lat. 86.) s még három XV. századi kódex-kötet. A többi pálos
kódex közül a legrégibb a XIII. század második feléből származó lepoglavai (korábban zágrábi) eredetű kötet (Cod. lat. 37.), Bernardus de Botone IX. Gergely decretalisaihoz írt jegyzetei. Két kódex Remetéről (Cod. lat. 38. és 44.), kettő (Cod. lat.
78. és 114.) a Pozsony megyei Máriavölgyből (Maria Thall), kettő pedig (Cod. lat.
68. és 90.) a pesti zárdából került az Egyetemi Könyvtárba. A korban legfiatalabb
kötet, a pálos rendfőnök formuláskönyve (Cod. lat. 131.) a XVI. század első feléből
származik.
A pálos eredetű egyéb kéziratok túlnyomó többsége hittudományi jellegű s tudománytörténeti szempontból érdektelen. Csupán a korban legrégibb, ill. a nem hittudományi kötetekről szükséges megemlékeznünk. A XIV. századból származik Bánfi30

Elsősorban ebben a vonatkozásban egészítik ki az Egyetemi Könyvtár kézirattárának anyagát az Országos Levéltár Pénzügyigazgatási Levéltárak Acta Jesuitica fondjában őrzött rendtörténeti
kötetekés iratok.
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hunyadi Benedeknek a döghalállal kapcsolatos elmélkedése (D 90.—Sátoraljaújhely)
és két rendfőnöki használatra szánt kötet. Az egyik egy levél- és iratmintakönyv
(Ab 149. s ennek Ab 150. jelű folytatása), ill. egy lepoglavai eredetű pálos életrajzgyűjtemény (Ab 151.). A XVII. századi kéziratok közül kiemelkednek: egy versbe
szedett Kempis-kötet (A 35. — Orosz Ferenc műve), egy római Graduale 1623-ból
{A 115. — a végén magyar énekszövegekkel). A legjelentősebb a tíz kötetes „Acta
Paulinorum" с. gyűjtemény (Ab 154.), mely az 1638 —1770 közt tartott generális
káptalanok jegyzőkönyveit s egyéb feljegyzéseket tartalmaz. A pálos rendnek a magyar
közéletbe való beágyazottságára utalnak a jogi, ill. közjogi vonatkozású kéziratok:
egy 1668-ból származó magyar jogi szótár (B 6. — Pápa), egy szintén XVII. századi
jogi formuláskönyv (B 12. — SAújhely), valamint két magyar törvényszöveg-gyűjtemény (G 39. és 40. — utóbbi az ún. Nádasdy-kódex). Mindkettő a Nádasdy-család
ajándékaként került a domonkosok, majd onnan a pécsi pálosok birtokába.
A XVIII. századi pálos kéziratok többsége szintén hittudományi (25 db.)31, ill.
egyháztörténeti (62 db) jellegű. Előbbiek közül egy 1717 —1750 közt elmondott magyar egyházi beszédeket tartalmazó kötet (A 165.) emelkedik ki; az utóbbiak közül
a csehmorva testvéreknek egy Máriavölgyből az Egyetemi Könyvtárba került kötete
(Ab 12.), egy rendi jogszabálygyűjtemény (Ab 158.), egy „catalogue mortuorum"
(Ab 157. — 1734—63.) jelentős. Tudomány és egyéb történeti szempontból a pálos
anyagból is messze kiemelkednek a história domusok (Ab 161 —209.). Ebben a korban is jelentéktelenek az egyéb tudományágakat képviselő kéziratok: a jogi, történeti
és nyelvészeti jellegűek32 mellett csupán az orvos- és természettudományiak33 érdekesebbek.
Számszerűen: a 123 pálos eredetű kéziratból a rendfőnöki gyűjteményből 7,
Máriavölgyből 17, Sátoraljaújhelyről 15, Késmárkról 14, Elefántról 12, Pestről 10,
egyéb rendházakból 48 származik.
A jezsuita és pálos eredetű kéziratok mellett számban és értékben egyaránt jelentősek a XI. század végén alapított kartauzi rend házaiból származó kéziratok, elsősorban itt is a kódexek. Az Egyetemi Könyvtár latin kódexei közül 25 kartauzi eredetű; ezek túlnyomó többsége a lechnici kartuziából származik (14 biztosan, 5 feltehetően), egy-egy a menedékkői, ill. pesti házból; négy kartauzi kódex eredeti őrzési
helye nem állapítható meg. Ami e kódexek provenienciáját illeti: tíz magyarországi
(többségben szepességi), 8 lengyelországi, 3 csehországi s 4 bizonytalan eredetű. A számok önmagukért beszélnek, s jelzik a rend elsődlegesen lengyel—cseh, ill. magyarfelvidéki gyökereit. A kódexeken kívül csupán három jellegtelen kézirat kartauzi
eredetű34, közülük az egyik egy magyar—szlovák szótár.
A szervita rend feloszlatott könyvtárai kilenc értékes kézirattal gyarapították
a könyvtár állományát; közülük hét lorettói, egy-egy fraknói, ill. vati eredetű. Két
kódex (Cod. lat. 71. és Cod. orient. 2.) mellett a XVII. századi kéziratok érdekesek.
Két történeti kézirat (G 69. és 70.), Eszterházy Miklós 1642-ben írt magyar nyelvű
hitvédelmi értekezése (A 26.), s egy 1650 tájt keletkezett szlovák énekeskönyv (A 132.)
szerepelnek ebben a csoportban. A premontrei rendészéi és leleszi rendházaiból szintén kilenc kézirat került a könyvtárba; ezek közül öt kódex (Cod. lat. 36., 51., 67.,
74., 96.).
31
A 7., 8., 15., 25., 28., 41., 43., 45., 63., 66., 122., 125—128., 130., 131., 165., 180., 195., 198.,
230—232.
32
В 52., 54., 56., 146., G 44., 153., H 66.
33
D 3., 28., 77., E 28., 76.
3i
A 18., 24., H 64.
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Kiemelkedően értékesek a pozsonyi klarisszák rendházából a török idők sok
viszontagsága után az Egyetemi Könyvtárba került35, a XVI. század elején keletkezett (eredetileg egyetlen kolligátumot alkotó) magyar kódexek, a magyar nyelv- és
művelődéstörténet elsőrendűen fontos forrásai (3.: Példák könyve; 4.: Cornidescodex; 5.: Könyvecske az apostolok méltóságáról: 6.: Sándor-codex; 7.: Bod-codex).
A magyar kódexeken kívül ebből a rendházból érdekes módon csupán egyetlen érdektelen hitbuzgalmi irat került a könyvtárba (A 90.).
A benedekrendtől származó kéziratoknak csupán a száma tekintélyes (15), azonban értékük —• a híres szépen miniált ún. „Pannonhalmi-codex" (Cod. lat. 113.) kivételével — nem különleges. Túlnyomórészt a XVIII. században keletkezett hittudományi kötetekről van itt szó; közülük egy-kettő Maria Zellből való eredet nyomát
viseli magán36. — Feltűnően nagy a száma a trinitárius kolostorokból származó kéziratoknak: a 22 tételből 16 hittudományi jellegű37, több kötet a neves hitszónok Lucas
a St. Nicolao írásait tartalmazza. Két matematikai kézirat jelzi a rend általánosabb
természettudományi érdeklődését (E 4. és 15.).
A többi szerzetesrend (karmelita, ágostonos, ferences, kamalduli, domonkos,
cisztercita, minimus és egyéb) az Egyetemi Könyvtár aboliciós kori gyarapodásában
már számszerűen is kevesebb anyaggal szerepel: összesen 49 tétel, ebből 36 hittudományi ; kódex ebben a csoportban nem volt.
Az összes rendházak adatait számszerűen összesítve megállapíthatjuk, hogy az
abolíció során kb. 450 kódex és kézirat került az Egyetemi Könyvtárba (ebből 66 kódex).
Szakágazati megoszlás szerint hittudományi jellegű 290 kézirat , történeti 31, orvosés természettudományi 36, jogi 15, filozófiai 9 és nyelvészeti 8.
Ezt az anyagot természetesen egészítik ki azok a művelődéstörténeti szempontból jelentős könyvtári katalógusok, melyekből részben a feloszlatott rendházi könyvtárak akkori állománya rekonstruálható, részben pedig nyomonkövethető állományuk
további sorsa (beszállítás az Egyetemi Könyvtárba vagy más intézményekbe, szétosztás a papság között, elárverezés stb.)38. A jegyzékek közül számosat a könyvtár
könyvtárosai készítettek. Különleges jelentőségű az az összesítő jegyzék, mely az
1773-ban feloszlatott jezsuita rend valamennyi rendházi könyvtárának állományát
foglalja magába s melynek összeállítása a kor könyvtártörténetének jelentős eseménye volt39. (Az u. n. Index generalis.)
A KÉZIRATTÁR FEJLŐDÉSE A XIX. ÉS XX. SZÁZADBAN
A szerzetesrendek feloszlatását követően a kézirattár gyarapodása az eredetet
illetően változatosabbá válik. Elsősorban azokról a kéziratokról kell szólnunk, melyek a könyvtárba annak egyetemi jellege következtében kerültek be. Ide tartoznak
azok a kéziratok, melyek részben egyetemi előadások anyagát nyújtják akár professzori
fogalmazásban, akár a hallgatók lejegyzése nyomán. Hasonlóképpen ide tartozónak
35
A pozsonyi klarissza-eredetű magyar kódexekről bőséges irodalom szól. Legújabban a Lévárdy Ferenc és Bognár András gondozásában megjelent „Példák Könyve 1510" с kötet Bp. 1960. és
a Cornides-kódex Bp., 1967. (Codices Hungarici IV. és VI.)
38
A 19., 62., 65., 188., 210., Ab 36., 4L, 218—222.; a fizikai (E 33.) és szónoklattani (F 30.)
kéziratok is jellegtelenek.
37
A 12., 97., 123., 124., 138., 149., 150., 155., 167. (ez magyar nyelven!), 208., Ab 47., 79.,
226—229.
38
J 3., 7., 8., 13—18., 20—21., 99—105.
39
J 10. és 11. A jegyzék keletkezésére vonatkozó legújabb könyvtártörténeti irodalmat adja
Tóth A.: Az Egyetemi Könyvtár története a szerzetesrendek feloszlatása korában (1773—1790.)
= Az EK Évkönyvei III. Bp. 1966. 101—146. 1.)
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véljük a régi professzori hagyatékokat is, mivel — különösen a régebbi korban — szinte
szokás volt, hogy az egyetem elhunyt tanárainak hagyatéka a könyvtárba került.
A hittudomány, egyházjog és egyháztörténet területéről Fejér György (A 72.), Markovics Mátyás Antal (A 73—76.), Vass László (A 64—67., 260.) és Székely István
(A 264.) professzorok többségükben hagyatéki alapon a könyvtárba került kéziratai említendők. A jogtudomány területén is kitűnő nevekkel találkozunk. Nitray
György (B 38.—40.), Lakics György (B 57.) és Vuchetich Mátyás (B 51. és 111.) professzorok kéziratai mellett — hogy csak a jelentősebbekről szóljunk — külön kell
említenünk az 1769-ben egyetemi oktatási reform-céllal működő Niczky-féle bizottság Planum JuridicuméX (B 25.)40, valamint Henfner Jánosnak az 1845/46-os tanévben
tartott nevezetes statisztikai előadásait (B 114.), melyek a pesti egyetemen tartott
első magyar nyelvű előadások voltak41.
A természet- és orvostudomány területén is találkozunk egy-két érdekes névvel.
A neves bécsi fiziológia-professzor H. Boerhave emlékét egy magyar hallgatója által
készített jegyzetek őrzik (D 6.). Az egyetem egyik büszkesége, Winterl Jakab kémiaprofesszor előadásait egy az ő „dualisztikus kémiá"-jának rendszerében készült jegyzet idézi (E 36. — bevezetés a kémiába, savak és bázisok kombinációja, a dualisztikus
kémia rövid áttekintése). A matematikai oktatás s a gyakorlati igények korai kapcsolatára utalnak Bruna Ferencnek, a felsőbb matézis tanárának áramlástani, hidrantikai és általános építőmérnöki jegyzetei (E 62.). Egy ábrákkal is ellátott jegyzet
(D 83.) a XVIII. század végi anatómiai oktatás gyakorlati módszereire enged következtetni. A régi orvostudományi oktatási anyagból nevezetesebbek még egy fiziológiai (D 8.), egy sebészeti eszköztani (D 67.) jegyzet, valamint az 1849 után tanító
Langer Károly állattani előadásai (D 60.).
Az oktatási jellegű anyaghoz hasonlóan szinte „hivatalból" kerültek be a kézirattárba olyan dokumentumok is, melyek részben az egyetem, részben a könyvtár történetével kapcsolatosak. Egyetemtörténeti vonatkozásban a legérdekesebb a
bölcsészettudományi kar már említett 1674—1702. évi promóciós könyve (F 44.).
Ismert tényt rögzít az 1721-ből való nyomtatott királyi rendelet is, mely az egyetem
kancellárját az egész országra szóló cenzori jogkörrel ruházta fel. (G161. a) A fentiekhez hasonlóan több kézirat fűződik az egyetem történetéhez; esetleges jellegüket az
magyarázza, hogy az egyetem működésével kapcsolatos iratanyag gyűjtése a rektori
hivatal feladata volt; a könyvtárban található kéziratok általában nem irattári jellegűek. A legkiemelkedőbb ezek közül Csery József könyvtártisztnek, az Egyetemi
Könyvtár „élő emlékezetének" több mint 600 oldalas egyetemtörténeti kézirata
(G 163.), mely a magyar felsőoktatás kezdeteitől 1680-ig tárgyalta a témát; kézirata
még ma sincs kellően kiértékelve. Molnár János egyetemi tanár szentbeszédei (A 194.)
az egyetem 1780. június 25-i felavató ünnepségéhez kapcsolódnak. A Systema novum
philosophicum (F 47.) a bécsi tanulmányi rendszer II. József alatti átültetésének kísérletét jelzi. A jozefinizmust követő reform-korszakból származnak az országos oktatásügyi bizottság jegyzőkönyvei, iratai és táblázatai (F 49.). Nyilván az 1806. évi II.
Ratio Educationis nyomán keletkezett az 1808—10. évek tanügyi rendeleteiről készített mutatókötet (F 50.). Szintén ennek a kornak a terméke az a tervezet, melyet az
40
A Niczky-féle „Planum Juridicum"-ra 1. Eckhart Ferenc: A Jog- és Államtudományi Kar
története 1667—1935. Bp. 1936. 58—60. 1.
41
Henfner János statisztikai előadásairól a szakirodalom nem tesz említést; így Kovacsics,
József: Statistikunterricht an der Universität von A. Barits bis L. Konek (1777—1882). Bp. 1962.
(Sep. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Iuridica. Tom. III.) és Öllé Lajos: A statisztika egyetemi oktatásának történetéhez. Gödöllő, 1967.
(V. Statisztikatörténeti Vándorgyűlés).
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egyetemi múzeum létesítésével kapcsolatban 1809-ben Reisinger István és Schuster
János professzorok készítettek (J 160.). Egy korai, elvetélt egyetemtörténeti kísérlethez csatlakozik az az oklevél- és jegyzetgyűjtemény, melyet Schönvisner István régész,
könyvtárigazgató állított össze a XIX. század második évtizedében (G 162.). A nevesebbek közt említhetjük még Pasquich János csillagász-professzornak az egyetemi
csillagvizsgáló építésével kapcsolatos, kiemelkedően szép tervrajzait (E 4L, G 163. a.),
valamint azokat az orvostörténeti szempontból is érdekes betegjelentéseket (D 69 —
76.), melyek a XIX. század első feléből az egyetem szemészeti, sebészeti és szülészeti
intézeteinek működéseibe nyújtanak betekintést. Nem érdektelen az a közigazgatásiszociológiai adatgyűjtés sem, melyet az egyik egyetemi kollégium növendékei készítettek 1943-ban s mely pályázatként egyetemi szinten került elbírálásra (B 161.).
Nem sokkal a II. világháború befejezése előtt — biztonsági okokból — adta át
a könyvtárnak megőrzésre az Egyetem rektori hivatala az egyetemi alapítólevelek,
kiváltságlevelek és alapítványi levelek értékes gyűjteményét; ezt könyvtárunk azóta
is — szinte örökletétként — kézirattárában Őrzi, ill. bocsátja a kutatás rendelkezésére.
Rendszeresebb gyűjtésre és megőrzésre enged következtetni az Egyetemi Könyvtár
történetére vonatkozó kézirattári anyag, az egyik legjelentősebb magyar könyvtártörténeti adatgyűjtemény. A kézirattár elidegeníthetetlen részét alkotja elsősorban a
könyvtár 1779 óta folyamatosan meglevő (csupán az 1717. és 1833—39. évekből
hiányzó levéltára és különkezelt iratanyaga (J 156.), benne az Egyetemi Könyvtár
első, 1779-ben jóváhagyott „Statutum"-a, mely egészen a XIX. század hatvanas évéiig
szabta meg a könyvtári munka rendjét; a rendfeloszlatásokkal kapcsolatos, fent már
említett jegyzékek és iratok; a könyvtár 1792 óta folyamatosan vezetett vendégkönyvei
(J 53.); az 1780 óta folyamatosan állománynaplók, régi kölcsönzési nyilvántartások,
szakkatalógusok, kötési naplók. Schönvisner István foglalkozott könyvtártörténettel is; erre mutat Adversaria с. adatgyűjtése (G 161.), melyet Nagyváradra távoztakor
hagyott a könyvtárban. Szemben Schönvisner érdekes adataival, Páldi Lajos könyvtártiszt 1879—1890 közt a könyvtári napi eseményekről vezetett naplója (J 62.) unalmas,
érdektelen írásmű.
Számos olyan kézirat is található a tárban, melyek cenzúra-tevékenység során
kerültek oda, azonban nem a III. Károly idejében a kancellár részére biztosított cenzori jog alapján, hanem később, amikor Mária Terézia, ill. II. József egyes egyetemi
tanárokat bízott meg cenzori tevékenységgel. Az elbírálásra több példányban benyújtott művek könyvtári példányai vagy a cenzorok hagyatékából kerültek a kézirattárba, vagy a helytartótanács révén. Az 1770—80-as évek során így közel száz kézirattal gyarapodott a tár. Ezek többsége hittudományi jellegű, de szép számmal akad
köztük történet- és természettudományi mű is. Értékükről nem sokat mondhatunk:
Verseghy Ferenc két műve (az egyik A tiszta magyarság 1805-ből — H 34.), Dugonics
András Trója veszedelme с írása (H24.),Kónyi János három kézirata (H 26 — 28.),
Pray György Specimen hierarchiáé Hungaricae с kézirata (Ab 55. — 1775.), Wárday
(Váradi) Péter leveleskönyve (Wagner Károly gondozásában — G 63.) a nevesebb
tételek. Az állami cenzúra „acatholicus" szerzőkkel csak kisebb mértékben foglalkozott: ebben a csoportban csupán két görögkatolikus román és kilenc protestáns
(ebből hét szlovák evangélikus) kézirat szerepel.
RÉGI KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEINK

Külön fejezetet kell itt szentelnünk a kézirattár szerves részét alkotó különböző
oklevél- és iratgyűjtemények történetének is. A XVIII. század végén, ill. a XIX. század
elején kerültek be a könyvtárba a híres nagy jezsuita iratgyűjtemények: Hevenesy
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'Gábor (1656—1715), Kaprinay István (1714—1786) és Pray György (1723—1801) eredeti okleveleket és másolatokat tartalmazó gyűjteményei. Kialakulásukkal, kalandos
•és a mindenkori politikai helyzettel szorosan összefüggő sorsukkal, kutathatóságuk
történetével, állományuk utótörténetével a szakirodalom részletesen foglalkozott42.
A gyűjtemények számos olyan történeti dokumentumot foglaltak magukban, melyek
részben kameralisztikus-tulajdonjogi, részben a különböző szabadságharcokkal összefüggő politikai meggondolások alapján „bizalmas" jellegűek voltak. A könyvtárigaztóknak 1848-ig reverzálissal kellett kötelezniök magukat a zárt kezelésre; a gyűjtemények teljesen szabad kutatásáról csak 1860 után beszélhetünk. Tartalmi szempontból két jellegzetességükre kell a figyelmet felhívni. Egyrészt — bár kétségtelen, hogy
a valóban komoly forrásértékű anyag tekintélyes részét már közzétették — a közgyűjteményeket a legutóbbi évtizedekben ért veszteségek miatt sok esetben csupán
az azokban őrzött másolatok maradtak fenn. Másrészt még nem történt meg annak
megállapítása — s ez a munka még az Egyetemi Könyvtár kézirattárosaira vár — hogy
mit közöltek már anyagukból, s mi az, amit még érdemes lenne publikálni.
Egyébként a gyűjteményekkel foglalkozó szakirodalom azzal a nem érdektelen
kérdéssel is foglalkozott — bár még mindig nem kellő mélységgel — hogy a nagy
gyűjteményekhez a kézirattár mely más tételeit fűzi szorosabb kapcsolat. Itt csupán
a legnevesebbekről szólunk. Ily vonatkozásban említettük már a Czeles-gyűjtemény
11 kötetét (Ab 50.), egy vatikáni iratgyűjtés eredményét. A bazini esperesség 1699-ben
végzett canonica vishatio-jegyzőkönyve (Ab 30.) Kollonich érsek tulajdona volt s
feltehetően a Hevenesy-gyűjteménnyel együtt került a könyvtárba. Ugyanennek a
gyűjteménynek volt a része a Székesfehérvárt letelepedett jeruzsálemi keresztes lovagrend jogbiztosító iratainak gyűjteménye (Ab 71., 72.), az esztergomi érsekség és
káptalan hasonlójellegű kötetei (G 319., 320.) valamint a G 6. jelű vegyes iratkötet.
A Kaprinay-gyűjtemény részeként tartjuk nyilván a jezsuita rend történetére vonatkozó Sujfragia с kötetet (Ab 136.), Székely Sámuel iratmásolatait (G 151. v.), Korpona város XVI. századi oklevéltárát (G 65.), Forgách Zsigmond leveleskönyvét (G 151.
hh.), Zakariás János 1749-ben írt olaszországi úti beszámolóját (G 190. a.), Kaprinay
iratgyűjteményét (G 112.), három magyar nyelvtani írását (H 73—75.), valamint még
egy-két jelentéktelenebb kéziratot43. A Pray-gyűjtemény 47. kötetének jelzi már
Dedek is a Schwandner-könyvtár katalógusát (J 9.). E gyűjtemények szerves részét
alkotják természetesen azok a regestrum-kötetek is, melyek a feltáró munka egyes
fázisait jelzik44.
A Pray-gyűjteményhez tartoznak azok az oklevelek (52 db), melyeket a nyomtatott katalógus Diplomatariwn autographum e collect ioné Prayana néven tart nyilván.
E gyűjteményrész kialakulását együtt kell tárgyalnunk a Litterae et epistolae originales (LEO) néven ismert gyűjtemény keletkezésének bonyolult kérdésével. Ismeretes, hogy a könyvtár őrei (igazgatói) az államosítás után hosszú ideig egyúttal a történeti segédtudományok professzorai is voltak. Oklevél- és pecséttani előadásaikhoz
gyakorlati anyagra is szükségük volt. Ezért vált külön egységgé a Praytól vásárolt
értékes könyv- és kéziratgyűjtemény okleveles anyaga (benne р. o. 43 Mohács előtt
oklevél). A gyűjteményt később további oklevelekkel egészítették ki; ezeket részben
^ m Felsorolásukat 1. a 10. sz. jegyzetben idézett tanulmányban. Egyes irataikról irtak Horváth
Lórántné: Egy leveleskönyv az Egyetemi Könyvtárban. (Kiadatlan reneszánsz kori levelek). Az EK
Evkönyvei III. BP. 1966. 229—237. és Donath Regina: Egy magyar főúr tervezete az ország
rendezésére a török hódoltság után U.o. IV. Bp. 1968. 291-306.
43
A 248., Ab 26., G 151v., 151«., 531., H 20.
44
G 314., J 127—132., J 93., A collectiok alapján készült kivonatokat adnak a G 25a és G 313.
kötetek.
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a helytartótanács adta át oktatási célra, részben a nagy gyűjtemények egyes köteteinek
feldarabolása következtében kerültek a sorozatba, részben hagyatékok, vételek egyedi
darabjai voltak. így alakult ki a LEO-sorozat első része (az 1 —613. számok az I —
XI. thecakban). A helytartótanácstól átvett okleveleket a LEO-ba történt besorolásuk előtt az ún. „Chartularium"-ban tartották; feldarabolva kerültek a sorozatba a
Pray-gyűjtemény 35., 36. és 57 — 59., ill. a Hevenesy-gyűjtemény 68. és 74. kötetei45.
A LEO-sorozat további thecái (XII—XXXII.) a XIX. és XX. század folyamán végrehajtott rendezések során keletkeztek. így került р. o. a sorozatba — éppen Szilágyi
Sándor forrásgyűjtő munkája nyomán — Sassinek Viktor szlovák történész felvidéki
várostörténeti vonatkozású gyűjteménye, ill. a Csáky-család kassai levéltárából (eredetileg publikációs céllal) az a kb. 70 db levél, melyeket az 1660—1682. években végvári kapitányok írtak Csáky Ferenchez, a Felvidék akkori katonai parancsnokához.
A LEO-sorozat egyéb részei általában a XVI—XVII. századok magyar gazdaság- és
településtörténete szempontjából jelentősek és különlegesen sok adatot tartalmaznak
a Csallóköz e korbeli történetére vonatkozóan46.
Itt kell megemlékeznünk Litterae coehaks nevű gazdaságtörténeti szempontból
jelentős céhlevélgyűjteményünkről. A magyar kormányszervek többször foglalkoztak
a céhrendszer reformjával; ily alkalmakkor bekérték a régi céhleveleket, ill. azok másolatait is. A helytartótanácstól a céhlevelek a kancelláriához kerültek Bécsbe, s onnan
csupán 1887-ben jutottak vissza az országba, részben a Magyar Nemzeti Múzeum
levéltárába, részben az Egyetemi Könyvtárba. Az anyag múzeumi része később az
Országos Levéltárba került, s ott 1945-ben a tűzvész áldozata lett. így ma az országban az Egyetemi Könyvtár rendelkezik az egyetlen nagyobb terjedelmű és történeti
múltú céhlevélgyűjteménnyel47.
AJÁNDÉKOK, HAGYATÉKOK

Az Egyetemi Könyvtárnak ajándékba adott kéziratok nagy száma a könyvtár
tudományos jelentőségének, tekintélyének bizonyítéka. Az ajándékok közt a legértékesebbek azok a már említett kódexek (számszerint 35), melyeket 1877-ben Abdul
Hamid szultán ajándékozott az egyetemnek, viszonzásként az egyetemi hallgatóság;
szimpátia-megnyilatkozásáért az orosz-török háború idején. Ezek a kódexek, köztük
11 kétségtelen Corvina (Cod. lat. 1—11.), mint az első katalógusuk is megjegyzi,,
„jobbadán I. Mátyás király budai könyvtárából kerültek Stambulba". Közülük számosan egyéb olasz főúri, magyar főpapi könyvtárak polcait is megjárták, mielőtt a
gályákon útra keltek. Korábbi tulajdonosaik nevét — amennyiben azok felderíthetőek voltak •— a latin kódexek legújabb katalógusa megadja. Eredeti katalógusuk
45
A kézirattárban J 161/4. szám alatt egy „Elenchus chartarum antiquarum, sigillorum..."c.
felsorolás található. Az ebben foglaltakról a Pray-gyűjtemény átvételi, ill. a helytartótanács részére^
adott(ma már nem található) átadási jegyzéke nem szól. — A LEO katalógusában olvasható „Ex.
Annalecta Transylv." hivatkozást nem tudtuk azonosítani.
46
A LEO gyűjtemény legújabb gyarapodásának kiemelkedő tételeit ismerteti Tóth A.: A budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattárának újabb szerzeményei. = MKSz 1957. 186—191.1. — A Csáky-féle leveleket ismertette s kiadta Izsépy Edit: Végvári levelek 1660—1682. Az Egyetemi Könyvtár
ritkaságtárának anyagából. Bp, 1962. Tankönyvkiadó, 82 1. A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 17. és uö..* Török panaszok a magyar végváriak ellen 1668—1669. (Kiegészítés a Végvári
levelekhez.) = Az EK Évkönyvei III. Bp. 1966. 253—268.1.) — Sassinek anyaga: LEO 1347., 1367 —
1372.
47
A céhlevelek begyűjtésére, további sorsára 1. Felhő Ibolya—Vörös Antal: A helytartótanácsi
levéltár. Bp. 1961. 38., 164—165.1. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai I. Levéltári leltárak 3.>
Az I. Ferenc kori rendezési kísérletről és begyűjtésről 1. a J 97. sz. feljegyzést, mely utal a megfelel»
levéltári iratokra is.
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három tétele (33—35.) olasz, ill. spanyol nyelvű volt; ezek az új katalógus összeállításakor nyelvüknek megfelelő új jelzetet kaptak. Helyükre — sajnos — más kódexek
kerültek, ami az azonosítást a kevésbé jártas kutató részére megnehezíti.
Másik nagy donátorként kell itt megemlékeznünk Winkler Mihály pécsi kanonokról, aki 1801-ben ajándékozta a könyvtárnak a később Nádor-kódexnek nevezett magyar kódexet (Cod. Hung. 1. -— korábban a pozsonyi káptalan birtokában), a róla
•elnevezett Winkler-kódexet (Cod. Hung. 2.), a Weszprémi-kódexet (Cod. Hung. 8.)
es egy XVI. századi német imakönyvet (Cod. Germ. 3.). — 1899-ben Arany László
-özvegye ajándékozta a könyvtárnak Arany János Aristophanes-fordításainak három
kéziratos kötetét (H 96.).
Szilágyi Sándor könyvtárával együtt (melyet halála után a VKM vásárolt meg
s ajándékozott a könyvtárnak) kb. 170 kézirat került a könyvtárba. Egyháztörténeti
vonatkozásban jelentős Fosztó István bágyoni lelkész unitárius egyháztörténete (Ab
70. a.). A történeti anyag elsősorban a török hódítás korával és Erdély történetével
kapcsolatos. Szilágyi széles forrásbázis kiépítésére törekedett: utazásai, a Magyar
Történeti Társulat üléseivel kapcsolatos kiszállásai során vásárolt és kapott ajándékba
kéziratokat. Komoly gondot fordított a helytörténészek pártfogolására is. Ennek
következtében kéziratgyűjteménye nem csupán vegyes jellegű, hanem vegyes értékű is
volt. Dolgozatunk keretei nem teszik lehetővé a hagyaték egyes tételeinek részletes
ismertetését; csupán általában jelezzük, hogy oklevélmásolatokról, család- és várostörténeti értekezésekről, kisebb eredeti forrásművekről van szó. A jelentősebbek
közül megemlítjük Szalárdi János 1853-ban kiadott krónikájának kéziratát (G 151.
ss.), Wagner Károly Collectaneajának első decasát(G 151. г.), a szatmári békekötés előkészítésével kapcsolatos Pálffy-féle iratokat (G 151. oo.), Arany János magyar irodalomtörténetének legújabbkori részét (H 83.), a Szunyogh-család budetini és sztrecsnói
uradalmára vonatkozó írásokat (G 105. a.), Szilágyi Sándor Litterae variae с , a nagy
collectiókra emlékeztető levelestárát (G 115. a.). Érdeklődésre tarthatnak számot
azok az iratok is, melyek Szilágyi közéleti tevékenységével, ill. a Szilágyi-család történetével függenek össze. Ilyenek a Történelmi Tár szerkesztésével (G 530.), ill. az Országos Közoktatási Tanács megalakulásával (G 165. a.) kapcsolatos iratok. A Szilágyicsalád leveleskönyve (G 316.), Szilágyi Ferenc (Szilágyi Sándor apja) kéziratai (G 131.
a.), a saját életére vonatkozó írások (G 160. a.) érdekes képet nyújtanak egy értelmiségi család XVIII—XIX. századi életéről.
Kiemelkedő helyet foglalnak el kézirattárunkban azok a tételek, melyek a magyar tudományos és politikai közéletben három nemzedéken át szolgáló Pauler-család
tagjaitól származnak. Pauler Tivadar (1816—1886) hagyatéka elsősorban jogtörténeti
jellegű. A kéziratok egyik csoportja ország- és megyegyűlésekre vonatkozó forrásanyagot nyújt48; ebből a csoportból kiemelkednek a gömöri megyegyűlések jegyzőkönyveinek öt kötete (G 268.) és a Kossuth-féle Törvényhatósági Tudósítások 1836—37. évi számai (G 52. a.).
Kiaknázatlan anyag található az egyetemtörténeti kéziratcsoportban, mely elsősorban régi egyetemi jegyzeteket tartalmaz 49 ; itt említendőek a Martinovics-összeesküvésben részes Kreil Antal lélektani előadásai (F 22.), egy 1793-ban tartott természetjogi előadásjegyzete (B 42.) és Frank Ignác 1834-ben készített javaslata a pesti
egyetemi tanároknak juttatandó ösztöndíjakról (F 51.). A hagyaték többi darabja
részben család- és uradalomtörténeti, részben Pauler közéleti tevékenységével függ
48
49

Időrendben 1674-től: G 46., 57a., 59a.; В 137—140.; G 55a.
F 52., В 70., В 33—34., 44—46., 72., 48., 91.
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össze50. Pauler Gyula (1841—1903) hagyatékát fia, Pauler Ákos ajándékozta a könyvtárnak. Ez a hagyaték nem jelentős: értékesebb tételei Pauler Tivadar működésével
kapcsolatosak51. Érdekesek közülük Pauler Tivadar 1839—1863 közt vezetett bevételkiadási könyvei (G 311.) és Pauler Gyula ügyvédi nyilvántartásai (B 144.),
Számszerint nem nagy, de annál értékesebb Pethő János hagyatéka. A LEO-sorozatba sorolt számos és igen értékes oklevél tartozik ide (köztük sok 1526 előttről),
melyek a Csallóköz, ill. a Somogyi, Amadé és Balassa családok történetére vonatkoznak. A hagyaték többi darabja közül52 kiemelkedik egy Series causarum tabularium с háromkötetes gyűjtemény (B 152. —Л758—1760), valamint egy a napóleoni
háborúk korából származó pasquillus-kötet (H 110.).
Jelentős és érdekes forrás anyagot tartalmaz almási Balogh Pál orvos (1794—
1867), a hasonszenvi gyógymód és az állatvédelem első magyar propagálójának,
Széchényi István kezelőorvosának hagyatéka (melyet szintén a VKM vásárolt meg,
s ajándékozott az Egyetemi Könyvtárnak). Balogh Pál a sárospataki főiskola növendéke volt s gondosan megőrizte az ottani előadások jegyzeteit köztük Kövy Sándor
jogprofesszor és Nyiri István fizikus-matematikus előadásairól készítetteket53. Pesti
egyetemi tanulmányainak emlékét szintén őrzi a hagyaték több darabja (E 50., D 9 —
15.) Orvosi természetű iratai részben praxisa, külföldi útjai, nemzetközi kapcsolatai,
a hasonszenvi gyógymód iránti érdeklődése felől tájékoztatnak54. Az állatkínzás
elleni egyesülettel kapcsolatos iratai (D 20., 22.) szintén érdekesek.
Mint ahogy Balogh Pál kéziratai Sárospatak, úgy a szoros barátságban élő
Kresznerics Ferenc (1766—1832) és Szilasy János (1795—-1859) hagyatékai55 Szombathely felsőoktatástörténetére nyújtanak adatokat. A szombathelyi püspöki papneveldében tartott hit- és neveléstudományi előadásokon kívül említést érdemel az
a napló, melyet Szilasy az 1838-as árvíz napjaiban vezetett (G 144.). Az olasz levéltárakat szorgalmasan búvárló Mircse János hagyatékából, melyet szintén a VKM ajándékozott az Egyetemi Könyvtárnak, tizenegy különösebb értéket nem jelentő kézirat
is került állományunkba56.
Az eddig említett nagyobb egységek mellett számos más, kisebb terjedelmű, de
összértékben nem jelentéktelen hagyaték került (többnyire ajándék formájában)
a könyvtár polcaira. E hagyatékokhoz sok esetben neves professzorok emléke fűződik. Külön kell itt megemlékeznünk a neves természettudós Kitaibel Pál (1757—1817)
özvegyéről, aki férje kicsiny, de értékes hagyatékával ajándékozta meg a könyvtárat.
A hagyaték egyik érdekes darabja az egyébként ismeretlen С J. Klapka meteorológiai feljegyzései, melyeket Temesvárt készített 1780—1813 között (E 40.). Ezek a feljegyzésekjói kiegészítik a fent már említett nagyszombati megfigyeléseket. Egyébként
a professzori hagyatékokat az Egyetemi Könyvtár, mint a tudós-tanári műhelyek titkait eláruló emlékeket, különös gonddal gyűjtötte, s gyűjti most is. A jogtudós Bálás
Károly (1877—1961), Frank Ignác, Horváth János fizikus (1732—1799), Illés József
(1871—1944)^ Karvasy Ágoston jogász-közgazda (1809—1896), Katanchich Péter
50
Kreil Antal művének egy másik pld. (F 70) Tordai György ajándékozta 1950-ben a könyvtárnak.— G 141. (Dőry és Sennyey csal. It. elenchusa); В 82. (a Festetich-uradalmak urbárium-magyarázata); В 74., 17., G 151q., 294., В 119—124.
51
В 142—145., G 320A., H 98., G 287—288., 290—291.
52
В
15a—b., 149—151., 153., G 296., 298., 54.b—c, D 84., E 97., F 61.
53
A 148., В 43., F 27., G 32. — Kövy: В 26., 62. — Nyiri: E 1., 19.
54
D 16—22., G 197.
55
Kresznerics: E 13., 31., 64. F 48., G 160. H 35. — Szilasy: A 71., 199—206., F 3., 42—43.,.
53—54., 62., G 144., H 67. ,16—17., 116. Kresznerics kéziratait halála után Szilasy János adta át az:
Egyetemi Könyvtárnak.
56
Ab 38—39., В 9., 49. G 23., 25—26., 151kk., 185.; H 50. 62.
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(1750-1825), Katona István (1732—1811), Makó Pál (1723—1793), Markovics
Mátyás Antal (1751—1832), Mitterpacher Lajos (1734—1814), Péterfy Jenő (1850—
1899) és Wenzel Gusztáv (1812—1890) neveit kell itt említenünk57.
Jelentős kéziratos anyag maradt a régi könyvtárosok után is. A legfontosabbakról
halálozásuk sorrendjében teszünk itt említést58. Kaprinay István (1714—1786) után
magántermészetű iratok, tudományos kéziratok, Faludi Ferenc verseinek egy másolatos kötete és egy 1693-ból, a csiksomlyói rendházból származó kis Szakács-könyvecske, az akkori erdélyi konyhaművészet érdekes emléke maradt reánk. Cornides
Dániel (1732—1787) egy történeti forráskötetet hagyott a könyvtárra. Gabelhofer
Gyula igazgató (1753—1794) tudományos kéziratai és életrajzi iratai mellett magánkönyvtárának jegyzékét hagyta hátra; ez a könyvtár ugyanis rendezetlen igazgatói
anyagi ügyei fejében szállt az Egyetemi Könyvtárra. Schönvisner István (1738—1818)
régészeti és numizmatikai kéziratait adta ajándékba, amikor mint megválasztott
kanonok Nagyváradra távozott. Kovachich Márton György (1743—1821) — annak
ellenére, hogy sem főnökéhez, Pray Györgyhöz, sem kollégáihoz nem fűzte jó viszony
— értékes kéziratokat hagyott a könyvtárra. Ezek közül kiemelkedik két kötet: az
egyik az 1764—65. évi országgyűlés naplója (G 56.), a másik egy a XVI. századi
spanyol történetre vonatkozó forrásgyűjtemény (G 3.). A nagy történészelődök útján
járva Fejér György (1766—1851) is értékes darabokkal gyarapította a könyvtárat.
Ezek közül érdekesek levelestára, ill. a Codex Diplomaticus előmunkálataival kapcsolatos jegyzetei. Feltehetően Garay János révén kerültek a könyvtárba a Nemzeti
Kör 1841—1847. évi jegyzőkönyvei (G 164.); a Körnek ui. Garay jegyzője volt. A nevüket nagyobb hagyatékkal fenntartó könyvtárosok sorát Dedek Crescens Lajos
(1862—1933) zárja kézirataival és egyházi lapok szerkesztésére vonatkozó feljegyzéseivel (G 807.).
Két, a tudományos életben nagyhírű igazgató, Toldy Ferenc és Ferenczi Zoltán
után nem maradt hagyaték. Toldy hagyatékát a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtára kapta. A kézirattárban emlékét rendezési és feltárási munkálatok nyomai,
ill. a vele szorosabb kapcsolatban állt a tudósok hagyatékai őrzik. Ezek közt messze
kiemelkedik Kazinczy Gábor hagyatéka (1818—1864): levelesládája, tudományos
dolgozatai, beszédei, életére vonatkozó dokumentumok (H 88., 94., G 35., 282.)59,
valamint az orientalista Repiczky János (1817—1855) iratai (H 69.). Ferenczi Zoltán
hagyatéka szintén az Akadémiára szállt. Ezzel a két precedenssel vette kezdetét az a
máig is egyre erősödő folyamat, melynek következtében professzorok, akadémikusok
hagyatékai nem az Egyetemi Könyvtárba kerülnek.
Az ajándékok közül említésre méltóak még Kolinovics Gábor (1698—1770),
Molnár János (1728—1804) hagyatékai, a Zichy-Berényi-féle könyvtárból az Egyetemi Könyvtárba jutott kéziratok, valamint a kalandos életű Nagy Károly csillagász
(1797—1868) írásai. Az újabb nevek közül említendők Reich Emil történész (1854—
1910) és Emmer Kornél jogász (1845—1910), akinek egész könyvtára is az Egyetemi
67
Bálás: С 1., Frank: В 31. (a budai jogkönyv Cromer-kódex nevű másolata), G 4L, 109.;
Horváth K. J.: E 34., F 19.; Illés: В 218., Karvassy: H 120., G 38x.; Katanchich: E 96., G 190—196.,
H 13.; Katona: G 158., 123—136.; Makó: H 61., Markovics: В 60—61., 73., F 26.: Mitterpacher:
E 65—69., 71—72.; Péterfy: F 64.; Wenzel: В 166., F 59., G 146. 151.ff-gg., 11.
58
Kaprinay: G 111—115., H 32., E 73.; Cornides G 101.; Gabelhofer: F 21., G 157., J 25. —
25.a. — Schönvisner: G 151.aa., 172—175., 186. — Kovachich: A 3., В 111., G 3., 56., 151.ee. —
Fejér: G 137—140., 138.a„ 140.a—b. — Dedek: G 807.
69
Kazinczy Gábor leveleiről legújabban Kenyeres Agnes írt „Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei"
III. és V. kötetében megjelent tanulmányaiban, ill. a Színháztörténeti Füzetek 35. számaként megjelent értekezésében.
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Könyvtárba került60. Az 1945-ben elhunyt Magyary Zoltán professzor ajándékaként
került a kézirattárba a Táj- és Népkutató Központ ama „hírhedt" szociográfiai kiállításának illusztrációs albuma (C 9.), mely kiállítás összeállítását 1938-ban a tudós
Teleki Pál kezdeményezte s melyet nem sokkal a megnyitás után a politikus Teleki
Pál záratott be.
VÁSÁRLÁSOK

Míg az ajándékok a magyar tudományos élet képviselőinek az Egyetemi Könyvtárral, mint az ország legrégibb és legjelentősebb tudományos közgyűjteményével
kapcsolatos állásfoglalását — bízvást mondhatjuk, tiszteletadását — mutatják, addig
a vásárlások a könyvtár állományfejlesztésének tudománypolitikai irányvonalát jelzik. Műfaji vonatkozásban elsősorban arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy a könyvtár 1945 után vásárolt első ízben kódexeket. 1950-ben a Stemmer-féle könyvkereskedéstől vette meg a könyvtár a feltrei nótáriusok 1425-ben írt szabálykönyvét
(Cod. lat. 116.); ezt követte 1952-ben négy (Cod. lat. 125—128.), 1953-ban, 1957-ben
és 1958-ban egy-egy (Cod. lat. 132., Cod. germ. 5. és Cod. lat. 137.), 1959-ben három
(Cod. lat. 129., 130., 136.), 1964-ben és 1967-ben egy-egy (Cod. lat. 133. és 134.) elsősorban tudománytörténeti szempontból érdekes kódex megvétele. Idetartozik még
három XV. századi breviárium- és antífonale-töredék is61.
Az egyéb kéziratok vásárlása terén — még évszázados távlatból is — felismerhetőek a sokszor talán ösztönös, de hagyományokban gyökerező beszerzési politikai
jegyei. A légiforrásgyűjtő hagyományokat követő vonalba tartozott Pray György könyvtárának 1784-ben a kormányzati szervek részéről történt megvásárlása, évdíj formájában 62 . E könyvtárral — függetlenül a már említett nagy collectio köteteitől — kéziratok is kerültek a könyvtárba: részben nyomtatásban is megjelent műveinek cenzori
záradékkal ellátott kéziratai, részben értékes levelestára: az Epistolae eruditorum
három kötete (G 116.), Cornides Dániel (G 117.) és Viczay Mihály (G 154.) Prayhoz
intézett levelei, kétkötetes egyháztörténeti másolatgyűjteménye (Ab 68.) és egy különleges kiállítású, selyempapírra litografált Informatio pro veritate с hitvédelmi irat
(Ab 77.), mely a Kínában működő jezsuita misszió elleni rágalmakat cáfolja.
Az egyedi vásárolt történeti források közt külön kell megemlékeznünk Gerhard
van Swieten Protocollum censoris c. kötetéről (J 81.), melybe a neki cenzúrázásra
átadott művekről alkotott véleményét Ramsay-rendszerű gyorsírással jegyezte fel.63
Tulajdonosként Isaak Sámuel nevét viseli az az 1920-ban vásárolt Quodlibetorum
Thomus VItus с kötet (H 122.), mely közel ötven, többségben magyar nyelvű költeményt tartalmaz; köztük számos az 1790—91-es évek politikai hangulatát tükrözi.
A legújabb ilyen beszerzések között említhetjük a bártfai Szabó-család történetére
vonatkozó iratokat (G 613., H 269.) és Perczel Mór 1851—1852-ben írt naplóját
(G 615.).
60
Kolinouks: E 29—30., G 86—99., — Molnár: F 41., Zichy—Serényi: A 85., В 108—109.,
G 19., H 2., 57. — Nagy K.: E 20., Reich: G 329., — Emmer: G 518.
61
Sorrendben Cod. lat. 125—128. (Dolnay Tamás), 132. (Bánki Miklós), 129—130.(Pastinszky
Miklós), 133. (Fekecs Gábor), 134. (Szabó László). — Részletes ismertetésüket adja az Egyetemi
Könyvtár 13. jegyzetben id. katalógusa. — A 291., 273., 289.
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Erre Tóth A.: Az Egyetemi Könyvtár története a szerzetesrendek feloszlatása korában
(1773—1790). „Az EK Évkönyvei" III. Bp. 1966. 133 p. A megvásárolt könyvtár katalógusa: J 36.
83
A kötetet a könyvtár 1912-ben Kun Domokos könyvkereskedőtől vásárolta. A feljegyzések
II. kötete a bécsi Nationatbibliothekban található; mikrofilmfelvétele az EK mikrofilmtárában Mf.
Me, 18 jelzet alatt.
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A régi országgyűlési vonatkozású forráscsoportot egészítik ki az 1834—1840
közötti magyar és erdélyi országgyűlésekről szóló tudósítások (G 59. b., 61. a., 62. a.)
s a nemrégiben vásárolt, az 1839—40-ben a pozsonyi országgyűlésen Stuller Ferenc
szerkesztésében készült Országgyűlési Tudósítás 1—91. számai (G 578.). Szilágyi Sándor igazgatósága alatt Jakab Elektől vette meg a könyvtár Kolozsvár város jogszabálygyűjteményét (G 318.); ezt az anyagot egészíti ki az 1949-ben vásárolt kézirat
(G 327.), mely a város XVÍI. századi, szélesebbkörű statútum-rendszerét tartalmazza64.
Helyes gyakorlatot követ és követett a könyvtár akkor, amikor nyomtatásban már
megjelent források eredeti vagy variáns kéziratait veszi megőrzésbe. Ez történt Cserei
Mihály 1641-ben írt História Transylvanicája három másolatával (G 155. pD- G 155
qq. és G292.), valamint Gyalui Torda Zsigmond 1558—1567 közt készült, 1798-ban
kiadott naplójával (G 325.); ezek mellett említést érdemelnek — a jellegjelölés céljával — Űjfalvy Krisztina 1798-as naplójegyzetei (H 106.), Wesselényi Miklós (állítólag a fogságban írt) verseskötete (H 225.), a Mikola-család (G 554.), Aranyos, Nyarad és Szenté községek történetére vonatkozó iratok (G 552 — 553.), valamint egy,
a reformkor (1815—1839) politikai küzdelmeire vonatkozó iratkötet (G 295.).
A kéziratvásárlások során természetesen nem hanyagolták el a többi tudományszakokat sem. így több egyháztörténeti kéziratról is beszámolhatunk. A beszerzés
időrendjében említjük Ráday Pál Lelki meghódolás c , 1706-ban írt művének kéziratát (H 104.), Vay Adámné Zay Anna fiához írt intelmeit (H 128.), Berzeviczy Gergelynek a magyarországi evangélikusoknak helyzetéről 1822-ben megjelent német
munkájának magyar fordítását (Ab 248.). A fenti, 1907-ben történt beszerzéseket
csupán az 1960-as években követte három, a XVI. és XVII. század fordulójától
származó, nyelvtörténeti szempontból sem jelentéktelen huszita szertartáskönyv
(A 272., 287., 288.), egy a XVIII. század elején keletkezett Római okulár с református
hitvitázó irat (A 270.) és Raffay Sándor evangélikus püspök kéziratos életrajza Gaudy
László tollából (Ab 259.).
Viszonylag kevés filozófiai kézirattal gyarapodott a kézirattár vásárlás útján.
Két jelentéktelenebb régi és egy újabb mű, ill. gyűjtemény mellett65 említést érdemelnek a deista bölcselő Kazay Gábor Theodicea с műve, a korán elhunyt fiatal filozófus
Zalai Béla ( 1882—1915) hagyatéka, ill. az emigrációban elhunyt marxista bölcselő
Varjas Sándor (1885—1940) kéziratai66. Az Egyetemi Könyvtár egyetem- és felsőoktatástörténeti gyűjtésének intenzitását jelzik az e gyűjtőkörbe tartozó kéziratok,
melyek közül említésre méltóak: Benkő József egy oktatás elméleti értekezése (H 105.),
Trnka Vencel professzor halála után megvásárolt orvosi és orvostörténeti hagyatéka
(D 35.—-48.), „énekes szerzeményei" (F 34.) és könyvtárának katalógusa (J 26.),
Markovics Mátyás Antal 1797—98 tanévi egyházjogi előadása (B 234.), Kmethy
Antal győri akadémiai tanár statisztikai előadásai (F 125.), Pertik Ottó orvosprofesszor hagyatéka (D 85. és 91.), Szentpétery Imre (G 593 — 594.), Papp Károly
(G 918.), Kelemen László (B 165.), Mendöl Tibor (G 582.), hagyatékai, Sík Sándor
szegedi irodalomtörténeti (H 236., 261.) és Farkas Gyula kolozsvári matematikai
(F 122—124.) előadásai. Külön ki kell itt emelnünk Prohászka Lajos hagyatékát
(benne Eduard Spranger számos levelét — F 103.) és különösen Szekfű Gyula hatalmas levelezését (G 628.), és egyéb, életére és működésére vonatkozó iratokat (G 633.,
61
Utóbbiról írt Donath Regina: Adalékok a XVÍI. századi Kolozsvár életéhez az EgyetemKönyvtár
egy kézirata alapján. (Az EK Évkönyvei. I. Bp. 1962. 157—170.)
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„Magyar ethika" (F 65. — XVIII. század vége.) — / . Carlovius „Philosophia rationalis"
(F 93.) — Csemiczky Tihamér írásai: F 107. 121. — Kazay művéről (F 107.) írt Bezenyi Béláné: Egy
deista köznemes a reformkorban. (Az EK Évkönyvei IV. Bp. 1968. 307—318.)
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634., H 231.). Az igen kiterjedt és értékes levelezést a professzor végakarata értelmében egyik tanítványa őrizte, ill. adta át Szekfű halála után tizenöt évvel az Egyetemi
Könyvtárnak. Ebbe a csoportba tartoznak még a kassai jezsuita főiskolának Pázmány
Péter által aláírt alapítólevele (Ab 255.), Eötvös Loránd gyermekkori versei (H 133.),
két tudóslevél-gyűjtemény, egyik a XVIt—XVIII. századból, Miklós Ödön pápai
református főiskolai professzor hagyatékából (G 921.), a másik a XX. századból (F
106.).
Nem hanyagolta el a kézirattár legújabban sem a könyvtártörténetet. György
Lajostól a kolozsvári régi líceumi könyvtár történetét (G 913.), Nyireő Istvántól
Erdélyi Pál könyvtárigazgató életrajzát (H 246.) vásároltuk meg; ugyancsak Nyireőtől szerztük be a kolozsvári Egyetemi Könyvtár építéstörténetével kapcsolatos fényképeket is (G 910.). Legújabbkori könyvtártörténetünk nem érdektelen fejezeteire
világítanak rá azok a szakfelügyelői, egyéni irattárképzés következtében keletkezett,
az 1959—1969 évekre vonatkozó irattárak, melyeket az egyházi (J 170.), ill. főiskolai
(J 172.) könyvtárak állami szakfelügyelői helyeztek el a könyvtár kézirattárában.
VEGYES EREDETŰ KÉZIRATOK

Ebbe a csoportba elsősorban azokat a kéziratokat soroltuk, melyek tulajdonosainak neve ismert, vagy feltételezett, de kilétük nem állapítható meg. Több mint harminc ilyen kéziratunk van, azonban ezek közül csupán egy-kettő tarthat számot érdeklődésre. Ilyenek Fridvalszky János XIX. századi botanikai atlasza (E 53.), Kraynik
József göncruszkai könyvtárának 1823. évi katalógusa (J 49.), Stettner Gábor időközben Münchenbe (D 16. 17.), majd Londonba került virágfestmény-gyűjteményének látogatókönyve (E 59.), egy XVII. század végén keletkezett Malleus quindecim
dilemmatum с protestáns hitvitázó irat (Ab 24.) és a magyarországi délszlávok történetére jelentős Karagyorgyevics-alapítványra vonatkozó 1906—-1914 közti VKM-iratok másolatai (B 160. — az eredeti iratok időközben elpusztultak!).
Vegyes eredetűeknek tartjuk azokat a kéziratokat is, melyek a nem hagyományos
módok valamelyikén kerültek a könyvtárba. Itt elsősorban arról a két kéziratkötetről
kell szólnunk, melyek az első világháborút követő osztrák—magyar kulturális egyezmények értelmében jutottak az Egyetemi Könyvtárba (G 521. és 522.). A magyarországi vonatkozású kötet túlnyomóan az 1650—1730, az erdélyi az 1648—1714 közti
évek vallási és politikai küzdelmeivel kapcsolatos iratokat, leveleket és kimutatásokat tartalmaz. (Bizonyos jelek alapján feltehető, hogy a kötetek valamikor a Hevenesygyűjteménybe tartoztak.) Ugyancsak az osztrák-magyar egyezmények értelmében
jutott vissza Magyarországra, majd 1957-ben a könyvtárba a Hevenesy-gyűjtemény
sokáig elveszettnek vélt XI. kötete. A kötetet Kollár Ádám használta, majd az, 1783-ban
bekövetkezett halála után, hagyatékával együtt a bécsi állami levéltárba került. Onnan
az egyezmény értelmében (új kötésben, átjelzetelve) az Országos Levéltár vette őrizetbe. Miután az Egyetemi Könyvtár kézirattára J 130. jelű kötetének feljegyzései
alapján kétségtelenné vált, hogy a gyűjtemény XI. kötetéről van szó, azt az Országos
Levéltár átadta az Egyetemi Könyvtárnak66".
Csere útján is gyarapodott a kézirattár. 1947-ben másodpéldány ősnyomtatványokért egy 1520 tájt keletkezett kódex (Cod. lat. 115.) került polcaira, mely a magyarországi pálos rendet érdeklő számos oklevelet tartalmaz67. 1908-ban Todorescu
sea E r r e ] a jQ jegyzetben id. tanulmány 43—44. 1.
67
A cserére 1. Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének története. = Az EK Évkönyvei II. Bp. 1964. 125. 1.
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Gyulától cserébe egy a XVII. század második feléből származó Újszövetség-kivonatot
(A 251.) és egy szepességi eredetű perrendtartást (B 148.) kapott a könyvtár. 1938-ban
Szmodics János cigány nyelvtanának másolata és egy cigány-magyar szótár (H 141.)
jutott ily módon a könyvtár állományába.
Az Egyetemi Könyvtár egyik szorgalmas írnoka, Biancovich János 1827-ben
másolás útján gyarapította több értékes darabbal a kézirattárat. Ezek közül említésre
méltóak Liptó megye jogbiztosító iratainak jegyzéke (G 60.), Fabritius (Fabriczy)
Lajos (1756—1810) tudománytörténeti szempontból jelentős 1810. évi horvátországi
útleírásai (G 188. és 189. — bennük egy földrengésről szóló beszámoló), ill. az 1646/47.
és 1722/23. évi országgyűlésekkel kapcsolatos források gyűjteményei (G 45. és 52.).
Különleges — politikai természetű -— módon gyarapodott 1853-ban a könyvtár
állománya. Az államügyészség ekkor adta át a külföldre távozott Teleki László elkobzott könyveit (17 darabot), köztük egy kéziratokat és unicum-nyomtatványokat egyaránt tartalmazó Articuli diaetales principum Tránsilvaniae c , az 1571—1693. évekre
vonatkozó kötetet (G 507.), mely még az idősebb Teleki László könyvtárából származhatott 68 .
A magyarországi szerzetesrendekkel kapcsolatos politikai akciók során nem csupán a XVIII. századi abolíció következtében kerültek kéziratok a könyvtárba. 1919ben a Hevenesy-gyűjtemény kiegészítéseként hat kötet a Kegyesrend Könyvtárából
került vissza69; ezeket 1947-ben egy újabb kötet követte (J 128.). Több szerzetesrendnek 1950-ben bekövetkezett feloszlatása, ill. állami szervek juttatása, magánkönyvtárak állami kezelésbe következtében szintén jutott értékes kéziratos anyag az Egyetemi Könyvtárba. Ezek közt a legjelentősebb a kalocsai jezsuita rendházrendtörténeti,
oktatási és gazda ságigazgatási kéziratainak szinte teljes gyűjteménye (Ab 250.); ez az
anyag tanulságosan egészíti ki a jozefinista abolíció alkalmával ide került rendtörténeti anyagot, mivel a legújabb korig tartalmazza az adatokat. Ebbe a csoportba
tartozik a jezsuita bibliográfus Tóth Mike magyar jesuiticum-jegyzéke az 1853—1925.
évkorból (J 134.).
Egyes egyetemi tanszékeknek az egyetem átszervezése nyomán bekövetkezett
megszűntekor szintén érkeztek kézíratok a könyvtárba. Az egyházjogi tanszék könyvtárából négy kézirat származott, köztük Cherny József (B 180.) és Vízkelety Ferenc
(B 229 — 230.) egyházjogi előadásai. A közgazdaságtani tanszék könyvtárából egy
Malthus-másolat került így a kézirattárba (C 8.).
Bizonyos mértékig régi hagyományok folytatását, másrészt újszerű gyűjtési
tevékenységet jelez az Egyetemi Könyvtár gépiratos disszertáció-tárának új sorozata,
mely két forrásból táplálkozik. Egyrészt a MTA Tudományos Minősítő Bizottságától
érkeznek meg könyvtárunkba az Akadémia I. és II. osztálya felügyelete alá tartozó
tudományágak terén készített kandidátusi és doktori értekezések. Másrészt az ELTE
természet- és bölcsészettudományi karai küldik át — most már egyre javuló rendszerességgel — az ott készített doktori disszertációkat.
A papírgyári zúzdák átvizsgálása alkalmával — sajnos — csupán egyetlen kézirat
„akadt horogra": egy német nyelvű, a XIX. század elején készült orvosi jegyzetfüzet
(D 98.).
Részben a kézirattárnak 1954 után végrehajtott rendezése során, ill. a későbbi
években több ott őrzött, de korábban állományba nem vett tétel kapott kézirattári
jelzetet70. Ilyenek: Huszti József joghallgató kánonjogi jegyzetei az 1785/86-os tanév68
Teleki László könyveire 1. Tóth A.: Az Egyetemi Könyvtár és a magyar tudományos élet
1849—1876. = Tanulmányok Budapest múltjából. XII. Bp. 1957. 469. 1.
69
G 313./I—II., 314., 139./I—II. — A kérdésre 1. a 10. jegyzetben id. tanulmány 25.1.
70
Eredetüket a növedéki naplóban „Lymbusból" kifejezéssel jelöltük.
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bői (В 179.), egyetemes történeti jegyzetek (G 331.), Rákóczira és szabadságharcára
vonatkozó iratanyag (G 517.), Ivánka Endre Album von Königräz с. emlékiratai
(G 538.), az egyetemi hittudományi kari könyvtár rövid története (G 823.), a lapszerkesztő Zigány Árpád két kézirata (H 160.), Patrubány Lukács armenológushoz intézett levelek (H 211.).
A rendezés során került sor bizonytalan eredetű és vegyes tartalmú kézirattöredékek átvizsgálására. E munkálat során Mezey László egy VII. századból származó
Béda-töredéket talált (Cod. lat. 143. Ismertette uő. a Magyar Könyvszemle 1962.
évf.-ban. - Klny.ban: az OSzK kiadványai 48.). ez most könyvtárunk időben legrégibb darabja. Ugyanekkor Scheiber Sándor egy XIV. századi héber kézirattöredéket fedezett fel, Hadrovics László pedig több XVII. századi délszláv nyelvemléket
(H 148.). Egy későbbi, hasonló jellegű munkálat során kötéstáblákat vizsgáltak át
felkért szakemberek; ekkor Király Péter több XIII — XIV. századi nyelvemléktöredéket tudott meghatározni (H 176.).
Kézirattárunk sok darabjáról — sajnálatos módon — ma már nem tudjuk megállapítani, hogy milyen módon, kitől vagy mely intézménytől kerültek állományunkba.
Ezeknek a tételeknek a száma oly nagy, hogy a jellegtelen, jelentéktelen tételeket ki
kellett szűrnünk, hogy egyáltalán be tudjunk számolni az érdekesebbekről. A mintegy
220 jelentéktelen tétel többsége a hit- és jogtudományi oktatás, ill. gyakorlati tevékenység terméke, s így régi rendi anyagként kezelhető; kisebb része Toldy, ill. elsősorban Szilágyi sokoldalú gyűjtési tevékenységének eredményeként gyűlt össze. Provenienciális kérdéseik tisztázása sok időt és munkát igényelne, s kevés eredménnyel
járna. Egy-két érdekesebb tételt mégis kiválogattunk, hogy így e csoport jellege felől
— a tudományszakok sorrendjében — tájékoztatást tudjunk nyújtani.
Elsősorban az Egyetemi Könyvtár legrégibb összefüggő kötete tartozik ide: az
a görög nyelvű, kommentárokkal ellátott XI. századi evangéliárium, mely a XVIII.
század óta van a könyvtár birtokában s melynek korábbi tulajdonosa Vitéz János és
Garázda Péter volt (Cod. graec. L). Itt kell említenünk három másik kódexünket is.
Az egyik szentírási szövegrészeket tartalmaz, de idők folyamán erősen megrongálódott, sok helyen olvashatatlanná vált (Cod. lat. 118.); a másik egy szertartáskönyv,
mely eredetileg a strasbourgi penitenciális nővérek tulajdona volt (Cod. lat. 33.).
a harmadik egy eredetileg a Silva-Tarouca-család birtokában volt aszketikus-morális tartalmú k
ó
d
e
x(Cod.lat.102.),melybenС Cenci egy autográf Szt. Bernardinusszöveget talált. (Un manoscritto autografo di San Bernardino a Budapest. Pistoia,
1964. - Studi Franciscani 1964. nr. 3-4.)
A hittudományi jellegű művek közül elsősorban Mikes Kelemen neves kéziratát,
Az ifjak kalauza c. hitbuzgalmi elmélkedést kell említenünk, melynek eredete felől
irodalomtörténészeink a mai napig sem tudtak biztos választ adni (A 241.). Ide tartozik még egy latin—magyar egyházi énekeskönyv a XVIII. századelejéről (A 118.)
és egy német—-vend nyelven írt szertartáskönyv (A 207.).
Az egyháztörténeti szakcsoportból a salzburgi érsekség 1549-ben másolt statútum-könyve (Ab 19.), egy a protestánsok ellen a XVIII. század végén készített panaszgyűjtemény (Ab 25.), a Pálffy-féle vértesezred tábori lelkészének 1712—1736 között
anyakönyvei (Ab 42.) és egy magyarországi evangélikusok történetére vonatkozó iratgyűjtemény (Ab 70. с.) a kiemelkedőbbek.
Érdekesek a jogi szakcsoportba tartozó meghatározhatatlan eredetű kéziratok is.
A likavai uradalom 1687. évi urbáriuma (B 76.) mellett összeállítója, Mosel János
Antal pesti főjegyző miatt érdemel említést a katolikusok és protestánsok közt 1715ben Pesten tartott megbeszélés iratanyaga (B 53.), egy az 1745—1809 közti évekből
származó háromkötetes bányaügyi iratgyűjtemény (B 90.) és a Catastrum regni
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Bohemiae с. 1776-ban készített cseh közigazgatási helységnévtár (B 77.), benne az
1771. népszámlálás adatai és a prágai házak összeírása.
Orvostudományi vonatkozásban érdekesek Antonius Varus jenai (D 1.) és Hercules Saxoniae padovai (D 2.) orvosprofesszorok előadásairól készített jegyzetek, egy
XVII. (D 57.) és két XVIII. (D 63., 87.) századi gyógyszerkönyv, egy 1728-ból származó tábori felcser-gyógyszerkönyv (D 64.), egy a XIX. század elejéről származó,
humoros című egészségügyi felvilágosító könyv (D 79. — „Kunst und Art... gesunde^
schöne, dauerhafte und vernünftige Kinder zu machen"), egy ugyanakkor keletkezett, túlnyomórészt titkos írással írt orvosi tanácsgyűjtemény (D 27.) és egy az 1830/31es kolerajárvánnyal kapcsolatos terjedelmes gyűjtemény (D 26.).
A természettudományi szakcsoportban a kistapolcsányi uradalmi kert 1797-ben
összeírt növényjegyzéke (E 57.) és egy, feltehetően oktatási célra készített szekfűrajzgyűjtemény (E 46.) mellett régi szakácskönyveket (E 74—1557.; E 75—XVII.
század; E 77—1771.) és katonai szakkönyveket találunk. Ez utóbbiak közt érdekes
egy téves szakozás során idekerült, 1628—1787 közti anyagot tartalmazó hadbírói
rendtartási gyűjtemény (E 91.).
A filozófiai-pedagógiai csoportból említésre méltóak a pozsonyi gimnázium
1766—1802 közti történetére vonatkozó iratok (F 76 —81., 84—85.) és Schaffrath
Lipót egyetemi tanárnak az egyetem történetére vonatkozó, a jozefinista korból származó iratai (F 72.).
Tekintélyes mennyiségű és jelentős az ide tartozó történeti anyag is. Ezek közül
messze kiemelkedik a Tabulae orbis с XVI. századi, 24 lapból álló kéziratos térképalbum (G 177.) Európa, Ázsia és Afrika tájairól. Schweidnitz és Jauer hercegségek
okmánytára (G 38. a.) 1353—1603 közti iratok másolatát tartalmazza. A XVII. századi mediterrán kalózkodás történetéről szól a Geschichte von der Barbarey с kötet
(G 7.). Érdekes még a Bánságról 1774-ben készült ismertetés (G 189. a.), egy az 1770—
1782 közt kiadott oktatásügyi rendeleteket tartalmazó kötet (G 166. a.). Itt említjük
meg Latsny Ádámnak a Szinnyei-féle életrajzi lexikonban nem szereplő magyarszlovák szótárát a XVIII. század végéről (H 10.) egy vegyes kötetet, benne Grassalkovich Antal kamarai tanácsos Beteges és unalmas gondolattyai c. elmélkedéseit
(H 22.) és Csergits Simonnak az 1797-es insurrectióról írt verses pamfletjét (G 516.),
melyről a kézirat azt jelzi, hogy az 1798-ban nyomtatásban is megjelent; erről azonban
a bibliográfiák nem tudnak. Ma már nem tisztázható módon került a könyvtárba az a
füzet, mely Kisfaludy Károly 24 rajzos illusztrációját tartalmazza (G 902.), Ebbe
a csoportba tartoznak a könyvtár-jegyzékek közül az 1848-as Radical Kör (J 51.)
könyvtárának katalógusai.
A bizonytalan provenienciájú tételek közül külön csoportban kell megemlékeznünk azokról a kéziratokról, melyek különböző magyarországi felsőoktatási intézmények oktatás-történetére nyújtanak adatokat. A szerzetesrendek feloszlatása, ill.
az egyetemnek Budára történt áttelepítése után létesített nagyszombati, később pozsonyi akadémiától (Ab 63., F 38., 39., 24., G 36.), a szombathelyi papneveldéből
(Ab 62.) jellegtelen, a pápai református főiskoláról érdekes ilyen kéziratok kerültek
a könyvtárba: Rácz István professzor statisztikai jogi, történeti, természettudományi
(B 27—30., E 51., G 37.), a neves Mándi Márton István filozófiai (F 23.) előadásai.
Császár Ferencnek, a József Ipartanodában tartott gyakorlati jogi előadásairól (ВИЗ.)
valamint egy földmértani tárgyú, meg nem határozható intézménytől eredő feladatgyűjteményről (E 32.) emlékezhetünk még meg.
Ebbe a csoportba soroljuk azokat a szlovák nyelvű kéziratokat, melyeknek egy
része Dlabács (Dlabacz, Dlubacz) János könyvtárából kerültek a kézirattárba; ezek
eredete egyes esetekben exlibris-bejegyzés alapján azonnal megállapítható (A 23.,.
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223.); más esetekben akrosztikon (A 101.) vagy a kiállítás azonos volta (A 80., 81.,
99., 100., 12—229.) bizonyítja, ill. valószerűsíti az együvé tartozást. Hasonlóan
bizonytalan az eredete még több szlovák nyelvű, részben) katolikus (A 82.), részben
evangélikus (A 135., 136.) hittudományi, ill. természet- és orvostudományi (D 56.,
59., E 27.) kéziratnak is.
ELVESZETT KÉZIRATOK

Az eddigiek során a fejlődésnek azt az irányát próbáltuk érzékeltetni, mely a kézirattár gyarapodására a különböző korszakokban változóan érvényes szempontok
szerint jellegzetes volt. Egy tár életéről szólva — ha erre kézzelfogható adatok állnak
rendelkezésre — érdemes megemlékeznünk a veszteségekről is, melyek lehetnek esetlegesek, de lehetnek törvényszerűségekhez kötöttek is. Ezekről a veszteségekről csupán
időigényes kutatómunkával nyerhetünk teljes képet. Éppen ezért ezen a téren — adott
keretek közt — nem törekedhetünk teljességre. Nem foglalkozhatunk р. o. ilyen szempontból a könyvtár első, 1632-ben kezdett katalógusával, mivel abból csak aprólékos
nyomozás után lenne kiszűrhető a kéziratos anyag. Könnyebben boldogulhatunk már
az 1690-ben kezdett katalógussal, melyben a kéziratok túlnyomó többsége — bár
a könyvanyaggal együtt — de a jelleg feltüntetésével szerepel71. A ma már hiányzó
érdekesebb tételek közül elsősorban egy Strigonienses Rubricae с rituális könyvet
(S. can.—1628), valamint Pázmány Péter egy filozófiai kéziratát (De anymae metashysica —P. phil. —- 1690) kell említenünk. De jelentősek még Bethlen Farkas kalandos sorsú magyar történeti művének egy másolata (147—Л 742); Forró György nyolckötetes magyar szónoklatgyűjteménye (271—1642/1690), mely feltehetően az abolíciókor maradt valamelyik jezsuita atyánál. Említhetők még Horst Hermann hittudományi művei, Rakolupszky János optikai értekezése (O. math. — 1690)72, valamint
egy-két kevésbé jelentős hittudományi kézirat Joannes Lugo-tól, Antonio Pereztől,
Alphonsus Pisanustól.
Az 1690-es katalógusban kétségtelenül kéziratként jelzett műveken kívül több
olyan is akad, melyekről feltételezhető, hogy kéziratok voltak. Ezek közül csupán
a legérdekesebbeket említjük meg. így р. о. a Szt. Erzsébet magyar nyelvű életrajza
(403—1692), egy házassági jogszabálygyűjtemény (M. hung.—1632) Telegdi Miklós
Conciones in dominicas с kötete ( T. conc.—1692), egy Hospitale praedicantis calvinistici с hitvitázó irat (585—1690), egy czenstochowai vonatkozású, a „fol. min."
jelzésből következtetve színes ábrákkal díszített Gigantomachia (243—1666), egy
Bethlen Gábor ellenes Vindiciaeecclesiasticae с mű mindhárom példánya (V. ápol.—
1673, 1680, 1692), valamint Petrus Matthioli Herbariumi (M. Med.—1618). Hogy
aztán a katalógusban szereplő számos Biblia, Conciones, Dictionarium, Grammatica,
Prophetarum libri, Societas Jesu, Theses, Vita címkezdetű tételek közül melyek voltak
kéziratok, s ezek közül melyek vesztek el, ma már aligha lehetne megállapítani.
Az 1780 tájt készült katalógus korábban már említett kézirat-füzetének számos,
igen érdekes tétele ma nem található, de nem volt már található a nyomtatott katalógus összeállításakor sem. Az érdekesebb ilyen tételek73: Compendium Newtonianae
71
Az egyes tételek utáni számok a katalógus lapszámára (egyes esetekben betűjelére), ill. az
állományba vétel időpontjára utalnak.
72
Rakolupszky másik itt szereplő kézirata („Mathematica notata") valószínűleg azonos az
E 3. jelzetű kézirattal.
73
A katalógus az anyagot sorszámozás nélkül, betűrendben sorolja fel; az évszám az állománybavétel időpontjára utal.
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philosophiae (1720 — a nagyszombati egyetem másodéves hallgatói részére 1699-ben
tartott előadás); egy Declarationes articulorwn с közjogi adattár (1732 — a XV. és
XVI. századra vonatkozó adatokkal); Diarium rerum in Europa gestarum 1736—1746
c. krónikás feljegyzés (1763); Horst Hermann említett hittudományi művei (köztük
egy hatkötetes Tractatus theologici — 1690); egy tizenhat tractatust tartalmazó kolligátum (1618); az 1683. évi bécsi ostromról szóló ,,Kurtze Beschreibung der Türckischen
Armada Ankunft" с. leírás: egy belgyógyászati kézirat (Liber de purgantium); egy
költészettani főiskolai előadás (Observationes poeticáé — 1690); Schott Gáspár matematikai tankönyve (1690), valamint — eddig a legkomolyabb veszteségek! — két
kódex a Kovachich-féle ajándékból74. Az egyik Aranyszájú Szt. János egy homiliagyűjteménye (Codex membranaceus foliorum 98); a másik egy Liber precatorius
membranaceus, melyről a katalógus külön megjegyzi, hogy „eleganter scriptus, Uteris
initialibus auro minioque picturatis".
Az utóbbi fél évszázad során — tehát nagyjából a nyomtatott katalógus megjelenése óta — a kézirattárat viszonylag kevesebb veszteség érte. A nyomtatott katalógus
egyik hivatalosan használt kötetébe kézzel jegyeztek be egy „G 151. dd." jelű, Kossuth Lajos levelezése с tételt. Ilyen jelzetű és című tétellel viszont az 1907-ben megjelent kiegészítő katalógusban nem találkozunk. Ez az igen értékes kézirat tehát 1889
és 1907 közt kallódott el.
A hiányokra általában az őri állás átadás-átvételekor, vagy egyéb alkalmakkor
készített állományrevízió során derül fény. Amikor 1922-ben Höman Bálintot Fitz
József váltotta fel az őri tisztben több kézirat hiányát állapították meg. Ezek közül
négy a történeti szakcsoportba tartozott: Kemény József egy genealógiai művének
egy részlete (G 15I.e.), egy 1700-ból származó öröklevél (G 15I.e.), egy vegyes tartalmú másolat-kötet, benne Bethlen Gábor több levele (G 151.1.), valamint egy Borsod
megyére vonatkozó feljegyzés (G 151.t). Inkább történeti jellegű volt a belgrádi
1718-as csata hőseit dicsérő Hősi ének is (H 85.).
A második világháború során a kézirattárat sem érte komoly veszteség: csupán
egy pálos rendtörténeti kézirat egyik példánya (A 151.) tűnt el 1944-ben. Amikor a
legutóbb, a kézirattár történetének írása alatt a tár állományát szinte darabról darabra
átvizsgáltuk, csupán egyetlen, jelentéktelen tételt nem találtunk a helyén (G 15I.A.).
A „veszteségekéről írva kell megemlékeznünk azokról a tételekről is, melyeket
1957-ben adtunk át az Országos Levéltárnak. Ekkor gyűjtőköri szempontok figyelembevételével juttattuk megfelelő őrzési helyére a kézirattárban az évek során felgyűlt, állományba nem vett és levéltári jelleggel bíró tételeket.
1958-ban, a párizsi békeszerződés alapján megtartott magyar-jugoszláv
államközi megbeszélések során az Egyetemi Könyvtár, más, jelentősebb magyar
kulturális javak megőrizhetősége érdekében, önként lemondott kézirattárának tíz
olyan egységéről, melyek nem voltak kifejezetten magyar vonakozásúak. Ezek a
kéziratok (A 93, Ab 130, 212, 213, 214, J 5, 10/13, 10/21, 13/3, 15/1) alepoglavai
pálosok, a fiumei ágostonosok, a pozsegai és zágrábi jezsuiták rendházainak könyvtári és egyéb rendtörténeti ügyeivel állnak kapcsolatban s róluk könyvtárunk mikrofilmet őriz.
A veszteségekre vetett rövid pillantás arról győz meg, hogy az Egyetemi Könyvtár kéziratos anyagát elsősorban 1690 és a XVIII. század vége között érte nagyobb
méretű veszteség, valószínűen a rendházak feloszlatása korában. A későbbi évtizedek
során a veszteségek nem lépik túl az általános mértéket, van köztük azonban egy-két
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súlyosnak mondható is: a két Kovachich-féle kódexre, Pázmány kéziratára és Kossuth
leveleire gondolunk itt.
Láttuk azt is, hogy a kézirattár gyűjtőkori profilja — bár az évszázadok
során természetes átformálódáson ment keresztül — lényegileg nem változott: alapjellege ma is, mint a régmúltban, elsősorban hit- és történettudományi, egyetem- és
tudománytörténeti, ill. történeti forrásmegőrző. Mint minden tudományterületen,
az eddigi eredmények itt is új utakat mutatnak. Mutatják elsősorban azt az utat,
melyet a további feltárás során a tár dolgozóinak járniok kell: új módszerekkel a
régi katalógusok átdolgozása, a még hiányzó anyaggal való kiegészítése és nyomtatásban megjelentetése mellett arra kell törekedniök, hogy a szükségleteknek megfelelően új, differenciált gyűjteményrészek alakuljanak ki, s ezek feltárása terén is a
legmodernebb címleírási és technikai módszerek legyenek alkalmazhatóak.
DIE ENTWICKLUNG DER HANDSCHRIFTENABTEILUNG
DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK VON BUDAPEST
(ZUSAMMENFASSUNG)
Der Aufsatz schildert die Entwicklung der Handschriftensammlung einer der ältesten ungarischen Grossbibliotheken vom sammel- und geschichtswissenschaftlichen Standpunkt und gibt
gleichzeitig ein Bild von der Art ihres Bestandes. Zu Beginn werden die Kataloge besprochen und es
wird darauf hingewiesen, dass Handschriften anfangs mit den Büchern zusammen aufbewahrt und
in Evidenz gehalten wurden. So ist in den ältesten uns erhaltenen Katalogen (sie wurden im Jahre 1632,
beziehungsweise 1690 angelegt) erwähnt, dass die Bücher und Handschriften zusammen aufbewahrt
wurden. Erst nach der Auflösung des Jesuitenordens und als die Bibliothek und die Universität
staatliche Institute wurden, entstand die selbstständige Handschriftensammlung und begann die
Erschliessung in einem eigenen Katalog.
Die Universitätsbibliothek war bis 1773 Bestandteil der unter der Leitung des Jesuitenordens
stehenden Universität. Zu dieser Zeit wuchs hauptsächlich die Zahl der theologischen und philosophischen Manuskripte, und später die zu der Rechtslehre, bzw. der zur Seelsorge nötigen Handschriften an. Hier können nur einige besonders interessante Schriften erwähnt werden, so z. B. die des
Erzbischofs Peter Pázmány, Gründer der Universität, oder die Manuskripte von György Káldi, des
ersten ungarischen Übersetzers der Vulgata. Nach der Auflösung der geistlichen Orden zur Zeit
Maria Theresias und Josephs des Zweiten, änderte sich das Profil der Handschriftensammlung grundlegend. Damals kam die primär geschichtliche (weniger die kirchengeschichtliche) Eigenart zustande
und solcherart kamen zahlreiche, hauptsächlich aus den Bibliotheken der Pauliner—Klöster stammende wertvolle lateinische und ungarische Codices auf die Regale.
Die Verstaatlichung der Universität sowie der Bibliothek gab der Handschriftensammlung
auch anderweitig ein ganz neues Gesicht und bereicherte sie mit neuen Elementen. Zu dieser Periode
begannen auch häufiger Sammlungen aus dem Nachlass der Professoren und auch die infolge der
Zensurtätigkeit der Universität dorthin gekommenen Handschriften einverleibt werden; ferner
Handschriftensammlungen zur Geschichte des höheren Unterrichtswesens und die früher in administrativer Obhut befindlichen Dokumentensammlungen jesuitischer Historiker, die eine prominente
Quellen unterläge der ungarischen Historiographie darstellen. Im 19. Jahrhundert wurde die Handschriftensammlung hauptsächlich durch Geschenke und Vermächtnisse bereichert, wobei ihr Profil
als Quellensammlung zur ungarischen Geschichte immer markanter und von überragend wertvoller
Bedeutung wurde. Neben dem Urkundenmaterial zur ungarischen Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts dürften die aus der Bibliothek des Königs Matthias, der Bibliotheca Corviniana stammenden lateinischen Codices, sowie drei ungarische Sprachdenkmäler in literatur- und kulturgeschichtlicher Hinsicht von überragender Wichtigkeit sein. Neben den Professoren haben auch zahlreiche,
mit der Universität nicht in direkter Verbindung stehende Gelehrten und Sammler die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek für würdig befunden, ihre Privatsammlungen ihr zu hinterlassen, so z. B. Pál Balogh (der Hausarzt von István Széchényi), János Pethő, der die Handschriftensammlung mit einer bedeutenden Urkundensammlung bereicherte.
Der Zahl der Käufe war zahlenmässig weniger. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werde, dass die Handschriftensammlung erst nach 1945 Codices zu kaufen vermochte. In den letzten
Jahrzehnten spielten neben den früher primären Hinsichten des geschichtlichen Quellensammelns
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nun auch philosophische, universitäts- und kirchengeschichtliche Handschriften unter den Neuerwerbungen eine wachsende Rolle.
Zusammenfassend: die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek bietet im allgemeinen ein Ebenbild des periodisch wechselnden Sammelprinzips. Beinahe zwei Jahrhunderte hindurch
sind die Standpunkte des Sammeins von geschichtlichen Quellen zur Geltung gekommen. In der
letzten Zeit wurden Materialien zur Geschichte und der Philosophie des Mittelalters und der Neuzeit, sowie zur Universitäts- und Religionsgeschichte angeschafft (mit besonderem Augenmerk auf
die hinterlassenen Privatsammlungen der verstorbenen Professoren der Universität).
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE
1899-1919*
VÉRTESY MIKLÓS

A XX. század elején hazánkban egyre általánosabbá vált a jó könyvtárak követelése. Több, egymástól elszigetelt mozgalom indult meg, számtalan vita, előadás,
felszólalás, újságcikk, bírálat sürgette korszerű közművelődési könyvtárak alapítását
és a tudományos könyvtárak szolgáltatásainak megjavítását.
Mindkét követelésnek voltak eredményei. Ilyen közművelődési vonalon a Fővárosi Nyilvános Könyvtár alapítása és 1913-tól kezdve fiókhálózatának kiépítése, tudományos vonatkozásban pedig a kolozsvári egyetemi könyvtár és a Műegyetemi Könyvtár új otthonának építése és megnyitása. Ezek az eredmények azonban csak a panaszok egy részét orvosolták.
A legtöbb támadás az Egyetemi Könyvtárat érte, azaz helyesebben fogalmazva
az Egyetemi Könyvtár érdekében történt. „Ennek főoka az — hangoztatta az 1902.
évről szóló jelentés — hogy ezt használják nemcsak legtöbben, hanem többen, mint
az összes nyilvános könyvtárainkat együttvéve."1 A napilapokban minden évben jejelent meg egy-két cikk az olvasóteremről; a megüresedő helyekre télen az előcsarnokban fagyoskodva váró diákok mindig hálás témát szolgáltattak a riportereknek. Az
olvasótermi helyhiányt a könyvtár vezetősége, az egyetem, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a radikálisok tábora egyaránt hangoztatta. De kifogásolták azt is,
hogy a kézikönyvtár nagy része elavult könyvekből áll, hogy a könyvtár nincs nyitva
minden nap, hogy a hallgatók részére nehéz a kölcsönzés... A különböző panaszokat — amelyek egy része más könyvtárakra is vonatkozott — összefoglalta és megszüntetésükre határozati javaslatot hozott a Galilei-kör által 1911. november 17-ére
összehívott egyetemes diákgyűlés.
A következő év elején, a képviselőház január 13-i ülésén Benedek János függetlenségi párti képviselő interpellációt intézett Zichy János vallás- és közoktatásügyi
*A Magyar Könyvszemle 1967-es évfolyamában jelent meg Tóth András tanulmánya, Tervek
az Egyetemi Könyvtár fejlesztésére (1906—1914), amely elsősorban az új épület, illetve az épületbővítés érdekében folytatott polémiákkal, tervekkel s ezek társadalmi háttérével foglalkozik, kitér
azonban a közönségszolgálattal, olvasótermi katalógussal kapcsolatos panaszokra is.
Az én tanulmányom a Könyvszemle cikknek bizonyos mértékben a kiegészítője. Az új épület
kérdését csak vázlatosan érintem, viszont részletesen foglalkozom a könyvtár belső életével, katalógusaival, látogatóival stb. Sok olyan téma akad, mint például a használati szabályok, nyitvatartási
idő, amelyet mindkét dolgozat tárgyal, de ezeket az „átfedés"-eket nem lehetett elkerülni. A legtöbb
esetben nem is hivatkozom Tóth Andrásra.
A jegyzetekben levő rövidítések: EK = Az Egyetemi Könyvtár irattára. KBiz. = A jelzett napon
tartott könyvtárbizottsági ülés jegyzőkönyve. Ezeket — a fogalmazványokkal együtt — külön dobozban őrzi a könyvtár kézirattára. Jelentés = Az igazgató jelentése a könyvtár működéséről. Ezek
folyamatosan jelentek meg az évi gyarapodási jegyzékek elején. Címük: Л budapesti Magyar Királyi
Tudomány-Egyetem könyvtárának címjegyzéke. A 24. kötetet tartalmazza az 1899. évi gyarapodást és
az 1899-ről szóló jelentést, a 39—41. kötet pedig ugyanezt 1914—16-ról. Több szám nem jelent meg.
Az 1917—18-as jelentés kéziratban van meg.
1
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miniszterhez, s ebben jóformán szó szerint megismételte a galileista követeléseket
azzal a különbséggel, hogy nem általában az egyetemi könyvtárakról beszélt, hanem
csak a budapesti tudományegyetem könyvtáráról. Az interpelláció a következőképp
hangzott:
„Van-e tudomása a miniszter úrnak a budapesti egyetemi könyvtár nyomorúságos állapotáról, nevezetesen, hogy a könyvtárból hiányoznak a legújabb tudományos
munkák, s hogy a könyvtár technikai berendezése sem elégíti ki a diákság szükségleteit, mert az egyetemi hallgatóság olvasni és tanulni vágyó részének ötödrésze sem
fér el a könyvtár szűk helyiségében; de meg a könyvtárak éppen az esti órákban, valamint szombat délután és vasárnap egész nap nincsenek nyitva; s a könyvek kikölcsönzése is rendkívül meg van nehezítve.
Szándékozik-e a miniszter úr ezeken a bajokon sürgősen segíteni, a következő
intézkedések megtételével:
a) hogy a könyvtárhelyiségek az egész nap folyamán megszakítás nélkül, este
tíz óráig nyitva legyenek, ennek megfelelően a személyzet száma növeltessék;
b) könyvek kikölcsönzése pénz- és indexletét nélkül történjék, és a visszaadás
szankciója a félévvégi egyeztetés különbeni megtagadása, avagy megbízható jótállás
legyen;
c) a könyvtár vásár- és ünnepnapokon is nyitva tartassék;
d) a szaktanárok által előterjesztendő tudományos művek haladéktalanul beszereztessenek ;
e) az összes szakfolyóiratok nyílt helyen tartassanak, úgy, hogy azokat minden
könyvtárlátogató szabadon használhassa;
f) és végül, hogy az olvasóterem sürgős kibővítése, illetőleg a követelményeknek
megfelelő új könyvtárépület emelése iránt minél előbb tegye meg a lépéseket, s ennek
megfelelő költségfedezetet vegyen fel a jövő évi költségvetésbe."2
Az alábbiakban foglalkozni szeretnék ezekkel a követelésekkel: jogosak volta k-e,.
mit valósítottak meg és mit valósíthattak volna meg belőlük. Ezenkívül megkísérlem
bemutatni a könyvtár alkalmazottait, pénzügyi helyzetét, állományának gyarapodását, katalógusproblémáit, közönségforgalmát és mindennapi életének többi mozzanatát.
ÜGYRENDI ÉS SZERVEZETI SZABÁLYZAT
A könyvtár a kiegyezés óta a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium felügyelete
alá tartozott, közvetlen felettes hatósága az egyetem, pontosabban ennek tanácsa és
rektora volt.
A minisztérium 1901. április 1-én 4524/1901 szám alatt új ügyviteli szabályzatot
hagyott jóvá. Ez a régitől lényegében csak két pontban tért el, mégpedig két olyan
pontban, amelyek inkább az ügyrendhez tartoznak. Az élére egy rövid fejezet került^
amely a könyvtár célját és rendeltetését határozta meg: „figyelemmel kísérni az összes
tudományok körében megjelenő irodalmi terméket, s azokból elsősorban az egyetemen képviselt tudományszakok körébe esőket a rendelkezésre álló eszközökkel megszerezni, a múltra nézve e téren tapasztalt hiányokat kiegészíteni, s a könyvtár anyagát az egyetem és a közönség számára mennél használhatóbbá tenni."
Ez a rendelkezés, amely az általános gyűjtőkörű tudományos nagykönyvtár
funkcióját írta elő továbbra is, már a kiadásakor idejét múlta, mert mégcsak fel sem
2
Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. 14. köt. Bp.>
1912. 93—94.1.
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vetette a gyűjtőköri megoszlás kérdését. A raktári férőhely és a beszerzési keret egyaránt olyan szűk volt, hogy még az egyetemen képviselt tudományszakokból is erősen
válogatni kellett. A fejlődésnek indult budapesti szakkönyvtári hálózat ezekben az
években — legalább részben — már lehetővé tette volna a profilírozást.
Az ügyviteli szabályzat — összehasonlítva a régivel — majdnem semmit sem
tett a „mennél használhatóbbá" tevés érdekében. A 27. § az olvasóteremben egyszerre
tovább is csak egy kötet kiadását engedélyezte. Tankönyvek esetén, amelyekből
aránylag kevés példányt szerzett be a könyvtár, méltányolható ez a korlátozás. De
— a komoly tudományos kutatást nem is említve — egy szemináriumi dolgozat vagy
doktori disszertáció írásakor, ahol gyakran egyszerre kell kézbe venni négy-öt könyvet, ok nélkül nehezíti a látogató munkáját. Egy jogász azt panaszolta, hogy milyen
bosszantó a törvénytárakban és döntvénytárakban kutatók helyzete. Egyszerre csak
egy kötetet kérhet, pedig neki esetleg tízet, tizenötöt kell megnézni, amíg ráakad arra,
amelyben az általa keresett döntvény vagy törvény megtalálható.3
Még rosszabb volt a helyzete annak, aki csak délután ért rá és a raktárból akart
behozatni az olvasóterembe könyvet. Egy kérőlapot adhatott csak be, és az ezen szereplő mű gyakran ki volt már kölcsönözve, vagy egyáltalán hiányzott az állományból.
Ez utóbbiról nem győződhetett meg személyesen, mert az olvasók nem használhatták a katalógust. Másnap hiába ment be az olvasóterembe, nem várt rá a könyv, s ez
az eset háromszor, négyszer is megismétlődhetett!
A 35. § szerint egyetemi hallgatók kölcsönzéskor is csak egy művet vagy kötetet
kaphattak. Csak annyi haladás állapítható meg, hogy kezességnek elfogadták az
index letétbe helyezését.
A szabályzat második fejezete újításként egy új szervet létesített, a könyvtárbizottságot, s ennek kötelességévé tette minden könyvtári ügy megtárgyalását. 1901 előtt
négy könyvtárbizottság működött, minden karon egy-egy, de ezek csak a megrendelendő könyvek, folyóiratok jegyzékét állították össze, az adminisztrációba, személyzeti ügyekbe stb. nem szólhattak bele.
Ferenczi Zoltán igazgató az 1900-ról szóló könyvtári jelentésében megállapította, hogy az új szabályzat szükségessé tette a szervezeti szabályzat átdolgozását is.
Érdemes szemügyre venni ennek az átdolgozásnak egyes állomásait, mert kitűnően
jellemzi az egyetemi és minisztériumi bürokrácia lassúságát, nehézkességét.
Az 1888-ban kiadott és 1892-ben, valamint 1901-ben módosított szabályzat
helyett az igazgató még 1901-ben újat dolgozott ki. Ezt a könyvtárbizottság csak
1906-ban és 1907-ben tárgyalta, majd némi kiegészítés után átküldte a négy karnak.
Három fakultás nem tett semmi észrevételt, a bölcsészkar néhány változtatást javasolt. 1908-ban a rektor foglalkozott a tervezettel, újabb szöveget írt és ezt 1909-ben
odaadta Lánczy Gyula bölcsészkari prodékánnak, továbbá Lukcsics József profeszszornak, hogy mondjanak véleményt róla.
A könyvtárbizottság 1910 februárjában ismét napirendjébe iktatta az ügyet,
a különféle módosításokról, javaslatokról másolatokat készített, hogy minden tagja
behatóan tanulmányozhassa ezeket, majd a következő évben egy általa „végleges"nek minősített szöveget kinyomatott. Ferenczi ezzel egy-két pontban nem értett egyet;
különvéleményét az indoklással együtt ő is kinyomatta.
Ezután az egyetemi tanács vitatta meg a javaslatot, és végre 191 l-ben jóváhagyás
végett a minisztériumba küldte. Ott azonban, jóllehet a rektor többször is megsürgette, évekig semmiféle döntés sem született meg. A szervezeti szabályzat sorsát a világháború kitörése döntötte el végleg. Szó volt benne ugyanis új állásokról és egyes
3
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állások magasabb fizetési osztályba sorolásáról, azaz a minisztérium fogalmazása
szerint „olyan módosítások is terveztettek, amelyek megvalósulásuk esetén az államkincstárra újabb terheket hárítanának." Erről pedig a háború tartalma alatt tárgyalni
sem lehetett.4
A szabályzatnak egyetlen, az ügyviteli szabályzatból ide került paragrafusát, a
könyvtárbizottsági tagok számának emelését 1917-ben mégis jóváhagyták.
A tervezet lényegében véve tisztviselői pragmatika volt, terjedelmének túlnyomó
része az alkalmazottak — s ezen belül főleg a tisztviselők — számával, kinevezésével,
fizetési osztályba sorolásával, korpótlékával, napidíjával, szabadságával, munkaidejével foglalkozik. A könyvtári szolgáltatások elvi vagy gyakorlati fejlesztése nem szerepel benne. így elfogadása az olvasók szempontjából nem jelentett volna semmi
előnyt.
Lánczy volt az egyetlen, akinek ilyesféle az eszébe jutott. A francia egyetemi könyvtárak hasonló rendelkezéseire hivatkozva kérte egy új szakasz beiktatását: „A könyvtár használatára nézve irányadó, hogy az egyetemi tanéven keresztül nappal és este
hozzáférhető legyen." Javaslatáról később egyetlen szó sem esett.5
A KÖNYVTÁRBIZOTTSÁG

Az 1901-es ügyviteli szabályzat által életre hívott új szerv, a könyvtárbizottság,
hat tagból állt. Elnöke a mindenkori prorektor volt, egy-egy tagot választott a négy
kar — a választás a bizottsági tag lemondásáig volt érvényben — a hatodik helyet a
könyvtárigazgató töltötte be. Évnegyedenként, szükség esetén többször is kellett ülést
tartania, a gyakorlatban évenkint kétszer-háromszor hívták össze.
Az üléseken az igazgató beszámolt a szerzeményezésről, a pénzügyekről, a rendes és rendkívüli munkálatokról, a közönségszolgálatról, bemutatta az évi jelentéseket, előterjesztette a felmerült különféle problémákat, referált a személyzeti ügyekről,
javaslatot tett az előléptetésekre, alkalmazásokra stb. A bizottságnak véleményt kellett nyilvánítani minden olyan ügyről, amelyet a tanács ide utalt, és megtárgyalta
mindazt, amit a tagok jónak láttak megvitatni.
Határozathozatalhoz legalább három tag jelenléte kellett, előfordult, hogy többen nem is jelentek meg. Többnyire hiányzott az orvoskar által delegált professzor,
távollétét részint betegségével, részint egyéb elfoglaltságával mentette ki.
A bizottság tulajdonképp csak tanácsadó testület volt, határozatai nem köteleztek
senkit. Mégis fontos fórummá vált, amennyiben napirendjére került minden olyan ügy,.
ami összefüggött a könyvtárral, olyanok is, amelyekre vonatkozóan törvény vagy rendelet intézkedett, mint például a családi pótlékok s az ötödéves korpótlékok engedélyezése. A rektorok rendszerint elfogadták a határozatokat, arra azonban féltékenyen ügyeltek, nehogy jogkörüket valami csorba érje, nehogy olyan ügyeket tárgyaljanak ott, ami csak a rektorra tartozik.
1910-ben az igazgató egy ideiglenes tisztviselőt alkalmazott, s a bizottság megállapította, hogy „az a célszerű eljárás, ha a könyvtárigazgató válassza ki azt, akit egy
meghatározott munka elvégzésére felfogad. О tudja ugyanis legjobban ki tud a végzendő feladatnak legjobban megfelelni." Az ellenőrzés jogi ténye úgyis a rektor kezében marad azáltal, hogy őelőtte tesz az ideiglenes alkalmazott fogadalmat. Sághy
Gyula rektor nem restéit a bizottság 1910. március 17-i ülésén személyesen megjelenni,
4
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A szervezeti szabállyal kapcsolatos akták, jelentések a kézirattárban külön dobozban.

és hangoztatni, hogy „a díjnokok felfogadása az egyetem összes intézeteire nézve a
rektor joga."
1914-ben Deim István kapus-altiszt 40 éves szolgálata után nyugdíjazását kérte.
A bizottság javasolta a nyugdíj megadását — amire Deimnek minden joga megvolt — és hosszú ideig tartó kifogástalan munkája miatt kitüntetésre ajánlotta. A rektor még ezt az elismerést kérő javaslatot is helytelenítette, és figyelmeztette a bizottságot, hogy minden szolga az egész egyetem szolgája, a rektor bármikor más egyetemi
beosztásba helyezheti át őket, tehát ügyeik akkor is a rektor kizárólagos hatáskörébe
tartoznak, ha egész szolgálatuk alatt egy helyen, például a könyvtárban dolgoznak.6
A könyvtárbízottság sok hasznos dolgot indítványozott, a beszerzésre fordítható
keret felemelését, az állások számának szaporítását, új, tágasabb épületet vagy legalább a réginek a kibővítését... Ezek a javaslatok azonban jórészt eredménytelenek
maradtak, mert a felsőbb fórumokhoz eljutottak ugyan, de ennél több nem történt,
megvalósításukért nem folytatott senki szívós harcot, sem a bizottság, sem a rektor,
sem a tanács.
1911-től a bizottság ülésein meg-megújuló harc folyt a bölcsészkari megbízott,
Ballagi Aladár és Ferenczi között. Korábban sem rokonszenveztek egymással, viszonyuk Ballagí kölcsönzési ügyével kapcsolatban romlott meg végképp.
A bölcsészprofesszor minden korlátozás nélkül kapott kölcsön könyveket. Tartozásairól 1910-ben listát készítettek, eljuttatták hozzá, és kérték, hogy azt, ami már
nem szükséges számára, juttassa vissza. A jegyzéken 405 kötet szerepelt, köztük számos régi magyar könyv és ősnyomtatvány is. Ballagi ekkor több könyvet visszaadott,
köztük három olyan RMK művet, amelyeket a jegyzék nem tüntetett fel, és amelyekről nem találtak kölcsönzési elismervényt. A könyvtár felajánlotta, hogy ezek visszaszolgáltatását külön igazolja, de a professzor nem fogadta el azt a megoldást, és az
egyik kötetet újból magával vitte, mégpedig újból elismervény nélkül.
Ferenczi az esetet jelentette a rektornak azzal a megjegyzéssel, hogy esetleg más
művek is kölcsön vannak Ballaginál térítvény nélkül. Szólítsa fel őt ezért arra, hogy a
nála levő, könyvtári pecséttel ellátott könyveket a nyilvántartás helyesbítése végett
mutassa be a könyvtárban.
Az ügy a könyvtárbizottság elé került 1911. február 8-án. Itt Ballagi „az illetéktelen zaklatásért és a hatóság előtti dehonesztálásért" teljes elégtételt kért, és viszontvádakkal illette a könyvtárt.
Az ügy legérdekesebb vonása az, hogy a bizottság lényegében semmit sem intézett el. Meghallgatta a feleket, s ezzel az ügy elaludt. Ballagi nem kapta meg a kért
elégtételt, viszont kölcsönzéseit sem kellett rendeznie. A későbbi esztendőkben még
kétszer ismétlődött meg az az eset, hogy az általa visszavitt könyvekről nem találtak
térítvényt, mire ő „ha nincs térífvény, nincs könyv" kijelentéssel visszavette a beadni
szándékolt műveket.
Az igazgató ezeket az újabb eseteket már nem jelentette a rektornak, feltehetőleg egyrészt azért, mert látta, hogy ez eredményre nem vezet, másrészt mert nem
akarta Ballagit, a bizottság egyik tagját még jobban felbőszíteni.7
Ballagi ettől kezdve mégis határozottan könyvtár-ellenes magatartást tanúsított. Ez történt 1913 végén, amikor a két őr, Kudora Károly és Dedek Crescens
Lajos nyugdíjba ment. Az igazgató a bizottságban javasolta, hogy helyükre a két
tisztet nevezzék ki, az így megürült további állásokat két kisegítő tiszttel töltsék be,
két írnokot pedig léptessenek elő kisegítő tisztté. Ballagi az indítványt teljes egészében
6
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helytelenítette. Valamennyi állásra pályázat kiírását kérte, a kinevezést pedig szakvizsga letételéhez kötötte.
A dolog megértéséhez meg kell említenem, hogy 1874-től a végleges állásokra
való kinevezés előfeltétele könyvészetből, könyvtártanból, irodalomtörténetből, latin,
görög és német nyelvből való vizsgázás volt. Ilyen vizsga alapján nevezték ki 1895-ben
Dézsi Lajost, 1898-ban Tetzelt Lőrincet. Azóta nem követelték meg ezt a vizsgát,
nem is adtak alkalmat a letételére, szervezeti, ügyrendi vagy más írott rendelkezés nem
írta elő követelményként.
Az 1910-es években újból erősödött az az irányzat, amely a véglegesítést vizsgához köti. így rendelkezett az újonnan alapított Fővárosi Könyvtár szabályzata, ezt
írta volna elő az Egyetemi Könyvtár sokat.vitatott, de soha el nem fogadott ügyrendtervezete.
Arról természetesen lehet vitatkozni, hogy új alkalmazások esetén helyes-e a
vizsgarendszer, viszont igen visszás és káros rendelkezés lett volna évek, sőt évtizedek
óta szolgáló, korábban már kinevezett, feladatukat kifogástalanul végző tisztviselőktől előléptetés esetén vizsga letételét követelni. Ballagival ellentétben a bizottság is
ezt az álláspontot fogadta el.8
A másik furcsa eset egy rektori átirattal kapcsolatos, amely elrendelte „a könyvtár általános revízióját, egy általános leltár készítését, a könyvtári kölcsönzések, bevételek és kiadások megfelelő nyilvántartását". Általános revízió alatt — mint a tartalomból kitűnt — állományrevíziót értettek. A bizottság 1914. június 23-i ülésén elsőnek az igazgató szólalt fel, külön választotta a három, egymástól lényegesen elütő
dolgot, az állományrevíziót, az általános leltár, azaz helyrajzi katalógus készítését és
az adminisztráció felülvizsgálását. Mindegyikre javaslatot tett.
Másodiknak Ballagi szólt hozzá. „Természetes — mondotta — hogy e vizsgálatból ... a könyvtárigazgató és a könyvtár egész személyzete kizárandó. A revíziót
magának a könyvtárbizottságnak kell megejtenie."
Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy nemcsak az állományrevízióra, hanem
a többi feladatra sem vállalkozhatott az öt egyetemi tanárból álló bizottság. Nem is
vállalkozott, Ballagit leszavazták. Állásfoglalása helytelen volt. Az azonban nem
ártott volna, ha a rektori átirat nyomán alaposan megvizsgálták volna a könyvtár
működését és megállapították volna: mennyi igazság rejtőzik a könyvtárat kívülről
ért támadásokban.
Ehelyett mindössze annyi történt, hogy a bizottság megbízásából ennek két tagja,
Ballagi és Magyary Géza jogászprofesszor átnézte a szerzeményi naplókat. Ballagi
három kifogásolni valót talált: a) túl sok folytatást és folyóiratot vásárolnak, b) megvesznek néhány filléres és 1—2 korona árú könyveket, с) a külföldi könyvárusok
révén történő beszerzésekkel megkárosítják a hazai kereskedőket. A harmadik megjegyzésnél Tetzel, aki a szerzeményi naplókat mutatta nekik, elmondta, hogy így a
könyvtár jóval olcsóbban jut a német, angol, olasz és francia könyvekhez. Mindkét
professzor hangoztatta, hogy a rendeléseket főleg a karok kívánalmai alapján kellene
megtenni. Magyary kilátásba helyezte, hogy a jogi kar a közeljövőben elküldi s kívánságjegyzékét.9 Ezzel a be nem tartott ígérettel be is fejeződött a korszak egyetlen
„könyvtárvizsgálata".
A bizottság az 1916/17. tanévtől kezdve 5 taggal kibővült, az addigiakon kívül
helyet kaptak benne a prodékánok, a bölcsészettudományi kar pedig egy helyett két
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megbízottat küldhetett, egy társadalomtudományt és egy természettudományt előadó
professzort.
Ez a testület állásfoglalásaival sohasem ártott a könyvtárnak, de olyan építő kritikákat sem gyakorolt, ami elősegítette volna a meglevő hibák kiküszöbölését, a
könyvhasználat kiterjeszkedését, szélesebb körűvé tételét.
FERENCZI ZOLTÁN

Szilágyi Sándor halála után, 1899. január 21-étől helyettesként Máté Sándor első
őr vezette a könyvtárat. Az egyetemi tanácsban egy ideig arról vitáztak, hogy „vájjon
fenntartassék-e az igazgatói állás, vagy ehelyett egy direktóriumot bízzanak-e meg a
vezetéssel." Amikor erről véleményt kértek a négy kartól, mindegyik egyöntetűen
önálló igazgató kinevezését javasolta.10 Ezértaz állásra nyilvános pályázatot hirdettek,
s ennek eredményeként a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a
király 1899. november 8-án Ferenczi Zoltánt kinevezte az Egyetemi Könyvtár igazgatójává.
Ferenczi 1857-ben született, a kolozsvári egyetemen szerzett tanári oklevelet.
1880-tól polgári iskolai igazgató, 1881-től egyetemi magántanár, 1891-től a kolozsvári
egyetemi könyvtár igazgatója volt. Számos irodalomtörténeti könyvet, tanulmányt
írt, foglalkozott a kolozsvári nyomdászat és színészet történetével. 1896-ban megjelent
három kötetes Petőfi életrajzának megjelenése óta leginkább Petőfi-kutatóként ismerték és becsülték.
1902-ben kiadott műve, A könyvtártan alapvonalai tanúságot tesz könyvtárosi
ismeretei alapos voltáról. Érdekessége ennek a könyvnek, hogy terjedelmének egyharmada a könyvtárépületek tervezésével, berendezésével foglalkozik, s így aránylag
kurtán tárgyalja a naplózást, szakozást, katalogizálást, azaz azokat a mindennapi munkákat, amiket a könyvtárosok végezni szoktak. Ennek az aránytalanságnak oka az,
hogy nem sokkal Ferenczi pesti kinevezése előtt kezdték tervezni a kolozsvári egyetemi könyvtár új otthonának felépítését. Ő sokat foglalkozott ezzel a témával, hogy
a tervezéshez irányelveket tudjon adni.
A könyvtártan alapvonalai a következőkben látja a jó könyvtáros tulajdonságait:
„A tudományos előképzettség, a bibliográfiai és könyvtártani előismereteken kívül
öt tulajdonság szükséges e pályán: a könyveknek, a pontosságnak, a legaprólékosabb
rendnek, a munkának a szeretete, s végül előzékenység a könyvtár látogatói iránt...
Komor emberek ne válasszák maguknak e hivatást."11
Ezt a jellemzést Ferenczi saját magáról mintázhatta volna. Mint igazgató derűs
és demokratikus légkört teremtett maga körül. Császár Elemér írta róla akadémiai
emlékbeszédében, hogy „egy kézlegyintéssel ledöntötte az igazgató és a tisztviselők
között emelkedő falat: közvetlenségében per te szólította alárendeltjeit, s azoktól is
megkövetelte ezt a pajtási tónust, még öregkorában is, még a legfrissebb gyakornoktól és a legfiatalabb írógépes kisasszonytól is. Nagyképűségről és ridegségről nem volt
oka bárkinek is panaszkodni, — érdekes ellentét volt számunkra a szép palota nyomasztó sötétsége és a benne tanyát vert kedélyesség."
A pontos címfelvételi munkát nemcsak fontosnak tartotta, hanem szerette is.
Újból Császárt idézem: „Nem hiszem, hogy bármelyik alárendeltje annyi könyvet
katalogizált, mint maga az igazgató." A bonyolultabb címleírásokat maga készítette
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el.12 Egyéb források, könyvtári szájhagyomány ugyanígy vélekedik. Ferenczi még
élete utolsó éveiben is szívesen írt katalóguscédulákat.
A kinevezéséhez fűzött várakozást mégsem váltotta be teljesen. Ennek egyik oka
az erélyesség hiánya. Császár szerint, „ha valaki rosszul végzett valamit, nem idézte
maga elé, hogy zárt ajtók mögött megmossa a fejét. Egyszerűbb módot talált: megcsinálta őmaga helyette jól." 13 Nyireő István ugyancsak az erélyt hiányolja nála
kolozsvári igazgatósága idején, s azt, hogy „nem harcos természet." Az utóbbit
rosszaló melíékízzel mondja: „Féltette a saját előmenetelét, minek kárára vált volna,
ha túlságosan szembehelyezkedik az intézetükért mindent elkövető professzorokkal." 14 Ez a jellemzés ráillik budapesti igazgatósága idejére is. Vigyázott, nehogy szembekerüljön a hivatalos minisztériumi irányvonallal, az egyetemmel, a könyvtárbizottsággal. Ezzel magyarázható Ballagi Aladár iránti engedékenysége is.
Világosan látta a közművelődési könyvtárak fontosságát. A népesség túlnyomó
része — írta — életének nagyobb felében művelődési téren teljesen magára van hagyatva. 13 millió ember van az országban, akikhez az iskolai kor után „leszámítván kevés
rongy olvasmányon, ponyvaregényen és elbeszélésen, esetleg egyetlen, az ő szájaízén
szerkesztett zúglapon kívül semmi ismeretterjesztő olvasmány el nem jut", pedig
„tudatlan embertömeggel nem lehet valódi társadalmat, nem életrevaló államot alkotni." Olyan közművelődési könyvtárak alapítását sürgeti, „amelyekben a jelszó legyen
az, ami Amerikában: szabad tanulhatás, szabad olvasás, ingyen, s lehetőleg a nap
minden, de legalábbis minden szabad órájában, még pedig mindenkinek."15
Ezt hirdette, ezt érezte, de nyilván előmenetelét és talán a könyvtár részére ígért,
várt új épületet is féltve, megtagadott minden közelebbi közösséget azokkal, akik
ugyanezt akarták, a radikális körökkel, a jó könyvtárakért küzdő galileístákkal, pedig
ezektől segítséget kaphatott volna az Egyetemi Könyvtár modernizálására.
A másik hiba, amit Nyereő a szemére vet, az, hogy egész pályafutása során sem
tett bizonyságot arra, „hogy hajlama lett volna a magasabb szintű építő-tervező, valamint szervező munkához." 16 Az Egyetemi Könyvtár megrekedt azon a szinten, ahová
1875-ben, az új épületbe költözés után került.
Ferenczi demokratikus gondolkodású volt, de nem annyira, hogy legfőbb célja
az olvasók előtti kapu minél szélesebbre tárása lett volna, a szabad olvasás a nap minden órájában, ahogy ezt elvárta a közművelődési könyvtáraktól.
Mindazonáltal az öreg korában elhunyt Szilágyi után így is új szellemet hozott.
Hogy ez szükséges volt, bizonyítja a könyvtárbizottság 1900. június 10-án és 24-én
tartott ülése, ahol egyebek közt sürgették az új könyvek azonnali feldolgozását, a
könyvárusok ellenőrzését, hogy a megrendelt könyveket haladék nélkül szállítsák,
az egyes tiszviselők munkakörének pontos körülírását és egy helyrajzi katalógus készítését.
Ferenczi az utolsó kivételével a kívánságokat mind teljesítette, emellett bevezetett egy sereg újítást. Ezek — saját jelentése szerint — a következők voltak:
A) Épületváltoztatások
a) villámhárító és tűzjelző készülék beszerzése,
b) pincehelyiségek berendezése duplumok és részben hírlapok részére,
12
Cs. E. :Ferenczi Zoltán r. tag emlékezete. Bp.,— 1930. A MTA elhunyt tagjai fölött tartott
emlékbeszédek. XX. köt. 16. sz. —10. és 11. 1.
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c) hírlap szobában még egy szoba könyvek tárolására,
d) üvegajtók átalakítása,
e) kézifelvonó az első emeletről a másodikra, hogy gyorsabban le lehessen
hozni az ottani könyveket,

Ferenczi Zoltán

f) az olvasótermi helyek számának szaporítása 102-ről 124-re,
g) hivatali helyiségekben kutatók részére külön asztal.
B) Új beszerzések: 3 Wertheim szekrény pénz és kódexek részére, térítvény-szekrény, íróasztalok.
C) Űj eljárás a tisztogatásra, az egész könyvállomány kiporoltatasa nyáron.
D) Belső ügykezelés
r

4*
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a)
b)
c)
d)

a kölcsönzés kiterjesztése (indexletét elfogadása),
olvasótermi kívánat- és panaszkönyv,
megrendelések címtára,
telefon bevezetése s ezen kívánalmak elfogadása.17

A felsorolt intézkedések valóban mind helyesek, de kis jelentőségűek. A könyvtárat komoly reformmal kellett volna és bizonyos mértékben lehetett volna arra a
szintre fejleszteni, hogy az egyetemi hallgatók igényeit kielégítse, hogy jobban megközelítse a nyugati társintézmények színvonalát. Igaz, hogy ehhez elsősorban több
pénz és új épület kellett volna. Ezzel kapcsolatban mégis eszünkbe jutnak Szabó
Ervinnek 1907-ben írt sorai:
„Nagyon jól tudjuk mi, hogy könyvtár, amelynek egész évi dotációja 40 000 és
45 000 korona között mozog, amelynek 15 tisztviselője van, amelynek a helyiségei
célszerűtlenek, szűkek, berendezése minden tekintetben hiányos: a legjobb akaratú
vezetés mellett sem versenyezhet olyan könyvtárral, amelynek csak az igazgatója
36 000 korona fizetést húz, ahol csak beszerzésekre félmillió koronánál többet költenek évenkint, csak katalógusok nyomására 100 00 koronát, ahol ötvennél több a
tisztviselők száma stb. Azt azonban — úgy hiszem — mindenki elvárhatja, hogy legalább azt a kevés erőt és költséget, amit a könyvtár könnyebb hozzáférhetőségére,
kényelmesebb használatára tényleg elköltenek, azt a keveset célszerűen, valóban gyümölcsözően költsék el."18
A KÖNYVTÁR DOLGOZÓI

A „tiszti személyzet" elég állandó volt. A korszak elején a két őri állást Máté
Sándor és Kudora Károly töltötte be. Máté munkájának ebben a korban kevés hasznát vehette a könyvtár. Ferenczi jellemzése szerint reggel 9-kor érkezett, utána elolvasta a napilapokat, fél órát dolgozott, majd eltávozott és csak fél 2-kor tért vissza,
hogy 2-kor végleg elhagyja az épületet. Mindig nehéz és összeférhetetlen természetű
volt. Nem szerette Szilágyit sem, az előző igazgatót. Halála után, mikor az évi jelentést helyettes igazgatóként ő állította össze, az elhunytról egyetlen megbecsülő mondattal sem emlékezett meg, lakását pedig megkísérelte saját maga számára lefoglalni.
1900 óta egyre fokozódó üldözési mánia jelei mutatkoztak rajta. Jóformán minden munkatársát feljelentette a rektornál és a minisztériumban, Barbult például azért,
mert vele szemben „tiszteletlenül, neveletlenül" viselkedik, Czeke Marianne-t mert
„a könyvtárhoz kerülő úton jutott", Ferenczit pedig azzal vádolta, hogy hűtlenül
kezeli a pénzt, megvételre nem való munkákat vásárol és hogy egyszer „torkon ragadta"
őt. A Nap című bulvárlap szenzációhajhászó riportot írt róla 1908. október 27-én,
amikor megfigyelésre a lipótmezei szanatóriumba szállították. Vádaskodásai miatt
kartársai az ügyészséget kérték, hogy „hivatalból üldözendő hatóság elleni rágalmazás" miatt indítson eljárást ellene. Ez meg is történt volna, ha időközben nem nyilvánították volna hivatalosan is elmebetegnek. Nem sokkal ezután sikerült nyugdíjaztatni őt.19
A másik őr, Kudora merőben más természettel rendelkezett. Megbízható munkaerőnek ismerték, akire mindig számíthattak. Gulyás Pál nekrológja szerint az olva17
18

Jelentés 1907. évről.
Sz. E.: Az egyetemi könyvtárról = Huszadik Század. 1907. 972. 1. Szabó feltehetőleg a
British Múzeum könyvtárára célzott, ahol 1905-ben fejezték be a teljes katalógus kiadását 71 kötetben.
19
A Mátéra vonatkozó akták a kézirattárban külön dobozban.
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sók közül „sokan gondolnak mély szeretettel kedves, közvetlen egyéniségére, mely
készséggel állt mindenki rendelkezésére."20 Ő rendezte és katalogizálta az 1800-as
évek végén a könyvtár ősnyomtatványait, régi magyar könyveit, ő írta az első magyar
könyvtártant. Pályája végén a kölcsönzést vezette. Negyven évi szolgálat után 1913
végén kérte nyugdíjazását.
Kudorának voltak könyvtárpolitikai elgondolásai, sok megszívlelendő javaslatot tett, egyebek közt „nagy nyilvános népkönyvtárak" felállítására. A kiszolgálás
gyorsítása érdekében javasolta, hogy a nagyobb régi állománnyal rendelkező könyvtárakban — természetesen az Egyetemi Könyvtárban is — a XVI—XVIII. században
megjelent, ritkán használt műveket ne keverjék össze a többivel, hanem az olvasótermektől, kölcsönző helyiségektől legmesszebb fekvő vagy alagsori raktárakba helyezzék. 1912-ben hosszabb röpiratban hangoztatta egy országos egyetemi könyvtárhálózat szükségességét, kérte, hogy a budapesti könyvtár ilyen irányú központi feladatait törvényben szabályozzák. Legyen hozzáférhetőbb, lássa el az egyetemek, jogakadémiák könyvtárait a szükséges irodalmi segédletekkel, adjon meg nekik minden támogatást és hangolja össze a drága külföldi könyvek beszerzését.21 Javaslatai azonban
meghallgatatlanok maradtak, egyedül — mint a katalógusokról szóló részben olvashatjuk majd — a tárgyszókatalógusra vonatkozó tervét sikerült kis részben, a jogi
munkákra vonatkozóan megvalósítani.
Dedek Crescens Lajos, akit Máté távozása után második őrnek neveztek ki,
1891 óta szolgált az Egyetemi Könyvtárban. Nagy tudású ember volt, számos egyháztörténeti mű szerzője. A rutinmunkákban nem vett részt, a kézirattári katalógus harmadik kötetét készítette elő nyomtatásra. Ezzel elég lassan haladt előre, pedig a legtöbb tételnél csak le kellett másolni a meglevő kéziratos katalógusokat. A késedelemnek egyik oka az volt, hogy a minisztérium Dedeket egyéb feladatokkal is megbízta,
például a kongruára vonatkozó levéltári kutatásokkal. 1913-ban esztergomi kanonokká nevezték ki, könyvtári állásáról ekkor lemondott.
Dézsi Lajost, a Magyar Történelmi Életrajzok szerkesztőjét széles látókörű, képzett irodalomtörténészként becsülték. A második tiszti állást töltötte be 1906-ig, amikor Kolozsvárra meghívták egyetemi tanárnak.
A harmadik tiszt, Tetzel Lőrinc nem folytatott tudományos munkásságot, de
lelkiismeretes, szorgalmas tisztviselő volt. Eleinte a folytatásos, sorozatba tartozó
könyveket katalogizálta, Kudora távozása után a kölcsönzést vezette.
Barbul Jenő 1899 óta kezelte a folyóiratokat, 1902-ben sajtó alá rendezte katalógusukat. Magyar nyelvű román irodalomtörténeten és nyelvészeti munkán dolgozott
de ebből csak kis részleteket jelentetett meg. 1918 végén Erdélybe ment, s a románok
a kolozsvári egyetemi könyvtár igazgatójává nevezték ki.
1914. március havában, Kudora és Dedek nyugdíjaztatása után mindegyik tisztviselő előlépett; a két őr Tetzel és Barbul lett.
1903-tól kezdve több, kiválóan képzett, tehetséges fiatal kezdte meg a könyvtárban szolgálatát fizetéstelen kisegítő-tiszti, díjnoki minőségben; a korszak végére tiszti
vagy kisegítő-tiszti kinevezést kaptak. Sorukban elsőnek Hóman Bálint említendő, aki
gyors egymásutánban írta középkori magyar történelemmel foglalkozó műveit. Könyvtári beosztása ennek megfelelően alakult: kezdettől fogva a régi, XVI—XVII. századi
könyvekkel, kéziratokkal kapcsolatos munkákat kapott. Ferenczi a két őr helyett őt
bízta meg a fontosabb jelentések, kérvények, válaszok szövegezésével. A könyvtör20
Gulyás: Kudora Károly f. = MKSz. 1917. 122.1. Jellemzésére még 1. Vértesy M.: Kudora
Károly. = Könyvtáros. 1967.400—402.1.
21
Kudora K.: Könyvtárpolitika és az új egyetemek. Bp., 1912.
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ténet Horthy-korszakbeli kiváló magyar kutatója, Fitz József 1914-ben ugyancsak
itt kezdte meg könyvtárosi pályáját. A későbbi években a pécsi egyetemi könyvtár,
majd a Széchényi Könyvtár vezetését bízták rá.
A XX. század első évtizedében kezdődött el hazánkban a nők térfoglalása a
könyvtárakban. A kezdeményezés az Egyetemi Könyvtáré. Ferenczi nagyon pártolta
őket. „A nőknek könyvtárakban való alkalmazása — írta az 1906. évről szóló jelentésében — mindenütt bevált, s nekem különösen az a véleményem, hogy könyvtárakban igenis helyük van."22
1906-ban elsőként jeles érettségivel, summa cum laude doktorátussal, dicséretes
tanári oklevéllel, latin, görög, német, francia és angol tudással, a párizsi Bibliothéque
Nationale-ban szerzett rövid gyakorlattal Czeke Marianne kérte fizetéstelen könyvtártisztté való kinevezését. A könyvtárbizottság nem osztotta teljesen az igazgató
nézetét, és hangsúlyozta, hogy „ebben az esetben nálunk előretörésről, a nőknek új
pályára bocsátásáról van szó, s ezért nem elvben, hanem csak erre az egy esetre hozza
meg határozatát, s adja meg az egyhangú ajánlást. Rendszert tehát nem kíván egyelőre
alkotni belőle, hanem figyelembe veszi a folyamodó rendkívüli készültségét és vágyakozását [a könyvtárosi pályára], de egyszersmind megnyugtatóan veszi tudomásul,
hogy folyamodó mint óraadó belép a Wlassics Kollégiumba, s ha a kísérlet nem válnék be, módjában lehet a tanári pályára menni át."23
A kísérlet azonban sikerült, Czeke jó könyvtáros lett, jó címfelvevő; a következő
évben 3 korona napidíjat engedélyeztek számára és 1909-ben a IX. fizetési osztályba
sorolták. Szabadidejében tudományos munkásságot fejtett ki, főleg Brunszvik Teréz
életével foglalkozott.
Tulajdonképpen nem Czeke volt a könyvtár első nődolgozója, hanem Platz
Helen. 1901 decembere óta tevékenykedett itt „mint gépírónő —jellemezte az igazgató — de tényleg a könyvfelvételnél hivatalnoki teendőket végzett, mire nagy nyelvismerete (magyar, német, francia, oláh) kiválóan alkalmassá teszi."24 Születésére nézve
erdélyi szász volt, ilyen nyelven versei és kisebb cikkei jelentek meg. Hosszú ideig 4
korona napidíjat kapott. Csak 1912-ben véglegesítették írógépkezelőnek, azaz szorgalma és tehetsége mellett igen lassú volt az előmenetele.
1910-ben újabb női alkalmazott került a könyvtárba, Waldbauer Ilona, fizetéstelén segédtiszti minőségben, de napidíjjal.
Az előadottakból kitűnik, hogy a tisztviselők általában megfelelő, sok esetben
pedig igen magasfokú képzettséggel rendelkeztek, tudományos működést folytattak,
alkalmasaknak bizonyultak arra, hogy a könyvtár munkáját jobbá tegyék. Számuk
1900-ban 10 fő volt, s noha ez a szám a munka szaporodása, a nyitvatartási idő meghosszabbítása miatt 1914-re 15-re nőtt, mégis kevés maradt.
A világháború kitörésekor az alább felsorolt munkakörökben dolgoztak:25
Tetzel Lőrinc: helybeli és vidéki kölcsönzés.
Barbul Jenő: a folyóiratok katalogizálása és köttetése.
Hóman Bálint: a kézirattár rendezése, felvetetten kéziratok feldolgozása, ősnyomtatványkatalógus kiegészítése, fontosabb akták (jelentések, vélemények, szerződések) intézése.
Czeke Marianne: könyvköttetés, Shakespeare könyvtár, olvasótermi katalógus.
22

Jelentés 1906-ról. VII. 1.
KBiz. 1906. jún. 15-én. Czekéről bővebben 1. Vértesy M.: Az első magyar könyvtárosnő.
= Könyvtáros.
1972. 87.1.
24
KBiz. 1909. febr. 27-én.
25
A munkabeosztás külön aktán, a létszám az évi jelentésekben.
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Pasteiner Iván: szakozás, számozás, címfelvételek revíziója, az évi gyarapodási jegyzékek sajtó alá rendezése.
Waldbauer Ilona: adminisztráció, könyvrendelések.
Pompéry Aurél: régi fel vetetlen nyomtatványok katalogizálása.
Fitz József: a gyűjteményes, sorozatos munkák címfelvétele, könyvegyesítések, segédkezés a ritkaságtár rendezésében.
Grósz Géza: délutáni hivatali ügyelet, egyetemi iratok és szláv nyelvű munkák felvétele, cédulakatalógus beosztása, külföldi kölcsönzések.
Platz Helen: az összes új könyv katalogizálása — kivéve a folytatásos műveket — aktamásolás írógéppel.
Fiáth K. István: belső olvasószoba felügyelet.
Czakó Ervin és Szemess Miklós: olvasótermi felügyelet.
Simonfi János: disszertációk katalogizálása, segédkezés a levelezésben, reklamálásban.
Ballum Géza: a hírlaposztályban délutáni ügyelet, segédkezés a kölcsönzésben.
A raktárosok vagy akkori nevén „szolga-személyzet" létszáma 1900-ban 9 fő:
1 kapus, 6 végleges és 1 ideiglenes szolga és 1 fűtőszolga. Az ő számuk is emelkedett
1914-ben a fűtőn és kapuson kívül 5 altisztre és 12 szolgára. Munkájuk jelentősebb
része a könyvek kikereséséből és helyrerakásából állt. Négyen dolgoztak két műszakban
az olvasóteremben, ketten a folyóiratosztályon, hatan a kölcsönzésben. Egyéb feladatokat is kaptak, például a katalógus-cédulák beosztását és kikeresését is — írta Ferenczi. 1914-ben — „jelenleg egy gyakorlott régi szolga végzi, nem lévén rá alkalmazottunk. Ez azonban — állapította meg — csak ideiglenes állapot lehet."26
A raktárosok ritkán változtak. Deim István kapus 70 éves korában 40 esztendei
szolgálat után ment nyugdíjba 1914-ben. Gelesics Ignác 1881-től, Ferenczi József
1885-től, Nagy Pál 1886-tól Pintér József és Beck Ferenc 1902-től, Szabó András
1903-tól egészen a korszak végéig, sőt még azon is túl itt, egy helyen dolgozott. Magyari László, Juhos Ferenc, Farkas János, Hegedűs János 1908—1914 közt kezdték meg
munkájukat az Egyetemi Könyvtárban és valamennyien végigdolgozták az ellenforradalmi korszakot is vagy egészen vagy legalább túlnyomó részben.
A legtöbb raktáros 4 vagy 6 elemi iskolai végzettséggel rendelkezett. Nagy Pál
magánúton tovább tanult, 1907-ben levizsgázott a polgári iskola 4. osztályából, előmenetele azonban ezáltal semmivel sem gyorsult meg, s így semmi anyagi előny nem
ösztönözte kartársait, hogy ők is tanuljanak, képezzék magukat.
Nem tudjuk, hogy melyik raktáros mit és hogyan dolgozott. A különféle feljegyzésekben, jelentésekben munkájuk általában nincs értékelve, egyénileg egyáltalán
nem. Kortársaik nem élnek, tőlük sem kaphatunk felvilágosítást erről. Az egykorú
újságcikkekből annyi mindenesetre kiviláglik, hogy közülük többen viselkedtek udvariatlanul a közönséggel szemben, készségüket—akkori szokás szerint—időnként borravalóval kellett serkenteni. Viszont, ha általában rosszul dolgoztak volna, nem bíztak volna rájuk katalógusbeosztást és hasonló munkákat.
AZ ÉPÜLET

A könyvtár egyik nagy, de nem egyedüli baja a helyhiány volt. Ebből a látogatók,
a külső bírálók általában csak az olvasótermi zsúfoltságot vették észre. Ilyen természetű panaszaik igen gyakorikak. „Hányszor kellett dideregnünk a téli hónapokban,
míg az olvasóterem székei közül valamelyik szabaddá lett" — sóhajtotta Rényi József.
26
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„Melyik volt joghallgató ne emlékeznék azokra a keservekre, amelyeket például az
Egyetemi Könyvtárban kellett elszenvednie? Ha már megváltottuk a látogatójegyet,
ha hely is akadt az olvasóteremben, amit kivált télen ugyancsak sokszor kellett az
előcsarnokban fagyoskodva kivárni... akkor végre remélhette [a hallgató], hogy
könyve is lesz majd, amit olvasson" — emlékezett vissza diákkorára Szabó Ervin.
„Az Egyetemi Könyvtár aránytalanul kicsi. Hatezer hallgató közül csak százhúsznak van helye benne. Vannak napok, melyeken valóságos szerencsejátékaz olvasóba bejutni," — állapította meg tárgyilagos hangon Fóti József Lajos. „Nem lehet meghatottság nélkül szemlélni a hallgatók tolongását, kivált a téli reggeli és délutáni korai
órákban. Sokan órákig várnak, míg hely ürül, s abszolút nincs mód ebben az épületben a segítségre" — hangoztatta — talán némi túlzással — 1909-ben a könyvtárbizottság.27
De nemcsak az olvasóterem bizonyult kicsinek, a raktárak is megteltek. Már az
1898-ról szóló jelentésben olvashatjuk, hogy az ősnyomtatványok három helyen vannak, az orvosi szak három megszakítással különböző helyeken, a J (vegyes) szak
négy, a történelem öt helyen.
Tíz évvel később természetesen súlyosabbá vált a helyzet. „Majdnem minden
teremben a könyvállványok elé pótállványokat kellett állítani — írta az igazgató
1909-ben — ennek következtében az amúgyis sötét könyvtártermekben nappal is
alig lehet látni. De ezek a pótállványok is megteltek."
A sötétség bizony jelentős mértékben nehezítette és késleltette a keresést. Ugyanis
a gázt, amivel a hivatali szobákban, olvasóteremben, lépcsőházban világítottak, tűzveszélyes volta miatt nem vezették be a raktárakba. A könyvek kikeresése, visszarakása ezért a hasonlóképp tűzveszélyes gyertyák fényénél történt. A raktársarkokban még a húszas évek elején is mindennapi jelenség volt az odadobott gyertyacsonkok látványa. A villany bevezetése ugyan 1912/13-ban megkezdődött a hivatali helyiségekben, de a háború kitörése miatt a raktárvilágítás megoldása a következő évtizedre maradt.
Az épület udvar felőli hátsó részének földszintjére és félemeletére eredetileg két
szolgalakást terveztek. Azonban még 1874-ben, az építkezés befejezése előtt kérte
a később első és másodőrnek kinevezett két tisztviselő, hogy ezeket ők kapják meg.
így keletkezett a két őri lakás, a szolgalakásokat pedig a nedves pincehelyiségekben
rendezték be.
1909-ben, Máté Károly nyugalomba vonulásával megüresedett a félemeleti 3
szobából-konyhából, álló 3,2 méter magas, majdnem pontosan száz négyzetméter alapterületű lakás. Ehhez az első emeleti raktárból átjárót csináltak, a lakást magát bepolcozták faállványokkal. így kb. 30 000 kötet részére nyertek helyet és átmenetileg megoldották a raktári helyhiányt.
1912-ben Kudora Károly felajánlotta kiköltözését, hogy így a raktár részére
további helyiségek szabaduljanak fel. Csak a költözéssel kapcsolatos költségekre kért
és kapott 600 koronát. Az 1913-ban megürülő másik őri lakást a könyvtár a következő év nyarán akarta berendezni raktárnak, 28 ez azonban a világháború kitörése
miatt elmaradt. Az üresen álló szobákba a húszas évek elején az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ költözött be, ma a szerzeményi osztály munkahelye.
A helyhiány, az olvasótermi panaszok, a könyvtár ilyen tartalmú felterjesztései
állandóan foglalkoztatták az illetékeseket, megoldást kért a könyvtárbizottság, az
27
Az idézetekből Rényié = Egyetemi Lapok. 1892. febr. 18. szám. Szabóé = Huszadik
Század. 1907. 966.1. Fótié = Pesti Napló. 1906. okt. 18. sz. 13. 1. Könyvtárbizottságé = Felterjesztés a VKM-ba 1909.
28
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egyetem, felszólaltak ebben az ügyben az országgyűlésen, támadta a helyzetet a Galilei-kör, a radikálisok tábora, az új épület szükségességét elismerte a minisztérium,
értekezleteket tartottak az elhelyezés lehetőségeiről, költségvetéseket is készítettek,
szóba került az új épület helyéül a Szerb utca, a volt dohánygyár telke, a meglevő
épület kibővítésére a ferencrendiek telke és a szomszédos Szép utcai ház, de lényegében holtponton maradt az egész ügy, innen nem sikerült senkinek sem elmozdítani.
Mindazt, ami ebben az ügyben 1906 és 1914 közt történt, részletesen tárgyalja
Tóth András Tervek az Egyetemi Könyvtár fejlesztésére című tanulmányában, itt fifígyelemmel kísérhető ennek a közel egy évtizedes küzdelemnek valamennyi állomása.29
Ez a harc reményeket ébresztett, bizalmat abban, hogy hamarosan megkapja
a könyvtár az új épületet, s abban új életet kezdhet, új szakrendszert létesíthet, jobban ki tudja olvasóit szolgálni. Ez a bizalom végső fokon károsnak bizonyult, mert
a jobb jövő reményében meg sem próbálták orvosolni a hibákat, pedig sok mindent
lehetett volna tenni a meglevő épületben is.
Az épületprobléma a háború kitörése után sem merült feledésbe. A könyvtárbizottság 1916. március 23-i ülésén a halaszthatatlan szükségességre hivatkozva Magyary Géza professzor újra napirendre tűzte abban a tudatban, hogy új épületre vagy
a környező házak lebontása révén történő kibővítésre belátható időn belül, tehát
a háború befejezése utáni években sem számíthatnak. Ferenczi ennek figyelembe vételével dolgozott ki egy memorandumot a helyhiány megszüntetésére, illetve enyhítésére.
Az olvasóterem ügye — indítványozta — az udvar felhasználásával oldható meg.
Itt ugyanis a talaj némi lemélyítése révén egy vagy két új olvasóterem létesíthető.
Meg kell szüntetni a raktárak galériás berendezését. A termek belső magassága megengedi, hogy több szintre osszák fel, s ez jelentősen növelné a férőhelyet. Másik megoldásként azt javasolta Ferenczi, hogy a Reáltanoda utcai rész magas, célszerűtlen,
tűzbiztonságot nem nyújtó tetőszerkezete átalakítása révén teremtsenek új raktári
emeletet. Végül felvetette azt a gondolatot, hogy a szomszédos ferencrendi bérház
vagy a Reáltanoda utcai Patay telken levő ház egy részét béreljék vagy igényeljék ki,
s alakítsák át könyvtári célokra.
A könyvtárbizottság 1917. február 1-i ülésén a javaslatok közül a legkönnyebben
megoldhatót választotta és kérte a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumot, hogy
a ferences bérház első emeletét bérelje ki. Ez az egyre súlyosbodó háborús helyzetben
nem történt meg, márcsak azért sem, mert maga után vont volna egy sereg költséges
átalakítást. 30
A raktárak átépítése, azaz egy emelet három szintre való osztása és Schlick—
Vajda rendszerű állványokkal való felszerelése csak 1933-ban kezdődött meg, a végső
szakasz, a második emeleti átépítés befejezése a közeljövőben várható. Az udvari
üvegtetős olvasóterem 1928-ban közel állt a megvalósításhoz, a könyvtár távlati tervében a padlástér beépítésével együtt ma is szerepel.
29

MKSz. 1967. 228—242. 1. A könyvtárépítésí huzavonát érdemes összehasonlítani azzal, ami
a Fővárosi Könyvtárral kapcsolatban történt. Pompás, európai viszonylatban is kiemelkedően szép
palotát terveztek a számára. Megvolt a telek, elkészültek a tervek, biztosítva volt a pénzügyi fedezet,,
megkapták az előzetes engedélyt, és bíztak abban, hogy az 1912-ben meginduló építkezést 1914-ig
befejezik. Az utolsó pillanatban azonban az irigység és kicsinyesség mindent elgáncsolt, és a könyvtár palota helyett egy iskolában kapott szűk helyet. L.: Remete L.: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története. Bp., 1966. 77—88. 1.
30
A ferences bérház egy részének kibérlésével a könyvtár vezetősége az ötvenes évek elején is
foglalkozott — eredmény nélkül.
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A KÖNYVTÁR BEVÉTELEI

A könyvtár teljes bevétele 1913-ban, az utolsó békeévben a következőképp
alakult:
A| Könyvbeszerzésre, köttetésre, irodaszerekre
átalány
iktatási díjak

35 400 kor.
5 254 kor.
40 654 kor.

B| Épületfenntartás, tisztítás javítás
új beszerzések
egyéb kiadások

6 855
542
9 239
16 636

C| Alkalmazottak fizetése

80 177 kor.
összesen

kor.
kor.
kor.
kor.

137 467 kor.

Az alkalmazottakat a minisztérium közvetlenül fizette, az épületfenntartási és
egyéb, hasonló jellegű kiadásokat az egyetem gazdasági hivatala egyenlítette ki és
számolta el.
A könyvtár közvetlenül csak a könyv- és folyóiratbeszerzésre fordítható összeggel rendelkezett. Ez két forrásból származott, az állami dotációból, továbbá a hallgatók által a beiratkozáskor fizetett könyvtári illetékből és az új hallgatók iktatási
díjának a feléből. Az átalány 1900-ban 29 000 korona volt, a könyvtári illeték és az
iktatási díj pedig 5712 korona. 1901-től annyiból változott a helyzet, hogy az iktatási díj teljes összegét a kincstár kapta, ennek megváltása fejében a dotációt 2 500
koronával emelték. 1904-től 33 000 korona lett az átalány, 1914-től 45 000 korona.
Néha rendkívüli segélyt utalt ki a minisztérium, így 1901-ben az elhunyt Szilágyi
Sándor igazgató 1367 kötetes hagyatékának vételére 5000 koronát, a Kisfaludy Társaság Shakespeare Bizottságának kérésére pedig 1908-ban 3000 és 1909-ben 2400
koronát Shakespeare-ről szóló és Shakespeare művek vásárlására. Ehhez járultak
néha kisebb összegek, a bölcsészkar például 1901-ben spanyol könyvek beszerzésére
684 koronát adott.
Az átalány, különös tekintettel arra, hogy az Egyetemi Könyvtár nemcsak egy
egyetemnek — és tegyük rögtön hozzá: egy sok tanszékkel és sok hallgatóval rendelkező egyetemnek — volt a könyvtára, hanem emellett az ország legnagyobb, legegyetemesebb gyűjtőkörű, legtöbb külföldi művet beszerző könyvtára is, igen kevés volt.
Ferenczi 1904-ben összeállított egy kimutatást, hogy 55 egyetemi könyvtár mennyit
költhet beszerzésre. Ebből kiderült, hogy „nincs egyetlen hasonló nagyságú egyetem
sem egész Európában rendezett viszonyok közt, hogy átalánya ilyen kevés volna."
Csak néhány kisebb vidéki egyetemet dotáltak rosszabbul, így Innsbruckot 26 495,
Leident 25 000, Bolognát 8 220 koronával, de Bécs 102 526, Lipcse 106 428, Prága
178 509, Halle 56 048, Breslau 69 648 koronát kapott. Az európai viszonyokat össze
sem lehetett hasonlítani az amerikaiakkal, mert a New Yorki Columbia egyetem
360 000, a Berkeley egyetem 150 000 korona értékben vásárolt könyveket. A budapesti egyetem hallgatói számát tekintve az ötödik a nagy európai egyetemek közt,
könyvtári átalánya viszont legfeljebb a kis német egyetemekével hasonlítható össze.31
31
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A keret alacsony volta miatt a könyvtár a kereskedőknél majdnem mindig hátralékban volt. A velük szemben fennálló adósság 1900-ban 38 000 koronára rúgott,
tehát nem sokkal maradt el az egész dotáció mögött. 1904-re siketült ezt az összeget
11 000 koronára leszorítani.
Az olcsóbb beszerzés végett a könyvtár sok mindent közvetlenül német, francia,
olasz stb. cégektől vásárolt, így a frankfurti Josef Baertől, a lipcsei Kari Hiersemanntól és Otto Harrassowitztól, a párizsi H. Walle-tól, a milánói U. Hoeplitól, a firenzei Leo Olschkitól stb. E réven 30—40%-os megtakarítást tudott elérni.
A dotációból először levontak 15%-ot köttetésre. Az irodaszerek, papírvásárlás 400—800 koronát emésztett fel. Néha egyéb kiadásra is került sor, így 1899-ben
a minisztérium utasítására ebből a pénzből kellett megvásárolni 800 Ft-ért Számovszky
Ferencnek Garay János költőt, a könyvtár egykori írnokát ábrázoló mellszobrát.32
{Ma a kutatóteremben van elhelyezve.)
ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS

Az évi átlagbeszerzés a tárgyalt korszakban 4441 kötet, ebből 2563 kötet vétel.
A legtöbb művet 1904-ben vásárolta a könyvtár, 3603 kötetet, a legkevesebbet 1914ben, 1645-öt. A legnagyobb évi gyarapodás 8426 kötet 1903-ban, a legkisebb 3561
1900-ban. (A háborús éveket nem számítottuk.)
A teljes állomány 1899-ben 268 529 kötet (ebből 41 088 aprónyomtatvány) és
Í918-ban 523 925 kötet, vagyis két évtized alatt majdnem megduplázódott.
A hetvenes években hozott egyetemi döntés értelmében a beszerzési keretből
a karok meghatározott százalék erejéig rendelhettek. Ez a teológiai karnál 12, a jogtudományinál 22, az orvosin 30 és a bölcsészettudományin 36% volt. Ebben az időben a rendelendő könyvek kijelölése teljesen a kari könyvtárbizottságok kezében volt.
1900-tól a kari bizottságok helyét a központi könyvtárbizottság foglalta el.
A karoknál az 1901-ben életbe léptetett ügyrend szerint továbbra is össze kellett
volna állítaniuk az általuk beszerezni kívánt művek jegyzékét, ez azonban általában
nem történt meg, csupán a hittudományi kar küldött ezután is rendszeresen, minden
évben kívánságlistát. Az ezeken szereplő műveket a könyvtár mindig megrendelte.
A gyakorlat az volt, hogy először a folytatásokat szerezték be, azaz a folyóiratokat és a sorozatba tartozó munkákat, a maradék összeg erejéig pedig elsősorban a
professzorok és hallgatók kérelmeinek tettek eleget. Tekintettel arra, hogy a teológusok, jogászok, orvosok részére aránylag gazdagon felszerelt tanszéki és szakkönyvtárak álltak rendelkezésre, a legtöbb beszerzési kérés a bölcsészek, különösen pedig
a nyelv- és irodalomszakosak részérül merült fel. A folyóiratok, sorozatba tartozó
művek közt is többséget alkottak a történelmi, nyelvészeti, irodalmi és természettudományi tárgyúak. Tegyük hozzá, hogy a könyvtár igazgatói és olyan tisztviselői,
akik maguk is aktívan foglalkoztak valami tudományággal, történészek és irodalomtörténészek voltak. Ez magyarázza, hogy a könyvtár profilja a humaniórák felé tolódott el, a dotáció 45—50%-ából ilyen műveket vásároltak.33
A százalékos eltolódást akarta korrigálni Ferenczi a háború vége felé, amikor
a külföldi vásárlások csökkenése miatt a beszerzési keret egy része megmaradt. Az
javasolta, hogy a megmaradt összegből a hittudományi kar 15, az orvosi 35 s a másik
két fakultás 25—25 %-ot költsön el.
32
33

Jelentés 1899. évről. Az 1900. jún. 1-én levezetett új pénzrendszerben 800Ft= l 600korona
KBiz. 1918. márc. 13-án.
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Elsősorban a dotáció csekély voltával magyarázható, hogy sok igen fontos művet;
nem tudott beszerezni a könyvtár. A következőkben látni fogjuk az olvasóterembe
beosztott anyag elavult voltát kifogásoló kritikákat. A bírálók által hiányolt könyvek közt akadnak olyanok, amelyeket meg lehetett és kellett volna vásárolni más,,
kevésbé fontosak helyett, de többségükre valóban nem telt a keretből.
Abban, hogy nem mindig a legfontosabbakat vette meg a könyvtár, a karok is
hibáztathatok, nem adtak tájékoztatót arról, hogy mire van szükségük a professzoroknak és a diákoknak. Már az 1898. évi jelentés is panaszolja, hogy „nem mindegyik
tudománykar tesz eleget az új művek beszerzésére vonatkozó szabályszerű kívánalmaknak." Innen származnak a könyvtárban az újabb irodalmi hiányok, melyek leg*
érzékenyebben mutatkoznak a matematikai, természettudományi és természetrajzi
szakokban.34
Ez természetesen nem mentesíti a felelősségtől teljesen a könyvtárt. Sürgetni kellett volna a karokat a kívánságlisták elkészítésére, és meg kellett volna kérni a tanárokat egyénileg is erre, mint ahogy megtették az orvoskar professzoraival az olvasótermi katalógust ért súlyos kritika után.
A régi beszerzéseket vizsgálva könnyű megállapítani, hogy nemcsak fontos orvosi
és természettudományi művek hiányoznak — ezek beszerzésére ugyanis kevésbé törekedett a könyvtár, mint a társadalomtudományiakéra — hanem jelentős történettudósok, szociológusok, filozófusok könyvei is. Nézzünk néhány kiragadott példát!
A szellemtörténeti iskola megalapítójának, Wilhelm Dilthey-nek munkásságát
hosszú ideig csak a Das Erlebnis und die Dichtung képviselte, ehhez járult négy 1918ban kapott különlenyomat. Ugyancsak egy munkát, az 1891-ben kiadott Die römische
Agrár geschichtet lehetett találni Max Weber német polgári szociológustól és gazdaságtörténésztől, aki a pozitivizmus és a szellemtörténet szempontjait próbálta egyeztetni, Ernst Troeltsch filozófus és szociológus munkáiból hasonlóképpen csak egyet,.
a Die Bedeutung des Prot estantimust és csak 1915-ben még kettőt. Az nem meglepő,,
hogy Plehanovnak még a neve sem szerepelt a katalógusokban. Arnold Toynbeetől csak
a magyarra lefordított Anglia gazdasági forradalma a XVIII. században című munkáját vették meg (vagy kapták), de ezt is csak 1912-ben, három évvel a megjelenése után.
A beszerzés jelentékeny hányada ajándék. Elég sokan ajándékoztak könyveket,
egy találomra kiválasztott évben, 1906-ban például egy híján háromszázan. Érdemes,
megnézni az adományozók megoszlását.
magyar külföldi összesem
Hatóságok, intézmények, akadémiák
Szerkesztőségek
Könyvtárak
Egyetemek, iskolák
Magánszemélyek

50
31
1
14
102
198

42
2
10
31
16
101

92
33
11
45
118
299

Sokan csak egy-egy művel növelték az állományt, de nagyobb adományok is
érkeztek, így özv. Károlyiné Pauler Gizella 336, Nékám Lajos egyetemi tanár 132 és
Hóman Bálint 140 kötete.
A gyarapodás jelentékeny része külföldi disszertációkból, tanrendekből és más.
egyetemi iratokból, valamint középiskolai értesítőkből származott, ezek száma többnyire meghaladta az ezret, sőt 1915-ben a kétezret is. 1906-ban a 2615 kötetnyi aján34
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-dékból 1172 a külföldi disszertáció, 101 az egyetemi nyomtatvány és 59 a középiskolai
•értesítő.
Helytelennek mondható, hogy a könyvtár állományába iktatott minden adományt,
ha nem volt duplum, így számos olyan művet is, amit az olvasók egyáltalában nem
kerestek és amely tudománytörténeti értékkel sem bír. Például az 1906. évi gyarapodások közt találjuk a következőket: Fehér Kereszt Országos Lelencház és Egyesület
Naptára, Méhner Vilmos regélő bácsi naptára (ezek rendszertelenül érkeztek, csak egyegy évfolyam belőlük), Loutasítás a m. kir. honvéd gyalogság számára, J. C. Fick
Englisches Lesebuchja. 1800-ból, F. G. Zenker 1820-as szakácskönyve (Ein Kochbuch
für die mittlere Stände,) régi iskolakönyvek, mint Mayer M. Alak és mértana. 1891-ből,
P . A. Lieblertől Kurzer Abriss der wichtigsten Völkergeschichten des Alterthums 1827ből, Gottfried Schröer Kurzer Abriss der Erdbeschreibung'^ 1828-ból stb. Amikor a
könyvtár raktári helyhiányra panaszkodott, amikor kevés tisztviselővel rendelkezett
bizonyára lemondhatott volna ezekről és sok hasonló műről.35
Az Egyetemi Könyvtárnak sohasem voltak Apponyi Sándorhoz vagy Vigyázó
Ferenchez hasonlítható gazdag mecénásai. Kisebb könyvtárakat azonban számos
•esetben kapott az örökösöktől, vagy a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól.
Szilágyi Sándor könyvtáráról már megemlékeztem. Ez a sok oklevélből, oklevélmásolatból, Erdélyre vonatkozó egyéb kéziratokból és magyar történelmi könyvekből
álló gyűjtemény értékes volta mellett gyűjtőkör szempontjából is beillett az állományba. Ugyanezt lehet elmondani Schwarcz Gyula történetíró hagyatékáról, amelyet a minisztérium 1900-ban vett meg 8 000 koronáért.
A budapesti Francia Kör 1887-ben feloszlott. Ekkor úgy rendelkeztek, hogy
könyvtára az Egyetemi Könyvtáré legyen, ha a kör 15 éven belül nem nyílik meg újra.
így kapott a könyvtár 1902-ben 510 kötetet. A következő évben Pauler Gyula levéltári igazgató 4219 kötetes gyűjteményét ajándékozta ide fia, Pauler Ákos. 1907-től
Almási Balogh Tihamér 703 orvosi munkából álló hagyatékát említhetjük meg36 és
ÍI Szent István Társulatot, amely minden, a könyvtárban meg nem levő kiadványából
adott egy példányt. 1914-ben ismét két nagyobb gyűjtemény került az egyetem könyvtárába, az egyiket, Pertik Ottó patológus 3995 kötetes könyvtárát 3500 koronáért
a minisztérium vásárolta meg, Kassawitz Tivadar Brúnó 598 kötetes hagyatékát pedig
édesanyja ajándékozta ide. A többi e korszakban beolvasztott gyűjtemény állománya
nem haladta meg az 500 kötetet.
A könyvtár közvetlen csereviszonyban nem állt egyetlen intézménnyel sem. A külföldi egyetemeknek a disszertációkat, tanrendeket, rektori beszédeket és más kiadványokat a rektori hivatal közvetlenül küldte el, a viszonzásként kapott hasonló tartalmú egyetemi nyomtatványokat pedig át szokta adni a könyvtárnak. Ezért ezek a
kimutatásokban ajándék gyanánt szerepelnek. Hiba volt azonban, —• mint Ferenczi
panaszolta az 1900. évről szóló beszámolójában, — hogy a tudori értekezések közül
nem kapott meg mindent a könyvtár, mint ez Kolozsvárott gyakorlatban volt. A professzorok ugyanis átküldés előtt kiválogatták és hazavitték az őket érdeklőket.
E téren 1909-ben változás történt, ugyanis egy tanácsi határozat a könyvtár kötelességévé tette az orosz, továbbá á kiéli, marburgi és uppsalai egyetemekkel való csereforgalmat.
35
A budapesti M. Kir. Tudomány-Egyetem könyvtárának címjegyzéke. 31. 1906. évi gyarapodás. Bp., 1907.
36
A könyvtár nagyobb részét, kb. 2000 kötetet a budapesti orvosegyesület kapta azzal a feltétellel, hogy ha az egyesület vagy a könyvtára megszűnik^ a hagyatékot köteles átadni az Egyetemi
Könyvtárnak.
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RITKASÁGOK

A szegényes beszerzési keret ellenére a régi magyar könyvek állománya nagyon
megnőtt, a gyarapodási jegyzékek tanúsága szerint 1900—1912 közt 75 művel. (Ebből
50 magyar nyelvű és 25 magyarországi nyomdákból származó idegen nyelvű.) Többségét antikváriumokban vásárolták, főleg Lantostól, néhányat Dobrowskytól, 13 kötetet pedig Bias Istvántól, a Teleki család marosvásárhelyi levéltárosától. Két ízben,
1908-ban és 1912-ben a könyvtár Todoreszku Gyulával, a kiváló bibliofillel cserélt.37 Duplumaiért első ízben 5, másodszor 3 régi magyar könyvtári művet kapott, de
Todoreszku 1912-ben a csere lebonyolítása után 7 1711 előtt megjelent magyar
könyvet adott ajándékba.
Ehhez a 75 kötethez további 63 járult. Ezek nem voltak új beszerzések, hanem
helytelen katalogizálás miatt a nagy raktárba kerültek, s onnan számozták át őket.
Az RMK gyarapodásban több unikum vagy legalább akkor unikumnak tartott
mű található, olyanok, amelyeket Szabó Károly nem ismert. Ilyen egy 1612. évre
szóló kassai kalendáriumtöredék (Sztr. 1867), I. Lipót királynak egy pátens levele
1671-ből, Strasoldo felső-magyarországi császári főparancsnok nyílt pátense 1676ból (Sztr. 2086), Starnbergh Guido kiáltványa az amnesztia elfogadásáról 1707-ből
(Sztr. 2228), Szabóit Ferenc könyve az Isten mindenhatóságáról (bécsi kiadás, év nélkül), továbbá Nyéki Vörös Mátyás Dialógusa., amellyel kapcsolatban Szabó nem
tudott lelőhelyet megnevezni. (RMK. I. 654).
Az ősnyomtatványok gyarapodása ehhez viszonyítva kevés, 5 új beszerzés és
1 nagyraktárból átosztott mű.
Nem gyakran, de azért alkalmankint egyéb értékesebb, ritkább XVIII. századi
magyar műveket is vásároltak antikváriumokban — főleg Lantosnál — például az
Ábrázolt Folyóirat 1848. évfolyamát, az Auróra zsebkönyv egyes számait, az 1817-ben
megjelent Ludas Matyit stb.
A kézirattár a Szilágyi hagyatékon kívül kevés darabbal gyarapodott. Ezekről
Tóth András e kötetben közölt tanulmánya nyújt részletesebb beszámolót.
AZ OLVASÓTERMI KÉZIKÖNYVTÁR

Az olvasótermi kézikönyvtárt 1876-ban állították fel. Azóta több új művet osztottak be ide, de alapos felfrissítésre csak 1905—06-ban került sor. A munkával megbízott két tisztviselő, Dedek Crescens Lajos és Dézsi Lajos az állomány háromötödét
kicserélte, a 11 025 kötetet újra szakozta és sajtó alá rendezte a katalógusukat.
Az újjárendezés nagy vihart okozott, és sok jogos kritikát kapott. Elsőnek a
Pesti Naplóban szörnyedt el Fóti József Lajos azon, hogy „az olvasóterem valóságom
régiségtára az elavult, hasznavehetetlen könyveknek."38 A hiányosságokról azután
részletesebben írt Gulyás Pál a Magyar Könyvszemlében. Megállapította, hogy az
anyag a korszerűsítés után „sem áll teljesen azon a színvonalon, amelyet az egyes tudományágak eddig tényleg elértek, sőt még azon sem, amelyen azok a tudományegyetemi könyvtár sok tekintetben fogyatékos anyagában jelenleg képviselve vannak.'*
Sok elavult munka maradt benn, sok került újonnan be, és számos olyan könyv hiányzik, aminek ott kellene lenni. A hiba főforrásat abban látja, hogy az igazgatóság „az
anyag megválasztásának körültekintést igénylő munkáját kizárólag kebelbéli tiszt37
38

62

Ferenczi jelentése a KBiz. ülésén az 1916. II — 1918. évi időszakról.
Dr. F[óti] J. L.: Kultúrpolitika. = Pesti Napló. 1906. okt. 16. 6.1.

viselőkre bízta, holott a dolog természetéből önkényt következik az egyes tudományszakokat mívelő tudósok, jelen esetben az egyetemi tanárok bevonásának szüksége."
Gulyás ezt az általánosságban mozgó állítást az általa jól ismert francia nyelvészet és irodalomtörténet anyagán demonstrálta. Fontos kézikönyvek hiányoznak,
a klasszikusok elavult, gyakran csonka kiadásokkal vannak képviselve, a XIX. századi francia próza legkiválóbb mesterei, Daudet, Fabre, Flaubert, a Goncourt testvérek, Maupassant, Zola teljesen kimaradtak.39
Pár hónappal később, 1907. novemberében a Huszadik Század Szabó Ervin és
Madzsar József bírálatát közölte. Kifogásaik lényegében megegyeznek Gulyáséval,
csak sokkal keményebb a hangjuk. Madzsar az orvosi szakot veszi — stílszerűen —
bonckése alá. Megállapítja, hogy az egész katalógusban mindenütt „elmaradottság
felületesség és tudatlanság" mutatkozik. Rossz és hiányos a szakrendszer is, és a szakokon belül „az egyes könyvek a legimponálóbb tudatlansággal vannak szerte hajigálva." A beosztott művek nagy része „salabakter a hatvanas évekből". Az idegen
nyelvű szakirodalom hiányát nem is akarja feszegetni, de a magyar nyelvűek közül is
hiányzik majdnem minden. Csak néhány példa: „A Lehmann-atlaszok közül egyetlen
egy van meg; nincs Berend, Berend—Bókay, Chudovszky, Feleki, Felletár, Feuer,
Filatow, Gärtner, Goldzieher (Szembetegségek), Grósz Emil, Hajós, Hasenfeld, Hoor,
Kaiser, Kaufmann (Kórbonctan), Kobert—Werber, Korányi (Ideggyógyászat), Laufenauer, Lenhossák (Anat. gyak.), Makara, Moravcsik, Fischer, Müller Kálmán,
Vademecum, Preisz (Bakteriológia), Schwartzer, Seilei, Steiner, Stern, Török és még
ki tudja hány! Ezek helyett a medikus kárpótolhatja magát azzal, hogy megtudhatja,
mint vélekedett Patrubány Gergely úr 1863-ban Virchow sejtkórtanáról és milyen
recepteket írt Szeremley Mihály úr 1876-ban."40
Szabó Ervin egy harmadik szakot, az államtudományi részt tette bírálat tárgyává.
О is hibáztatja a szakozási, tucatjával sorol fel olyan műveket, amelyeket feltétlenül
be kellett volna osztani az olvasóterembe és tucatjával olyanokat, amelyeknek nincs
ott helyük, mert elavultak vagy tárgyuk miatt nem érdemlik meg az odatartozást. Különösen helyteleníti, hogy a magyar mezőgazdasági munkáskérdésről, az önálló vámterületről, a kivándorlásról és más hasonlóan fontos kérdésekről az egyetemi hallgatók
egyetlen könyvet sem találhatnak.
Ismertetése végén rámutat a bajok gyökerére. Ne várjunk helyes szakozási és
szakszerű könyvbeszerzést addig, „amíg minálunk is nem szakítanak azzal a hagyománnyal, hogy csak filológus lehet könyvtáros... Ha majd elkészül az állami könyvtárosok képesítéséről szóló törvény... amelynek előkészítésére alighanem az egyetemi
könyvtár vezetőségének is lesz befolyása, akkor csodálkozva látja majd ország-világ,
hogy Magyarországon a törvény eddig legalább nem tiltotta más szakférfiak alkalmazását a könyvtárakban, azontúl azonban kizárólag filológusok gyakorlótere lesz
az állami könyvtárak anyaga."41
Madzsar a bírálatát egy előkelő orvosi lapban, Szabó pedig az Akadémia folyóiratában, a „gutgesinnt" Budapesti Szemlében akarta közzétenni, de egyik helyen sem
fogadták el. Mindkettőjüket az a cél vezette, hogy „ezen quasi hivatalos tudományos
közlönyök útján talán hozzájárulhat azon veszedelem elhárításához, amellyel a könyvtárosok képesítéséről — értesülésünk szerint az egyetemi könyvtárban — készülő
39
G. P.: A budapesti kir. magyar tudományegyetemi könyvtár olvasótermének címjegyzéke.
= MKSz. 1907.68—71.1.
*° S[zabó] E[rvin] — Madzsar József: Az Egyetemi Könyvtárról. = Huszadik Század. 1907.
974—75. i.
41
Uo. 972—73.1.
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törvényjavaslat a magyar tudományos könyvtárak ügyét és ezzel közvetve a magyar
tudományt fenyegeti."42
Ez az értesülés annyiban volt helytálló, hogy az Egyetemi Könyvtár készülő ügyrendtervezete, amelynek érvényét nem szándékoztak más állami intézményre kiterjeszteni, a magasabb tisztviselői állások betöltését valóban középiskolai tanári képesítéshez kötötte. A két írás így is elérte célját. Hatásukra Ballagi Aladár a következő
javaslatot tette: „Bármily kedvező ez karunkra nézve, ezt mégis egyoldalú intézkedésnek tartom. A könyvtárt használók szempontjából okvetlenül szükséges, hogy a jogés államtudományok és az orvosi tudományok könyvkészlete ezekhez szakszerűen
értő tisztviselők kezelése alatt álljanak. Ezek körében tehát ne csak lehessen, de legyen
a többi fakultás képviselve. Csak nem régen volt alkalmunk tapasztalni, mennyi bajt
és kellemetlenséget okozott a kézi könyvtár nyomtatott katalógusának hibás szakozása. Az 5. § úgy módosítható, hogy szaktisztviselő lehet, aki egyetemi végzettségén
kívül doktori vagy államvizsgálati képesítést igazol."43
Egyébként az Egyetemi Könyvtár az ügyrendtervezettől eltérően a Szabó—Madzsar féle bírálat előtt is, után is alkalmazott nem tanár könyvtárosokat. Ilyenek voltak
Pasteiner Iván, Czakó Ervin jogi, Dedek, Pompéry Aurél teológiai képesítéssel stb.
Orvos — érthető okból — nem szívesen ment könyvtárosnak, az orvosi végzettségű
könyvtáros ma is ritkaság. Arra azonban lehetett volna törekedni, hogy természettudományi szakos tanárokat vonjanak be a könyvtári munkába.
A kritika az olvasótermi állománynál sem maradt hatástalan. Az igazgató beismerte, hogy az oda beosztott kézikönyvek nem mindenben a legújabbak és legjobbak.
Mentségül a dotáció alacsony voltát hozta fel, nem volt pénz, nem tudták megvenni
mindazt, ami szükséges. A könyvtárbizottság 1908. január 10-i ülésén bejelentette,
hogy egyes szakok teljes revízióját tervezik. Ezért — mondta — „az orvosi szakra
vonatkozó irodalomnak revíziója és kiegészítése érdekében felkértem az orvosi kar
t. tanári testületét, hogy ebben az Egyetemi Könyvtárt az egyetemi ifjúság szükségletei szempontjából tanáccsal támogatni méltóztassék, mely kérelemnek a tek. tanári
kar nagyobb része már eddigelé a legnagyobb előzékenységgel és az ügy iránti érdeklődéssel eleget is tett." Egy későbbi nyilatkozatából tudjuk, hogy az orvosi szak revíziójában különösen tevékenyen működött közre Huzella Tivadar tanársegéd, a szövettan és fejlődéstan későbbi professzora.44
Hozzáfogtak az államtudományi szak revíziójához is, de a munkával megbízott
Pasteinert katonai szolgálatra hívták be, később pedig nem törekedtek a szakrend^zer
megváltoztatására.
A SEGÉDKÖNYVTÁR

Az első világháború előtti években kezdődött meg a referensz-segédkönyvtár
tervszerű fejlesztése. Az ide tartozó művekről a legjobb tájékoztatást az 1912-ben kiadott katalógus43 nyújtja, amely kb. kétszer annyi könyvet sorol fel, mint a Kudora
által 1884-ben összeállított első kiadás. Ez a jegyzék a segédkönyvtáron kívül tájékoztat az olvasóteremben, folyóiratszobában, sőt még a nagyraktárban elhelyezett referensz jellegű művekről, szám szerint majdnem pontosan ezerről. Ez az ezer mű kötet42
43
44
45

Uo. Lábjegyzet a 964. l.-on.
EK 238/1908—09.
KBiz. 1919. dec. 2-án.
A Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem Könyvtárának címjegyzéke. Segédkönyvtár. Bp., 1912.
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számban négyezret jelenthet, hiszen az Encyclopaedia Britannica, Estreicher Bibliográfia PoIská)a egymagában több mint 30—30, az Allgemeine deutsche Biographie és
Wiirzbach biográfiája pedig 60—60 kötetből áll.
A felsorolás két, segédkönyvek és bibliográfiák elnevezésű főcsoportban, tíz szakban, s ezeken belül, ahol indokolt, számos alszakra osztva történt.
A szakbeosztás alapján könnyen megállapítható, hogy a referensz művek beszerzését meglehetős egyoldalúsággal intézték. Egyes csoportok, mint a lexikonok, szótárak — beleértve a szaklexikonokat, szakszótárakat is — elég jók és tartalmazzák a
legjelentősebb kiadványokat. Viszont a matematikai, fizikai, kémiai, biológiai stb.
segédkönyvek teljesen hiányoznak. Orvosi segédkönyv kettő van, egy gyógyszerkönyv
és egy nem a legfrissebb kiadású receptgyűjtemény.
A történelmi segédtudományok (oklevéltan, címertan stb.) 51 művel vannak képviselve — ebből 29 geneológiai összeállítás! — de történeti segédkönyvet egyet sem
találunk. (A katalógus a segédkönyveket különválasztja a bibliográfiáktól!) Elég sok
nemzeti könyvészet van, de angol—amerikai irodalmi bibliográfia egy sincs! Francia
sok akad, de kimaradt Gustave Lansoné.
Használhatóság szempontjából is lehet kifogásokat emelni. így a tíz általános
történelmi bibliográfia közt csak két jelentőset, a kutatók által nehezen nélkülözhetőt
találunk, de Charles Kendale Adams, Gaetano Branca, Johann Sámuel Ersch, Paul
Herre, Charles Victor Langlois, Eduard M. Oettinger összeállításai hiányoznak.
Ugyancsak hiába keressük Ersch sok jogi, filozófiai, német és francia irodalmi stb.
munkát felsoroló könyvészeteit.
A segédkönyvtár az első világháború végéig még kb. 260—270 művel gyarapodott
A LEÍRÓ KATALÓGUS

A könyvtárbizottság 1914. június 12-i ülésén Ferenczi felsorolta a könyvtár
katalógusait. Ezek a következők: 1) Általános (betűrendes) 2) szak, 3) kinyomtatott
évi gyarapodási jegyzékek, 4) folyóirat, 5—6) ősnyomtatványok időrendi és betűrendes, 7) régi magyar könyvtár, 8) MV (Hungarica), 9) kézirattári nyomtatott, 10) Shakespeare gyűjtemény, 11) miscellaneák, 12) ritkaságok, 13) 1501—1525 közt megjelent könyvek, 14) 60 000 külföldi disszertáció, 15) olvasótermi és segédkönyvtári
kinyomtatva, 16) naptárak és névtárak, 17—18) kétféle járuléki napló, 19) duplumok,
20) minden évben külön kezelt anyag a nyomtatott gyarapodási jegyzék számára.
A legtöbb könyv címleírása bekerült az általános és a szakkatalógusba, de a
különgyűjtemények anyagát (a felsorolásban a 4—9., 11., 14. és 16. számúaké) csak a
különgyűjtemények katalógusa számára dolgozták fel, tehát ezek az olvasók részére
nem jelentettek külön tájékoztatást. A 17—18. szám nem katalógus, hanem leltár,
gyarapodási napló, a 19. az állományba fel nem dolgozott, cserére, ajándékozásra
szánt művek jegyzéke, a 20. pedig tulajdonképpen a nyomtatott gyarapodási jegyzék
utolsó, sajtó alá rendezendő kötetének kézirata.
Az elsőként említett leíró katalógus — akkori nevén betűrendes címtár — cédulái
az 1876-ban elkezdett újrafelvétel során elég felületesen készültek, amint ez gyakran
történik a gyors ütemben folyó tömegmunkák esetén. Ferenczi rögtön a kinevezése
után intézkedett, hogy a címfelvételeket „teljes bibliográfiai pontossággal" készítsék
és hogy a „régebbi felvételek pontatlanságát minden lehető módon és alkalommal"
helyesbítsék, azaz készítsenek a régi helyett új, minden adatot feltüntető cédulákat.46
46
Ezt már a könyvtárbizottság 1900. januári ülésén kijelentette. Az idézeteket 1. F. Z.: Jelentés
a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Könyvtár helycímtárának (általános leltárának)
elkészítése tárgyában. Bp., 1914. 3—4. 1.
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Egyes nagyobb gyűjteményeket tervszerűen rekatalogizáltak. Ilyenek voltak az
országgyűlési nyomtatványok, a Tauchnitz, Teubner sorozatok, az Olcsó Könyvtár
stb. Hómant megbízták az egész katalógus revíziójával, s ő megkezdte a munkát a
különböző jelzet alatt felvett azonos művek egyesítésével. A betűrendben még az a
betűn sem jutott túl. Általában a Ferenczi által kívánatosnak tartott helyesbítés rendszerint csak akkor történt, amikor valami okból kézbe vettek egy-egy cédulát. Ezért
még ma is találnak a látogatók olyan címfelvételeket, amelyek a szerző keresztnevének csak az első betűjét tüntetik fel, ahol elmaradt a nyomda, a lapszám jelölése, több
kötetes műveknél az egyes kötetek tartalmának részletezése.
A leíró katalógus általában jónak volt nevezhető, utalóhálózata bőségesnek.
Meg tudott volna felelni annak afeladatnak, hogy híven tájékoztasson az állományról.
Ezt a szerepét mégsem töltötte be, mert az olvasók többsége elől elzárták, sokan nem
is tudtak a létéről. Egy, a Jogtudományi Közlönyben megjelent bírálat szerint az
Egyetemi Könyvtár legnagyobb hátránya „az állandóan vezetett rendszeres katalógus
hiánya, minek folytán a meglevő könyvanyagot is a lehető legnehezebb feltalálni."47
A diákoknak és más olvasóknak a jelzet nélküli kérőlapokat a raktárosoknak kellett
átadni, akik — több olvasó panasza szerint — néha a katalógusban való keresés nélkül ráfogták egy-egy könyvre, hogy „nincs meg".
Mindenesetre érthető, hogy a rögzítés nélkül egymás mellé helyezett lapokból
álló címjegyzékben a keresést csak egyetemi tanároknak, ismert kutatóknak engedték
meg. Ellenkező esetben a cédulákat összekeverték volna s egy sereg könyvet egy időre
megtalálhatatlanná tettek volna, mint ahogy ez meg is történt a húszas évek elején,
amikor mindenki szabadon használhatta a katalógust.
A SZAKKATALÓGUS

A szakkatalógus általánosságban nem kapott kritikát ebben a korszakban, de a
nyomtatásban kiadott olvasótermi címjegyzék szakbeosztásáról — mint már említettem — Szabó Ervin és Madzsar József lesújtó véleményt mondott. Pedig ez jobb,
mint az általános szakrend, tagoltabb annál, egyes szakjait alszakokra bontja, így
az egyetemes történelmet (Ga) tizenegy alszakra; a diplomatikát, heraldikát, geneológiát, numizmatikát, az osztrák, német, angol stb. történelmet egymástól különválasztja. Ugyancsak külön csoportban sorolja fel az egyes nyelvekre vonatkozó nyelvészeti
és irodalomtörténeti munkákat, szótárakat.
Szabó téved, amikor azt állítja, hogy a szakrendszer „a művészetet az irodalomtörténettel, földrajzzal (!) és történettel (!) házasítja össze." Viszont tökéletesen igaza
van, amikor helyteleníti, hogy „a misztériumok, jövendölések, mágia a fizikával, asztronómiával és kémiával egy szakot alkotnak, az ipar, kereskedés, közlekedés az
államtudományok közt szerepelnek, a mezei gazdaság, bányászat, borászat, vadászat
pedig a matematika és természettudományok közt, mint a technológia alszakjai stb." 48
Madzsar az orvosi szakokról többek közt a következőket állapította meg: „A gyógyászat speciális szakmái közül csak a következők vannak felsorolva: sebészet, szemészet, szülészet, fogászat és elmekórtan. Nem találom tehát a gyermekgyógyászatot,
nőgyógyászatot, a bőr-, nemi-, fül-, gége- stb. betegségeket..."49
Ha Szabó és Madzsar nem is általánosít, kritikájuk helytálló a teljes szakkatalógusra is, annál inkább, mert ott kb. negyvenszer annyi könyv volt ugyanolyan kevés,
47
48
49
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sőt még kevesebb szakba begyömöszölve. A hibákat különben maga az igazgató is
elismerte: „Ugyanis — írta 1914-ben — az Egyetemi Könyvtár szakkatalógusa nemcsak a mai kor tudományos követelményeinek nem felel meg, de már elkészültekor,
1875-ben sem volt a tudományos kutatás céljainak előmozdítására való. A szakok
terjedelme és beosztása aránytalan... szakrendszerünk főhibája az egyes tudományszakoknak megfelelő elosztás nélkül egy szakba való összehalmozása." Példákat is mond,
s ezek többnyire Szabó Ervin bírálatával egyeznek meg: „Az Ed szakban minden logika nélkül együtt kezeltetnek a technológia, géptan, építészet, vízszabályozás, bányászat, mezei gazdaság, borászat, vadászat, szakácsság!... Még nevezetesebb hogy az Eb
szak, amelybe a fizika, csillagászat és kémia tartoznak, magában foglalja az alchimia,
mágia, boszorkányság, jóslatok címen az okkultista könyvek nagy tömegét, míg más
részük újabban a történeti (Ga), etnográfiai (Ge) szakba osztatott be." 50
Ennek a könyvtárvezetői megállapításnak logikus és szükségszerű következménye egy új rendszer kidolgozása lett volna. Ehelyett Ferenczi megelégedett annak
a kinyilvánításával, hogy „az egész szakrendszer revideálandó és megújítandó lesz,
mihelyt helyet nyerünk a munkálat elvégzésére",51 azaz mihelyt meglesz az új épület.
Ebben szerepet játszott az a helytelen szemlélet, amely a szakrendszer megváltoztatását csak a könyvek raktári elhelyezésének megváltoztatásával egyidőben tudta elképzelni, de az is, hogy a tudós igazgató nem ismerte fel, vagy nem ismerte el a szakkatalógus tulajdonképpeni célját.
„Aki tudománnyal akar foglalkozni — írta az 1902. esztendőről szóló jelentésében — szakja irodalmát ugyanis máshonnan, másképpen kell összeállítani, s a könyvtárba csak azért megy, hogy megtudja, mi van belőle... Az, aki maga nem tudja a könyvtárban, mit kell keresnie, hanem ezt a könyvtártól kívánja megkérdezni, az lehetetlen
feladatot kíván. Ezen segíteni, a közönséget szakszerű felvilágosítással ellátni csak egy
mód volna megközelítőleg, az, ha minden tudományszakra külön-külön hivatalnok
állna a közönség rendelkezésére."52 Ha ez a megállapítás igaz lenne, a szakkatalógusok
teljesen feleslegesek lennének a könyvtárakban.
A második magyar könyvtártan szerzője több szakrendszert ismertet — többek
közt Dewey első 3 számjegyes rendszerét — de egyetlen olyant sem, amelyik rugalmas
volna, amelyik lehetővé tenné egészen kis szakok létesítését. Ha új szakrendszert állított volna fel az Egyetemi Könyvtárban, akkor az irodalomtörténetet, a Gc szakot
feltehetően felosztotta volna magyar, angol, francia stb. irodalomtörténetre, de olyan
részletezést elképzelhetetlennek tartott, amely különválasztja az egyes nemzetek irodalomtörténetén belül a különböző korszakokról, irodalmi irányokról, műfajokról
szóló munkákat, hogy így az az olvasó, aki a kurucköltészetről vagy a német romantikus drámákról keres irodalmat, az öt percen belül meg is találja ezt.
Egy újítás mégis történt, az olvasóteremben megváltoztatták az orvosi könyvek
szakozását. Ez volt az egyetlen tudományág 1947-ig, ahol a raktári és olvasótermi szak
különbözött egymástól.
A nyolc régi szak közül a „hasonszervi orvostan" mint teljesen felesleges megszűnt, az állatorvosi változatlan maradt, a többi hatot pedig tizenöt új alszakra bontották, így — Madzsar kritikájának hatása alatt — külön csoportba került a gyermekorvostan, a szülészet és nőgyógyászat, a bőr- és bujakórtan, a fül-, orr-, torok- és
gégeorvostan stb.
50
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A jó szakkatalógus hiányán azzal próbáltak valamit enyhíteni, hogy az évi gyarapodási jegyzékekből 5 példányt az olvasóterem részére szakonkint kötöttek egybe.
Az egyik őrben, Kudora Károlyban fogant meg az az ötlet, hogy az 1875—1906.
évi gyarapodási jegyzékek alapján „tárgyi, azaz tudományos címszók szerinti" listát
készít. Ennek kidolgozására 1906-ban felmentést kért egyéb könyvtári teendői alól.
A könyvtárbizottság elvileg helyesnek találta elgondolását, de a döntést elodázta
1908-ra, ekkor egy évi szabadságot adott neki két részletben.
Kudora végül csak a jog- és államtudományi irodalom tárgyszavak — vagy mint
ő nevezte műszavak — szerint rendezett könyvészetet készítette el, és adta ki 1910-ben
Jogi könyvtár címmel. Ebben nemcsak a könyveket sorolta fel, hanem az 1867 óta
megjelent folyóiratcikkeket is. Olyan segédeszközt akart a joghallgatók és az egyes
jogi problémákkal foglalkozók kezébe adni, amelynek rendszere,, minden előismeret nélkül" könnyű eligazodást nyújt. Tárgyszavait ügyesen választotta meg, alkalmazkodott a laikusok gondolkozásához. Rendszere új volt, hasonló bibliográfia még
nem jelent meg, csak Szinnyei használta történelmi repertóriumának egyes szakjain
belül vezérszónak a tárgyszavakat.
HELYRAJZI KATALÓGUS

A könyvtár 1876-ban, az új épületbe költözés után elkezdett egy helyrajzi katalógust, de készítését 1878-ban abbahagyták, s azóta a már meglevő cédulák is elkallódtak. Csupán a ritkaságokról, vagyis a kéziratokról, ősnyomtatványokról, régi magyar
könyvekről, hungarikákról állítottak fel raktárkatalógust, akkori elnevezéssel helycímtárt.
A könyvtárbizottság már 1900-ban „sürgető szükség"-nek minősítette a helyrajzi
katalógus készítését, de e téren nem történt semmi. A képviselőház 1911. december
21-i ülésén Sághy Gyula képviselő állapította meg, hogy hiányzik az általános leltár
s ezért „a drága könyvek és iratok elkallódásnak vannak kitéve. Ez ellen ma a könyvtári személyzet megbízhatósága ad bizonyos garanciát, de ez nem intézményes garancia." A leltár költségbe fog kerülni, de ha fukarkodnak, az „sokkal nagyobb értékek
veszendőbe menését" kockáztatja.53
Valószínűleg Sághy felszólalásának hatására sürgette újra a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a leltár készítését 93 935/1911 számú számvevőségi utasításban.
Ugyanis a raktári és leltári számok különbözősége miatt enélkül egy állományrevíziót csak úgy lehetett volna megejteni, ha a betűrendbe osztott szakkatalógus céduláit
számsorrendbe rakják át.
Ferenczi erre az utasításra nyomtatásban válaszolt. Előadta, hogy van betűrendes szakcímtár. A helykatalógus is fontos, de ennek „semmi tudományos, semmi bibliográfiai, semmi a könyvtár használatát előmozdító célja nincsen, egyetlen haszna
a könyvtári revízió alkalmából mutatkozik." Az Egyetemi Könyvtár nem vállalkozhat az elkészítésére, mert egyre nő az évi gyarapodás, az olvasók és kölcsönzők száma,
valamint a szorosan vett igazgatási és irodai munka. így a meglevő személyzet a rendes munkaidő alatt nem tud rá időt szakítani.
Ferenczi számítása szerint a teljes helycímtár elkészítése kb. 40 000 koronába
kerülne. Erre nincs pénz, de ha a magas kormány ezt az összeget engedélyezné, akkor
ez „jelenleg inkább arra volna fordítandó, hogy a könyvtár lényeges hiányain segítsünk, amelyek kivált oly nagy terjedelmű forrásmunkákban mutatkoznak, melyek a
tudományos kutatás főeszközei s úgyszólván első kiindulásai."54
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Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. 13. köt. 1912
A 46. jegyzetben idézett mű. Idézetek a 10—11. és 18. l.-on.

Az egyetem tanácsa ezt a választ nem fogadta el, és a 4632/1913—14. számú rektori átirat elrendelte a helyrajzi katalógus készítésének haladéktalan elkezdését. A munkát azonban és vele a vita folytatását elvágta a világháború kitörése. Sok tisztviselőt
hívtak be katonának, az otthon maradtak a beszerzést, katalogizálást, olvasószolgálatot is csak nehezen tudták ellátni. Az 1918. március 13-i könyvtárbizottsági ülésen
ugyan mégegyszer szóba került az ügy, Ferenczi javaslatára azonban a könyvtár új
elhelyezéséig végleg levették a napirendről.
EGYÉB KATALÓGUSOK
Az új szerzemények szakosított, névmutatóval ellátott jegyzékét a könyvtár 1877
óta minden esztendőben kiadta. A századforduló után folytatódott ez a gyakorlat. Az
utolsó kötet, amely összevontan három évnek, 1914—16-nak a gyarapodását közölte,
a háború miatt csak késve került ki a sajtó alól, 1921-ben.
Felmerült az az óhaj, hogy nyomtatásban adják ki az egész leíró katalógust,
vagy ha ezt nem lehet, legalább a kinyomatott gyarapodási jegyzékek tízéves kumulációját. Ferenczi erre a kívánságra az 1902. évi jelentésben válaszolt. Az összesítő
kötetre fordítandó tekintélyes összeg semmiképp sem állna arányban a várható haszonnal. Bárki egy óra alatt átnézheti a szakosított jegyzékek 20—25 kötetéből az őt
érdeklő részt. Ha erre ennyi időt sem tud fordítani, akkor „nem lehet tudományos
célja."55
A kézirattár katalógusának kinyomatása 1881-ben kezdődött, a további kötetek
nagy késéssel, 1889-ben és 1897-ben jelentek meg.56 A Kaprinay kollekciót feltáró
kötetre további tíz évig kellett várni, Dedek ezt csak 1907-ben adta sajtó alá. Három
évvel később azután Tetzel munkájaként kikerült a sajtó alól a személyek, helynevek
mutatóját és a kronologikus indexet tartalmazó utolsó kötet is.57
Ugyancsak nyomtatásban jelent meg 1902-ben a folyóiratok, 1906-ban az olvasóterem és 1912-ben a segéd könyvtár katalógusa.
Az ősnyomtatványokról egy leíró és egy időrendi katalógus készült, az utóbbi
volt a részletesebb, mert feltüntette betűhíven az első sorokat, a kolofont, kollacionolást adott, utalást az egyes művekre vonatkozó bibliográfiákra, katalógusokra és
közölte a posszesszoroknévsorát. 1907-ben Ferenczi szerette volna ezt is kinyomtatni,
de a minisztérium nem engedélyezte a szükséges költségeket.58
A Shakespeare-könyvtár az 1910-es évek elején felállított különgyűjtemény volt,
a nagy drámaíró művein kívül tartalmazta a rá vonatkozó irodalmat is. Katalógusát
Czeke Marianne állította össze; 1917-ben nyomdába is küldték, de a háborús nehézségek mialt csak 1920-ban fejezték be kinyomatását.
Ferenczi az 1912—13. évi jelentésében egy új kezdeményezésről számolt be: „A
tudományos irodalom hatalmas fellendülése következtében a könyvtárak használata
a speciális kutatás részére egyes kisebb szakok önálló bibliográfiai feldolgozása nélkül
igen nehézkessé vált. Szükségesnek vélem ezért, hogy az Egyetemi Könyvtár anyaga
ily speciál-bibliográfiákban feldolgoztassék,"59
Az első ilyen összeállítás — Pasteiner Iván munkája — Adalékok a magyar főiskolai oktatás bibliográfiájához címmel az 1912—13. évi gyarapodási jegyzék függelé55
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kében jelent meg. Utána a szótárakat akarta az igazgató feldolgoztatni. Egy, 1919.
szeptemberében készült kimutatás szerint valóban megkezdték a„a szótári anyag revízióját és bibliográfiai feldolgozását nyomtatás alá", de sohasem fejezték be, s az egész
elgondolás később feledésbe merült.
AZ OLVASÓTEREM OLVASÓI

Az olvasóterem forgalma számszerűen a következőképp alakult
év
olvasók száma
olvasott művek

1899

1903

1908

1913

1916

49 034
53 468

60 629
65 025

81651
91218

93 263
100 026

12 299
23 763

Korrekcióképp meg kell jegyeznem, hogy egy olvasó egyszerre csak egy kötetet,
kérhetett, kettőt akkor, ha az első használatához szótár, atlasz vagy más hasonló
jellegű mű volt szükséges. Ezért olyan kevés az olvasott művek száma az olvasókhoz
viszonyítva. Ha valaki a kapott könyvet visszaadta, és új kérőlapon újat kért, akkor
ez a statisztikában két olvasót jelentett. A valóságban tehát az olvasók száma valamivel, feltehetően 15—20%-kal kisebb, mint amit az adatokban találunk.
1915-ben feltűnő változást észlelhetünk, ebben az esztendőben 26 199 olvasó
már 37 369 kötetet használt, s ez az arány a későbbi években még inkább a használt
kötetek javára tolódik el. Ebből arra kell következtetni — írásos feljegyzést, aktát
ugyanis nem találtam — hogy ettől kezdve a látogatók már több kötetet kérhettek és
kaphattak egyszerre, tehát az ügyviteli szabályzat ide vonatkozó, a kutatást megnehezítő rendelkezését megváltoztatták.
Az olvasóterembe beiratkozottak foglalkozást tekintve a következőképp oszlanak
meg:
jogász, jogszigorló
orvostanhallg. szigorló orvos
bölcsész
gyógyszerész hallgató
hittudományi hallgató
műegyetemi hallgató
középiskolás
más főiskolák hallgatói
ügyvédjelölt
tanárjelölt
magánzó, háztartásbeli
hivatalnok
író, hírlapíró
tanár, tanító
ügyvéd
orvos
mérnök
egyéb
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1899

1903

1908

1913

1916

1310
213
473
10
7
242
56
31
190
42
3
107
21
53
12
10
7
19

1688
305
858
2
8
184
23
20
161
26
3
81
12
28
11
10
15
14

1240
456
692
5
8
121
20
16
171
35
4
56
8
28
3
—
19
14

1484
999
672
11
6
128
34
7
206
18
3
89
8
74
69
12
19
23

239
282
354
2
13
54
18
20
28
3
15
101
1
65
13
12
5
23

2806

3449

2896

3862

1248

Az olvasóterembe iratkozottak foglalkozás szerinti megoszlása
1899
Egyetemi hallgató
Műegyetemi hallgató
Más főiskola hallgatója
Ügyvéd, ügyvédjelölt
Tanár, tanárjelölt, tanító
Középiskolás
Hivatalnok
Egyéb
Összesen

1903

1913

1908

1916

olvasó

%

olvasó

%

olvasó

%

olvasó

%

olvasó

%

2013
242
31
202
95
56
107
63
2809

71,9
8,7

2861
184
20
172
54
23
81
54
3449

82,9
5,3
0,5
5,3
1,6
0,5
2,3
1,6
100

2401
121
16
174
63
20
56
45
2896

82,8
4,2
0,6
6,0
2,2
0,7
1,9
1,6
100

3172
128
7
275
92
34
89
65
3862

82,2
3,3
0,2
7,1
2,3
0,9
2,3
1,7
100

890
54
20
41
68
18
101
56
1248

71,2
4,3
1,6
3,3
5,5
1,5
8,1
4,5
100

U

7,2
3,4
2,0
3,8
1,9
100

Az egyéb rovatban lelkészek, katonatisztek, művészek, vegyészek, műiparosok,
gazdászok, építészek, gyógyszerészek, erdészek szerepelnek. Munkás egy sincs, földbirtokos sem.
Az egyes csoportokat összevonja és százalékos arányukat is feltünteti a 71. lapon
közölt táblázat:
A statisztikából kitűnik, hogy az olvasóterembe túlnyomóan tudományegyetemi
hallgatók (71—82%) iratkoztak be. A tényleges használat még ennél is nagyobb arányú
feltehetően eléri a 85—90%-ot, mert egy-egy hallgató évente sokkal többször kereste
fel az olvasótermet, mint például egy ügyvéd, tanár vagy hivatalnok.
Érdekes jelenség, hogy a műszaki egyetem könyvtárának új, modern, tágas Budafoki úti olvasótermének 1909-ben történt elkészülte után sem csökkent a műegyetemi
hallgatók száma, sőt valamivel emelkedett és a Műegyetemre beiratkozottak ötöde
körül mozgott (hallgatók száma 1912—13-ban: 2131, 1913—14-ben: 2461.). Ez arra
enged következtetni, hogy az Egyetemi Könyvtár olvasótermében nem lehettek olyan
siralmas állapotok, amikre a panaszokból következtetni lehet, máskülönben nem
kereste volna fel annyi diák a budai társegyetemről.
Az olvasóteremben használt művek száma és szakmegoszlása:
A:
B:
C:
D:
E:
E:
G:

teológia
jogtudomány
államtudomány
orvostudomány
term, tud., technika
filozófia, esztétika, pedagógia
történelem, irodalom- és művészettörténet, földrajz
H: nyelvészet, szépirodalom
J: vegyes

1899

1903

1908

1913

1916

114
23 426
5 459
4 876
3 507
1426

99
24 332
7 391
7 086
6 303
2 199

415
23 293
10 396
11911
10 322
5 473

1449
20 154
11887
12 648
12 367
4 577

2 060
4 076
868
3 662
2 467
1456

5 249
5 138
4 268
53 463

6 815
8 355
2 445
65 025

10 368 12 360 3 326
11975 13 129 4 846
7 065 11455 2 191
91218 100 027 24 952

A látogatók igen nagy része, a korszak elején több, mint a fele jogász (hallgató,
szigorló és ügyvéd együtt), 1899-ben 54% (1512 fő), 1903-ban 53,9% (1860) és csak
lassan csökkent 1908-ban 48,8%-ra (1414), 1913-ban 45,6%-ra (1729), majd a háború
alatt a negyedénél is kevesebbre, 22,4 %-ra (280). Ennek megfelelően az általuk leginkább keresett jogi- és államtudományi szakok használati aránya igen magas, 1899-ben
28 885 kötet, vagyis 58,8%, 1903-ban 31 723 kötet (50,6%). Ettől kezdve számszerűen
ugyah azonos szinten marad (1908: 33 689 kötet, 1913: 32 041 kötet), de százalékosan
erősebben csökken, mint a jogászok aránya (1908:39,8%, 1913:36,2%). (Aszázalékok
számításánál a vegyes (J) szakba tartozó könyveket nem vettem figyelembe.) A változás nagyjából azonos az egyetemre beiratkozott jogászok számával. Ez a vizsgált
öt évben a következő: 3849, 4006, 3726, 3488, 1261.
Az orvostanhallgatók száma eleinte igen alacsony, de később az 1899-i 7,9%-ról
(223 fő) 1913-ig fokozatosan 26,2%-ra nő (1011 fő), s az általuk használt orvosi munkák száma 9,7%-ról (4876) 14,3%-ra (12 648 mű). Ez a növekedés majdnem pontosan
ugyanolyan arányú, mint az egyetemre beiratkozottak számáé: 1899-ben 579,1913-ban
pedig 3046.
Százalékosan a bölcsészhallgatók közül váltottak a legtöbben olvasójegyet, 1899ben 880 közül 473-an (53,7%), 1903-ban 1573 közül 858-an (55,7%), 1908-ban 1224
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közül 692-en (56,5%) és 1913-ban 1151 közül 672-en (58,4%). Ez az arány csak a háború idején csökkent le, amikor 964 bölcsész közül csak 354 (36,4%) rendelkezett látogatójeggyel. Érdeklődési körük megoszlott az E, F, G, H szakok közt, de a további
következtetés már nehézségekbe ütközik, mert például a műegyetemi hallgatóknak
is főleg E szakba tartozó könyvekre volt szükségük.
Teológus látogató mindig kevés akadt, arányuk 0,4% körül mozgott. Feltűnő»
hogy a világháború alatt mennyire felugrott a teológiai szakba tartozó könyvek használata, 2060 kötettel elérte a 16,4%-ot.
Az olvasóterem 1912. szeptember végéig délelőtt 9—12-ig, délután pedig 3—8-ig
volt nyitva; szombat délután és hétfőn, valamint a két nyári hónap alatt mindig bezárták. 1905-ben a szünnapot hétfőről vasárnapra tették át. Eredetileg 102 ülőhely volt
benne, ezt Ferenczi idején 124-re szaporították.
Az összforgalom 1900—1907 közt elég egyenletesen alakult, évi 50—60 000 látogatóval, 1908-tól pedig 90 000-rel. Az egyes hónapok forgalma nagy eltérést mutat,
a legkevesebben mindig júniusban jöttek, a legtöbben november és március közt.
A havi maximum a minimumnak átlag öt-hatszorosa, de 1911-ben több, mint tízszerese. (Június: 1341, február: 14 195 olvasó)
A statisztikát külön vezették a délelőtti és külön a délutáni forgalomról. A délelőtti olvasók száma 1899-ben a forgalmasabb napokon valamivel meghaladta a férőhelyek számát. Tekintve, hogy az „egy olvasónak egy könyv jár" elv miatt ez a szám
nagyobb a statisztikában, mint a valóságban, és tekintettel arra, hogy nem minden
olvasó jött nyitáskor és maradt zárásig, ez a forgalom telítettséget jelentett, de nem
zsúfoltságot, nem kellett várni arra, hogy megürüljön egy-egy hely. 1900-ra már emelkedett a forgalom, februárban többször elérte a látogatók száma a 140-et, novemberben a 150-et, december 13-án pedig a 195-öt. A következő év novemberében 17 nap
volt 160 vagy ennél több olvasó, 1902. október 17-én pedig 230!
A délutáni látogatottság hasonló arányban emelkedett, az olvasók maximális
száma 1899-ben 185, 1900-ban 220, 1901-ben 260! Ezek a számok azt jelentik, hogy
a panaszoknak, bírálatoknak igazuk van, hogy bizony sokszor kellett várni a megüresedő helyekre.
1909-től újabb emelkedést tapasztalhatunk, a délelőtti „csúcs" elérte az 506, a délutáni a 603 főt.
Új olvasóterem hiányában az olvasási időt kellett volna növelni a vasárnapi
szünnap és a déli szünet megszüntetésével. Az utóbbira 1912-ben sor került, a zsúfoltságon azonban — bármennyire is szükséges intézkedés volt —• nem segített. 12—3 óra
közt is egészen megtelt a terem, a téli hónapokban a forgalom szinte valószínűtlen
magasságba emelkedett. 1912 decemberében csak két nap maradt 750 alatt az olvasók száma, a havi összesítés 19 468 látogatót számolt össze, és majdnem pontosan
ugyanennyit 1913 novemberében és decemberében is. 60
Ha a 750 olvasó helyett a korábban említett korrekció figyelembe vételével csak
550-et számolunk, és ha feltételezzük, hogy reggel 9-től este 8-ig minden hely foglalt
— e feltételezés nem járhat messze a valóságtól! — akkor eredményül azt kapjuk, hogy
az olvasók átlagosan harmadfél óránál valamivel kevesebb időt töltöttek az olvasóteremben.
A zsúfoltság miatt 1912-ben a József körút 70-ben joghallgatók számára egy
„tankönyvekkel bőven ellátott" olvasószobát rendeztek be. Erre a kari olvasóra hiányoznak az adatok, s így nem ismerjük a forgalmi statisztikát, nyitvatartási időt, a
kezelőszemélyzetet, nem tudjuk, hogy mit jelent a tankönyvekkel való „bő ellátás'\
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Az évi jelentés csak annyit mond, hogy látogatók hiányában egy év múlva be kellett
zárni. Érdekes lenne tudni, hogy miért nem szerették, miért nem jártak oda a jogászok.
A KÖLCSÖNZŐ, A KUTATÓSZOBA ÉS A RITKASÁGTÁR FORGALMA

A kölcsönzők és a kölcsönvett művek száma:
1899
1903
1908

1913

1916

kölcsönzők
4 596
6 343
3 814
8 342
4 394
kölcsönvett művek
13 907
16 196
8 099
19 429
11362
A forgalom — nem tudni miért — 1905 és 1908 közt lényegesen megcsappant.
A legkevesebb könyvet 1906-ban vitték el, ennek az évnek a forgalma (2635 kölcsönző
és 6555 mű) az 1903 esztendeinek csupán a fele.
A kölcsönzők és a kivett művek száma közti nagy külöbség mutatja, hogy a forgalomnak legalább a fele az oktatószemélyzetre, felnőtt kutatókra esik, mert a diákok
indexletét mellett is csak egy művet kaphattak egyszerre.
A művek szakok szerinti megoszlását az évi jelentés csak 1899-ben tüntette fel.
Ez a következő volt: A: 749, B: 1339, C: 470, D : 421, E: 277, F: 667, G : 3734, H :
3198, J: 849, ősnyomtatvány: 244, folyóirat: 1656, kézirat: 151, vegyes: 152.
A tételek sok tekintetben érthetetlenek. A könyvtár indokolt esetben adott kölcsön vidékre, sőt a fővárosban is egyetemi tanároknak kéziratokat, régi nyomtatványokat, de ezeket a ritkaságok használati naplójába mindig beírták. Ez a napló 1899ben összesen 127 mű használatáról számol be, s ebben a számban bennfoglaltatik
a helybeli használat is. Hogy lehet ezt összeegyeztetni 244 ősnyomtatvány és 151 kézirat kölcsönzésével? A vegyes rovat valószínűleg külföldi disszertációkat, aprónyomtatványokatjelent.
A folyóiratok, kéziratok leszámításával a kölcsönzőknek majdnem pontosan kétharmada (64%) G és H szakba tartozó könyvet vitt el, s ez azt bizonyítja, hogy többségük történész, irodalomtörténész, nyelvész. A kölcsönkért jog- és államtudományi
munkák aránya 17%, a teológiaiaké 7, az orvosiaké 4%.
A szabályzat szerint „tanácsi engedéllyel" a professzorokon kívül mások is kaphattak engedélyt pénzbiztosíték nélkül való kölcsönzésre. Ferenczi ezt a biztosíték
nélkül való kölcsönzést saját elhatározásából kiterjesztette a kinevezett állami tisztviselőkre, kiindulva abból, hogy állásuk, amelyet csak fegyelmi úton lehetett megszüntetni, elegendő garanciát nyújt kötelezettségeik teljesítésére.
Diákoknál ragaszkodtak a pénzbiztosítékhoz vagy indexletételhez. Csodálkozni
kell Ferenczin, aki egy hírlapi vita során büszkén állapította meg az indexnek biztosítékként való elfogadásáról: „Ennél szabadabb elvű eljárás nincs sehol, s ezt a szabályzatot éppen az én időmben csináltuk."61
Német egyetemi könyvtárak már ekkor kölcsönöztek egyetemük hallgatóinak
úgy, hogy a pontatlan, késedelmes kölcsönzők indexét a kvesztúra nem zárta le, tehát
a mulasztók félévet vesztettek. Ez a szabályozás némi adminisztrációs többletet jelentett, de egy másik lehetőség, kinevezett közalkalmazottak jótállásának elfogadása,
még ennyi hátránnyal sem járt volna, s bizonnyal szabadelvűbb volt, mint a Ferenczi
által életbeléptetett szabályzat. Gondoljunk arra is, hogy a diákok az index-letét előnyétől éppen abban az időben voltak megfosztva, amikor a legnagyobb szükség volt
a könyvekre, vagyis a vizsgaidőszakokban.
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Ferenczi: Az egyetemi könyvtár. = Pesti Napló. 1906. okt. 17. 12, 1.

A professzorok és az ismert nevű kutatók az egyik hivatali helyiségben (valószínűleg az I. emeleti kerekszobában) kaptak asztalt, ahol dolgozhattak, s ahová a raktárból egyszerre több könyvet is behozathattak. Az igazgató — indokolt esetben —
«gy-egy komolyabb felkészültségű fiatalnak, doktori értekezését író hallgatónak is
adott itt helyet.
A tanárszoba forgalmát a statisztikák a folyóiratteremével együtt tüntetik fel:

»olvasó
olvasott mű

1899

1903

1908

1913

1916

2555
7534

2521
4726

3572
6560

4556
9580

3166
9434

Az évi jelentések 1903-ig elárulják azt is, hogy a használt könyvek milyen szakhoz
tartoznak. Az egyes szakok közti megoszlás elég egyenletes, de évenkint erősen változó, s így a használók személyére nehéz következtetni. A művek többsége folyóirat
1903-ban 4726-ból 3319.62
A kéziratok és a régi nyomtatványok használói közt számszerűen az irodalomtörténészek és a nyelvészek alkottak többséget. Alexics György, Alszeghy Zsolt, Bajza
József, Bleyer Jakab, Czobel Ernő, Császár Elemér, Eckhardt Sándor, Gragger Róbert
Katona Lajos, Melich János, Pintér Jenő, Vargha Dámján, Vértesy Jenő és társaik
többnyire 1711 előtti magyar könyveket olvastak. Acsády Ignác, Angyal Dávid,
Békefi Rémig, Domanovszky Sándor, Fejérpataky László, Szekfű Gyula, Veress
Endre és a többi történetíró a Pray, Hevenessi és Kapri nay gyűjtemény mellett okleveleket, historia-domusokat és egyéb írott forrásokat kerestek.
Egyéb tudományágak tudósai ritkábban fordultak meg itt, de a használati naplóban megtaláljuk egy-egy klimatológus (Réthly Antal), földrajztudós (Princz Gyula),
művészettörténész (Pasteiner Gyula), botanikus (Rapaics Raymond) aláírását; felfedezhetjük Kodálynak, Baumgarten Ferencnek, a Baumgarten-díj alapítójának a
nevét is. Az írók közül említsük meg Hevesi Andrást, Kuncz Aladárt, és Szabó Dezsőt, bár az utolsónak felsorolt akkor még nyelvész és irodalomtörténész volt.
Az Isten rabjai első kiadásának könyvtári példányán a következő sorokat olvashatjuk: „A budapesti egyetemi könyvtárnak némi viszonzásul azon szívességéért,
hogy e könyv megírására szükséges történelmi könyveket kölcsönadta nekem. 1908.
IV. 26. Gárdonyi Géza."
A KÖNYVTÁRAK KÖZTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A könyvtárak együttműködése, közös akciói, szerzeményezésük egybehangolása
terén ebben a korszakban édeskevés történt. Olyasféle egyezményekre sincs példa,
amilyent Ferenczi régi és új intézménye, a kolozsvári és a budapesti egyetemi könyvtár
kötött a kettőspéldányok cseréjére 1907-ben. Ennek keretében például 1912-ben 29
duplumanyagot tartalmazó ládát kapott Kolozsvár.
Duplumokat időnkint, de nem rendszeresen, a legkülönfélébb intézmények kaptak, így 1900-ban a pesti Szent Imre Kollégium és az aucklandi (Új-Zéland) Free
Public Library, 1904-ben a bécsi Theresianum könyvtára, 1913-ban az Országos
Levéltár és a fribourgí Hungária elnevezésű diákegylet. A debreceni és a pozsonyi
•egyetem alapítása után ezeknek biztosított előjogot kettőspéldányaira az Egyetemi
Könyvtár.
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A központi és a tanszéki könyvtárakat jóformán semmi sem kapcsolta össze.
A könyvtárbizottság egyetlen alkalommal foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ennek
megoldását is az új épülettel kötötte össze. Csak ennek elkészülte után lehet kiépíteni
szerves kapcsolatot — állapították meg az 1906. december 5-i ülésen — mégpedig
úgy, hogy a szemináriumok, tanszékek a központi könyvtárépületben kaphatnák meg
helyiségeiket. Ez a megállapítás nemcsak azt bizonyítja, hogy a korszerű egyetemi
könyvtárhálózatról nem volt fogalmuk, hanem azt is, hogy a tanszéki könyvtárak
különleges feladatairól sem, mert helyileg el akarták szakítani a tanszékektől.
A könyvtárközi kölcsönzés terén az Egyetemi Könyvtár már a XIX. század utolsó
negyedében példamutatóan igyekezett segíteni a fővárostól távol élők könyvszükségletén. Szilágyi Sándor igazgató mindent megtett ennek fokozása érdekében.63 A XX.
században folytatódott ez a tevékenység: vidéki könyvtárak, múzeumok, főiskolák,
gimnáziumok, tanítóképzők, tanfelügyelőségek, hatóságok, plébániák nagy számban
küldték el könyvkérő leveleiket, s ezeket többnyire ki is elégítette az Egyetemi Könyvtár. Az 1907. évi jelentésnek az a megállapítása, hogy a belföldi könyvtárak és iskolák
kb. 50%-a veszi igénybe a „könyvkölcsönzés kedvezményeit", ugyan kissé túlzott,
a mondat második felének igazságát viszont el kell ismernünk: „az eziránti megkeresések előzékeny és gyors elintézésével az Egyetemi Könyvtár kulturális missziójának
fontos részét tölti be." 64
Az állítást a statisztika igazolja. Az 1910/11. tanévben az Egyetemi Könyvtár
17 budapesti, 119 vidéki és 20 külföldi intézménynek küldött könyveket, a többségnek
nem is egyszer. Ugyanekkor saját olvasói részére 11 helybeli, 17 vidéki és 22 külföldi
könyvtárhoz, levéltárhoz intézett könyvkérő levelet.
A forgalmat emelte volna, ha a könyvtár megkapja a kölcsönzésre az általa többször (1905, 1907) kért portómentességet. Ennek hiányában — költségvetési keretének
alacsony összege miatt — kénytelen volt a postai díjakat az olvasókra, illetve a kölcsönkérő intézményekre áthárítani. Különösen magasak voltak ezek külföldi viszonylatban. Bleyer Jakab javaslatára a könyvtárbizottság 1917. február 1-i ülésén kérte
a minisztériumot, hogy legalább az egyetemi hallgatóknak a szaktanár által pártolt
külföldi kölcsönzéseinek költségét fedezze. A kérés eredménytelen maradt.
Ezekben az években újra felvetődött az a terv, amiről már 1871-ben tárgyaltak,
nevezetesen a nagyobb könyvtárak egyesítése révén egy korszerű nagykönyvtár létesítése megfelelő új épülettel.
1912. január 23-án Balogh Jenő államtitkár elnöklete alatt erről vitatkozott egy
nagyobb értekezlet, amelyen többek közt megjelent Jankovich Béla, a képviselőház
elnöke, Bárczy István polgármester, Frölich Izidor rektor, Kertész K. Róbert építész,
Fejérpataky László, a Széchényi Könyvtár igazgatója és a könyvtárbizottság tagjai.
A többség úgy nyilatkozott, hogy a Széchényi Könyvtárnak, mint muzeális jellegű nemzeti könyvtárnak különleges feladatai vannak, ezért önállónak kell maradnia,,
ellenben a Akadémiai Könyvtárt egyesíteni kell az Egyetemivel. Ezt indokolta az a
körülmény, hogy az Akadémiai Könyvtár 164 000 kötetes állományából a személyzet
példátlanul kis létszáma miatt csupán a fele volt feldolgozva, 92 135 kötet, s az olvasók
száma is alacsony szinten mozgott.
Tárgyaltak arról a helyről is, ahol az összevont intézmény új, korszerű otthont
fog kapni, de megegyezésre nem jutottak. Az értekezlet végén Balogh államtitkár kíje63
Erről 1. Vértesy: Az EK története a kapitalizmus kibontakozása korában. = Az EK Évkönyvei. IV. 1962.156—157.1.
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lentette, gondoskodni fog, hogy érintkezés legyen a könyvtárak közt, s „az eszméket
képviselni fogja". Ennél több eredménye nem is volt az ülésnek.65
1908-ban Ferenczi felterjesztést küldött a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba, hogy külföldi mintára „hazánkban is egyelőre legalább a két egyetem és a
jogakadémiák évi gyarapodásáról egy országos gyarapodási címjegyzék adassék ki
évenkint, mégpedig a budapesti egyetemi könyvtárban, s ennek gyarapodási címjegyzékébe olvasztva bele". 66 A könyvtárbizottság pártolta a tervet, de a felterjesztésnek
így sem lett foganatja, a minisztérium nem válaszolt rá.
Sokkal eredményesebbnek bizonyult egy magánkezdeményezés, amely Kőrösy
Kornél egyetemi magántanár, orvoskari adjunktus nevéhez fűződik. Számos tanulmányajelent meg az anyagcserevizsgálat és az örökléstan kérdéseiről. Ezek írása közben a szükséges folyóiratanyagot néha igen soká kellett keresnie, nem tudta, hogy melyik könyvtárban található, márpedig — mint írta egy értekezletében—„a tudományos
irodalom hozzáférhetősége minden tudományos dolgozásnak nélkülözhetetlen feltétele." Ezt pedig a legjobban egy, a különböző helyekre járó folyóiratokról szóló
közös katalógus segíti elő. Elgondolásának helyességéről meggyőzte Lenhossék Mihályt, az anatómia professzorát. Ketten közösen felkértek 96 intézményt, egyetemi
tanszékeket, kutató intézeteket, hogy jelentsék be az oda járó orvosi, természettudományi és mezőgazdasági periodikákat. A katalógus megjelenése után azt is könnyű
lesz megállapítani, hogy milyen folyóiratok járnak feleslegesen több példányban és
hogy melyikek hiányoznak. Az előbbiek lemondásával megtakarított pénzt az utóbbiak előfizetésére lehet fordítani.67
A felhívásnak nagy sikere lett, összesen 105 könyvtár küldte be adatait, többek
közt az Egyetemi Könyvtár is. A bejelentéseket felhasználva Kőrösy és Lenhossék
1916-ban kiadta A budapesti könyvtárakba és intézetekbe járó természettudományi
orvosi és mezőgazdasági folyóiratok jegyzékét. Ebben 1768 különböző periodika 3542
lelőhelyét közölték, mindegyiknél jelezve azt is, hogy a bejelentő könyvtár állományában melyik évfolyamtól kezdve találhatók.
Kőrösy úgy gondolta, hogy példájukat a jogászok, technikusok, nyelvészek stb.
is követni fogják. Ebből semmi sem lett, a kitűnő kezdeményezésnek a rohamosan
romló viszonyok közt elmaradt a folytatása. A hadviselő országok számának növekedése miatt egyre csökkent a külföldi folyóiratok behozatala, újak megrendelése lehetetlenné vált.
A KÖNYVTÁR A VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN

1914. július 28-án kitört az első világháború. A könyvtár harminc férfi alkalmazottja közül tizenheten vonultak be katonai szolgálatra: Pasteiner Iván, Fitz József
és Grosz Géza tisztek, Czakó Ervin, Szeness Miklós, Simonfi János és Feicht Károly
napidíjasok, Pintér József, Lőrincz Endre, Szabó András, Magyary László, Juhos
Elek, Dekarcsés Károly, Gergely Ferenc, Pataki László raktárosok, Pikier János ruhatáros és Szűcs Endre fűtő. A tizenegy bevonult raktáros közül négyen rokkanttá váltak, Gergely Ferenc eltűnt a Polutonál 1916 szeptemberében vívott ütközetben,
Lőrinczi Endre pedig a harctéren szerzett betegségben meghalt.
A behívottak pótlására két kisegítő szolgát vettek fel, de az olvasószolgálat idejét
személyzethiány miatt így is meg kellett rövidíteni. A nagy olvasótermet 1914 novem65
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bérétől csak délután 3—8-ig látogathatta a közönség. A kölcsönzés, hírlapszoba és a
hivatal 9—2-ig volt nyitva. 1917 őszétől szénhiány miatt zárva tartották a nagy olvasót, a hivatali helyiségekben, folyóiratosztályon harminc fő részére tudtak biztosítani
helyet.
A látogatók száma erős ütemben fogyott. 1914 januárjában 19 773-an keresték fel az olvasótermet, egy évvel később 6661-en, 1916 januárjában már csak 1182-en
és a következő esztendőben ez a szám is leapadt 927-re. A tanári dolgozószobát és a
folyóiratolvasót használók többsége az idősebb, be nem hívott korosztályhoz tartozott, a látogatottság ezért itt kisebb arányban csökkent, az 1913. évi 4556 főről 1916-ig
3166-ra. A kölcsönzők száma viszont a háború utolsó két évében is emelkedett, 1917ben 5167 olvasó 14 501 művet, 1918-ban 5459-en 14 122 művet vittek haza otthoni
használatra.
Lecsökkent a könyvtárközi kölcsönzés is, de — érdekes módon — a külfölddel való forgalom elég intenzív maradt. 1917-ben 56 vidéki, 11 budapesti, továbbá
1 svájci, 2 német és 6 osztrák intézmény kért kölcsön, az Egyetemi Könyvtár kéréseit
viszont 3 budapesti, 11 vidéki, 7 osztrák, 19 német és 1 németalföldi könyvtár teljesítette.
A külföldi könyvbeszerzés nehézzé vált, a háború közepétől kezdve gyakorlatilag
az osztrák, német és svájci anyagra korlátozódott.
Az ilyeténképp kényszerűségből megtakarított összeg egy részén régi hiányokat
igyekeztek pótolni, megvenni azt, ami a kereskedésekben még kapható. Az orvoskar
kérésére főleg kórbonctani és törvényszéki orvostani műveket vásároltak, a beszerzendő anyag listáját Kenyeres Balázs professzor állította össze. A jogi kar óhajára elsőnek Martens hatalmas és a könyvtárban hiányosan meglevő diplomáciai okirattárát
egészítették ki 1195 márka vételárban. A bölcsészeti kar igénylése alapján sok germán
filológiai munkát és Henry Potonié nagy paleontológiáját rendelték meg.68
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyt adott, hogy az átalányból
fennmaradt összeget a könyvtár visszatarthassa a háború végéig. Az volt az elgondolás, hogy akkor ennek felhasználásával fogják pótolni az angol, amerikai, francia stb.
folyóiratoknak és sorozatoknak a háború miatt meg nem érkező köteteit.69 Ez az
összeg 1916/17-ben 40 093 koronát tett ki, és az 1918/19. tanév végéig 61 637 koronára
nőtt. A később bekövetkezett hatalmas méretű inflációnak a lehetőségére nyilván nem
gondoltak, pedig a pénzhígítás már ekkor megkezdődött.
AZ OKTÓBERI FORRADALOM UTÁN

Az októberi forradalom győzelme után az Egyetemi Könyvtár is sietett csatlakozni a Nemzeti Tanácshoz. Dolgozói november 4-én ülést tartottak, s ezen Hóman
Bálint ismertette a „most kezdődő új korszak előkészítés alatt levő szociális tevékenységét." Javaslatára a könyvtár személyzete „szabad szervezetet", azaz szakszervezetet
alakított demokratikus alapon történő érdekvédelmük céljából, és 3 tisztviselőből, 3
altisztből álló bizalmi testületet választott. Az alkalmazottak később 1919. január 15én a Köztisztviselők és Altisztek Országos Kamarája elnevezésű érdekvédelmi szervbe
léptek be.
Az igazgató 1919 utolsó negyedében készített jelentése szerint „a forradalom első
hullámai csak kevéssé érintették a könyvtárat". Jellemző, hogy legfontosabb eseményként azt emelte ki, hogy „elrendeltetett I. Ferenc József király arcképének eltávolítása
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az olvasóteremből, mi meg is történt. Annak helyébe a Szépművészeti Múzeumtól
kértünk politikai vonatkozás nélküli képet, mely azonban kisebb méretei miatt nem
volt az előbbinek helyére beállítható."70
A Károlyi kormány elrendelte, hogy az olvasótermet naponkint tizenkét óra hoszszat tartsák nyitva. Ez az intézkedés megvalósíthatatlannak bizonyult, mert szenet nem
utaltak ki, s a könyvtár régi, Perkins rendszerű, rossz hatásfokkal működő központi
fűtése kevés tüzelővel egyáltalán nem tudta felmelegíteni a 15,1 méter magas olvasótermet. Ezért 1918. október 28-ától 1919. március 31-ig zárva tartották. A közönség
csak a folyóiratolvasót használhatta. Az olvasószolgálatot 1918 őszén a spanyoljárvány is akadályozta, amely a nélkülözésektől legyengült szervezetek miatt sok halálesetet okozott.
Ferenczi a forradalom alatt megjelent és a forradalmat előkészítő röpiratokból,
plakátokból különgyűjteményt akart felállítani. Amikor a nyomdáktól hiába kértehogy ezekből küldjenek egy-egy példányt a könyvtárnak, az államrendőrséghez fordult azzal az óhajjal, hogy az szólítsa fel az üzemeket a beküldésre. A kérés eredmény,
telén maradt. 71
Az egyetem kormánybiztosa, Jászi Oszkár felszólította a könyvtárt, hogy készítsen tervet közönségszolgálata megjavítására. A tisztviselők válaszul február 27-én egy
memorandumot nyújtottak át. Ebben összefoglalták a régebben és újabban elhangzott bírálatokat, az olvasók által hangoztatott kívánságokat, valamint az orvoslásukra készített javaslatokat. A tárgyalt hiányosságok — Kőhalmi Béla összefoglalása
szerint — a következők: „1) Az olvasás és tanulás lehetőségeinek akadályai, 2) a rendszeresség hiánya a tudományos fejlesztésben, 3) elhelyezésre, helyiségviszonyokra
vonatkozó kívánságok, 4) a könyvtári belső munka korszerűbb megszervezésének
hiányai, 5) a könyvtár tisztviselőinek magatartására vonatkozó panaszok."72 A memorandumban foglaltakkal kapcsolatban a Tanácsköztársaság kikiáltásáig nem történt sem külső, sem belső intézkedés.
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJE

A Tanácsköztársaság könyvtárügyének két irányítója, Dienes László és Kőhalmi
Béla még 1919 februárjában készítettek egy könyvtárügyi programot, majd márciusban kidolgozták Az országos könyvtárügy rendezésének általános alapelveit. Mindkét
tervezet helyesnek véli az Egyetemi Könyvtárt az Akadémiai Könyvtárral „összeolvasztani egy nagy szellemi tudományok könyvtárává." Ha ezt azonnal, építési nehézségek miatt nem lehet megvalósítani, akkor is a legszorosabb kapcsolatba kell hozni
őket pontosan előírt munkaprogrammal, oly módon, hogy a két könyvtár tulajdonképpen egy legyen a város két különböző pontján elhelyezve. 3
Egyéb tervek is születtek. Kármán Tódor, a Közoktatásügyi Népbiztosság VI.
osztályának helyettes vezetője az Egyetemi Könyvtár botanikai és természettudományi könyvanyagát a Műegyetemi Könyvtáréval akarta egyesíteni.
Csodálatos, hogy a Tanácsköztársaság 133 napja alatt, amikor a munkáshatalom
létét a hazai és a külföldi ellenség állandóan veszélyeztette, s így a legfőbb erőket a védekezésre kellett fordítani, mennyi minden történt a könyvtárügy javítása érdekében.
A rövid idő alatt azonban mindenre nem jutott idő, így az alapelvekben tervezett egye70
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sítésekre sem. A közművelődési és a szakkönyvtári hálózat rendezése sürgősebb
feladat volt, hogy mielőbb meg lehessen nyitni a dolgozók előtt a művelődés tényleges
megszerzésének lehetőségét.
Az egyesítés tekintetében csupán annyi történt, hogy az Akadémiai Könyvtárt
utasították: ugyanolyan feltételekkel és ugyanolyan mértékben kölcsönözzön könyveket a főiskolai hallgatóknak, mint ahogy ezt az Egyetemi Könyvtár teszi.
A proletárdiktatúra a könyvtár jó munkáját a dolgozók létszámának jelentős
növelésével igyekezett elősegíteni, a 18 régi tisztviselő mellett 15 újnak, a 16 régi raktáros mellett 6 újnak a felvételét engedélyezte.74 Az alkalmazottak létszáma ezzel 56-ra
emelkedett.
A kinevezések közül elvi szempontból figyelmet érdemel Komjáthy Aladáré.
О ugyanis mennyiségtan-természettan szakos tanári oklevelet szerzett és — mint az
idehelyező rendelet hangsúlyozza — ilyen szakképzettségű tisztviselő még nem volt
az Egyetemi Könyvtárban.75 Sajnos, igen rövid ideig maradt itt.
A népbiztosság egy későbbi érdeklődésére a vezetőség azt válaszolta, hogy a létszám további növelésére nincs szükség mindaddig, amíg új épületet nem kap a
könyvtár.
A könyvtárügyi megbízottak kérdést intéztek a könyvtárhoz, hogy milyen reformokkal akarják megjavítani az olvasószolgálatot, s egyben utasítást adtak egy, a közönség használatára szánt, a teljes állományt feltáró leíró katalógus készítésére, illetve
a munka elkezdésére.
A könyvtár válaszként két előterjesztést tett, az elsőt május 11-én, a másodikat
tizenegy nappal később. Az első előterjesztés lényegében véve azonos azzal, amit februárban Jászinak küldtek el. Ez számos javalatot tartalmaz. A közönségszolgálat
megjavításának legelső feltételeként az épületbővítést nevezte meg. Addig, amíg ez
megvalósul, az olvasóterem tehermentesítésére egy többszáz férőhelyes diákolvasó
rendezendő be, ahol az egyetemen használatos tankönyvekből legalább 50 példányt
kell elhelyezni. A további javaslatok: a könyvekre való hosszú várás elkerülésére az
egyetemen több helyen kérőlapgyűjtő szekrénykék elhelyezése, a kölcsönzési határidő
leszállítása egy hónapra, a késedelmes kölcsönzők megbírságolása, a tanszéki könyvtárak állományának növelése, a dotáció emelése és szakelőadók alkalmazása, akiknek
két feladata lenne, egyrészt gondoskodni arról, hogy a könyvtár beszerezze a szakjukhoz tartozó jelentősebb, újabb kutatási eredményeket közlő műveket, másrészt tájékoztatást nyújtani az olvasóknak szakjuk irodalmáról. A memorandum a szakrendszer gyökeres átalakítását is tervezte s ezzel kapcsolatban raktárrevíziót, két leíró,
továbbá helyrajzi és új szakkatalógus készítését.
A második memorandum csak ezzel az utolsónak említett reformmal foglalkozik, s ennek megvalósítására ad részletesen kidolgozott, s egyúttal teljesen irreális tervet. Ezt a munkát, amely a teljes állomány újra való szakozásával, számozásával és
katalogizálásával járt volna, a könyvtár vezetősége akkor akarta elkezdeni, amikor
biztosítékot kap az épületbővítésre, illetve egy új épületbe való beköltözésre. A további
feltételek: 1) harminc, fele részben főiskolai, fele részben középiskolai végzettségű
könyvtáros magas fizetéssel (a már kapott létszámemelésen felül); 2) kilenc intelligens
segédmunkás (altiszt); 3) ősztől megfelelő dolgozóhelyiségek valamelyik szomszéd
házban; 4) 1 800 000 darab kartonlap a kartoték rendszerű katalógusokhoz, 600 000
lap finom hollandi merített papír a törzscímtárhoz, 600 000 lap írógéppapír a nyomtatás alá kerülő cédulákhoz, megfelelő rovatolt papírok a különféle revíziós naplókhoz
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2 000 fából és keménypapírból készült, bőr vagy erős vászonnal behúzott tok, 1800
szekrényfiók a hozzávaló szekrényekkel, 20 000 kis fatábla a kézikönyvtári és kikölcsönzött könyvek helyére teendő őrlapokhoz.
A munka elkezdése előtt négy hetet szántak az új segéderők betanítására. Arról
nem ír semmit az emlékirat, hogy az új szakrendszert kicsoda, mennyi idő alatt és
milyen elvek szerint dolgozza ki. Arról sem történik említés, hogy a Szabó Ervin
Könyvtárban már évekkel előbb bevezetett és bevált tizedes osztályozást tanulmányozták-e, mérlegelték-e előnyeit, hátrányait. Ezt ugyanis átvehették volna úgy, hogy
a könyveket nem kellett volna átszámozni, ami lényegesen leegyszerűsítette és megkönnyítette volna a munkát.76
Az, aki ezt a tervet elolvassa, önkéntelenül arra a meggyőződésre jut, hogy csak
időhúzás céljából készült: hátha megbukik hamarosan a proletárdiktatúra és akkor
a könyvtárnak nem kell semmit sem csinálni.
Az épületbővítés szükségességét Ferenczi ebben azadőszakban is ismételten hangoztatta. Az egyetemi politikai megbízott útján kérte a népbiztosságot, hogy a ferencrend épületének a könyvtár felé eső részét foglalják le a könyvtár számára, hogy ott
dolgozóhelyiségeket, a kutatók részére olvasótermet és esetleg raktárát létesítsenek.77
Később már szükségtelenné vált, hogy a régi szolgálati utat megtartsák és minden ügyet az egyetemen át intézzenek. A népbiztosság 1919. június 10-i rendelete
szerint az egyes karok és a könyvtár közvetlenül küldhették oda aktáikat.78
Egy másik felterjesztés arról szól, hogy a könyvtár gyűjteni akarja a Tanácsköztársaság történelmére vonatkozó plakátokat, hirdetéseket, körözvényeket, röpiratokat,
és egyéb nyomtatványokat, beleértve a magyarországi kommunizmus keletkezésének
és térhódításának tipográfiai emlékeit. Ezeket 1919. március 18. (!) előtt jobbára
titokban nyomták. Ezért kéri a Népbiztosságot, utasítsa a különféle propaganda intézményeket, pártszervezeteket, tanácsokat, hogy az általuk publikált nyomtatványokból két példányt küldjenek el az Egyetemi Könyvtárnak. Ennek a gyűjtőtevékenységnek anyagát hosszú ideig feldolgozatlanul őrizték, a felszabadulás után Tóth András
rendezte és állította össze a katalógusát.79
Közben a könyvtár mindennapi munkája zavartalanul folyt. Az olvasótermet
április 8-tól reggel 9-től este 8-ig tartották nyitva és — 1876 óta először! —július hónapban sem csukták be. A látogatók száma kb. annyi volt, mint a „békeévek" hasonló
időszakában, a használt műveké valamivel magasabb. A Tanácsköztársaság négy
hónapja alatt a legtöbb olvasó júliusban volt: 6 098-an 10 791 művet olvastak.
A könyvtári megbízottak már nyáron gondoskodtak arról, hogy a téli csúcsforgalomban a hallgatóknak ne kelljen a hidegben várni a megüresedő helyekre. Ezért
a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy Podmaniczky utca 45-ben levő székházában tankönyvekkel bőven ellátott, többszáz személyes diákolvasót rendeztek be. Megnyitására az ellenforradalom hatalomra jutása után már nem került sor.
Az olvasótermi kézikönyvtár orvostudományi részét teljesen felújították. Az elavult művek helyébe korszerű kézikönyvek kerültek. Kőhalmi elmondja, hogy ennek
címjegyzékét július 18-án papírkiutalás céljából bemutatták a Szellemi Termékek
Országos Tanácsának, és hogy a katalógus meg is jelent.80 A katalógusnak nem akad76
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tam nyomára, a régi könyvtáros kartársak sem tudnak róla. Lehet, hogy az ellenforradalom első napjaiban a nyomdából a kommunista röpiratokkal együtt zúzdába
került.
A Margit rakpart 8. számú épületére áprilisban különös táblát raktak ki: „Emmer Kornél Könyvtár. Az Egyetemi Könyvtár 1. számú fiókja." Ennek történetét
Kőhalmi Béla megírta A Magyar Tanácsköztársaság könyvtárügye című könyvében,
s itt találóan jegyezte meg, hogy „több bajlódást és gondot okozott az Emmer könyvtár ügye, mint amennyit maga a könyvtár megérdemelt."81
Az elég zavaros ügy lényege: az 1902-ben elhunyt Emmer Kornél feleségével
együtt végrendeletet készített. Mindkettőjük halála után az államra hagyta tekintélyes vagyonát, ebből a Margit rakparti házat és a benne levő könyvtárat azzal a feltétellel, hogy ott ókori irodalommal, bölcseleti és reneszánsz tanulmányokkal, művészettörténettel foglalkozó tudományos intézet létesüljön.
1919. márciusában Waldbauer Ilona, aki tudomást szerzett a végrendeletről,
felkereste Emmernét s rábeszélte, hogy a testamentummal ellentétben a könyvtárat
azonnal adja át az államnak, azaz az állam helyett egyik állami intézménynek, az
Egyetemi Könyvtárnak. Feltehető, hogy Emmerné döntését attól való félelmében
hozta, hogy a proletárdiktatúra esetleg megfosztja vagyonától, ugyanis a fővárosban
még két ingatlannal rendelkezett.
Május elején a gyűjteményt megnyitották a közönség részére. Három könyvtáros
teljesített itt szolgálatot, a régebben kinevezett Kaposi József könyvtártiszt és két
újonnan felvett kezelőtiszt, Aich Izabella és Hóman Biri. Arra vonatkozóan nincsen
adat, hogy a „fiókkönyvtárt" mennyien látogatták, feltehetőleg kevesen. Ferenczi
megbízásából Hóman megvizsgálta, hogy mit lehet tenni az Emmer könyvtárral. Az ő
megállapítása szerint olyan az állomány, hogy sem mint tudományos, sem mint tanulmányi, sem mint közművelődési könyvtár nem felel meg az igényeknek. Azt javasolta,
hogy az Egyetemi Könyvtár válogassa ki az állományból, amire szüksége van, a többit adják át más intézményeknek.
A gyűjteményt és a házat később az újonnan létesítendő Zenetudományi Intézetnek ajánlották fel; az Egyetemi Könyvtár 1. számú fiókja megszűnt. A hagyatékkal
ekkor nem történt semmi, de a könyv- és kéziratállomány egy része és néhány művészi
könyvszekrény negyedszázaddal később, a felszabadulás után az Egyetemi Könyvtárba került.
Ferenczi a könyvtárbizottság 1919. december 2-i ülésére jelentést készített arról,
hogy a könyvtár mit végzett a forradalmi időkben, azaz pontosabban 1918. szeptemberétől 1919. szeptember 1-éig. Ebben nyomát sem találjuk az új szakrendre, állományrevízióra stb. vonatkozó terveknek, hacsak a jelentés utolsó pontját nem tekintjük ennek: „Sok munkát adtak a forradalmi kormányok folytonos rendeletei."
A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben azonban ezt az utolsó pontot más
helyettesíti: „munkába vettük a külön kölcsönző katalógus feldolgozását." Ennek a
katalógusnak, sőt a készítését ténylegesen megelőző munkáknak nyoma sincs, a külön
kölcsönzői katalógus elkezdése csak a húszas évek közepén kezdődött és az olvasók
részére a felszabadulás után vált hozzáférhetővé.
A végzett munka felsorolásánál a jelentés sok mennyiségileg ellenőrizhetetlen
tételt sorol fel (katalógusrevízió, ősnyomtatványkatalógus folytatása, metszetszoba
és a magyar vonatkozású anyag revíziója). Ehhez járul néhány korábban elkezdett^
de be nem fejezett feladat (a szótáranyag revíziójának és bibliográfiai feldolgozásának megkezdése, az olvasóterem jogi szakjának revíziója). Ezenkívül összeállították
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a háború óta hátralékos külföldi folyóiratok és folytatások jegyzékét, feldolgoztak
a „Tárcák" gyűjteményben kezelt aprónyomtatványokból kb. 5000 füzetet, a „Halotti
beszédek" gyűjtemény magyar anyagát és egy sereg jogi disszertációt.
Ez a jelentés meggyőzően mutatja, hogy a Tanácsköztársaság 133 napja az Egyetemi Könyvtárban nem okozott semmi lényeges változást, a munka az őszirózsás
forradalom előtti légkörben folyt tovább,
BEFEJEZÉS

Befejezésül próbáljuk értékelni az Egyetemi Könyvtár történetének most tárgyalt
két évtizedét!
A pozitívumok közt — kissé paradox módon — elsősorban egy negatívumot kell
említenem, az olvasótermi zsúfoltságot. Ez ugyanis azt bizonyítja, hogy a diákok
szerették a könyvtárt, sokan keresték fel, még a tágas olvasóteremmel rendelkező
műegyetemi hallgatók is; könyvigényük annyira, amennyire a hely engedte, kielégítést nyert.
Csekély hitelkeretéből az intézmény sok és különböző tudományszakhoz tartozókönyveket szerzett be. Azoknak a professzoroknak és tudósoknak, akik felkeresték
a Ferenciek terén álló épületet, kezükbe adta az általuk kívánt műveket, és ha ezek
nem szerepeltek állományában, kérésükre készségesen megrendelte. A fővárosi és
vidéki olvasóknak egyaránt komoly segítséget jelentett a könyvtárközi kölcsönzés
útján érkezett és elküldött számos könyv és kézirat.
A használhatóság fokozása érdekében nyomtatták ki az évi gyarapodási jegyzékeket, a kézirattár, a segédkönyvtár és a folyóiratállomány katalógusát, ennek érdekében történt az olvasótermi anyag sok vihart felkavart, balsikerű revíziója.
Ez a derűs hangulatú kép azonban egyszerre komorrá változik, ha a hiányosságokra gondolunk, különösen, ha emlékezetünkbe idézzük a Galilei-kör határozatait
és Benedek János képviselő interpellációját. A kért intézkedések közül csak az utolsó,.
egy új épület vagy a régi épület kibővítése járt volna jelentős kiadással. Az egész napos,
este tízig tartó és a vasárnapi nyitvatartást 4—5 új dolgozó felvételével meg lehetett
volna oldani; ennyi pénz lehetett volna és kellett volna áldozni erre a célra. Az index
nélküli kölcsönzés még ennyit sem követelt, csak egy határozatot. A fontosabb szakfolyóiratok utolsó számának szabadpolcra való kitevése ugyancsak nem valami nehezen teljesíthető forradalmi kívánság.
A szaktanárok által előterjesztett könyveket a könyvtár mindig beszerezte, de
— nem beszélve az olvasótermi orvosi anyag revíziójától — sohasem kérte senki
komolyan, hogy a tanszékek és a professzorok rendszeresen készítsenek a tudományos és oktatási szempontból fontos művekről kívánságjegyzékeket. Ennek rendszeres és lelkiismeretes megvalósítása természetesen a dotáció emelését is megkövetelte volna.
Említsük még meg azt, hogy a szakkatalógus tájékoztatásra, irodalomkutatásra teljesen használhatatlan volt, és hogy hiányzott egy olyan katalógus, amit a látogatók szabadon használhattak volna. Ez utóbbi pótlására csak 1919-ben történt intézkedés, de olyan intézkedés, amit nem hajtottak végre.
A hiányosságok legnagyobb része a múltból öröklődött, így a rossz szakrendszer,
az olvasói katalógus hiánya, az olvasótermi kevés férőhely. Megjavításukra azonban
— az új épület sürgetésén kívül — semmi sem történt. Pedig a könyvtár reformálásának sem korábban, sem az 1919 utáni időben nem volt annyi híve, annyi követelője,
mint a XX. század első két évtizedében. Jelentős részük nem is látogatta az intézményt,
tehát nem a saját érdekében követelte a szolgáltatások megjavítását. A kritikusok
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közt szakembereket is találunk, mint a konzervatív Gulyás Pált és a radikális Szabó
Ervint.
A panaszok orvoslását a könyvtárigazgató 1903-ban fontolóra vette. Szerinte
reggel 9 előtt, délben 12—2 közt és este 8 óra után „nálunk senki vagy igen kevesen
keresik és keresnék fel a könyvtárt" tehát nincs értelme az olvasótermi nyitvatartás
meghosszabbításának. Ha ez mégis megtörténne, „akkor is volnának bizonyára olyanok, kik estve 8 után vagy reggel 8 előtt óhajtanának valamit sürgősen keresni."
A közönség igényét a nyomtatott címtárak kielégítik vagy legalább ki kellene
elégíteni. A szakcímtárak iránti régi követelés egyébként mindenütt, külföldön is
„apadóban van".
„Arra nézve, hogy nem mindenki kap elég szabadon ki könyvet, ebben van valami igaz" — folytatja Ferenczi, de „ha tudnák az illető panaszkodók, hogy olykor
tíz megintésre és házhoz küldésre is szükség van, míg a kivett könyvet vissza lehet
kapni s néha még így sem sikerül, azok talán jobban megválogatnák a panasz és vád
szavait... és ha tanúi volnának az illetők, hogy a legtartósabb kötésekkel ellátott művek alig félév alatt milyenekké válnak az olvasóteremben a használat következtében,
talán kíméletesebbek volnának vádjaikban."
„A bajokon és a panaszokon — fejezte be véleményét az igazgató — még egy,
esetleg pár olvasóteremmel, az épület szakszerű kibővítésével lehet és kell segíteni s
ezzel az indokolt bajok megszűnnének; áz indokolatlanokon segíteni nem szükséges."82
Az igazgatóhoz hasonlóan a jól képzett, tudományos munkásságot is folytató,
de konzervatív beállítottságú tisztviselők is megfelelőnek ítélték a viszonyokat. Nem
törekedtek reformokra, távol tartották magukat Szabó Ervin körétől, a haladó könyvtári mozgalmaktól. (Kudora az egyetlen, akinek volt valami elképzelése arról, hogy
a helyzeten változtatni kellene.)
Az egyetemi tanács és a könyvtárbizottság ugyanúgy vélekedett, mint Ferenczi.
A panaszok orvoslásának még a lehetőségeit sem vizsgálta meg, ilyen probléma nem
szerepelt a napirendjén. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium sem adott ki
ilyesféle utasítást. Érdeklődésének hiányát az is igazolja, hogy gróf Zichy János miniszter sohasem adott választ Benedek interpellációjára, holott ezt a házszabályok
szerint három héten belül meg kellett volna tennie.
A könyvtár vezetőségének, az egyetemnek és a minisztériumnak közönye, meg
nem értése együttesen okozta azt, hogy az Egyetemi Könyvtár életében a XX. század
elején semmi lényeges változás nem történt. Szerzeményi politikája, katalógusai, közönségszolgálata nagyjából ugyanazon a fokon állt 1919 végén, mint 1876-ban, az új
épületbe költözés idején.
DIE GESCHICHTE DER BUDAPESTER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
1899—1919
(ZUSAMMENFASSUNG)
Im Jahre 1901 erhielt die Bibliothek eine neue Geschäftsordnung, die sich jedoch von der alten
nur wenig unterschied. Im Sinne dieser Vorschrift sollte die Bibliothek weiterhin die allgemeine
Sammlertätigkeit einer wissenschaftlichen Grossbibliothek erfüllen, obwohl dazu weder ein genügender Erwerbungsetat, noch entsprechendes Personal, oder genügender Raum zur Verfügung standen.
Die einzige Änderung war die Aufhebung der Bibliotheksausschüsse der einzelnen Fakultäten.
Ihre Aufgabe bestand in der Auswahl der zu beschaffenden Bücher und Zeitschriften. An ihrer Stelle
trat ein sechsköpfiger zentraler Bibliotheksausschuss, der sich mit allen sich auf die Bibliothek beziehenden Angelegenheiten zu beschäftigen hatte. Ihre Entschlüsse verpflichteten aber niemanden, er
war lediglich ein Beratungsorgan des Rektors und des Senats.
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Im Jahre 1899 wurde Zoltán Ferenczi zum Direktor ernannt; er war heiteren Gemüts und im
Bereich der Katalogprobleme und auch anderer Fragen der Bibliothek ein Fachmann, ihm fehlte jedoch die nötige Energie. Er hatte keinen Sinn für Fragen der Organisation und deshalb entwickelte sich die Bibliothek während siener Amtszeit nicht einmal soweit, wie das bescheidene Budget und
der Zustand des nicht entsprechenden Gebäudes es erlaubt hätte.
Die meisten Klagen wurden wegen der Überfüllung des Lesesaals erhoben. Im Winter mussten
die Studenten lange Zeit auf einen freien Platz warten. Für 6000 Studenten waren 124 Sitzplätze allerdings zu wenig und auch die Magazinierung der neuerworbenen Bücher machte Schwierigkeiten. Die alten Bücherregale waren alle voll und man konnte sich nur mit Ersatzregalen auf
den Korridoren, und in Kellern irgenwie helfen. Viele Pläne wurden für eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes ausgearbeitet, Sitzungen wurden in dieser Angelegenheit abgehalten, Budgets wurden
entworfen, dies alles blieb aber unausgeführt.
Obwohl hinsichtlich der Zahl der Studenten die Budapester Universität in Europa die fünfte
in der Reihe war, konnte das Erwerbungsetat nur mit der einer kleineren deutschen Universität
verglichen werden. Aus diesem Grunde konnten sogar die wichtigsten Fachwerke nicht lückenlos
erworben werden. In den besprochenen zwei Jahrzehnten wuchs der Gesamtbestand von 268 529
auf 523 925 Bände, d. h. beinahe auf das Doppelte. Die Mehrzahl der Universitätsprofessoren unterIiess es, die Bibliothek über die anzuschaffenden Titel zu unterrichten und deshalb wurde von dem
wenigen Geld oft auch das Wichtigste nicht erworben. Im Jahre 1906 als der Bestand des Lesesaales
zu 3/5 erneuert wurde, gab dieser Umstand Anlass zu berechtigter Kritik. Der jährliche Zuwachs
bewegte sich zwischen 3500 bis 8500 Bänden, von denen aber 45% Geschenke, deren Mehrzahl wiederum Universitätsdrucke (Dissertationen, Jahrespläne, Reden der Rektoren u. s. w.) waren.
Der alphabetische Grundkatalog war gut, man bemühte sich, die fehlerhaften Aufnahmen des
vorigen Jahrhunderts zu korrigieren, es bestand aber aus losen, unbefestigt nebeneinander liegenden
Blättern. Man befürchtete, dass die Besucher die Reihenfolge der Blätter durcheinanderbringen
könnten und stellte aus diesem Grunde diesen Katalog nur Professoren und bekannten Wissenschaftlern zur Verfügung. Der Fachkatalog war für eine Fachinformation nicht geeignet, weil er nur aus
wenigen Fächern bestand und zu viel Zettel in die einzelnen Fächer kamen. Ausserdem konnten in
wissenschaftlicher Hinsicht berechtigte Einwände erhoben werden, da z. B. Physik und Okkultismus
in dasselbe Fach eingereiht waren. Man plante die Aufstellung einer neuen Fachordnung, dies
wurde aber bis zur Errichtung eines neuen Gebäudes verschoben. Über den Bestand lag allerdings
die Information vor, indem von 1876 ab jedes Jahr über dem Zuwachs des vorigen Jahres ein Fachkatalog herausgegeben wurde.
71% bis 82% der immatrikulierten Leser waren Universitätsstudenten. Die Proportion
der Juristen (Studenten, Doktoranden und Rechtsanwälte), die den Lesesaal aufsuchten, war 54%
zu Anfang des Jahrhunderts später sank diese Zahl auf 45,6%. Dementsprechend bestand ungefähr
die Hälfte der benutzten Bücher aus rechts- und staatswissenschaftlichen Werken. Die Zahl der
Medizinstudenten belief sich zuerst auf 8 % und stieg später auf 26,2%. Mehr als die Hälfte der auf der
Universität inmatrikulierten Philosophiestudenten war ebenfalls Besucher der Bibliothek, щ
Die Leserzahl stieg ständig an. Sie überstieg im Winter des Jahres 1903 täglich 500 und im
Schuljahr 1912/13 erreichte sie ungefär 750. Die tatsächliche Zahl war aber etwas niedriger, weil bis
1915 ein Leser auf einmal nur einen Band zum Lesen erhielt, und wenn er nach der Zurückgabe einen
neuen Band verlangte, bedeutete das in der Statistik schon zwei Leser. Die Zahl der benutzten Bände war zu Anfang des Jahrhunderts jährlich 60 000 und überstieg vor Ausbruch des ersten Weltkrieges schon 100 000. Die Zahl der ausgeliehenen Bücher wuchs während derselben Zeit von 14 000
auf 20 000 an. Bemerkenswert war die Ausleihe zwischen den Bibliotheken. Im Jahre 1910 sandte die
Bibliothek 136 heimischen und 20 ausländischen Instituten Bücher und erhielt solche von 28 heimischen und 22 ausländischen Bibliotheken.
Zur Zeit des ersten Weltkrieges wurden von den 30 Angestellten 17 eingezogen. Dadurch wurde
die Zeit des Offenhaltens verkürzt, damit aber auch die Zahl der Leser. Die Beschaffung aus dem
Ausland wurde schwierig und nur österreichisches, deutsches und schweizerisches Material kam an.
Zur Zeit der Räterepublik plante man die Vereinigung der Universitätsbibliothek mit der Akademie der Wissenschaften; dieser Plan kam aber nicht zur Ausführung. Die Zahl der Angestellten
erhöhte sich wesentlich: von 35 auf 56. Auf Anregung der Leiter des Bibliothekswesens arbeitete die
Bibliothek Pläne für ein neues Fachsystem, einen Katalog und einen Leserkatalog aus, aber mit dem
Sturz der Proletardiktatur wurden alle diese Pläne vereitelt. Nach 1919 bewegte sich des Leben der
Bibliothek im alten Geleise.
Zwischen 1899 und 1919 wurde die Brauchbarkeit der Bibliothek durch keine wesentliche
Neuerung verbessert, auch versuchte man nicht, die alten Übel (Überfüllung des Lesesaals, schlechter Fachkatalog, Fehlen eines Leserkatalogs) aus der Welt zu schaffen. Daran trug sowohl das Unvermögen der Bibliotheksführung, als auch die Indifferenz der zwei ihr übergeordneten Organe, nämlich
der Universität und des Ministeriums für Kultus und Unterrichtswesen Schuld.
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIÁJA
(KIEGÉSZÍTÉS ÉVKÖNYVÜNK KORÁBBI KÖTETEIBEN MEGJELENT
BIBLIOGRÁFIÁHOZ)
VÉRTESY MIKLÓS

I. ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI MUNKÁK

Héberger Károly: Az egyetemi könyvtárak tevékenységének és szolgáltatásainak
elemzése — Könyvtártudományi tanulmányok. 1. köt. Bp., 1968. Orsz. Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács. 207—296. 1.
Frey Tamásné: Tájékoztató szolgálat a tudományos és szakkönyvtárakban. Bp.,
1969. Népművelési Propaganda Iroda. 247 1., 6. tábla. [A Könyvtártudományi és
Módszertani Központ kiadványai. 34. sz.|
Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. Összeáll. Kovács Máté. [2.]
1849-től 1945-ig. Bp., 1970. Gondolat. 723 1.
Havasi Zoltán: Egyetemi könyvtáraink felszabadulás utáni tevékenységének irányairól. = MKSz. 1970.45—54.1.
Zircz Péter: Egyetemi és főiskolai könyvtárak. = Könyvtáros. 1970. 643—644.1.
A III. országos könyvtárügyi konferencia. = Könyvtáros. 1971. 59—89., 123—
154., 187—209., 251—256. 1.
Tóth András: A hazai könyvtártörténeti kutatás egyes módszertani kérdéseiről.
= MKSz. 1971.288—295.1.
Zsámboki László: A nődolgozók helyzete nyolc egyetemi könyvtárban. = Könyvtáros. 1971.29—30.1.
II. A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

[Toldy Ferenc:] Emlékirat a pest-egyetemi könyvtári épület tulajdona ügyében.
1866. július 26.
EK kézirat G 897.
Thaly Kálmán: A budapesti egyetemi könyvtárépületről. (Április 17-én 1880)
= Thaly K.: Országgyűlési beszédei. 1878—1881. Bp., 1881. 189—193. 1.
Kfönigliche] ung[arische] Universitätsbibliothek. = Bohatta, Johann — Holzmann, Michael: Adressbuch der Bibliotheken der Oesterreich-ungarischen Monarchie.
Wien, 1900.405—409.1.
Fóti József Lajos—Ferenczi Zoltán: Az Egyetemi Könyvtár. = Pesti Napló 1906.
okt. 16. 6.1. — okt. 17. 13.1. — okt. 18. 12.1. — okt. 19. 13.1.
Vita a könyvtár elmaradott voltáról. Az első cikk „Kultúrpolitika"
címmel jelent meg.

Sághy Gyula képviselő felszólalása az Egyetemi Könyvtárról. = Az 1910. évi
június 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. 13. köt. Bp., 1911.
495—496. 1. — Zichy János vkm. felelete ugyanitt: 498. 1.
Benedek János képviselő interpellációja az Egyetemi Könyvtár ügyében. — Az
1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. 14. köt.
Bp., 1912. 92—94.1.
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27.1.

Néhány szó nyilvános könyvtárainkról. = Jogtudományi Közlöny. 1912. 3. sz.

Téglás Béla: Pour la Bibliothéque Universitaire de Budapest. = Revue de Hongrie. 28. tom. 1923. 187—188. 1.
Pajkossy Györgyné: Ein Beitrag zur Geschichte der Universitätsbibliothek Budapest (1773—1774). = Vjesnik Bibliotékára Hrvatske. 1968. 1—2. br. 136—142.1.
B. D.: Kiállítás az Egyetemi Könyvtárban. = Egyetemi Lapok. 1969.5. sz. 2., 4.1.
Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára. [Bibliográfia] = Budapest történetének bibliográfiája. 6. köt. 1969. 76—79. 1.
Tóth András: Geschichte der Universitätsbibliothek Budapest. 1561—1918. =
Bibliothek und Wissenschaft. 6. Bd. 1969. 197—242. 1.
Egyetemi Könyvtár. = Budapest enciklopédia. Bp., 1970. 67—68. 1.
Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár a Horthy-korszakban. = Az EK Évkönyvei. 5. köt. 1970. 123—172. 1.
Vértesy Miklós: Két minisztériumi akta a húszas évekből. = Könyvtáros. 1970.
7.1.
[Lukácsy Sándor] — cs — : Egy nevezetes látogató az Egyetemi Könyvtárban
[1792-ben]. = Könyvtáros. 1971.607.1.
Podhradszky György: Kollár János és a budapesti Egyetemi Könyvtár kapcsolatai. = MKSz. 1971. 39—45.1.
Havas Ervin: Gondok a könyvtárban. = Népszabadság. 1972. febr. 1. 7. 1.
V. KÖNYVTÁRI SZEMÉLYZET

Index personarum, quae ad libros quos adscriptos habent, bibliothecae universitatis regiae restituendos obligantur. Ab anno 1788 usque 1 mam Apr. 1817.
EK kézirat J 48.
Az Egyetemi Könyvtár tisztviselőinek tudományos és irodalmi munkássága 1916.
december 31-ig. — A budapesti Kir. M. Tudományegyetem könyvtárának címjegyzéke. 39—41. Bp., 1921. XXXVI—LXVII. 1.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem értesítője. 1954/55.- Bp., 1956.- ELTE.
Évenkint jelenik meg. Közli a könyvtár dolgozóinak névsorát és
irodalmi munkásságát.

Kőhalmi Béla—Fukász György: Mátrai László hatvanéves. — MKSz. 1968.
383—385.1.
[Vértesy Miklós]: Mátrai László kitüntetése. = Könyvtáros. 1969. 140. 1.
Vértesy Miklós: A címleírás nemzetközi szabványosítása. Beszélgetés Domanovszky Ákossal. = Könyvtáros. 1969. 714. 1.
Vértesy Miklós: Az első magyar női könyvtáros. [Czeke Marianne.] = Könyvtáros. 1972. 87. 1.
Ő volt az első. Hat nyelven beszélő könyvtártiszt. [Czeke Marianne.] = Esti
Hírlap. 1972. márc. 3. 4. 1.
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VI. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS

A magyar könyvtárak gyarapodásának központi címjegyzéke. 1—22. 1926.
jan. —1927. okt. Bp., 1926—1930. OKBK.
20 legnagyobb könyvtárunk gyarapodása. Az EK által beszerzett
könyveknél a jelzetet is feltünteti.
R. Harkó Viola: Az orvosképzés és az Egyetemi Könyvtár 1770—1867, 1867—195L = Az Orvosi Könyvtáros. 1970. 159—172., 419—434. 1.
VII. KATALÓGUSOK

Sz[abó] E[rvin]—Madzsar Imre: Az egyetemi könyvtárról. = Huszadik Század.
1907.964—976.1.
Az 1906-ban megjelent olvasótermi katalógus bírálata. Szabó cikke
- újból kiadva „Magyar nyelven megjelent könyvtártudományi, művelődéspolitikai cikkeinek, tanulmányainak és kritikáinak gyűjteménye"
с kötetében. Bp., 1959. 68—83., 713—714. 1.
Catalogue incunabulorum quae in bibliothecis Hungáriáé asservantur. Ediderunt Géza Sajó et Erzsébet Soltész. In coUigenda materia et identiíicandis incunabulis socii fuerunt Csaba Csapodi et Miklós Vértesy. 1-2. vol. Bp., 1970. Acad.
Scient. Hung. LXXIX, 1444 1., 78 mell.
Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványainak jelzetével
VIII. OLVASÓSZOLGÁLAT, FORGALOM
[Lukácsy Sándor] Lányi Kamilla: Nevezetes könyvkölcsönzők. = Könyvtáros.
1959.854.1.
L[ukácsy] S[ándor]: Nevezetes pesti könyvkölcsönzők. = Budapest. 1970. 7. sz„
46.1.
Gutái Katalin: Az Egyetemi Könyvtárban. = Egyetemi Lapok. 1972. 2. sz. 3.1.
IX. RITKASÁGTÁR

Vértesy Miklós: Horváth Gergely ismeretlen XVI. századbeli magyar könyvei.
= MKSz. 1957. 52—54.1.
Kenyeres Ágnes: Egressy Gábor levelei Kazinczy Gáborhoz. Bp., 1960. Színháztud. Int. 40.1. |Színháztört. füzetek 35. sz. |
Dante Alighieri: Isteni színjáték. Bp., 1965. Magyar Helikon. 634, 2 1.
Az Egyetemi Könyvtár Dante-kódexe miniatúráinak hasonmásával.
Cornides-kódex. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Jegyzetekkel és tanulmányokkal kísérve közzéteszi Bognár András és Levárdy Ferenc. Bp., 1967. Akadémiai
K. 826. 1. |Codices Hungarici. VI. |
Donath Regina: Van Swieten által cenzúrázott könyvek az Egyetemi Könyvtárban. = Az EK Évkönyvei. 5. köt. 1970. 249—267. 1.
Kenyeres Ágnes: Kazinczy Gábor hagyatéka nyomában. = Az EK Évkönyvei.
5. köt. 1970. 269—289. 1.
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Mezey László: A Devotio Moderna a dunai országokban. = Az EK Évkönyvei.
5. köt. 1970. 223—237. 1.
Pajkossy Györgyné: A két Mercurius Gallobelgicus. = Az EK Évkönyvei. 5. köt.
1970.239—248.1.
Brieger, Peter—Meiss, Millard—Singleton, Charles: Illuminated manuscripts of
the Divine Comedy. 1—2. vol. Princton, 1971. Princton Univ. Press.
Vértesy Miklós: Szekfű Gyula kiadója: Gábor Andor. = MKSz. 1971. 336—
338.1.
Vértesy Miklós: Gábor Andor levelei Szekfű Gyulához. = Irodalomtörténeti
Közlemények. 1972. 80—99.1.
Vértesy Miklós: Brassai Sámuel mint névtelen levélíró. = Magyar Nyelv. 1972.
127—128.1.
X. A KÖNYVTÁR ÚJABB KIADVÁNYAI

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. — Annales Bibliothecae Universitatis de
Rolando Eötvös nominatae. (Szerk. Mátrai László, Tóth András, Vértesy Miklós.)
V. 1970. (Szegedi Ny., Szeged.) 382.1.
Az ateizmus és a valláskritika nemzetközi cikkbibliográfiája. (Készült az ELTE
könyvtárában. Összeállította Ákos Károly, Pelle József, Bezenyi Béláné.) 8. 1967.
(1969.) 122 1. 9. 1968. (1971.) 131 1.
Angol, német, orosz nyelvű bevezetéssel és címmel.
A Budapesti Egyetemi Könyvtárakiadványi. 33. Izsépy Edit: A Magyar Gazdaságtörténeti Szemle történetéhez. 1970. Akadémiai Ny. 1077—1103.1. jKlny.: Századok.
1969.1
ISMERTETÉSEK:
Vörös Károly: Az Egyetemi Könyvtár évkönyve. I—II. = Századok. 1966. 1000
—1003.1.
Takács Menyhért: A Budapesti Egyetemi Könyvtár filozófiai bibliográfiái. =
MKSz. 1970. 140—141.1.
Szeüe Béla: A Budapesti Egyetemi Könyvtár évkönyve. [5. köt.] = Könyvtáros.
1971.755—756.1.
XI. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRHÁLÓZAT

A Magyar Királyi Tudományegyetem Bölcsészeti Kari olvasóterem leltári naplója (1912— 1918).
ELTE Egyetemi Levéltár С 4. Ill 234
Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári hálózata. = Könyvtári Minerva.
1. köt. Bp., 1965. 545—558. 1.
Mezei Györgv: Az ELTE Jogi Karának újjáalakított könyvtára. = Könyvtáros.
1972.270—272.1.'
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AZ EGYETEM ÉS A NAGYSZOMBATI VÁROSI TANÁCS
VISZÁLYA AZ 1640-ES ÉVEKBEN
PAJKOSSY GYÖRGYNÉ

A budapesti tudományegyetem történetét tárgyaló munkák az egyetemi ifjúsággal keveset foglalkoznak. Az intézménytörténethez azonban az oktatástörténet,
a tanárok működése, a tudományos munkásság ismertetése mellett a hallgatóság életének, társadalmi összetételének, nemzetiségi hovatartozásának vizsgálata is szorosan
kapcsolódik. A diákság osztályhelyzetének, társadalmi szerepének kimutatásával
még tartozik az egyetemtörténet. Ez a megmaradt források1 alapján (egyetemi évkönyvek, anyakönyvek, rendi évkönyvek) a XVII. századra vonatkozóan pontosan
elvégezhető. E szociológiai és történetstatisztikai felmérés lényeges adatokkal egészítheti ki a magyarországi értelmiség XVII. századi képét.2
Az ifjúság rendbontásairól, fegyelmezetlenségéről történeti munkáinkban már
több szó esett.3 Az ifjúságnak a társadalomba való beilleszkedése a jezsuita-korban
sem voit problémamentes; a XVII. században az ifjúság kihágásai csak az egyetem és
a város ellentétét robbantották ki, a XVIII. században, az 1740—60-asévekben4„országos" méreteket öltöttek az ifjúság és hatóság összeütközései. Vaskos jegyzőkönyvek

Matrica (!) Gymnasii tum Academiae Tyraaviensis ab anno 1616° ad annum 1693.um Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár. Batthyány-iratok. Mikrofilm-felvétel MTA Könyvtára 1514/11.
Tartalmazza 1635/1636 — a teológiai és bölcsészettudományi kar hallgatóinak jegyzékét nemzetiség
és vallás feltüntetésével.
Csery József: História C. R. Scientiarum Universitatis Pestiensis. 2. vol. Egyetemi Könyvtár.
Kézirattár G 163.
Az Album seu Matricula Almae Universitatis Tyrnaviensis ... 1635, mely az egyetem rektori
hivatalában volt, a 2. világháború alatt elpusztult.
Album seu Matricula Almae Universitatis Tyrnaviensis S. J. continens nomina eorum, qui
academico ritu in doctores aut baccalaureos theologiae et philosophiae sunt promoti ab anno 1636 ...
Tartalmazza a teológiai és bölcsészettudományi doktorok — magisterek — és baccalaureusok névsorát. (Hittudományi Főiskola.)
Matricula Membrorum et Professorum Philosophicae Facultatis in Tyrnaviensi S. J. Universitate anno Domini 1635 ...Tartalmazza 1635—1768/1769 az újonnan felvett bölcsészettudományi
hallgatóknak, 1776/1777—1800/1801 az összes bölcsészettudományi hallgatók névsorát. A Bölcsészettudományi Dékáni hivatalban volt.
Album sive Matricula Inclytae Facultatis Theologicae in Tyrnav. S. J. Universitate ab A. 1637.
(Hittudományi Főiskola)
2
E kérdésre már Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története (Bp., 1946.) с munkájában is rámutatott. (603.1.)
3
A felhasznált egyetemtörténeti munkák: Pauler Tivadar: A budapesti magyar kir. Tudományegyetem története. Bp., 1880. Szentpétery Imre: A Bölcsészettudományi Kar története 1635—1935.
Bp., 1935. (E munka foglalkozik a legtöbbet a hallgatóság összetételével), Eckhart Ferenc: A Jog- és
Államtudományi Kar története 1667—1935. Bp., 1936. Hermann Egyed —Artner Edgár: A Hittudományi Kar története. 1635—1935. Bp., 1938.
4
Eckhart i. m. 47—50.1.
1
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és nyomtatott hirdetmények tudósítanak a nemcsak fegyelmezetlenséget, hanem mélytársadalmi ellentéteket is mutató perek anyagáról. 5
E tanulmány az egyetemalapítást követő évek nehézségeit mutatja be: a közölt
két Eszterházy-irat egyrészt az egyetemi ifjúság, másrészt Eszterházy Miklós nádornak
az egyetemmel való szoros kapcsolata miatt érdemel figyelmet. A magyar nyelvű levelet tudtunkkal sehol sem közölték; az egyetem és Nagyszombat város közti megegyezést szolgáló „nyolc pont" ugyan megtalálható Kazy munkájában,6 de Eszterházynak
a levélben lefektetett érvelései és a „nyolc pont" együttesen lettek alapjai az 1692. évi
végleges kiegyezésnek.7 E két iratra mint alapokmányokra hivatkoznak Sennyei
László és Szentiványi Márton nagy jogi apparátussal készült felterjesztései.8
A két irat jelentőségének megértéséhez röviden ismertetnünk kell keletkezésük
előzményeit.
5
A XVII. sz. vége és a XVIII. század közepének diákmozgalmaival Trócsányi Zsuzsanna foglalkozik. O. L. Acta Jesuitica Irreg. Coll. Tyrn. 9. fasc. 30. no. [régi jelzet] (A győri diákmozgalomban
elítéltek között szerepelt Kempelen Farkas is!) O. L. Acta Jes. Tyrn. X. fasc. 56. no.
6
Eszterházy magyar nyelvű levele: O. L. Acta Jes. Tyrn. X. fasc. 42. no. 3 1. Felzetén: Copia
admonitionis civitatis Tyrnaviensis a palatino Nicolao Eszterhazi in ordine ad Academiam in suis
juribus illatam relinquendam 1642.
A megegyezést szolgáló „nyolc pont" sok másolati példányban maradt ránk; pl: Acta Jes.
Tyrn. X. fasc. 44. no. „Puncta ab Excellentissimo Domino Palatino Senatui, Civibusque Liberae ac
Regiae Civitatis Tyrnaviensis proposita, et in Concilio tarn Ungarico, quam Intimo ac Secreto approbata et per Sacratissimam Caesaream, Regiamque Majestatem confirmata, circa controversiam
Academiae cum dicta Civitate Tyrnaviensi. Anno 1642." Kazy Ferenc História Regni Hungáriáé.
2. vol. Tyrnavia, 1741. 72—73. l.-on közli: Formula mutuae inter Academiam et Civitatem Tyrnavienseni concordiae.
7
„1692-ben az egyetem bíráskodási jogának a várossal szemben való megerősítése az uralkodó
által több, mint egy félszázad óta folyó viszályoknak volt hivatva végét vetni. Ezentúl a város bármily csekély okból (levissimas ob causas) nem fogathatta el s nem vethette börtönbe a diákokat."
Szentpétery i. m. 23.1.
8
A jogi munkálatoknak nevezetesebb lényeges iratai; melyekre állandóan hivatkozunk:
a) az Eszterházy féle megegyezés szövege és ennek módosításai: Acta Jes. Tyrn. X. fasc. 44. no.
(Ezentúl X/44) Puncta complanationis controversiae inter Academiam et Civitatem Tyrnaviensem
ab Excellentissimo Domino Palatino Nicolao Eszterhazi ex voluntate Suae Mattis Civitati proposita
et Academiae communicata. 7 iratot tartalmaz, az első három a „nyolc pont" (Id. 6. jegyzet.)
b) Acta Jes. Tyrn. X. fasc. 45. no. (Ezentúl :„Quínque puncta") Quinque puncta considerations
digna, et observanda in compositione controversiae circa privilegia Universitatis Tyrnaviensis, clarissima et amplissima per Auream Bullám Férd. II. eidem Universitati concessa, 10 Octobris anno
1635. [1692.] 12 oldalas memorandum. A X. fasc.-ban két példány; az Eszterházy-levél tárban is megvan Pethő István tollából. (O. L. P 108. Rep. 80. 516. csomó A fasc. 11. no.) Pethőre ld. а с pontban
mondottakat. Az Egyetemi Könyvtárban a Hevenesi-gyűjteményben (XLV. t. 91. no.) is megtalálható.
c) Acta Jes. Tyrn. X. fasc. 49. no. (Ezentúl X/49) De controversia inter Academiam ex una
et Liberam Regiamque Civitatem Tyrnaviensem ex altera parte, ob exemptionem Academicorum
a jurisdictione Magistratus Civilis. 3 példányban maradt ránk. 7 oldal. Sennyei fogalmazvány. [1686.]
Sennyei mint rektor állította össze az érveket: Nimirum rumor est, L. R. Civitatem Tyrnaviensem
forte unitim cum reliquis L. R. civitatibus gravamen aliquod confecisse, ac articulariter confirmandum Sacr. Matti Caesareae Regiaeque aut iam porrexisse aut porrigere conclusisse, quo postulavit:
Nullum ius in criminalibus delictos Academicorum iudicandi, sententiamque ferendi esse, aut esse
posse penes Universitates aut Academias authoritate Regia erectas. Sennyei munkatársa Pethő István
(1639—1707) az egyetem mennyiségtan, költészettan tanára. Több tervezetjavaslata maradt fenn;
a controversiak összeállítása is nagyrészt az ő munkája. Az Egyetemi Könyvtár is őriz tőle kéziratokat. (Pray III.) A Copiae instrumentorum praepositurae Veteris Budae descriptae ex originalibus ...
revisis per Stephanum Pethő e Soc. Jesu collegii generalis cleri Ungariae regentem anno 1689 et 1690.
с. Összeállítása is mutatja Pethő jogi érzékét. A X/49 közlését érdemesnek tartanánk logikus, mindkét
fél érvelését felsoroló felépítése miatt.
d) Acta Jes. Tyrn. X. fasc. 48. no. (Ezentúl X/48) Copia Supplicis libelli ad Caesarem dati ab
Universitate pro decreto dando ad Civitatem ut posthuc Auream Bullám Academiae datam quoad
Jura academica iuxta declarationem octo punctorum iam prius approbatorum se conformat. (1692.
V. 5.) [Pénzbüntetés — 100 dukát — kivetését kéri a nyolc pont megsértése esetére.]
e) Acta Jes. Tyrn. X. fasc. 35. no. (Ezentúl X/35) Ius Civitatis non laeditur juribus academicis.
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Az 1635. október 18-án aranybullával ellátott egyetemi szabadalomlevél a nagyszombati egyetemnek mindazokat a szabadságokat, kiváltságokat, előjogokat, sértetlenséget biztosítja, mint amely jogokkal a birodalom többi egyetemei — a kölni,
bécsi, mainzi, ingolstadti, prágai, olmützi, gráci egyetem — élnek. II. Ferdinánd az
egyetemet támogatásáról, pártfogásáról biztosította, és utódainak, az ország karainak
•és rendjeinek jóindulatába és védelmébe ajánlotta.9
E kiváltságok értelmében az egyetemnek önálló bírói hatósága volt az egyetemi
bíróval az élén: „Az egyetemnek pedig van saját bírója."10 (Az első egyetemi bíró
éppen Eszterházy Miklós testvére, Dániel volt.)
Az egyetem-alapítás időpontja az egyetem és város kapcsolata szempontjából
nem volt szerencsés. Ez az aránylag későn alapított egyetem a maga autonómiájával
akkor vált a legrégibb szabad királyi városok egyikében kollégiumból egyetemmé,
amikor a város már régen kialakította a saját önkormányzatát. 11 Viszont országszerte
folytak a küzdeimek a városok és a nemesség között: a nemesség ki akarta erőszakolni
a városba költözött nemesek számára a nemesi kiváltság érvényesítését a polgári hatóságokkal szemben — a városok ugyanakkor ellenálltak, védték önkormányzatukat.
E küzdelem összeütközésekre, egyezkedésekre, végeláthatatlan jogi vitákra, meg nem
tartott egyezségekre vezetett, míg 1647-ben az országgyűlés felmentette a városban
lakó nemest a városi törvények és az adózás alól.12 Formailag a pallosjog (jus gladii)
kérdésében nyilvánultak meg az ellentétek. A jezsuiták is a félévszázadon át tartó
viszályban minden egyes összeütközéskor világosan kifejtették, hogy az egyetem és
a város közti nézeteltérés alapja a pallosjog: a városi vagy az egyetemi tanács ítélkezzék-e az elfogott diákok felett, illetve van-e joga a városnak elfogatnia diákot. 13
9
Az alapítólevél teljes szövegét ld. Pauler i. m. 475—481.1. Eszterházy Miklós levéltárában a
jezsuitákra, valamint a nagyszombati egyetemre vonatkozó iratok között a szabadalom-levél
^kivonata megvan. Jellemző, hogy csak azt a három részt kivonatoltatta, amelyik az egyetem jogaira
vonatkozik. A kivonatolt rész első és utolsó szavát megjelöltük az amúgyis idézendő szövegrészen
kívül.
Paulo ante medium: Primo quidem ... contra quosvis impetitores ... sedulam operám ad ea
omnia praestanda, quae ad eius peremiem conservationem, privilegiorum immunitatem, studiorum
commoditatem ipsorumque scholarium pertinent securitatem ac indemnitatem. Post medium: Ne
autem ... quidpiam desit... decernimus ut haec universitas ... omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, praeeminentiis, praerogativis, facultatibus, iuribus, indultis et gratiis uti
debeat, possit ac valeat, quibus ... Universitates ... per Imperium Romanum ... utuntur ... .Universitatum per Imperii fines erectarum ... iura omnia et privilegia conferimus ... nihil penitus exclu•dendo. Sub finem: demum ut Nos ipsi... cum omnibus item officialibus, ac membris, singulari semper parati sumus tueri patrocinio ... (végig) Eszterházy Lt. P 108. Rep. 80. A fasc. 2. no.
10
„Az egyetemi tanács tagjai... majdnem kizárólag szerzetesek lévén, az egyetem bírói hatóságát, a király által előkelő jogtudós főurak és nemesek közül nevezett egyetemi bíró (judex academiae), meghívott bírótársaival együtt, a hazai törvények és szokások szerint gyakorolta, az egyetem
tagjai fölött, kik csak előtte törvényt állni kötelesek voltak." Pauler i. m. 17.1. Az idézet a Considerations 4. 1-ról (Ld. 37. jegyzet)
11
„A városi szabadságnak egyik legfontosabb alkotó eleme, hogy a polgár saját bírósága előtt
tartozott törvényt állani. A városi bíróság már a XIII. századtól kezdve bíráskodhatott mindenféle
bünte',6 ügyben, s így halálra szóló ítéletet is hozhatott, vagyis gyakorolhatta a jus gladiit (pallosjog).
A városi hatóság törvénykezési jogköre nem érvényesült teljes mértékben a nemesek ellen. A városban
birtokos nemesek csakis városi fekvőségeik (házak, szöllők) vagy ottani ügyleteik tekintetében tartoztak a városi bíróság alá, de nem egyéb ügyekben, különösen nem büntető ügyekben. ... Zsigmond
1421-ben meghagyja, hogy a nemeseket a városi bíróság semmiféle bűntett vagy vétség miatt el ne
ítélhesse, hanem őket rendes bírájuknak szolgáltassa ki." Csizmadia Andor: A magyar városi jog.
Kolozsvár, 1941.38.1.
12
Magyarország története. Egyetemi tankönyv. 2. köt. Bp., 1962. 251. 1.
13
Tota haec controversia, quae elapsis annis agitabatur inter Academiam et Liberam ac Regiam Civitatem Tyrnaviensem erat de iure gladii in criminalibus. [Az egyetem álláspontja:] Immediatum ius in studiosos academicos esset penes Academiam et non penes Civitatem. Acta Jes. Tyrn. X.
fasc. 50. on.
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A rendi és központi hatalom, valamint a nemesség és polgárság bonyolult küzdelmei mellett állandóan folyt több síkon az ellenreformáció szívós harca. Az országban még mindig jelentős jezsuita-ellenes hangulattal kellett számolni, a lakosság még
jól emlékezett az 1608. évi 8. törvénycikkre: „A magyarok abba, hogy a jezsuitáknak
Magyarországon fekvőjószágaik és birtokjogaik legyenek, bele nem egyeznek." A
feszült légkör megértéséhez azt is tudnunk kell, hogy bár Nagyszombatnak katolikus
városi tanácsa volt, a város még mindig számottevő protestáns lakossággal rendelkezett.
(A nagyszombati református iskola panaszait a jezsuiták eltették irataik közé14; ügyükig el még az 1647. évi országgyűlés 8. cikkelye is foglalkozott.)
Az összeütközés az egyetem és a város között nem sokáig váratott magára. 1639.
július 14-én a városkapitány két bölcsészhallgatót (logici) egy szűccsel való veszekedés,
miatt börtönbe zárt. Másnap, július 15-én a városi tanács a rektornak megtagadta
a kiadási kérést. A rektor, Forró György, azonnal (még július 16-án ) az ügyet Bécsbe
vitte a király elé. Július 26-án Krajachich Lukács linguarum decanus már meg is hozta
Bécsből a királynak július 22-én kelt dekrétumát a két diák szabadonbocsátásáról, és
az egyetemi hatóságok elé való állításáról. A diákokat július 28-án ünnepélyesen a kollégiumba vitték. III. Ferdinánd ebben, a városnak küldött dekrétumában újból megerősítette az egyetem immunitását, különösen az összes egyetemeken szokásos egyetemijoghatóságot.15
Az esetből nyilvánvalóan látszik, hogy a király szívén viselte az új egyetem sorsát,
és hogy a jezsuitákat jó kapcsolatok fűzték az udvarhoz. Éppen azért meglepő, hogy
az eset megismétlődött. 1641-ben két diákot az Anyakönyvek bejegyzése szerint veszekedés miatt elfogtak; vasbéklyóba verve, kezük-lábuk összekötve, embertelen módon
börtönbe vetettek, s csak a nádor, Eszterházy Miklós parancsára engedték szabadon
őket.16 A városi tanácsnak ez a „meggondolatlan lépése" a tárgyalások hosszú sorát
indította meg. A kérdés jelentőségél nemcsak a sok királyi beavatkozás, a király és a
nádor tárgyalásai mutatják, hanem utóhangja is. Kazy Ferenc História regni Hungáriáé с munkájában is részletesen tárgyalja a fejleményeket. A jezsuita irattár rendelkezésére állván, az eseményeket, még a város álláspontját is, pontosan ismerhette.
A már idézett Quinque puncta és Kazy munkája alapján rekonstruálhatók az események a megbékélést szolgáló Eszterházy egyezményig, a „nyolc pontig". Az alábbiakban, nem akarván Kazy adatait megismételni, csak vázlatosan, időrendben ismertetjük az eseményeket, mint már említettük, a két Eszterházy-dokumentum megértéseérdekében. (A ki nem adott dekrétumok rövidített szövegét jegyzetben közöljük.)
A városi pallosjog kihívó alkalmazására egyformán reagál a különben egymással szemben álló nádor és Lósy Imre, esztergomi érsek.
1641. július 9-én Lósy Imre figyelmeztette a városi tanácsot: „Az hertelenkedés
14
15

Acta Jes. Tyrn. X. fasc. 21., 57., 58. no.
Az esetet leírja Szentpétery i. m. 49. l.-on, és Csery i. m. 46. l.-on az Actuum Academicorum?
Collegü Soc. Jesu Tyrnav. 17. torn. 1639. júl. 14—16., 26. 28. alapján. (Pray XXX. Egyetemi Könyvtár.) A decretum szövege: Se velle Universitatem Tyrnaviensem suis privilegiis et immunitatibus„
praesertim in iis, quibus ubique in Christianitate Academiae fruuntur, gaudere et in iis protegi.
(Quinque puncta 2,1.) A gráci jezsuita egyetemnek és a városi tanácsnak legkomolyabb összeütközése-5
ugyancsak 1639-ben robbant ki egy diák elfogatásakor. A gráci rendi évkönyvek szintén az egyetemi
autonómia sérelmeként tartják számon a városi tanács beavatkozását a diákok rendbontásakor.
A nagyszombati tanárok jól ismerhették a gráci egyetemnek a diákügyekben hozott határozatait,,
mert sokan közülük előzőleg Grácban voltak tanárok. (Trinkellius) A Ritus procedendi in judiciis academicis-t 1641-ben éppen Trinkellius hirdette ki. (Krones, Franz: Geschichte der Karl Franzens-Universität in Graz. Graz, 1886.)
16
Matrica (Id. 1. jegyzet.) 1641. év. Kazy i. m. 42—46., 61—64., 71—73.1. Pauler i. munkájába»
ennek alapján írta meg a III. fejezetet. (17—19.1.)
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minemű veszedelmet és sok kölcségű állapotokban fogatia kegteket, nem mástul, hanem magatul kerdgye megh kegtek. ... A minemű privilégiummal eximaltatikaz kegtek büntetése alól csak egy czymeres nemes ember személye is, miért ne eximaltathassanak egy academianak deakiai?" 17 Augusztus 2-án és november 14-én ugyanilyen
szellemben figyelmeztette a nádor a városi tanácsot18, mely a kamara támogatásában
bízva továbbra is szemben állt az egyetemmel. A november 27-én kiadott királyi dekrétum19 megerősíti az egyetem kiváltságait és a viszály befejezésére gr. Draskovics
György győri püspök vezetésével bizottságot nevezett ki. A bizottság tagjai Kopcsácsányi György választott szerémi püspök, gr. Csáky László lévai és pápai főkapitány,
gr. Erdődy Gábor Várasd örökös főkapitánya, báró Révay László királyi tanácsosok,
valamint Szombathelyi Márton kamarai tanácsos.20
E bizottság összetétele, a királyi tanácsosok nagy száma és a tény, hogy Eszterhazy közeli munkatársai voltak tagjai, szintén mutatja, hogy Eszterhazy mennyire
szívén viselte az egyetem ügyét. Ugyanakkor a király Lippay Gáspár nádori ítélőmesternek dekrétumot adott a bizottságra vonatkozóan 1642. január 12. hatállyal.21
1642. februárban a bizottság megkezdte tárgyalásait Nagyszombatban. A tárgyalások nemcsak politikai, hanem jogi szempontból is rendkívül érdekesek lehettek,
mert a bizottságot kiegészítették szakemberekkel: Lippayn kívül még Majthényi
Mihály22 kamarai tanácsos is a bizottság tagja lett, ugyanakkor a város ügyét Suppanich István jogügyigazgató23 képviselte : mindnyájan jogtudósok, szakmájuk elismert
képviselői. Az ellentéteket nem lehetett áthidalni24, és a bizottság jelentése alapján25
a király március 15-én négy városi tanácsost és négy választó polgárt felrendelt Bécs-

17

Acta Jes. Irreg. Tyrn. X. fasc. 1641. A Quinque puncta 5. l.-on Lósy levelét idézi: caveant,
ne si suam libertatém, nimis procul velint extendere, suae libertatis magnum periculum patiantur,
quia manum Regis non licet spernere, neque Regem capere. Assertum inane ostendit esse, quod eadem
Civitas Libera ас Regia non patiatur nisi Judicemunum, cum aliunde multi sint in Civitate qui Jurisdictioni Civitatis non subsunt, sed alios habent Judices suos; id itaque intelligendum, supra cives non
dari nisi Judicem unum.
18
VIII. 22. in causa capti studiosi monet Senatum, rem banc malum finem habituram, qualem
ipsi nee cogitant. XI. 14. monet cives, et prohibet, ne jure agant contra assessores academicosinjudicio. Quinque puncta. 5.1.
19
(II. Ferdinand) Academiäm ... privilegiis ac immunitatibus pro bono et emolumento regnr
nostri Ungariae dotaverit, ac nos quoque ab initio felicis regiminis nostri in benignam protectionem
nram reciperimus, eiusdem juribus ac indemnitati hoc quoque pacto consultum esse cupimus. Quinque puncta. 2.1.
20
Kazy i. m. 43. 1. Révay László Eszterhazy unokaöccse, udvarában nevelkedett, 1635-ben
lett báró. Szombathelyi Márton a pozsonyi kamara tanácsosa volt; felettese Pálffy Pál, a kamara elnöke, akivel Eszterhazy közismerten rossz viszonyban volt. (A kamarára vonatkozó adatokat itt és
a köv.-ben Ember Győző i. munkájából vettem.)
21
Quinque puncta. 2.1. Lippay Gáspár Lippay érsek testvére, 1635-ben országbírói ítélőmester.
1645-ben báró lett, 1645—52-ben a kamara elnöke.
22
Kazy i. m. szerint juris-consultus, azaz jogtudós — kamarai tanácsosságát nem említi. 1636—
1652 tanácsos, 1654-ben báró, 1655-ben királyi táblai ülnök lett. (Fallenbüchl Zoltán: A Magyar
Kamara tisztviselői a XVII. században. = Levéltári Közlemények. 39(1968)253.1.)
23
Suppanich István 1636—1644 jogügyigazgató volt. A jogügyigazgatók képviselték bírói
tárgyalásokon a kincstárt,... a maguk korában mindannyian híres jogászok, tekintélyes szakemberek
voltak. Ember Gy. i. m. 146—147. l.A város- és jogtörténészek számára különösen érdekes e viszály,
a kor legjobb jogászai képviselvén a szembenálló feleket. Mi itt erre a kérdésre nem térhetünk ki.
24
(Suppanich) minaciter denunciavit facturum se, ut Caesar et cum eo omnes regni Ordines non
obscure intelligant Academicorum probra ac scelera. Kazy i. m. 44.1.
25
VI. Idus Februarii ad Caesarem dederunt epistolam sane gravem et odiosam ... Kazy i. m.
44. l.-on részletesen ismertetve.
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be. 26 Hihetetlennek hangzik, de mind a Magyar Tanács jelentése, mind egy későbbi
jezsuita feljegyzés szerint a felhívásnak nem tettek mindnyájan eleget.27
A városi tanács „engedetlensége" Eszterházy erélyes fellépését váltotta ki. Eszterházy sokat vitatott személyénél az egyetemhez fűződő kapcsolatai miatt meg kell állnunk. Eszterházy korának, az ellenreformációnak jellegzetes képviselője. Akárhogyan
ítéljük meg — akár nagybirtokos osztályérdekeinek tulajdonítjuk a Habsburg-abszolutizmussal való megalkuvását28, akár a kötelességtudó államférfiút látjuk benne29 —
egy nem vitás: kétségkívül tisztában volt az egyetem jelentőségével, és éppen olyan
sokat várt az egyetem nevelő szerepétől, mint Pázmány Péter. Emellett a jezsuitarend
nagy tisztelője, az egyetem mecénása volt, és ez okozta, hogy alapvetően városellenes
magatartásán túlmenően is a jezsuiták pártját fogta a várossal szemben. Mint nádor
kezdettől fogva az egyetem mellett állt, ezért írta a városnak figyelmeztető leveleit,
ugyanakkor a királytól minden egyes alkalommal az egyetem jogainak megerősítését,
majd a diákság kihágásainak esetében való eljárás módjait szabályozó pontjainak
elfogadását, a végén már az engedetlen város megbüntetését kérte.
A most közlendő levele is, melyet „1642-ben írt figyelmeztetésnek" nevez Sennyei,
ezt a közvetítő, de teljesen az egyetem érdekeit képviselő szemléletet tükrözi: „De semmit sem nemességi szabadságunk, sem a' becsülletes város ellen, nem látván ebben a'
dologban a'mint az előtt is intettük a' Nemes Várost, s' interponálván magúnkat,
ugyan punctatim is praesentáltúnk volt modalitással a' dologhnak. ... Egyébaránt,
ha mi bün és kár és eő Felségének méltó índignátioja következik rája, senkire se másra,
hanem magára vessen a becsülletes Város, választ is várunk pedigh cathegorice."
A királynak és kancellárnak írt levelei ennél már sokkal harciasabbak. A sikertelen királyi kihallgatás után április 2-án a királynak írt levelében már „keménynyakúaknak, merészségükben mindjobban megmerevedőknek" nevezi a tanácsot, és szükségesnek véli szigorú megbüntetésüket.30 Ezt a levelet Kazy közli, a másik, ugyanekkor
ez ügyben Lippay György kancellárnak írt részletes levelét csak kivonatban ismerjük. 31 Eszterházy ebben a levélben is az egyetem veszélyeztetett sorsát említi, levele
azonban nem tárgyilagos. Nem az igazságügy rendezését annyiszor sürgető nádor,
hanem a szenvedélyes főúr szólal meg: vargák és szabók ostoba követeléséről ír,
akik a pallosjogot ki akarják terjeszteni diákokra is, holott azok között nemesek fiai
is vannak! Eszterházy álláspontját ismerjük: „Miért kell tehát az Academiaban lévő studiosusnak onnat függeni ( = városi bírótól), a'kik eo facto hogy academicusok, gaudent praerogativa Academiae et consequenter nobilitari?" — hogy azonban ebben az
április 2-án írt levelében hangja ennyire éles, izgatott lelkiállapotával is magyarázható.
„Dacos és heves kitöréseiről vannak híreink" ebből az időből. Április 6-án intézte körlevelét a megyékhez, melyben tudatta, hogy az országgyűlésen lemond nádori méltó26
Boka János, Sántha Pál, Fröhlich Gergely és Bogdanóczy György. A két első az egyetem
ünnepélyes megnyitásán képviselte a városi tanácsot. A nagyszombatiak és a király találkozásának
figyelmet érdemlő leírása Kazy i. m. 45—46. 1.
27
Eszterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi meghiúsult
országgyűlés időszaka. Szerk. Hajnal István. Bp., 1930. (Ezentúl Hajnal) 177. 1. Evocavit certos
nominatim Caesar, non comparuerunt nisi duo, et quidem diversi. X/44. 3.
28
Magyarország története, i. m. 264. 1.
29
Hajnal i.m.XCVIII.l.
30
A levelet közli Kazy i. m. 71—72.1. Idézi a Quinque puncta 5. l.-on: Palatínus ... vocat cives
Tyrnavienses indurata cervice mordicitus suae temeritati inhaerentes in negotio libertatis Academicae, et magis ac magis, refert, in sua temeritate indurati. Sub finem addit: Quapropter mihi videtur,
tam duras cervices emolliendas et severius coercendas esse.
31
Sartorum ac sutorum stultam praetensionem esse, quod ius gladii in studiosos praetendant,
inter quos tarnen multi sunt nobilium filii... sibi videri inutilem fore Academiae fundationem si
civium stulta praetensio non tollatur. Quinque puncta. 5.1.
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ságáról. Lemondása okául betegeskedését és családi gyászát említette, valódi oka azonban a memorandumában foglalt javaslatainak az országgyűlésen való tárgyalásának
visszautasítása volt32. A városi tanácsnak ellenkezése is, még ha jelentőségét nem is
túlozzuk el, heves ellenérzést válthatott ki a szenvedélyes nádorban.
A nádor a Magyar Tanács elé vitte az egyetem ügyét. Április végén a királyi előterjesztések közt szerepelt a nagyszombati tanács és az egyetem viszályának kérdése.33
Erre a Magyar Tanács május 1—5 között tartott ülésén feleletet is adott. A Tanács
jól ismerte a viszályt, hiszen tagjai közül többen részt vettek a nagyszombati bizottság
tanácskozásain. Eszterházy szellemében és helyenként a nádor szófordulataival élve
elítélte a város „engedetlenséget". A felterjesztésben felróják a városnak, hogy semmibe vette a király utasításait, nem jelentek meg a királyhoz felrendelt tanácsosok,
nem fogadták el a pallosjogra hivatkozván a nádor megegyezési fáradozásait. Ha a
polgárok eljárási módján nem változtatnak, az egyetem a közjó kárára és kárvallására
tovább nem állhat fenn, hanem működését meg kell szüntetnie, A Tanács javaslata:
A király a város kiváltságait — amelyekkel az egyetemnek adott engedmények és immunitás nincsenek ellentétben — erősítse meg. A város a nádor által előterjesztett pontokat fogadja el, és engedelmeskedjék a király akaratának. 34 A kamara figyelmeztesse
a várost az egyezmény elfogadására, melynek pontjai nem sértik kiváltságaikat. A továbbra is ellenkezőkkel a törvényes úton eljárnak.
A Magyar Tanács felterjesztése és szövege alapján adta ki a király május 5-én a
kamarának szóló rendeletét, melyben tudatja, hogy a nádort megbízta az ellentétek
végleges elsimításával, ugyanakkor utasította a kamarát, hogy figyelmeztesse a várost
az Eszterházy-féle pontok elfogadására és a kötelező engedelmességre.35 Laxenburgban eszerint végleg eldőlt, hogy „az egyetem joga semmikép nem ellenkezik a város
kiváltságaival."36
Ezekre a tárgyalásokra hivatkoznak későbbi iratokban, maga Eszterházy is Considerationes Palatini Hungáriáé (Nicolai Eszterházy) circa negotium academicum patrum Societatis Jesu Tyrnaviae című iratában.37 A kamarán kívül az udvarba felhívott
nagyszombati tanácsosokkal is tudatták a királyi végzést, és Eszterházyt megbízták
a rendelkezés végrehajtásával, amelyet „folyton folyvást igyekszik megtenni" (1643ban írt Eszterházy-mondat). A rendi Évkönyvek írója összefoglalván az 1642. év eseményeit sem „hallgathatja el a király és nádor jóindulatát, mellyel az akadémiának
ügyét támogatták a város polgáraival szemben."38
32

Hajnal i. m. XXXVII—XXXVIII. 1.
Quid ea in parte tam pro conservatione academiae et immunitatum ipsi concessarum, quam
etiam legum ac iurium regni ac civitatis quoque ipsius, ad reprimendam etiam civium in obedientiam expediens fore censetur. Hajnal i. m. 168. 1.
34
Compositionem igitur priorem (praefato illmo dno palatino iam antea delegatam) punctaque
a praefato dno palatino proposita amplectantur ... Hajnal i. m. 178. 1.
36
Cum non simus concessuri, ut similes controversiae in dicta civitate nostra vigeant, per hocque Academia, cum notabili regni damno, detrimentum patiatur, quin accomodationem eiusmodi
controversiae per opportunum hoc medium, absque Iabefactione privilegiorum ipsorum fieri posse,
benigne animadvertamus, neque concessiones, ас immunitates Academiae annotatisprívilegiisrepugnare dignoscantur, dedimus in mandatis dicto Comiti Palatino, ut praemissam differentiam inter partes finaliter componat. Ne autem ad Cameram hanc nostram recursum se habere posse, eamque sibi
suffragari existiment, Fidelitatibus Vris benigne mandamus, quatenus ipsos dementis huius nostrae
voluntatis ас debiti obsequiis capaces reddere, et monere velitis, nos privilegia ipsorum conservari
velle, neque articulos ill is, per praefátum Comitem Palatinum propositus vergere in praemissorum privilegiorum suorum destructionem. ... Quinque puncta. 2—3. 1.
36
Ius academicum nullo modo esse contrarium civitatis Tyrnaviensis privilegiis. Quinque
puncta. 1. 1. és Considerationes 1. 1. (Ld. 37. jegyzet)
37
Acta Jes. Tyrn. X. fasc. 43. no. A Considerationes-t lényeges Eszterházy-iratnak tartja a X/49.
33
Acta Jesuitarum in Hungária 1599—1710. (Mikrofilm. О. L. С 205.)
33
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Az 1642 májusában elfogadott egyezmény, az Eszterházy által összeállított „nyolc
pont" teljesen az egyetem, illetve az ifjúság érdekeit szolgálta. Eszterházynak a városhoz írt figyelmeztetése: „Kire nézve ki adna az Uri és Nemes rendek közül fiát ide, ha
az Academia törvényén, és Reguláján kivöl, más törvény alá volna itt az helyben vetettve, sok törvény alá, a'mint iránk" jogi formulába öntve az egyezmény második
pontja: „Ut Judex et Senatus praefatae liberae, Regiaeque civitatis, nullum jus, aut
jurisdictionem exerceat in studiosos, et officiales Magistratui Academico subjectos,
sed totum jus sit penes Rectorem Academicum, exceptis casibus infra specificandis."
A további rendelkezések is mind az egyetemi tanács illetékességét emelték ki, és az
egyetemi ifjúság (és az egyetemhez tartozók) messzemenő védelméről gondoskodtak.
Részletes intézkedések kihágások, kisebb bűntettek és főbenjáró bűntettek esetére:
kisebb vétkek, kihágások esetében a városi bírónak nincs joga elfogni, bebörtönözni,
verni, vagy más módon büntetni az egyetemhez tartozókat, hanem a rektornál kell
panaszt emelnie. Főbenjáró bűntett esetében is csak éjjel foghatja el az egyetemhez
tartozó vétkest a városi bíró, azzal a megszorítással, hogy reggel át kell adnia az egyetemi tanácsnak. A vétkes felett az egyetemi bíró törvénykezik az assessorokkal együtt,
akik között városi tanácsosok is ülnek. A város hatáskörében csak a halálos ítéletek
végrehajtása maradt.
A „profuzal hurcoltatni, verni, s tömleczezni, s gyalázni" e rendelkezés szerint
megszűnt — ha nem tudnánk, hogy a panasz e században újból s újból elhangzik...
A békesség helyreállításával bizottságot bíztak meg, de a város sem a bizottságnak, sem a királyi dekrétumnak nem engedelmeskedett: napról napra nagyobb merészséggel állt ellen; „felbújtatva" saját kívánságait vetve a nádori pontok ellen, míg
megint a király elé került a város és az egyetem ügye. Eszterházy türelmetlensége és
ingerültsége most már teljesen érthető, mert 1643. január 16-án a királynak hozzáintézett dekrétuma39 alapján megint kézbe vette a svéd háború miatt abbamaradt tárgyalásokat. Március 9-én Bosnyák István kancellárnak írott levelében újból sürgette
a pontok elfogadását, minden késedelemben veszélyt látván.40 A körülbelül ugyanebben az időben írt, már említett, Considerationes-t teljes egészében ismerjük.
Érthető módon mind Kazynál41, mind a Quinque Puncta-ban42 csak a város-egyetem ellentétét tárgyaló rész maradt fenn. Eszterházy ezt a levelet ugyanis újabb vitairatnak szánta; ez esetben azonban az egyetem jogait nem a várostól kellett megvédenie, hanem szembe kellett szállni az érsekkel, az egyházzal. A város-egyetem viszá39

Quinque puncta. 1. 1. A dekrétum szövege X/49: ut cives capaces redducet Suam Mattem
eorum privilegia conservari benigne velle, neque articulos illos (concordiae attentatae) in eiusmodi
privilegiorum destructionem vergere, proindeque eosdem ad concordiam propositarum condítionum
puncta amplectenda adduceret.
40
Civium temeritatem aliud non esse, quam contemptum Suae Regiae Mattis, ubi tarnen Sua
Mattas dotans hanc Universitatem iisdem privilegiis, quibus alias quascunque Universitates, nihil
praeiudicat privilegiis civitatis. Severius ait, a Sua Matte in illos animadvertendum, omnem in hac re
moram periculosam esse, quia turpis infamia exinde sequi posset. Testatur tandem Puncta illis proposita, tam a Sua Matte, quam a Consilio illius approbata esse, sed addit cives in sua innata duritia,
ac temeritate his locum non dedisse. Quinque puncta. 6.1.
41
1. Kazy i. m. 61—62. 1.
42
Supplico autem demisse Suae Matti, quatenus velit in praesenti, hanc intolerandam civium
Tyrnaviensium inobedientiam in vilipendium Suae Mattis, Suique, tarn Hungarici, quam Secreti
Consilii contemptum apprehendere et coercere, serioque iniungere Camerae Posoniensi et Dno Praefecto, ut dictam civitatem Tyrnaviensem ad amplectenda puncta proposita, et a Matte Sua confirmata
cogat etc. Denique rogo demisse Suam Mattem, quatenus dicta puncta a me proposita per modum
privilegii in Sua Cancellaria, patribus clementer extradari curet et disertis verbis jus academicum declarare, ne futuris temporibus etiam, similibus controversiis occasio praebeatur etc. Quam Suae Mattis gratiam, non modo patres, dictaque Juventus academica, sed ipsum quoque regnum totum perpetua gratitudine venerari non desinet. etc. Quinque puncta. 6. 1.
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lyához új problémaként csatlakozott az esztergomi érsek követelése: egyetemi — világi
— bűnperekben a fellebbviteli fórum szerepét magának követelte. Eszterházy hét
pontba rendezve mutatta be, hogy csak a király lehet, mint legfelső bíró ez a fórum.43
Leglényegesebb érvei: a város nem fogadná el az érseket bírónak, de nem fogadhatja
el az egyetem sem, mert ez ellenkeznék az egyetemek privilégiumaival, a jezsuita rend
regulájával, sőt magának Pázmánynak intencióival. Eszterházy az érsekkel szemben
éppen úgy védte az egyetem autonómiáját, mint a várossal szemben. A jogi szempontokon túl pedagógiai szempontokból sem tartotta helyesnek, ha nincs teljesen a jezsuiták kezében a diákság vezetése. A nevelés eredményességének veszélyeztetésétől tartott, ha korlátozzák a jezsuiták jogait—magát az egyetem jövőjét féltette viszont a polgárok tűrhetetlen magatartása miatt. Félő — írja — hogy az egyetem, mely „Magyarországnak a szent korona után legnagyobb értéke", az ország és a katolikus vallás
nagy kárára feloszlik, ha az egyezség nem jön létre.
Éppen ezért szigorú utasítást kívánt kiadatni a pozsonyi kamarának és a kamara
elnökének, hogy fogadtassa el a pontokat a várossal és kérte az egyetem jogainak
újabb megerősítését.44 A kamarával április 16-án tudatta a király ugyanazt, amit a nádorral a január 16-án kiadott dekrétumában közölt: az egyetem immunitását és
ugyanakkor a város jogait megerősíti. A város ellen szigorú eljárást helyez kilátásba,
ha megátalkodottságukban továbbra is megmaradnak.45
Ez az utolsó ez ügyben kiadott királyi dekrétum, melyről az 1692. évi jogi munkálatok megemlékeznek. E feljegyzések szerint46, minthogy a városi tanács sem a
bizottságnak, sem a királyi dekrétumnak nem engedelmeskedett, a király a Magyar
Tanácstól már a város ellen való eljárás módjának megállapítását várta. A büntetés
azonban függőben maradt, mint ahogy a későbbi események mutatják.
Kazy olyan részleteket is említ, melyekről az iratok nem beszélnek: leírja Eszterházy tárgyalásait a nagyszombati városi tanáccsal47, az eddigieknél jóval szelídebb
rábeszélő érvelését, valamint a városi tanács követeléseit. Kazy szerint Eszterházy
a maga javaslatait és a város követeléseit a királlyal közölte, majd a Magyar Tanács
és az Udvari Tanács megtárgyalta és a nádor jóváhagyásával nyolc pontba foglalták
a megállapodást. Ez ugyanaz a „nyolc pont", melyet, mint tudjuk, Laxenburgban
elfogadtak, és nyilván ugyanazokról a tárgyalásokról ír Kazy.
A tényleges helyzetet egy 1646-ban írt jelentés tükrözi, amikor a tárgyalások eredményeként megállapítja: „de végül is nem végeztek semmit."48 Ezt a kortárs és az
ügynek legilletékesebb ismerője, Keresztes István rektor írta. Keresztes a XVII. századi kiemelkedő jezsuita szervezők közé tartozott: hat évig Eszterházy udvarában
a Schola palatinalis élén a nádor fiát és más nemes ifjakat tanított, az egyetem legelső
tanárai egyike volt, 1646—1649-ben rektor, 1637-től mint linguarum decanus a kollé43

Hivatkoznak rá a X/49-ben. (Ld 61. jegyzet.)
A kamara elnöke Pálffy Pál, akinek Eszterházyval való rossz viszonyát már említettük.
Velle se clementer dictos academicos in suis immunitatibus ipsis benigne concessis, manuteneri et conservari; neque eiusmodi concessiones vergere in praemissorum privilegiorum (civitatis)
praeiudicium ac destructionem; ne si ulterius quoque in eodem proposito, ac pertinacia perseveraverint, per alia quoque opportuna media contra illos procedi opporteat. Semperque substitit authoritas
regia, et eiusdem decreta firmitatem suam, utpote legitima, nee juribus civitatis repugnantia habuerunt. Quinque puncta. 1—2. 1. és X/49.
46
Acta Jes. Tyrn. X. fasc. 34. no.
47
Kazy i. m. 63—64.1. az itt elhangzott érvelés feltűnően hasonlít a tanulmányunkban közölt
levél gondolatmenetéhez,
48
Acta Jes. Tyrn. X/51. no. Keresztes István levele Turkovich Györgyhöz. Ugyanígy nyilatkozik Sennyei László is: Isque [= Eszterházy] eandem complanationem magno zelo tentaverit, nec
tarnen adhuc concordia ulla impetrata inter dictam Civitatem et Academiam fuerit. Acta Jes. Tyrn.
X/54.
44
45
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gium naplóját vezette49, és ő volt az, aki az egyetem részéről Eszterházy felett a halotti
beszédet tartotta. Keresztes tehát mindenképpen a legalkalmasabb volt arra, hogy
Eszterházy szerepét, valamint a város és az egyetem viszályát fel tudja mérni. így
nyilván nem ok nélkül írta azt, hogy a kibékélés ügyében nem végeztek semmit, hacsak
azt nem, hogy Nagyszombat és a többi szabad királyi város még jobban megkeseredett a jezsuiták ellen. Ismerte a gyűlölködő hangulatot, tudta, hogy Belleczi Péter
rektor ellen a viszály idején a város panaszt emelt a királyi biztosoknál, és szerfelett
félőnek tartotta, hogy Nagyszombat városi tanácsa az egész országgal tudatja majd
viszályukat a közelgő országgyűlésen, különösen azért, mert a városok egyöntetű
véleménye szerint a jezsuiták a pallosjog alól való mentességükre hivatkozva a városok
szabadságát és kiváltságait akarják elnyomni. Végső fokon a jezsuiták terjeszkedésének korlátozását féltette: ha a viszály ügye a többségében „eretnek" országgyűlés elé
kerül, megakadályozhatják, hogy a jezsuiták más szabad királyi városba telepedhessenek le.50 (A városok tanácsa, Nagyszombat és Szakolca kivételével mindenütt protestáns volt.)
Az egyezmény elfogadtatását nyilván késleltette a város makacs ellenállásán
kívül Rákóczi György hadjárata51 és Eszterházynak 1645-ben bekövetkezett halála is.
Az ellentétek nem szűntek meg: 1692-ig az egyetem hatvan esetben állt perben a várossal a „nyolc pontra" hivatkozva. Ennyi vitás esetre emlékezik vissza az 1692. évi rendi
beíró, amikor az évkönyvben az esztendő nagy eseményeként bejegyzi, hogy a király
„poenali penso" gyökerében vágta el a város merészségét, és így az egyetem a régi
királyi rendeletek alapján végre élvezheti az egész keresztény világban szokásos egyetemi előjogokat.52
A két dokumentum közlésével kapcsolatban az alábbiakat szeretnénk még megjegyezni. A levél másolatban maradt ránk; eredetijét az Eszterházy-Ievéltárban sem
találtuk. Nyelvtörténeti szempontból a szöveget betű és ékezet szerint való hűséggel
adtuk. Eszterházy leveleinek irodalomtörténeti jelentősége ismert; kiadása azért is
indokolt.53
Mint említettük, Eszterházy érveire a későbbi jogi munkákban hivatkoznak,
írásait idézik. E késői hivatkozásokat az egyes tételeknél jegyzetben feltüntettük.
Feladatunknak a két Eszterházy-dokumentum közlését tekintettük. A szövegközlést kiegészítő bevezetést mégis szükségesnek véltük, mert néhány adattal jobban meg
tudtuk világítani az egyetem történetének egyik legérdekesebb korszakát. Az egyetem és város félévszázadon keresztül tartó, több síkon folyó küzdelmében az elvi, jogi
kérdés tisztán rajzolódik ki: mindkét fél a maga privilégiumai alapján akarta megszerezni a diákok feletti bíráskodás jogát, mind a két fél kiváltságaira hivatkozva követelte a pallosjogot. A „város kebelében alapított egyetem" kifejezés újból és újból
mint érv^szerepelt az iratokban — a város ez ellen tiltakozott már az egyetem alapításakor a megye előtt, jogainak sérelmét látván az alapításban; az egyetem ugyanakkor
ugyanezen érv ellen a külföldi egyetemek példáját sorolta fel Párizstól Padováig,
49
ü0

Szentpétery i. m. 12. 1. A többi adat Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái alapján.
Keresztes elegendőnek tartotta volna érvelés gyanánt a jezsuita konstitúcióknak egyetemekre
vonatkozó szabályait. (Id. 57. jegyzet.)
51
Trinkellius Zakariás levele: et res iam ad optimatum etiam fineni vergebat, nisi Rakocziani
tumultus optima consiiia perturbassent. Acta Jes. Tyrn. X/54.
52
Ld 38. jegyzet.
53
A barokk kor „főurai nemcsak támogatták az irodalmat, hanem maguk is művelték. Közjogi
funkcióik, a politika, s az udvari élet szinte valamennyit tollforgatásra kényszerítette, ha egyébre nem,
felterjesztések, memorandumok, hivatalos tervezetek, s főleg magánjellegű, vagy a nyilvánosság elé
szánt levelek írására. A példát itt is Eszterházy nyújtotta."' A magyar irodalom története. 2. köt.
Bp., 1964.158.1.
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Salamancatól Wittenbergig. Forrásainkból az egyetem — Eszterházy, Sennyei, Szentiványi és jogászaik — érvelését ismertük meg, sőt a város túlkapásairól is az ő írásaikban olvasunk, az eseményeket jezsuita kommentálással olvassuk.
A város szemszögéből nézve a városi tanács beavatkozása természetes következménye volt jogai érvényesítésének. A diákság mindig adott is okot erre; akár kihágások, szőlők, gyümölcsösök megdézsmálásában, akár komolyabb, sőt halálos vétkek
formájában. Az ismertetett 1641. évi eset egy a sok közül, számuk nőtt, és nőtt vele a
gyűlölet is. A viszályokat „katalogizáló" Sennyei irattárából tudjuk, hogy a város
nemcsak árulónak tartotta az egyetemi bíró mellett bíráskodó assessorokat, hanem
úton-útfélen gúnyszavakkal illették az egyetemet (...Academiam vocarunt Cacademiam.)54 Az első viszálynál lépett közbe Eszterházy; beavatkozása éppen olyan sokszínű, mint amilyen az egész viszály. Mint az ország legmagasabb igazságügyi méltósága
figyelmeztette a várost, elítélte a királyi rendeletek semmibevevése miatt, védte a királyi tekintélyt. Ugyanebből kiindulva vette oltalmába az egyetemet, és vele együtt a
diákokat a várossal szemben. E védelem jogi formába öntése volt a „nyolc pont".
Formula concordantiae-пак nevezte ezt az egyetem, valójában azonban az egyetem
pallosjogának elismertetése volt; az első pontban megkívánt kölcsönös jóindulat
tulajdonképpen a városi bíró jogának erős korlátozása.
Az önmagában egyszerűnek tűnő jogi controversia mögött bonyolult társadalmi-politikai helyzet körvonalai látszanak. Amikor Eszterházy az egyetem, illetve
a diákság jogai mellett száll sorompóba, elsősorban nem jogot véd, hanem jogokat
támad; erélyes hangja nem az egyetembarát „tudománypolitikusé", hanem a városellenes főúré. A városi pallosjog ellen nem azért tiltakozik, hogy az egyetem privilégiumát, hanem azért, hogy a nemesi előjogokat vegye védelmébe: „a polgárok ne
ítélkezzenek nemes ember fia felett." Nem véletlen tehát, hogy a város vállalta az
„engedetlenség" bűnét, és Eszterházy kemény akarata sem tudta a várossal elfogadtatni a pontokat. Hogy a pontok az egyetem érdekét szolgálták, és hogy Eszterházy
érvei az egyetem számára helytállók voltak, mutatják az 1692 előtti memorandumok
és az 1692. augusztus 2-án kiadott dekrétum, mely kisebb változtatásoktól eltekintve
a „nyolc pontot" ismétli meg.55

Eszterházy Miklós levele
Ad Prudentes ac Circumspecíos Senatum, ас totam Communitatem Liberae, ac
Regiae Civitatis Tyrnaviensis Palatini admonitio
Nyilván vagyon a' becsűlletes Városnál, úgy mint a Thanács, és Kősségh előttis, minemű kérdés fórogion feÖn a Város között, egy részről, más részről pedigh a*
Pater Jésuiták között, az itt való Nagy Szombathy Academiának libertássá és immunitássá miat, mely kérdés származott abból, mint ha a' megh nevezet Academiának igassága, és szabadsága ellenkeznek a' Város igasságával és szabadságával.
Ez pedigh a' kérdés hogy ennyire ment és teryedett ki, s' eddigh nem componáltatot^
értyűk a' többi között ászt is okának lenni, hogy a' kösségnél el vagyon az hitetve,
mint ha óly dolgot kívánnának a' Páter Jésuiták, a'kik az Academiának igazgatói,
hogy akár melly vétket cselekedgyenek is az Academiában lévő Deákok, de az min54
Acta Jes. Tyrn. X/52. Acta Civitatis cum Universitate contra concordiam. Pethő István
összeállítása.
55
Serfőző József: Szentiványi Márton S. J. munkássága a XVII. század küzdelmeiben. Bp.,
1942. a 155. l.-on közli az Acta Jes. Tyrn. X/64. no. alatt levő dekrétum lényeges részét.
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den büntetésnélkül fogh maradni56, sőtt az ólly excessúsók és vétkek megh cselekedésére ugyan szabadságot is adna nékik az Académiának Teörvénye és Regulája.57
Mely ha úgy vagyon, ottan mi is az ólly szabadságnak, a'kinek szine allatt a'
vétkekk gyarapodása büntetésnélkül lenne, s' annélkül maradna, ellenne állanánk, és
megh nem engednők semmi úttal. De belé tekintvén a' dologban, külömben láttyuk
s' experiályúk is. Mert
1. hogy a' Páterek eő kglmek szerzettek, nem egyébért vagyon, hanem az Istennek
neve dicsiretinek eörígbitésére, ugy mint eszközök, valamelyeket eő kglmek tractálnak
és forgatnak, nem más végre, hanem az Istennek tisztességére, cselekeszik ászt. Ha
azért Istennek tisztességére cselekesznek mindent (a' mint igaz is az) bizonyos, hogy
ennek az Académiának dirigálásában, s' abban lévő iffiúságnak directiójában, nem
intendálnak egyebet, hanem csak az Istennek dicsiretét. Kiből következik, hogy
a'mint a' Páterek eő kglmek vádoltattnak, vagy a'mit hirdetnek eő kglmek felől,
külömben vagyon a'dologh, kik az Iffiaknak nevelésében és tanyitásában, nem fesletséget, hanem jószágos cselekedetet néznek, s' arra is óktattyák eőket, s' arra valók is
az Académiában való Regulák, praemiumat a'jóknak, s a gonoszoknak büntetést rendelnek.
C.2. Másodszor a'király eő Feőlsége méltóságát ha tekintyük, arról nem úgy kell
gondolkodni, a'mint egy Szabad Városnak, vagy simplex Nemes embernek szabadságáról, hanem mint eő Fölségének magános Authoritássáról, a'kiknek hatalmában áll
e'féle Académiákk fundátiója, azegyéb helyekben lévő Académiáknak régi megh rőgzőtt szokása szerént.58 Hlyen volt régentén elseő Máttyás királly idejében, a' Búdaj
Académia, illyen lőtt volna ugyan ezen Máttyás királly fundatiojából a' Posonys, ha
a' halál megh nem előzte volna életét. Tudni kell azt is, másúttis vadnak Magistrátusságok59, kiknek Jus gladiumok60 vagyon intra suos terminos: Nihilominus ugyan intra
eosdem terminos, absque praejudicio antiquioris Magistratűs conferálhattya, s' conferálny is szokta eő Feőlsége a' királly, a' Szabad Ispánságott. Ha azért a' megh lehet,
mit nem privilegiálhat eő Fölsége egy Académiát, a'ki nem egyéb, hanem schola
virtutum? 61
56
A város vádja az egyetemmel szemben: Académia Tyrnaviensis non plectit suorum scholarium delicta, ita ut, inter illos sint fures, latrones, aduiteri, fornicarii etc, qui vei inpuniti permittuntur, vei ad fugám ab ipso magistratu academico iuvantur. X/49. I. 4.
67
Keresztes István hivatkozik a Constitutiones Societatis Jesu et examen cum declarationibus
4. pars 11. caput 3 §-ra (De universitatibus in Societate admittendis), mely szerint a jezsuitáknak
maguknak kell ügyeikben igazságot szolgáltatniuk.
58
Jus civitatis non Iaeditur juribus academicis. (X/35) érvei: 11. Cassoviensis civitas, easdem
habet Hbertates et forte majores quam civitas Tyrnaviensis, et tarnen suam jurisdictionem, non extendit ad studiosos academicos, sed si quid committunt, requisit magistratum academicum.
12. Viennae, sunt tot tribunalia et magistratűs, et praeter Civicum Magistratum est Excelsum Regimen, Consistorium Episcopale, Tribunal Provinciáé, Consilium Bellicum, Magistratűs militaris Guardiae, Consilium intimum etc. et tarnen cum his omnibus stat jus Academiae. Ergo poterit stare et
cum uno Magistratu Civico Tyrnaviae.
13. Nulla natio magis tuetur suas libertates sicut Hollandi, Helveti, Poloni, Veneti, et tarnen in harum
urbibus et civitatibus liberis, manent et conservantur jura Academiarum. Cur sola Tyrnavia in tota
Europa, putat id esse in jurium suorum violationem?
Plenitudine potestatis regiae quis dubitet se extendere ad erigendas Academias cum tali exemptione a
foro civili sine praejudicio jurium civittis, Eiusdem palatini no. 2. argumentum. X/49/I. 6.
59
„Másutt is vannak magistratusok... szabad ispánságot" részt idézik a X/35-ben 9., a X/44.
4. iratában 6. argumentumként.
60
Jus gladii Universittum Viennensis, Pragensis, Graecensis etc. non laesit ius istarum civitatum forte amplioribus privilegiis gaudentium, quam gaudeat civitas Tyrnaviensis. Argumentum supramemorati palatini civitati Tyrnaviensi olim (dum haec controversia complanari tentabatur.) ... no.
2. X/49. I. 5. u.a. X/35. 2.
61
A X/49/I. 9. folytatja az okfejtést Eszterházy Considerationes-ének érveire hivatkozva és
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C.3. Nemességi szabadságunkban vagyon azis, hogy a' Városban lakó Nemes
Ember, hanem (!) Civis, ne fűgiön a' Városy Biró pálczájától62, személlyére nézve.
Miért kell tehát az Académiában lévő Studiosusnak onnat függeni, a'kik eó facto,
hogy Académicusok gaudent praerogativa Academiae et consequenter Nobilitari?
Kivált képpen a'mint iránk lévén büntető törvénye az Académiának, kinek, kinek az
eő érdeme szerént, illendeő és méltó panaszra.
4. Megh kell ászt is gondolni, hogy sok Uri és Feő emberek, s' Nemessek, adgyák
ebben az Académiában Fiókot63, s-Attyafiait is, kiből minemű jó jöjön ki nyilván
vagyon az Országban, kit szemünkéi láttunk s'kezünkel tapasztaltunk. De ezek a' jók
mind megh gáthlodnának, ha az itben lakó Deákok a' Városi Biró pálczájától függenének szabad lévén a'Városi Bírónak, s' Polgároknak, az Uri és Nemes ember gyermekit, s' Attyafiait ides-tova húrczólni, prófuzal húrczoltatni, verni, s' tömleczezni,
s' gyalázni, kire nézve ki adna az Uri és Nemes rendek közül fiát ide, ha az Academia
törvényén, és Reguláján kivöl, más törvény alá volna itt az helyben vetettve, sok törvény alá, a'mint iránk.
Nem hozok több ratiokat elő, sem ászt, hogy minye becsülletire, és elé menetelére
légyen az itt tanuló iffiúságh a' Becsülletes Városnak, hanem csak ászt teszem hozzá,
hogy mi mint hazánk igasságának szeretője, és oltalmazója, ha mi gonoszt, vagy a'
Becsülletes Városnak Szabadsága ellen való dolgot látnánk ebben a' Páterek kívánságában, vagy inkább az Académiának fundátiojában, nem hogy oltalmaznók ászt, de
az ellen inkáb szabadságunkra utat keresnénk s'nytnánkis. De semmit, sem Nemességi
Szabadságunk, sem a' Becsülletes Város ellen, nem látván ebben a' dologban a'mint
az előtt is intettük a' Nemes Várost, s' interponálván magunkat, ugyan punctatim is
praesentáltúnk volt modalitással a' dologhnak. Azonra intyük mostan is mind a'
Thanács, s'mind a kösséget, s'im készek vagyunk fáradni benne, és jó rendbe venni a'
dolgát, hogy se eő Felsége ne búsittassék, se a' Városnak búsulása ne legyen tovább.
Kihez aha alkalmaztattyák magokat, jó a'jó és kedvessen veszi eő Fölsége is a Várostól, s' megh csendesedik az magok megh háborodott elméjek is, egyébaránt, ha mi bün,
és kár és eő Felségének méltó índignátioja következik rája, senkire se másra, hanem
magára vessen a' becsülletes Város, Választ is várunk pedigh Cathegorice64.
Formula mutuae inter Academiam, & Civitatem Tyrnaviensem concordiae
I. Senatus edicto publico civibus demandet, ut Academiam, ejusdemque officiales,
ac ministros debita benevolentia; amore, & honore prosequantur, idem etiam faciet
Rector Academicus. II. Ut Judex, & Senatus praefatae liberae, Regiaeque civitatis,
idézve: Omnium academicorum supremus iudex apellationis est princeps terrae (uti solide demonstrat... Palatínus Nicolaus Eszterhazi septem argumentis adductis) Princeps autem terrae potest
suum jus etiam quoad exercitium delegare, cui et ubi vult sine praejudicio juris alieni. Et si potest
privilégium exemptionis particulari personae conferre, cur non tali communitati? Qualis est Academia.
63
Non praeiudicat Civittum juribus, quod nobilis persona in civitte habitans, si simul civis non
sit, in persona non sit subiecta potestati civicae ... Eiusdem palatini no. 3. argumentum. X/49.I.7.
Eiusdem (Eszterházy) argumentum. Praerogativa nobilitatis est ut nobilis in civitate habitans, si
civis non sit, personaliter a judice non dependeat. Academici verő gaudent iure nobilitari. X/35/10.
Ugyanez az érv a X/44. 4. irat 5. érve.
63
In academiis inter scholares sunt comitum, baronum, nobilium Mii, sunt et clerici ас religiosi,
quos utique civico magistratui subiectos esse nobilitas non patietur. Eiusdem palatini ... no. 4.... argumentum. X/49/I. 8., X/35 1. arg. Ez az érv, mely legtöbbször bukkan fel a levelekben is, s Eszterházy minden írásában ez a döntő érv; az egyetem jövőjét csak úgy látja biztosítottnak, ha a nemesi
szabadságon nem esik csorba.
64
A másolatok között kisebb helyesírási eltérések voltak. Ezeket nem tüntettük fel.
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nullum jus, aut jurisdictionem exerceat in studiosos, & officiales Magistratui Academico subjectos, sed totum jus fit penes Rectorem Academicum, exceptis casibus,
infra specificandis. III. Si casu, pars una ab altera laederetur, neutra sibi ipsi justitiam administrabit, sed Senatus, ac cives, querelas suas apud Rectorem Academicum
deponant; & hie vicissim apud Judicem civitatis; uterque autem Magistratus requisitus, jus sine ulteriori mora rei veritate agnita administrabit: neque per se, aut Fiscum
suum exceptionibus, aut dilationibus frivolis, & inutilibus utetur. IV. Si quis Magistratui Academico subjectus, in minori aliquo, levique excessu deprehendatur, etiam
in flagranti, non tarnen ideo Judex, & civitas habebit jus injiciendi manus in ilium,
multo minus incaptivandi, verberandi, aut aliter eum puniendi, sed querelam deponet
apud Rectorem Magnificum, tanquam Magistratum legitimum, qui reum juxta delicti
exigentiam puniet. V. Quod si etiam quispiam Academiae subditus, ejusquejure
gaudens, gravius aliquod crimen incurreret, a loco tarnen delicti recederet, pari ratione,
jus nullum habeat Senatus in eum manus injiciendi, sed requirat legitimum ipsius
Magistratum Academicum, & is jure decernat in ilium. VI. Si autem (quod Deus
avertat) studiosorum, aut Academico jure gaudentium quispiam in casum incidat
criminalem, qui capitis sententiam mereretur, & nihilominus talis ex delicti loco
recedat, neque in flagranti deprehendatur, etiam in illo casu requiratur Academicus
Rector a laesa parte; qui requisitus tenebitur per officiales suos curare ilium arestari,
ac postea etiam per Judicem Academicum secularem, specialiter ad actus similes ab
eodem eligendum, cum assessoribus illius, etiam ex numero Dominorum Senatorum,
dictae Regiae, ac liberae civitatis, ad dicendam sententiam convocatis, sententiam
dicere, ac etiam execution! mandare. VII. In flagranti vero, locoque criminis, ac
delicti deprehensus Academicus, si crimen capitale commisit, poterit is quidem a
Senatu in tali duntaxat casu captivari, ita tarnen, ut si crimen de die contingat, sine
mora Rectori Academico significetur, qui per suos officiales eundem ad carceres
Academicos deduci curabit: quod si vero nocturno tempore contingat scelus, tunc
possit quidem eadem nocte captivus in manibus Magistratus civici detineri, non tarnen
ultra mane; quo facto statim dicto modo tradatur Magistratui Academico, qui convocatis, ut supra, Legis-peritis etiam ex Senatu liberae, Regiaeque civitatis Tyrnaviensis, tenebitur per Iudicem Academicum jus omne administrare, & si sententia capitis
in reum cadat, pro executione civico Magistratui per suos officiales consignare.
VIII. Quocunque autem modo ex praedictis contingat capi aliquem Academiae subjectum, non trahatur is ad carceres infames maleficorum, multo minus per lictores, sed
per satrapas civitatis, neque percutiantur in via, aut aliter vexentur, sed capti ponantur
ad honestum arestum, donee eos inde abduci curet Rector Academicus, juxta superius
adnotata.

DER STREIT ZWISCHEN UNIVERSITÄT UND STADT NAGYSZOMBAT UM 1640
(ZUSAMMENFASSUNG)
Die im Jahre 1635 in Nagyszombat (Tyrnau, jetzt Trnava, Tschechoslowakei) gegründete
Universität genoss, wie die übrigen mitteleuropäischen Universitäten der Jesuiten, die Vorteile der
Universitätsautonomie und dadurch auch die eigene Gerichtsbarkeit.
Als Folge diese Vorrechtes kam es bereits in den ersten Jahren nach der Gründung der Universität zu Streitigkeiten mit dem Stadtrat. Nagyszombat als eine der ältesten königlichen Freistädte
beharrte eifersüchtig auf ihre bestehenden städtischen Vorrechte, besonders auf den Blutbann (jus
gladii) und wollte ihre Jurisdiktion auch auf die Mitglieder der Universität so auch auf deren Studenten ausdehnen. Der Grund dieser scharfen Spannung zwischen Universität und Stadt war eine Rechtsfrage: wer über die schuldigen Studenten Recht sprechen solle. Dieser Streit zwischen Universität
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und Stadt stand im Zusammenhang mit einem im ganzen Lande vorgehenden Rechtskampf, der
schliesslich zugunsten des Adels entschieden wurde: im Jahre 1647 befreite der Landtag den städtischen Adel sowohl von der Stadtgerichtbarkeit, als der Steuerpflicht.
Im Jahre 1641 wurden zwei Studenten vom Stadtrat in Nagyszombat wegen eines kleineren
Vergehens gefangengenommen. Der Erzbischof von Esztergom (Gran) und der Palatin Miklós
Eszterházy verwarnte die Stadt, auch Ferdinand III. (neben der Bestärkung der Universität in ihren
Rechten), setzte eine Kommission zur Beilegung der Streitigkeiten ein. Die Kammer unterstüzte die
Stadt, die Universität dagegen gelegentlich der Palatin Miklós Eszterházy, der die Stadt wiederholt
verwarnte — ein im Anhang publizierter Brief aus dem Jahre 1642 dient als Beweis — und die Kompetenzfrage der Gerichtsbarkeit in Vergehen aller der Universität angehörenden Personen, d. h. auch
der Studenten geregelt wissen wollte. Schliesslich setzte sich die Gerichtskompetenz der Universität
in allen Fragen durch, mit der Bedingung, dass die Todesurteile durch den Stadtrat vollgestreckt
werden sollten. Das „Achtpunkte-Abkommen" (hier ebenfalls als Anhang publiziert) wurde 1642 in
Laxenburg vom Ungarischen Rat und sodann auch vom Geheimen Rat gebilligt; Ferdinand III.
beauftragte am 5. Mai 1642 Miklós Eszterházy mit der endgültigen Beilegung des Zwistes und rief
die Stadt zum gebührenden Gehorsam auf. Trotzdem unterwarf sich die Stadt dem Abkommen nicht;
auf das wiederholte scharfe, gegen die Stadt gerichtete Dringen von Eszterházy bestärkte der König
in den Dekreten vom 16.1. und 16. IV. 1643 von neuem die Rechte der Universität ohne damit die
Vorrechte der Stadt schmälern zu wollen und verpflichtete Nagyszombat abermals zum Gehorsam.
Der Streit zwischen Universität und Stadt wurde erst im Jahre 1692 endgültig beigelegt. Der
Ausgleich war das Ergebnis jahrelanger juristischer Arbeit und wiederholter Bittschreiben von Márton Szentiványi und László Sennyei, deren Elaborate auf den erwähnten „Acht Punkten" und auf
dem hier mitgeteilten Brief Eszterházys beruhen.
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A LEÍRÓ KATALÓGUS BEJEGYZÉSEINEK
OSZTÁLYOZÁSA
DOMANOVSZKY ÁKOS

Amint ez általában lenni szokott olyankor, ha valaki egy katalogizálás-elméleti
témát alaposabb vizsgálatnak próbál alávetni, mi is már első lépésünknél, cikkünk
címének a megfogalmazásánál, terminológiai nehézségekbe ütközünk. Témánk a
könyvtári leíró (a hagyományos kifejezéssel: betűrendes) katalógusok „entry"-inek,
.„Eintragung"-jainak az osztályozása — szóval olyasmié, amire magyar terminusunk
nincs. Egyetlen kifejezésünk, amely megközelíti e fogalmat a „katalóguslap". Ennek
azonban az a hibája, hogy csak a cÁ/w/ű-katalógusok elemi részeit, egyedi tételeit
öleli fel. Ma, a kötet-katalógusok újbóli térhódításának a korában, átfogóbb jelentésű
terminusra van szükségünk. Bár nem találom sem szépnek, sem különösebben kifejezőnek, az „entry" és az „Eintragung" aránylag legjobb magyar megfelelőjét ajánlom
erre a célra: a következőkben e cikk tárgyát katalógusbejegyzésnek, főbejegyzésnek,
mellékbejegyzésnek, vagy egyszerűen csak bejegyzésnek fogom nevezni. Remélem
azonban, hogy hamarosan fog akadni nálam leleményesebb és jobb nyelvérzékű magyar könyvtáros, akinek sikerül majd ezt a papírízű szót valami kifejezőbbel és jobbhangzásúval felcserélnie.
1.
Témánk tulajdonképpen szűkebb a címben megjelöltnél: lényegében a bejegyzéseknek csak egyetlen szempontból való osztályozását készülünk elvégezni, ti. a tárgyuk szerintit. Pontosabban, a következőkben a katalógusbejegyzéseket aszerint
próbáljuk osztályozni, hogy a katalogizálás mely tárgyáról vagy tárgyairól nyújtanak
információt, akár főhivatásban, akár mellékesen.1 E feladat elvégzésének igazság szerint a bejegyzések forma szerinti osztályozásának az elvégzése lenne az előfeltétele
1
Jelen dolgozatunk egy korábbinak a hézagait van hivatva kitölteni. Az Egyetemi Könyvtár
Évkönyveinek III. kötetében (1966. 7—62. I.) megjelent „A leíró katalogizálás tárgyai" с tanulmányom itt-ott szólt ugyan a bejegyzés és a katalogizálási tárgy kapcsolatáról, de e téma rendszeres és
teljes tárgyalását nem nyújthatta, mert ez minduntalan zökkenőkkel, kitérésekkel terhelte volna meg
a tulajdonképpeni mondanivaló előadását. Az így keletkezett hézagokat tölti ki ez a dolgozat, amely
a katalogizálás tárgyai és a bejegyzések közötti relációkat az utóbbiak szemszögéből próbálva áttekinteni, a korábbi tanulmány tárgyát mintegy a visszájáról veszi vizsgálat alá.
Jelenlegi mondanivalóm így szorosan kapcsolódik az említett tanulmányban elmondottakhoz.
Ennek természetes konzekvenciája, hogy itt is ugyanazt a terminológiát használom, amelyet ott
alakítottam ki, ill. amelyet ott „A leíró katalógus alapfeladatai (Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
II. 1964. 7—44.) с tanulmányomból átvéve használtam. A jelen dolgozat olvasását megkönnyítendő, röviden ismertetem itt a benne előforduló olyan nem közismert terminusok jelentését, amelyeket e jelentés kifejtése nélkül veszek át a két idézett tanulmányból — zárójelben utalva ezeknek
arra a helyére, ahol az itt következőnél pontosabb és részletesebb kifejtésük megtalálható (a római
szám az Évkönyvek kötetszámát, az arab szám a lapszámot jelenti.)
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— ennek azonban elég néhány rövid megjegyzést szentelnünk, lévén itt egészen közismert dolgokról szó.
A három bejegyzés-forma: a főbejegyzés, a mellékbejegyzés és az utalás. Az:
utóbbi alfajainak, a hivatkozásnak („ld még") és az angolszász gyakorlat „authority
card"-jának — amelyek nem egyebek az egységes formai jegyek szerepkörének
a leszűkítése által szükségessé tett utalásformáknál — a katalogizálás különböző tárgyainak a regisztrálása szempontjából nincsen különálló szerepük és külön jelentőségük, s az alábbiakban nem is lesz róluk soha külön szó. Amit az utalásról mondani
fogunk, az, mutatis mutandis, a hivatkozásra és az authority card-ra is vonatkozik..
A magyar terminológia a három bejegyzés-forma megnevezését (persze a „bejegyzés" szó helyére „lap"-ot téve) egyértelműen használja — így nem látszik szükségesnek, hogy a három terminus jelentésének magyarázgatásába kezdjünk. Ahhoz, hogy
A katalogizálás tárgyának nevezek minden a katalógus által közvetített információt. E tárgyak
vagy autonómok, vagy alárendeltek. Az előbbiek azok, amelyeknek a katalógus külön bejegyzést,
szentel, olyant, amelynek fejét a tárgy saját megkülönböztető, azonosító jegye képezi. így e tárgyak
maguk határozzák meg saját betűrendi helyüket a katalógusban — innen az „autonóm" jelző. Azr
alárendelt tárgyaknak saját külön bejegyzésük nincsen. (II. 19., III. 8—16.)
Formai jegyeknek az autonóm tárgyaknak azokat a megkülönböztető, azonosító jegyeit nevezem, amelyeket a leíró — tehát a formai — katalógus bejegyzéseinek a fejéül használunk, amelyeken
tehát e katalógus szerkezete, rendje nyugszik. E jegyek: a könyvek és művek különböző címei és a.
könyvek és művek létrehozásában szerepet játszott személyeknek és testületeknek a neve.
A formai jegyeknek két fő fajtája van: az anyagi és az egységes jegyek. Anyaginak a könyvön:
szereplő, látható, tehát materiális formai jegyet nevezem; egységesnek a formai jegynek azt a lényegében konvencionális variánsát, amelyet a címleírási gyakorlat az összetett tárgyak (ld. alább) komponensei összegyűjtésének eszközéül kiválasztott. Anyagi jegyei csak az elemi tárgyaknak (ld alább)vannak, amilyen például a könyv; egységes jegyei csak az összetett tárgyaknak. Adott esetben az
anyagi jegy elláthatja az egységes jegy feladatait is. (III. 17—18.)
A három funkció, amit a leíró katalógus ellát — egészen nyersen megfogalmazva —, az információadás az állomány minden egyes könyvéről, művéről és egyéni valamint testületi oeuvre-jérőL
(A három funkció pontos tartalmát és határait illetőleg ld a fent idézett tanulmányt az Évkönyvek.
II. kötetében.)
Az első funkció ezek szerint egyes különálló, elszigetelt tárgyakról szóló információk szolgáltatásában áll — ezeknek a tárgyaknak, az első funkció tárgyainak, a megjelölésére ezért az elemi
tárgy terminust használjuk.
A másik két funkció organikusan összetartozó elemi tárgyaknak egyetlen közös címfej, egyetlen egységes jegy alatti összegyűjtésében áll. Azok a tárgyak tehát, amelyekre vonatkozólag az információ-nyújtás a második és a harmadik funkció keretébe tartozik, összetett tárgyak, amelyeknek,
minden egyes komponense egyúttal elemi tárgya is a katalogizálásnak, tehát az első funkciónak is
tárgya. így minden egyes könyv a katalogizálásnak többnyire három, de legalább két különböző tárgyát egyesíti magában: egy elemi és két, de legalább egy összetett tárgyat. Nagyjából ugyanez ált
azokra az elemi tárgyakra is, amelyek nem könyvek.
Az elemi tárgyakat ugyanis három osztályba sorolhatjuk. Az elsőrendű elemi tárgy fogalma még.
akkor is tágabb a könyvénél, ha a speciális könyvtári anyagokat (lemezek, stb.) itt figyelmen kívül!
hagyjuk. Ide tartozik minden katalogizálásra kerülő, fizikailag különálló kiadvány. Ide tartoznak
a sorozatok és periodikumok is, s így egyetlen fizikai darab két, sőt több különböző, saját formai
jegy-garnitúrával rendelkező elsőrendű elemi tárgyat is egyesíthet magában; egy sorozat-kötet, például, a katalogizáló számára egyrészt különálló könyv, másrészt a sorozatnak egy része. (III. 20—38.)<
Másodrendű elemi tárgyaknak a járulékos mellékbejegyzések, harmadrendűeknek pedig a harmadrendű mellékbejegyzések főtárgyait nevezzük — a mellékbejegyzéseknek erről a két osztályáról;
alább, a VII. pontban, részletesen szólunk.
Azok az összetett tárgyak, amelyekről a katalógus második funkciójának a keretében ad információt, azokból az elemi tárgyakból állnak össze, amelyek egy bizonyos szöveg (vagy más könyvtartalom) ősformáját, átdolgozásait, kivonatait, szemelvényeit, valamint ezek fordításait tartalmazzák. (III. 52—54.)
Végül a harmadik funkció összetett tárgyainak a komponensei mindazok az elemi tárgyak,
amelyeket a katalógus ugyanannak a személynek vagy testületnek a neve alatt regisztrál, teljesen tekintet nélkül annak a teljesítménynek a természetére (szerzői, szerkesztői, fordítói, közreadói, sponsor^
stb.), amely ezt az elemi tárgyat létrehozta vagy képezi. (III. 56—60.)
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belássuk, hogy ez nem magától értetődő, s hogy egyenesen hálásaknak kell lennünk
terminológiánk e pozitív vonásáért, elég egy futó pillantást vetnünk az új Angol—Amerikai Katalogizálási Szabályok függelékét képező glosszáriumba.2 Eszerint az „entry"
:szó használható az egész katalógusbejegyzésnek, csak e bejegyzés fejének, végül pedig
a katalogizálás művelete ama fázisának a megjelölésére, amelyet a második értelemben vett „entry"-nek, tehát a bejegyzés-fejnek, a megállapítása képez. Az „added
•entry" terminusnak még ennél is szerteágazóbb jelentést ad az említett glosszárium.
Megengedi ennek használatát először a főbejegyzéshez csatlakozó mindenféle másodlagos bejegyzés megjelölésére, beleértve a szótár-katalógus tárgyszó alatti bejegyzéseit is, másodszor a bejegyzések ama szűkebb osztályának a megjelölésére, amelyet
a mi „mellékbejegyzés" szavunk fed; végül pedig mindeme bejegyzések fejének a megjelölésére. Ezek a jelentés-meghatározások, — amelyek megdöbbentő módon egy szabályzat függelékében kaptak helyet — annak a demonstrálásán kívül, hogy az amerikai könyvtárosoknak a szakmai terminológia funkcióiról és a vele szemben támasztandó
követelményekről nagyon furcsa elképzelései vannak, nyilván semmire sem jók.
De ha a szóban forgó három terminus jelentésének magyarázgatását általában
mellőzhetjük is, egy részletkérdést mégis tisztáznunk kell: a szó szoros, szűkebb értelmében vett analitikus bejegyzés osztályozási helyét. Hová kell ezt sorolnunk — a
fő-vagy a mellékbejegyzések közé?
Az utóbbi válasz mellett az az érvelés látszik felhozhatónak, hogy, ha például
ugyanaz a novella megjelenik egyrészt egy prózai antológia keretében, másrészt egy
irodalmi folyóirat egy számában, akkor az előbbiről készített mellékbejegyzésnek és
•az utóbbiról írott analitikus bejegyzésnek a természete és funkciója lényegében azonosak — s ezért, miután az előbbi vitathatatlanul mellékbejegyzés, az analitikus
bejegyzést is mellékbejegyzésnek kell minősíteni.
Szerintem azonban ez az érvelés helytelen lenne. A kérdés, hogy az analitikus
bejegyzés fő- vagy mellékbejegyzés-e, a bejegyzés formájára vonatkozik, s így kizárólag formai alapon dönthető el. Ezen az alapon pedig az analitikus bejegyzés kétségtelenül főbejegyzésnek minősíthető. A mellékbejegyzés, éppúgy mint az utalás, kétrészes: egy felső, utaló és egy alsó, utalt részre szakad, amelyek mindegyike saját,
külön, a másikétól eltérő fejjel rendelkezik. A főbejegyzésnél ez a két részre tagolódás
•és a második fej hiányzik; s ugyanígy hiányzik az analitikus bejegyzésnél is. Az utóbbi
igazi analógiáját egy főbejegyzés-fajtában: a sorozatba tartozó monográfia-kötet főbejegyzésében találhatjuk meg. Persze semmi akadálya sincs annak, hogy az „analitikus" jelzőt az első esetre: az antológiában foglalt novella autonóm, járulékos mellékbejegyzésére is alkalmazzuk. A szó ilyetén, egyáltalában nem megengedhetetlen,
szélesebbkörű használata esetén a félreértéseket úgy kerülhetjük el, ha sohasem
beszélünk egyszerűen „analitikus bejegyzésről", hanem csak „analitikus főbejegyzésről" vagy „analitikus mellékbejegyzésről"; az utóbbiról azokban az esetekben,
amelyeket példánkban az antológiában megjelent novella képvisel, s amelyekben az
autonóm regisztrálást mellékbejegyzéssel intézhetjük el, sokszorosító technika alkalmazása esetén egységes bejegyzéssel (unit card); az előbbiről pedig a folyóiratban közölt novella által példázott esetekben, amelyekben egységes bejegyzés alkalmazására
nincs mód, s ezért az analitikus bejegyzés számára külön, új bejegyzést kell szerkeszteni, amely nem hasad két részre, s így főbejegyzésnek minősül.

2
Anglo—American Cataloging Rules. North American text. Chicago, American Library
Association, 1967. 343—345.1.
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Ezek után rátérhetünk tulajdonképpeni témánkra: a katalógus-bejegyzéseknek
tárgyuk szerinti osztályozására. Ez a téma nemcsak elméleti fontosság, de gyakorlati jelentőség, a levonható konzekvenciák mennyisége és haszna szempontjából is
súlyosabb a formák szerinti osztályozás témájánál. Hiszen a tárgyaik szerinti osztályozás során élesebb megvilágításba kerülnek a bejegyzések többnyire összetett
funkciói, szolgálatai is; ami viszont az ösztönösségtől még ma sem teljesen mentes
alkalmazási, felhasználási módjaik tekintetében eredményezhet haladást. A téma
nagyobb súlyából természetesen következik az is, hogy a feladat, amely elé állít bennünket, jóval bonyolultabb a formák szerinti osztályozás feladatánál.
A komplikációk zömét két tényező okozza. Az első az, hogy minden bejegyzésnek több tárgya van, más szóval, hogy mindegyik a katalogizálásnak több különböző
tárgyáról nyújt információt, több ilyen tárgynak az elérését szolgálja, fő- vagy mellékhivatásban. Ami jelen dolgozatunkat illeti, ezt a komplikációt valamelyest csökkenti, hogy a katalogizálás tárgyainak legalsó és legkevésbé jelentős osztályával, az
alárendelt tárgyakkal, nem kívánunk foglalkozni, mindössze a befejezésben fogjuk
őket a teljesség kedvéért futólag megemlíteni; tehát hogy témánkat lényegében az
autonóm tárgyakra, ill. a bejegyzéseknek autonóm tárgyaik szerinti osztályozására
korlátozzuk — ama tárgyak szerintire, amelyek vannak annyira fontosak, hogy a
katalógus külön bejegyzést szenteljen nekik.
A komplikációk másik forrása az, hogy a bejegyzések tárgyainak a többségére
vonatkozó tételnek a fordítottja is áll, ha nem is ugyanazzal a kivételt nem ismerő
általános érvénnyel: a címleírás egyetlen tárgyának a visszakeresését igen gyakran
nemcsak egy, hanem több bejegyzés is szolgálja, ill. előmozdítja. A bejegyzések tárgy
szerinti osztályozásánál e kétoldalú többesség kibogozása jelentkezik főfeladatként.
Az első komplikáció, a bejegyzések tárgyainak többessége, nyilvánvalóvá teszi,
hogy a bejegyzések osztályozását csak több lépcsőben végezhetjük el, amelyek közül
az első és legfontosabb a legelőbbrevaló, legjelentősebb tárgyuk, a főtárgyuk alapján
megejtett osztályozásuk. Mindenekelőtt azt kell tehát tisztáznunk, hogy egy adott
bejegyzés több tárgya közül melyiket kell főtárgyának tekintenünk.
Demonstráljuk e feladat természetét egy példán. Válasszunk példának egy antológia előszaváról írott, az előszó szerzőjének neve alatt álló mellékbejegyzést. Ez két
különböző autonóm tárgynak vezetheti nyomára az olvasót: magának az előszónak,
és az antológia egészének. Az utóbbi szolgálatot annak az olvasónak teheti, akinek
az antológiára magára van szüksége, de nem tudja sem címét, sem esetleges szerkesztőjének nevét, viszont emlékszik előszava írójának a nevére.
Mi dönti el azt, hogy e két tárgy közül melyik az előbbrevaló, melyik képezi
bejegyzésünk főtárgyát? Nyilván az, hogy melyikre mutat rá a bejegyzés közvetlenül,
vagyis hogy melyiknek a formai jegye alatt található meg, melyiknek a formai jegyét
viseli a fejében. Miután a meliékbejegyzések feje alatt természetesen a felső, „ld'r
előtti szakaszuknak a fejét értjük, a mi bejegyzésünk főtárgya nyilván az előszó; magát az antológiát e bejegyzés csak másodsorban említi, csak az előszón, az előszó formai jegyén keresztül teszi elérhetővé.
Ez eddig világos és vitathatatlan, de van itt egy tisztázásra szoruló komplikáció
is. Annak következtében, hogy a katalógus három funkció ellátását vállalja, a könyvek a katalogizálásnak többnyire három, de legalább két különböző tárgyát egyesítik
magukban — egy elemi és két vagy legalább egy összetett tárgyat —, amelyeknek
elérhetővé tételét katalógusaink a formai jegyek két fajtájának: az anyagi és az egységes jegyeknek az alkalmazása révén érik el. A tárgyak hármassága maradhat latens
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is, ha a könyv anyagi jegyei és a benne foglalt mű egységes jegyei azonosak. Ellenkező
esetben azonban a hármasság szembetűnővé válik azáltal, hogy a bejegyzések többességét vonja maga után; hiszen ilyenkor az elemi tárgy anyagi és az összetett tárgyak
egységes jegyeit egyaránt megtalálhatókká kell tenni, más szóval, az elemi és az összetett tárgyakat külön-külön, különböző tárgyakként kell regisztrálni.
Mennyiben érinti ez a mi témánkat, a bejegyzések főtárgyának meghatározását?
Fenti példánk esetében külöbséget kell-e tennünk a között az eset között, amikor a
bejegyzés fejét az előszóíró nevének anyagi formája, például egy álnév, képezi, tehát
amikor e bejegyzés egyszerűen az előszót, ezt az egyedi és különálló írást regisztrálja;
és a között a másik között, amelyben a bejegyzés feje az előszó-szerző nevének az egységes alakja, tehát amikor a bejegyzés az előszót mint e szerző oeuvre-jének az egyik
szeletét, komponensét teszi hozzáférhetővé?
Ha a „főtárgy" fent megadott definíciójából indulunk ki, a logikailag egyedül
lehetséges válasz az, hogy e megkülönböztetést igenis meg kell tennünk. Hiszen az
elsőnek említett bejegyzés főtárgya egy elemi tárgy, az utóbbié viszont összetett jellegű, egy összetett tárgynak a komponense. Már pedig elemi tárgy és összetett tárgy
ténylegesen különböző tárgyai a katalogizálásnak. A főtárgy fenti definíciója tehát
már magában foglalja, implikálja a főtárgy elemi, ill. összetett jellege közötti különbségtételt is — példánkat illetőleg tehát annak a körülménynek a számbavételét, hogy
bejegyzésünk azt a bizonyos előszót elemi vagy összetett tárgyi minőségében teszi-e
elérhetővé.
Bármely adott bejegyzés főtárgyának tehát két determinánsa van, s így e főtárgy
meghatározásának két részből kell összetevődnie. A bejegyzés által elérhetővé tett
egyedi elemi tárgynak a megjelölésével, identifikálásával a bejegyzés főtárgyának a
meghatározása még nincsen befejezve. E meghatározás csak arra a kérdésre adott
válasszal válik teljessé, hogy a bejegyzés az említett elemi tárgyat nem összetett tárgy
komponenseként teszi-e elérhetővé, s ha igen, mely individuális összetett tárgy komponenseként?
Mindkét kérdésre a válasz elsődleges, legfontosabb forrása a bejegyzés feje. Ez
azonban az esetek egy jelentős részében önmagában mégsem határozza meg teljesen
egyértelműen a bejegyzés főtárgyát, amely természetesen egyszeri, — igen sokszor
még a második kérdést illetőleg sem. Ilyenkor a bejegyzés-fej által meghatározott kör
leszűkítésére van szükség, esetleg több lépcsőben. Ez a bejegyzés további adatainak —
a szerző nevét követő címnek, a címet követő nyelvmegjelölésnek, a kiadás számának,
évének stb., melléklapoknál az alsó, „ld" utáni szakaszukban foglalt adatoknak —
az alapján végezhető el.
Főtárgyuk elemi, ill. összetett jellege szempontjából a leíró katalógusok bejegyzéseit már egyedül fejük alapján öt különböző osztályba sorolhatjuk, amelyek ismertetésére azonnal rátérünk. Ha a főtárgyat másodlagosan meghatározó adatokat is
figyelembe vennők, természetesen számos alosztályt kapnánk; egy ilyen további osztályozásba azonban már nem kívánunk belemenni, mivel annak az instruktiv értéke
nem lenne jelentős. Elég lesz itt, ha egy ilyen mélyebbre, a részletekbe hatoló alosztályozás jellegét és lehetőségeit egy érdekesebb és jelentőségében is kiemelkedő alosztály-pár példáján demonstráljuk.
A név és cím anyagi és egységes formái alkalmazásának a különböző lehetséges
kombinációi a főtárgy elemi, ill. összetett jellege szempontjából természetesen különböző bejegyzés-alosztályokat produkálnak; ezek közül emeljünk ki egyet. Ha a főbejegyzést a szerző egységes neve de a cím anyagi formája alá tesszük, akkor—legalábbis a sok-bejegyzésű szerzők esetében — az anyagi névforma alatti utaló mellett még
egy második utalásra is szükség van, amelynek felső szakasza a szerző egységes neve
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után megadja a cím egységes formáját is. Ennek az utalásnak két összetett főtárgya
van: a szerző egész oeuvre-je — erre mutat a szerző egységes neve; és a szerző szóban forgó műve, amit az utalás felső szakaszának két egységes jegye együttesen határoz meg. Ha ezzel szemben a főbejegyzés a szerző egységes neve mellett a mű címének
is az egységes formáját részesíti előnyben az anyagi előtt, akkor a komplementer utalásnak a szerző egységes neve és a cím anyagi alakja alatt kell állnia. Ennek az utalásnak tehát már csak egy összetett tárgya van: a szerző oeuvre-je. Ez a példa azt is
demonstrálja, hogy az alosztályok számának növelésében jelentős szerepe van annak,
hogy a nemzetközi katalogizálási gyakorlat nem egységes és emellett következetlen is.
Az említett öt főosztály — amelyek közül kettő ugyancsak az egységes katalogizálási gyakorlat hiányának a számlájára irandó — a következő:
1. Azoknak a bejegyzéseknek az osztálya, amelyeknek egyedüli főtárgya egyetlen elemi tárgy, mégpedig kizárólag elemi minőségében. Ilyenek azok a fő- és mellékbejegyzések, amelyek olyan anyagi jegy alatt állnak, amelynek van egységes variánsa
is. Ezeket a bejegyzéseket a könyvtárosok többsége ma már persze elavultnak tekinti,
ennek ellenére azonban a katalógusok többségében változatlanul alkalmazza őket,
hol szűkebb, hol szélesebb körben. Rajtuk kívül ebbe az osztályba sorozhatok az
olyan anyagi jegy alatt álló utalások is, amelyet csak egyetlen elemi tárgy visel.
2. Azoké, amelyeknek egyetlen főtárgya egy elemi tárgy, de nem elemi, hanem
összetett minőségében: mint egy vagy két összetett tárgynak a komponense. Ide tartozik minden egységes jegy alatt álló fő- és mellékbejegyzés, tehát minden olyan jegy
alatt álló, amelynek van legalább egy — általában anyagi — variánsa.
3. Azoké, amelyek egyesítik az előbb említett két osztály főtárgyait. Ilyenek az
olyan fő- és mellékbejegyzések, amelyeknek a fejét olyan anyagi jegy képezi, amely
ellátja az egységes jegy funkcióját — amely egyúttal egységes jegy is. A bejegyzéseknek
ez az osztálya két alosztályra oszlik: az elsőbe azok a bejegyzések tartoznak, amelyeknek fejét főtárgyuk olyan anyagi jegye képezi, amelynek variánsa egyáltalában nincsen; a másodikba azok, amelyek címfejadó anyagi jegyének vannak ugyan variánsai,
de ez a címfejadó anyagi jegy éppen maga az egységes variáns.
4. Azoké, amelyek főtárgya több elemi tárgy együttese, csoportja. Ilyenek az
anyagi jegy alatt álló utalások. Az utalásoknak ez a fajtája hibrid jelenség: miután
anyagi jegy alatt állnak, főtárgyukat elemi jellegűnek kell minősíteni; másrészről
azonban az a körülmény, hogy e főtárgy nem egyetlen egyedi tárgy, hanem több ilyenből összeálló tárgy-csoport, mégis egy bizonyos összetett jelleget ad nekik — persze
anélkül, hogy valóságos összetett tárggyá tenné őket, lévén hogy e tárgy-csoportok
mindig csak részei, töredékei a katalogizálás összetett tárgyainak.
5. Végül azoké, amelyeknek főtárgya egy vagy több teljes összetett tárgy. Ilyenek az egységes jegy alatt álló és az anyagi variánsok felé mutató utalások — az 1.
osztály fő- és mellékbejegyzéseivel korrelát, és azokhoz hasonlóan elavulóban levő
utalás-forma.
E felsorolás mindenekelőtt egy fontos tényt demonstrál: hogy vannak olyan bejegyzések is, amelyeknek hiányzik vagy az elemi vagy az összetett főtárgya. Ilyenek az
1., 4. és 5. osztály bejegyzései. Az első kettőéinek nincsen összetett, az utolsóéinak
nincsen elemi főtárgya. Annak ugyanis nem sok értelme lenne, ha - a 2 . osztály
analógiájára — úgy próbálnánk elemi főtárgyat tulajdonítani az 5. osztály utalóinak,
hogy mindazoknak az egyedi elemi tárgyaknak az együttesét, amelyeket összetett főtárgyuk felölel, minősítenők elemi főtárgyuknak; hiszen az 5. osztályú bejegyzések
főtárgyai elemi összetevőinek a regisztrálására külön bejegyzések: az 1. osztály bejegyzései szolgálnak — éppen úgy, mintahogyan megfordítva, az 1. osztályú bejegy112

zések főtárgyai hiányzó összetett aspektusáéra az 5. osztály utalásai, a 4. osztályúakéra viszont a 2. osztály fő- és mellékbejegyzései.
A bejegyzések két utolsó kategóriájáról nem sok további mondanivalónk van;
kombinációs lehetőségeik végtelenek, s így tovább-osztályozásukra, alosztályok felállítására alig van mód.
Sokkal bonyolultabb, de egyúttal gyümölcsözőbb is az a feladat, amely elé a nemösszetett, az egyedi főtárgyak, vagyis a felsorolásunk első három osztályába tartozó
bejegyzések főtárgyai állítják az osztályozót. Ezeknek számos különböző fajtája, alosztálya van, amelyeknek megkülönböztetése gyakorlatilag is fontos; ez osztályok
számbavétele és rendszerbe szedése képezi az előttünk álló feladat törzsét. E három
osztály bejegyzéseivel és főtárgyaikkal azonban, szerencsére, nem kell külön-külön
foglalkoznunk: számbavételüket és osztályozásukat egy kalap alatt intézhetjük el.
Az ebbe a három kategóriába tartozó bejegyzéseknek a főtárgya ugyanis egyaránt egyetlen elemi tárgy; csak éppen hogy az elsőbe tartozó bejegyzések ezt az elemi
tárgyat ebbeli minőségében: mint elemi tárgyat, regisztrálják; a másodikba tartozók
összetett minőségében: mint egy összetett tárgy egyik komponensét; a harmadikba
tartozók pedig egyszerre mind a két minőségében. A három osztály bármelyikébe
tartozzék is egy bejegyzés, főtárgyának a tisztázása felé mindig annak a megállapítása
az első lépés, hogy azok közül az elemi tárgyak közül, amelyeknek a visszakeresését
elősegíti, melyik a legfontosabb, melyiknek a fellelhetővé tétele képezi tulajdonképpeni, igazi feladatát. S az a kérdés, hogy ezt a tárgyat elemi vagy összetett-tárgy-komponensi minőségében, vagy pedig mindkettőben teszi-e hozzáférhetővé, a bejegyzések
osztályozója előtt csak másodsorban merül fel. Ennek a fontossági sorrendnek a hangsúlyozása igazán aktuálissá a 2. osztály bejegyzéseinél válik, amelyeknek a feje összetett tárgyra mutat: az utóbbi tény mit sem változtat azon, hogy ezeknek a bejegyzéseknek a főtárgya is egyetlen különálló, egyedi tárgy, amelynek az identifikálásához
ugyancsak annak az elemi tárgynak a meghatározásán át vezet a legegyenesebb és
legközvetlenebb út, amely a bejegyzés feje szerinti főtárgynak — az összetett-tárgykomponensnek — a verzója, egy másik aspektusa.
Az a két körülmény, hogy egyes bejegyzésfajtáknak hiányzik az elemi vagy az
összetett főtárgya, és hogy a továbbiakban figyelmünket elsősorban a bejegyzések
elemi főtárgyára kell összpontosítanunk, világossá teszi, hogy a főtárgyra irányuló
további vizsgálatainkat ketté kell választanunk: külön vizsgálva a bejegyzés elemi,
és külön az összetett főtárgyát — az elsőbbséget persze a számunkra fontosabbik első
feladatnak adva.
Ebből a kettéválasztásból viszont az következik, hogy céljainknak sokkal megfelelőbb, ha lemondunk az egységes főtárgy-fogalom használatáról, s ehelyett a főtárgy két fő aspektusát, két fő meghatározó elemét — az elemit és az összetettet —
egymástól elválasztva, kétféle főtárgyról beszélünk; s e két főtárgy-fogalom megjelölésére két különböző terminust is alkalmazunk. Az első főtárgy definíciója: e főtárgy
az az elemi tárgy, amelyet elsősorban a bejegyzés feje, s ezt kiegészítőén az azonosításhoz nélkülözhetetlen további adatai meghatároznak, tekintet nélkül arra, hogy e
tárgy fizikai jegye, vagy pedig e fizikai jegy egységes megfelelője képezi-e a bejegyzés
fejét; a másodiké: e főtárgy az az (egy vagy több) összetett tárgy, amelynek az egységes jegye adja a bejegyzés fejét. Az első szempontból meghatározott főtárgy megjelölésére a továbbiakban már egyszerűen csak a bejegyzés főtárgya, SL másodikéra
viszont a bejegyzés komplex főtárgya terminust fogjuk használni. Az első terminust
tehát a következőkben már egy sokkal specifikusabb jelentéssel használjuk mint eddig.
Ezt a választásunkat az indokolja, hogy következő vizsgálatainknak a gyújtópontjában
a bejegyzéseknek éppen ebben a specifikus értelemben vett főtárgya áll, s így a legis Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VI
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egyszerűbb terminust célszerű ennek a megjelölésére fenntartani. A másodiknál azért
folyamodunk a „komplex" jelző használatához, mert az „összetett" jelzőt már lefoglaltuk a katalogizálás tárgyai két fő osztálya egyikének a megjelölésére.
A két főtárgy-fogalomnak és a megfelelő terminusok jelentésének az élesebb megvilágítására fűzzünk a fentiekhez egy-két magyarázó megjegyzést. A 2. osztály bejegyzéseinek, amelyek a modern katalogizálási gyakorlat egyik leggyakoribb bejegyzésfajtáját képezik, a most már főtárgyuknak minősített elemi tárgy mellett nemcsak
hogy van komplex főtárgyuk is, de fejük közvetlenül erre is mutat. Ezért van szükség
arra, hogy egy utalás kísérje őket, amely főtárgyukat elemi tárgy minőségében közvetlenül, tehát saját anyagi jegye alatt is elérhetővé teszi, ezzel külsőleg is kifejezésre juttatva a bejegyzés főtárgyának kettősségét. Ezzel szemben a 3. osztályba tartozó bejegyzéseknél — amelyeknél ez a kettősség szintén megvan, bár fordított előjellelamennyiben főtárgyuk áll az előtérben, s csupán emellett, mintegy latensen, rendel,
kéznek komplex főtárggyal is — e kettősség nem jut külsőleg kifejezésre egy második
katalógusbejegyzés, egy utalás megjelenésében; itt nincs szükség arra, hogy a két
főtárgyat, a két különböző főtárgy-aspektust, két külön bejegyzés segítségével tegyük
— egymástól különböző speciális jegyeik alkalmazása útján — elérhetővé.
Mellékesen említsük itt meg még azt is, hogy, amint ez várható volt is, a katalogizálási gyakorlat egyöntetűségének és következetességének hiánya kihat második új
terminusunknak, a komplex főtárgy terminusának a jelentésére is, elmosódóvá teszi
e jelentés tartalmának határait. Az egyöntetűség hiányának az a formája, amely
ugyanannak a problémának szabályzatonként különböző, eltérő megoldásában áll,
azzal a következménnyel jár, hogy ugyanannak az elemi tárgynak az egyik szabályzat
szerint készült fő- ill. mellékbejegyzése rendelkezik főtárgya mellett komplex főtárgygyal is, míg a másik szerint készült híjjával van az utóbbinak. A következetesség hiányának az úgyszólván minden szabályzatban megtalálható másik formája — az ugyanannak a szabályzatnak az egyes szabályai között jelentkező logikai ellentmondás —
viszont azt eredményezi, hogy a legtöbb katalógusban a fő- és mellékbejegyzések
egyrészének van komplex főtárgya, egy másik részének — azoknak, amelyek főtárgyuk olyan anyagi jegye alatt állnak, amely jegynek van egységes variánsa is — viszont
nincsen.
A nehézség, amivel itt meg kellett birkóznunk: a kétféle főtárgy-fogalom bevezetésének a szükségessége, amint ez már az eddig elmondottakból is kitetszik, katalogizálási gyakorlatunknak abból a széles körben elterjedt sajátos vonásából ered,
hogy az elemi tárgyak jórészét nem regisztráljuk ebbeli minőségében, nem tesszük
saját anyagi jegyei alatt fellelhetővé, hanem egyedül ezeknek egységes megfelelői alatti
bejegyzésekben, tehát csak összetett tárgyi minőségükben adunk róluk adekvát információt. Ha például egy szerzőnek több neve vagy névformája van, akkor munkáit
az uralkodó gyakorlat csupán az egységes neve alatt álló fő- és mellékbejegyzésekben
írja le, teljesen mellőzve az e munkákat magukban foglaló elemi tárgyaknak a saját
anyagi jegyük alatti részletes leírását. Ezt az anyagi jegyet, a szerző nevének anyagi
formáját magát is mindössze csak egy utalás teszi elérhetővé, amely azonban szűkszavúságában ezen az egy jegyen kívül semmi további információt sem ad azokról az
elemi tárgyakról, amelyek ezt a jegyet viselik. így azután az ezeket az információkat
—kizárólagosan! — közvetítő bejegyzéseknek az alapvető, átfogó főtárgy-definíciónk
értelmében nem a bennük leírt elemi tárgy a főtárgya, hanem csak ennek az összetett
aspektusai, csak az összetett tárgyaik. Ezért volt szükségünk az alapvető főtárgy-fogalom kettéválasztására, két különböző fogalom és terminus bevezetésére: hiszen
különben arra az eredményre kellett volna jutnunk, hogy a katalógusban regisztrált
elemi tárgyak egy tekintélyes részének nincsen saját külön bejegyzése —, ami ellent114

mondott volna az elemi tárgy fogalmának. Másrészt pedig azért volt szükségünk rá,
hogy terminológiánkat világosabbá, célszerűbbé tehessük, — hogy ne kelljen éppen
az osztályozásunk szempontjából legnagyobb jelentőségű tárgyakat bármilyen formában „másodrendű főtárgyaknak" neveznünk, ami nemcsak nehézkes lett volna,
de zavartkeltő is.
Ha az általánosan elfogadott katalogizálási gyakorlat nem takarítaná meg az
elemi tárgyak tekintélyes részének a saját anyagi jegye alatt álló külön leírását, akkor
a bejegyzések főtárgyára vonatkozó fejtegetéseinket lényegesen leegyszerűsíthettük
volna. Ebben az esetben ugyanis az anyagi jegyek alatti fő- és mellékbejegyzések
hiánytalanul felölelnék az összes regisztrált elemi tárgyat, s így az egységes jegyek alattiak már nem adhatnának hírt új elemi tárgyakról — szerepük arra szorítkozna, hogy
az anyagi jegyeik alatt ebbeli minőségükben már regisztrált elemi tárgyakat másik
aspektusuk alapján, összetett-tárgy-komponensi minőségükben is hozzáférhetővé
tegyék. Ezzel a főtárgy fundamentális definíciója már a mi céljainkra is teljesen kielégítővé válnék: az anyagi és az egységes jegyek alatt álló bejegyzések főtárgyának
egyaránt egyszerűen azt az — elemi vagy összetett — tárgyat tekinthetnők és nevezhetnék, amelyre fejük közvetlenül mutat. Már ez az egységes főtárgy-fogalom sem
tagadná meg egyetlen elemi tárgytól sem a főtárgy őt megillető szerepét; s így nem
lenne akadálya annak sem, hogy az egységes jegyek alatti bejegyzések főtárgyát
egyedül valamely összetett tárgyban vagy annak komponensében találjuk meg,
anélkül, hogy ezeknek elemi aspektusára egyáltalában ügyet kellene vetnünk. így
a kétféle főtárgy-fogalom gondolata fel sem merülhetne.
III.
Az eddigiekben meghatároztuk a bejegyzések főtárgyát, még pedig két különböző szemszögből, egyúttal elérve persze melléktárgyaik elhatárolását is. Ezzel megteremtettük az előfeltételét annak, hogy megkísérelhessünk megküzdeni a bejegyzések
és tárgyak kapcsolatát elködösítő második tényezővel: azzal, hogy — annak következtében, hogy egyetlen könyv vagy más fizikailag elhatárolható tárgy katalogizálása során az esetek nagyrészében több különböző bejegyzés készül — nagyon sok
tárgynak a visszakeresését nem csupán egyetlen bejegyzés teszi lehetővé, ill. segíti elő,
hanem több. E többes bejegyzések, bejegyzés-csoportok, az őket alkotó egyes bejegyzések főtárgyai szerint, vagyis a csoport összes főtárgyainak különböző kombinációi
szerint, négy alap-kategóriába sorolhatók.
Az első kategóriát azok a többes bejegyzések alkotják, amelyek abból a körülményből erednek, hogy a katalogizált könyvben több elsőrendű elemi tárgy, pl: egy
monográfiát tartalmazó kötet és egy sorozat egyik darabja, tagja, egyetlenfizikaiegységben egyesül. E tárgyak mindegyike külön bejegyzést igényel. Később fog szó esni
arról, hogy általában e bejegyzések mind főbejegyzések — ámbár a főbejegyzés-funkció gyakran mellékbejegyzés-forma mögé rejtőzik.
A második kategóriát azok a többes bejegyzések alkotják, amelyeket ugyanannak
a formai jegynek a betűrendbe több különböző helyen beleillő különböző variánsai
tesznek szükségessé. Ide tartoznak azok a jegyek, amelyeknek a formája nem egyértelmű, s ezért betűrendi helyük is bizonytalan (pl. az összetett családnevek). Az idetartozó formai jegyek másik fontos osztályát azok a formai jegyek alkotják, amelyeknek több egymástól eltérő olyan variánsuk van, melyeket a könyvtárosnak mind elérhetővé kell tennie. Ezek ismét két alosztályra oszlanak: a formai jegy két variánsa lehet két
teljesen különbözőnek látszó jegy, amelyeknek azonban a jelentése azonos (pl. ugyanannak a személynek az eredeti és az álneve), de lehet egyszerűen a felismerhetően
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ugyanannak a jegynek két formai változata (pl. egy személynév két különböző írásmódú formája). Ezek a variánsok az okai annak, hogy a katalógus szolgáltatásainak
három különböző ágra szakadása nem marad latens, hogy három funkciójának az
ellátása külön-külön rendszabályokat, külön vesződséget követel, s hogy maguk a
formai jegyek is két fő osztályra, az anyagi és az egységes jegyek osztályaira oszlanak.
Ez az utóbbi körülmény teszi szükségessé az ebbe a második kategóriába tartozó többes bejegyzések oroszlánrészét. A legegyszerűbb közülük annak az anonimának a felvétele során készül, amelynek csak egyetlen az anyagi címétől eltérő egységes cím-variánsa van — ez két bejegyzést igényel. A konstelláció már valamivel bonyolultabbá
válik annak a szerzős művet tartalmazó olyan könyvnek az esetében, amelynek van
egy az anyagitól eltérő egységes cím-variánsa és emellett szerzője nevének is van egy
az anyagi formájától eltérő egységes variánsa. Ez a konstelláció — legalábbis elvben,
de számos bejegyzéssel szereplő szerzők esetében a gyakorlatban is — három bejegyzést követel. A név- és cím-variánsok végösszege — és ezzel párhuzamosan a szükséges bejegyzések száma — nem csupán több különböző anyagi variáns, hanem több
nem-anyagi variáns előfordulása következtében is növekedhetik — így például, ha
a bibliográfiai gyakorlat két különböző egységes jegy között ingadozik.
A többes bejegyzések harmadik oka az, hogy a katalogizálandó könyv különböző
jelentésű formai jegyei közül a két (vagy több) legfontosabb jegy nagyjából egyenlő
értékű, nagyjából egyforma hatásfokkal mozdíthatja elő a könyv megtalálását. Ilyenkor a könyv elérhetővé tételére e jegyek mindegyikét fel kell használni, hiszen a választás közöttük csak önkényes lehetne. Példák: kétszerzős könyv, antológiát tartalmazó könyv, amely megadja az összeállító nevét, egyéni szerző nélküli testületi
kiadvány stb.
Végül, negyedszer, azért adunk egyetlen könyvnek több bejegyzést, mert a könyv
egészére vonatkozó bejegyzés mellett szükségesnek tartjuk olyan bejegyzés(ek) beiktatását is, amely(ek) a könyv tartalmának egy bizonyos részét vagy aspektusát is regisztrálja, külön, e rész saját formai jegyei alatt. Példák: mellékbejegyzés egy antológiában foglalt drámáról, egy előszóról, fordítóról stb.
Az első és a negyedik csoportba tartozó többes bejegyzéseknél mindegyik bejegyzésnek megvan a maga saját, a többiekétől különböző főtárgya. A második csoportban komplex főrárgyuk vonatkozásában van különbség a bejegyzések között, de a
főtárgyaik azonosak, vagy legalábbis az egyiknek (a fő- vagy mellékjegyzésnekX a
főtárgya azonos a másik (a 4. osztályú utalás) több főtárgyának egyikével. A harmadik csoportba tartozó többes bejegyzéseknél, végül, a csoport összes tagjainak ugyanaz
a főtárgya, s a második funkció vonatkozásában komplex főtárgyuk is jobbára azonos.
Természetesen a fenti négy indok sokféleképpen kombinálódhatik. Az a könyv
például, amely sorozat tagja, két társszerzőnek egy legendáról szóló monográfiáját
tartalmazza, s ezek közül az egyiknek a nevét az egységestől eltérő formában tünteti
fel, végül függelékben adja a legenda szövegét is —- mind a négy felsorolt okból követel többlet-bejegyzést. Különösen erős a négy ok közül a másodiknak a bejegyzés-szaporító kihatása, hiszen ez mind a három másik okból készült többlet-bejegyzéseket
még tovább sokszorozhatja.
IV.
Már az eddig elmondottak is elég bonyolult képet tükröznek, pedig csak durva
megközelítésben, legáltalánosabb vonalaiban ábrázolják a valóságot. Még sokkal
gazdagabb és komplikáltabb mintázatú lesz a kapott kép, ha többes bejegyzések
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helyett fő- és mellékbejegyzésekről és utalásokról beszélünk, s ezeknek a főtárgyait
vesszük szemügyre külön-külön.
Persze ezen a ponton is erősen komplikálja a helyzetet a nemzetközi katalogizálási gyakorlat egyöntetűségének a hiánya, mégpedig különösen két vonatkozásban.
Egyrészt abban, hogy a fő- és mellékbejegyzéssel hol az elemi, hol az összetett tár-,
gyakat teszi közvetlenül hozzáférhetővé, másrészt pedig abban, hogy a könyveknek
a visszakeresés szempontjából megközelítőleg egyenértékű több különböző jelentésű
formai jegye közül az egyik szabályzat az egyiket, a másik a másikat választja a főbejegyzés fejéül.
Ami a gyakorlat egyöntetűség-hiányának az első fajtáját illeti, azt mondhatjuk,
hogy a harmadik katalógusfunkció vonatkozásában az uralkodó gyakorlat a fő- és
mellékbejegyzéseknek főtárgyuk mellett komplex főtárgyat is ad: a szerzői oeuvre-t;
míg az elemi tárgyak saját (anyagi) jegyeik alapján való elérhetővé tételét az utalás
szerepkörébe utalja. A második funkció vonatkozásában csak a szerzős bejegyzéseket
illetőleg áll ugyanez, és itt is csak félig, a bejegyzés fejére vonatkozólag. A szerző nevét
követő címet illetőleg, s ugyanígy az anonim bejegyzések fejét illetőleg is, viszont alig
lehet uralkodó gyakorlatról beszélni, mert itt az az eljárás, amely a fő- és mellékbejegyzést az anyagi cím alá helyezi, népszerűségben aligha marad el az ellenkező mögött.
Összegezve a helyzetet, mégis megállapíthatjuk, hogy az egységes jegyet a fő- és mellékbejegyzéseken alkalmazó megoldás vitathatatlanul szélesebb körben kerül alkalmazásra, mint az ellenkező eljárás. Az egyöntetűség hiányának ez a fajtája persze
csak a bejegyzések komplex főtárgyát étinti, — főtárgyuk ugyanaz marad, akár anyagi
akár egységes jegy képezi a fejüket.
A második fajtára ez már csak bizonyos korlátozásokkal áll. Az első katalógusfunkció szempontjából ugyan itt is az a helyzet mint az első fajtánál: akár címe, akár
összeállítójának neve alatt álljon, például, egy antológia főbejegyzése, főtárgya ugyanaz: az antológiát tartalmazó könyv. Általánosabban kifejezve, a főtárgy a fő- és mellékbejegyzés fejének felcserélésére való tekintet nélkül, ugyanaz marad: ti. az
adott könyv, ill. valamely más speciális könyvtári anyag adott darabja, vagy annak
egy adott része vagy aspektusa. — Egyébként a következőkben a rövidség kedvéért
mindig csak könyvekről fogunk beszélni, de amit mondunk, az a speciális könyvtári
anyagokra is vonatkozik.
Viszont a második és harmadik katalógusfunkció területén a divergáló gyakorlatoknak már itt is komoly kihatásai lehetnek; így például ugyanarról a könyvről készült
főbejegyzésnek a főtárgyát különböző összetett tárgyak komponensévé tehetik, sőt
esetleg egészen meg is foszthatják a bejegyzést főtárgyától. Ez a körülmény különleges
bejegyzés-alosztályokat hív életre, amelyeknek részletes ismertetésére alább (a XI.
pontban) fog sor kerülni.
V.
Ezek után rátérhetünk a fő- és mellékbejegyzések főtárgyainak és főtárgyaik szerinti osztályozásának vizsgálatára. Elöljáróban azonban legyen szabad itt újra hangsúlyoznunk, hogy szóhasználatunkban a fő- és mellékbejegyzések főtárgya mindig
egyedi, tehát nem összetett tárgy, miután a „főtárgy" szót itt már az újabb, második
jelentésével használjuk, vagyis mindig a bejegyzés elemi tárgyát értjük alatta. Ez persze egyúttal azt is jelenti, hogy nézőpontunk egyedül az első katalógusfunkció nézőpontja. A most következő V—IX. pontok tehát az első katalógusfunkció szemszögéből
osztályozzák a katalogizálás egyedi tárgyait; a másik két katalógusfunkcióra a bennük
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elmondottak csak bizonyos fenntartásokkal alkalmazhatók, pontosabban: a másik
két funkció szempontjainak a bevonása szükségessé fogja tenni az V—IX. pontok
eredményeinek a továbbfejlesztését, az itt felállított osztályok alosztályokra tagolását.
Erre a XI. pontban fog sor kerülni.
A főbejegyzések főtárgyát illető kérdésre a válasz egyszerű: egy jelentéktelen alosztályuktól eltekintve, amelyre még visszatérünk, e főtárgy mindig a katalogizálásnak egy elsőrendű elemi tárgya, legtöbbször egy könyv, a maga teljes egészében. Hiszen a főbejegyzések fejét mindig egy könyv (egy elsőrendű elemi tárgy) egészének a
megjelölésére, azonosítására legalkalmasabbnak ítélt formai (akár anyagi, akár egységes) jegy képezi. Ez az elemi tárgy természetesen állhat több darabból is, amelyek
esetleg különböző időpontokban futhatnak be a könyvtárba és kerülhetnek katalogizálásra. Ilyenkor ugyanaz a könyv több külön bejegyzést kaphat, de világos, hogy
ezek csak együttesen adják a könyv egyetlen teljes főbejegyzését.
A főbejegyzés főtárgyára vonatkozó e tétel, amellett, hogy közvetlenül következik a főtárgy definíciójából, a bejegyzések osztályozóját még egy másik szempontból
is kielégíti: a katalogizálás legelső, legfontosabb tárgyát, a könyvet (az elsőrendű
elemi tárgyat) a legelső, leghatékonyabb bejegyzés-formához kapcsolja, amelynek
elsőbbsége azon alapszik, hogy információ-gazdagságban sohasem marad el a másik
kettő mögött, míg azok gyakran maradnak el őmögötte. Az osztályozónak nyilván
vissza kell utasítania minden olyan kísérletet, amely a katalogizálás legfontosabb tárgyát nem a legnagyobb teljesítményű bejegyzés-formával akarná összekapcsolni.
Ne hallgassuk el azonban, hogy a dolognak van olyan aspektusa is, amely az
ilyen kísérletet megalapozottnak tüntetheti fel. Demonstráljuk ezt egy konkrét példán.
Annak a főbejegyzésnek, amely egy könyvnek, például egy gyűjteményt tartalmazónak, a címe alatt áll, a főtárgya kétségtelenül ez a könyv maga. De ha a gyűjteménynek van összeállítója, akinek a neve alatt mellékbejegyzés készül, mi lesz ennek
a mellékbejegyzésnek a főtárgya? Nem lenne-e kézenfekvő e főtárgyat a „műben"
látni, az összeállító szellemi teljesítményében, szóval a szóban forgó könyvnek a materiális oldalától elvonatkoztatott szellemi összetevőjében, a katalogizálás külön elemi
tárgyának tekintett szellemi aspektusában? Ha viszont ezt a nézetet elfogadnók, nem
következnék-e ebből az, hogy egy — az ellenkező címfej-megválasztási gyakorlatot
követő könyvtáros által — az összeállító neve alá tett főbejegyzésnek a főtárgyát is a
műben, a könyv szellemi összetevőjében, és nem magában a könyvben, a teljes kétarcú jelenségben, kell látnunk?
Ez a felfogás már a könyv és a főbejegyzés szoros korrelációját valló fenti tételünk elejtésével lenne egyértelmű. Ami nézetünk szerint már önmagában is döntő érv
ellene; de ahhoz, hogy elutasítása egészen meggyőzővé váljék, még annak a tisztázása
is szükséges, hogy az okoskodásban szereplő, az összeállító neve alatt álló mellékbejegyzésnek mi a főtárgya. Ezt a kérdést azonban itt még nem tudjuk tisztázni; csak a
mellékbejegyzések első fő osztályának, a mellérendelt mellékbejegyzéseknek a tárgyalása során fog erre — és egyúttal a főbejegyzés és az elsőrendű elemi tárgy korrelációját megállapító alaptételünknek a végleges megerősítésére is — sor kerülni.
Az elsőrendű elemi tárgy és a főbejegyzés kapcsolata annyira szoros, hogy még
az ellenkező irányban is csorbítatlanul fennáll, legalábbis elvi szempontból. Ez annyit
jelent, hogy minden könyvhöz tartozik egy főbejegyzés, minden könyvnek kell főbejegyzésének lennie. E tétel érvényén mit sem változtat, hogy az a sorozati mellékbejegyzések elég népszerű megoldása révén formailag, de nem lényegileg, csorbát szenved. Ahol ugyanis a sorozat-tagról írott főbejegyzés mellett sorozati mellékbejegyzés
készül, ez csak takarékossági okokból kapja a mellékbejegyzés formáját, de valójában
a főbejegyzés funkcióját látja el. Azok a sorozati mellékbejegyzések ugyanis, amelyek
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a sorozat vezérlapja mögött sorakoznak fel, magának a sorozat-bejegyzésnek a részeit,
folytatásait alkotják. Maga a sorozat-bejegyzés pedig vitathatatlanul főbejegyzés
— egy elsőrendű elemi tárgy főbejegyzése —, s így a sorozati mellékbejegyzések, ha
formailag nem is, de lényegileg szintén azok: egy különleges alosztályt képező főbejegyzések.
Az alól a szabály alól, hogy a főbejegyzés főtárgya mindig a katalogizálás egy
elsőrendű elemi tárgya (többnyire egy könyv) a maga teljes egészében, van egy kivétel.
Ez a kivétel az analitikus bejegyzéseknek az a fajtája, amelyet az I. pontban „analitikus
főbejegyzésnek" neveztünk, s amelyről ott részletesen beszéltünk is. így itt elég utalnunk az ott már elmondottakra, mindössze azzal a kiegészítéssel, hogy az a tény, hogy
az analitikus bejegyzéseknek ez a fajtája egy ennyire lényeges tulajdonságában különbözik a közönséges főbejegyzésektol, elegendő ok arra, hogy a főbejegyzéseknek egy
külön, ha nem is különösebben jelentős, osztályát lássuk benne.
Kitérésképpen említsük itt meg azt a különös tényt, hogy a főbejegyzés és a könyv
szoros kapcsolatából nem mindig következik a főbejegyzés és a mű ugyanilyen szoros
kapcsolata.
Abból, hogy a főbejegyzés főtárgya mindig az az elsőrendű elemi tárgy, az a
könyv, amelyet a főbejegyzés leír — annyira, hogy azt mondhatjuk, hogy a főbejegyzés főtárgya, éppenúgy mint az anya személye, sohasem kétséges —, az látszik következni, hogy annak a műnek is egyértelműen meghatározottnak kell lennie, amelynek formai jegye kell, hogy e könyv főbejegyzésének az élére kerüljön — hogy e műnek egyszerűen a könyv tartalmát képező műnek kell lennie. Ez azonban nincs így —
a határesetek néhány csoportjában ugyanannak a könyvnek a főbejegyzése két különböző mű bármelyikének a formai jegyei alatt állhat, vagyis e főbejegyzés címfeje két
különböző jegy-garnitúra között ingadozik. Ezekben az esetekben a címleírók abban
megegyeznek ugyan, hogy főbejegyzést csak egyet készítenek, s a másik mű formai
jegyei alatt megelégszenek egy mellékbejegyzés elhelyezésével; de abban már nem,
hogy ez az egyetlen főbejegyzés a két mű közül melyiknek a formai jegyét kapja címfejül. Akárhogyan válasszanak is, a szóban forgó főbejegyzés és mellékbejegyzés főtárgya mindig azonos marad — erről rövidesen a már említett mellérendelt mellékbejegyzések megbeszélése során fogunk szólni. Komplex főtárgyaik ezzel szemben ugyanilyen törvényszerűen mindig különböznek — erre viszont a XI. pontban fogunk viszszatérní.
VI.
Következő feladatunk, a mellékbejegyzések osztályozása, jóval bonyolultabb,
összetettebb, mint amilyen a főbejegyzéseké volt, és az utalásoké lesz —, lévén hogy a
mellékbejegyzések alkalmazási területe, főtárgyaik köre sokkal kiterjedtebb, mint a
másik két bejegyzés-formáé. A szemléltetőbb jellemzés kedvéért azt mondhatnók,
hogy az ellátandó mezőny két végén egy-egy pozitívan könnyűszerrel meghatározható,
jól elhatárolt, nagyjából egységes területet foglal el a főbejegyzés, ill. az utalás, míg a
közöttük fekvő, nagyszámú parcellára széteső, reziduális területet a mellékbejegyzésnek kell ellátnia.
Elsőnek azt kell megállapítanunk, hogy a mellékbejegyzéseket fenti felsorolásunknak mind a négy okára visszavezethető többes bejegyzések között megtaláljuk.
Ez azt jelenti, hogy találunk közöttük olyanokat is, amelyek a főbejegyzés, és olyanokat, amelyek az utalás funkcióját látják el; amire még visszatérünk. A mellékbejegyzés
katexochén területe azonban a között a két fő kategóriája között oszlik meg, amelyek
a harmadik és a negyedik oknak köszönhetik eredetüket.
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Mint láttuk, a többes bejegyzések harmadik fajtáját — és velük együtt a mellékbejegyzések első fő fajtáját — az a körülmény hívja életre, hogy egyes könyvek legfontosabb formai jegyei közül kettőnek vagy többnek az értéke, használhatósága között
nincsen jelentősebb különbség. Ez a körülmény szükségessé teszi, hogy az ilyen könyv
két vagy több formai jegye alatt tétessék megtalálhatóvá, két vagy több bejegyzés
segítségével. Az uralkodó gyakorlat általában eleget is tesz ennek a követelménynek.
Az ide sorolható konstelláció-típusok a következők: A könyvnek ismerjük ugyan
a szerzőjét, de ennek a nevét a könyv nem említi, vagy nem eléggé hangsúlyozza, nem
a címlapon említi — ezeket az eseteket a rejtett szerzőség megjelölése alatt foglalhatjuk össze. Ezekben az esetekben az általánosan elfogadott gyakorlat megköveteli, hogy
a könyv a címe alatt is kapjon bejegyzést, ne csak szerzője neve alatt. Ugyanígy, ha a
könyvnek szerzője nincsen, de van szerkesztője, összegyűjtője, kompilátora, vagy ha
tartalmának a létrehozásában jelentős szerepet játszott egy testület, a gyakorlat jobbára szintén kettős bejegyzést követel: cím alattit éppenúgy mint a szerkesztő ill. a
testület alattit. E kettőt a quasi-szerzőség gyűjtő-megjelöléssel foglalhatjuk össze.
További ebbe a kategóriába sorolandó esetek: az emlékkönyvek, amelyeknél a cím
alatti regisztrálást kiegészítjük az ünnepelt neve alattival; azok a könyvek, amelyek
két vagy három szerző közös munkáját képező művet tartalmaznak; a két különböző
párhuzamos főcímet, vagy egy a főcímnél nagyobb nyomatékkal feltüntetett vagy
annál jellemzőbb vagy pregnánsabb alcímet is viselő könyvek — különösen akkor, ha
felvételük cím alatt történik; a mű mellett a velejelentőségben vetekedő kommentárját is tartalmazó könyvek; az olyan jelentősen átdolgozott művet tartalmazó könyvek,
amelynek nem az eredeti szerző az átdolgozója; egy műnek, vagy egy általában egységes, összefüggő műnek tekintett gyűjteménynek csak egy, saját címmel vagy szerzővel rendelkező részletét, részét, folytatását, kiegészítését tartalmazó könyvek.
Hogyan állunk ezekben az esetekben a többes bejegyzések főtárgyával?
A főbejegyzés főtárgyának vizsgálata során láttuk, hogy védhetetlen lenne minden olyan osztályozás, amely nem a könyvet magát tekintené a főbejegyzés főtárgyának. Azoknál az elsőrendű elemi tárgyaknál, amelyeket a katalógusnak csak egy
autonóm bejegyzése regisztrál, például az egy-szerzős művet magukban foglaló könyveknél, ezek szerint magától értetődik, hogy ennek a szerző alatti főbejegyzésnek a
főtárgya nem lehet más, mint maga a könyv. Ha azonban e mellé az első bejegyzés
mellé még egy második is lép, például rejtett vagy quasi-szerzőség esetében egy cím
alatti bejegyzés, ennek az osztályozását illetőleg már megoszolhatnak a vélemények.
Az egyik nézet, amint ezt föntebb már említettük, az lehetne, hogy e bejegyzés főtárgya
az a mű, amelyet a könyv tartalmaz, de csupán erre az egyetlen materializációjára korlátozottan; más szóval a konkrét könyvnek, mint egyszeri jelenségnek, a szellemi oldala, szellemi aspektusa. Ez azt jelentené, hogy egy adott mű kiadását nem elég kétféleképpen regisztrálni: egyrészt mint elsőrendű elemi tárgyat, másrészt mint egy
összetett tárgynak, az e művet magukban foglaló könyvek összességének egyik Komponensét (amelynek a regisztrálását természetesen minden körülmények között megköveteli a katalógus második funkciója), hanem ezenkívül még egy harmadik minőségében is számot kell adni róla: mint az elsőrendű elemi tárgy szellemi oldalát képező,
de e szellemi oldal többi materializációitól elkülönülő, elszigetelt, tehát elemi tárgyról, és nem mint az összes materializációit egybefogó egyetlen összetett tárgynak az
egyik komponenséről.
A másik lehetséges állásfoglalás abból indul ki, hogy teljesen elegendő, ha a katalógus a mű egyes kiadásait, materializációit egyedi könyv, tehát elsőrendű elemi tárgy
minőségükben regisztrálja; maga a mű azonban csak összetett tárgya a katalogizálásnak, de semmiféle minőségében sem elemi tárgya. A fent említett második bejegyzés120

sei e szerint a felfogás szerint nem jelenik meg a színen új elemi tárgy, s így e második
bejegyzés főtárgya — amely, mint tudjuk, csak elemi tárgy lehet — nem lehet más,.
mint az, ami az elsőé is volt: maga a könyv, az elsőrendű elemi tárgy.
Nézetem szerint a két konstrukció közül egyedül a második fogadható el. Elsősorban azért, mert a katalógus három funkciójából nem vezethető le egy dematerializált elemi, nem összetett tárgy regisztrálásának az igazolása; de emellett azért is, mert
csak a második magyarázat van összhangban a katalogizálási gyakorlat szellemével.
E gyakorlat mindenekelőtt azért készíti el a fentemlített második bejegyzést, mert
például a rejtett vagy a quasi-szerző alatti egyetlen bejegyzéssel a könyvnek, az elsőrendű elemi tárgynak a fellelhetőségét nem tekinti kielégítő mértékben megoldottnak.
Hogy az első katalógusfunkció vonatkozásában tényleg egyedül ez az indoka, és nem
az első konstrukció materiális oldalától elvonatkoztatott „elemi" tárgyának a regisztrálása, s hogy az utóbbit egyáltalában nem tekinti a katalogizálás külön tárgyának,
az világosan kitűnik abból, hogy az egyszerű egyéni szerzős könyveknél a szabályzatok túlnyomó többsége nem készíttet cím alatti mellékbejegyzést, tehát nem is gondol
egy ilyen dematerializált elemi tárgy külön regisztrálására.
A második magyarázat érvénye persze nem korlátozódik a rejtett és a quasi-szerzőség esetében alkalmazott kettős bejegyzésekre, hanem kiterjed a fent felsorolt többi
esettípusra is: a szóban forgó két vagy több bejegyzés ezek mindegyikében ugyanarra
az elemi tárgyra, ti. a könyvre vonatkozik, elsősorban ennek az elérhetővé tételét szolgálja. Közülük egy mindig főbejegyzés — ez következik abból a kardinális szabályból,
hogy minden könyvnek kell egy főbejegyzést kapnia; a többi viszont gazdaságossági
meggondolásokból mind mellékbejegyzés. E mellékbejegyzések funkciójukban, hatékonyságukban — tehát jelentőségükben — nem különböznek lényegesen a főbejegyzéstől, amelyhez tartoznak. Ezért megjelölésükre a mellérendelt mellékbejegyzés generikus terminust hoztuk javaslatba.
Mi a bejegyzéseknek tárgyuk szerinti osztályozását próbáljuk elvégezni, s így a
fejüket képező formai jegyek csak annyiban érdekelnek bennünket, amennyiben következtetni lehet belőlük tárgyukra. A mellérendelt mellékbejegyzéseket illetőleg leszögeztük a fő- és a mellékbejegyzés tárgyának azonosságát, s így az a kérdés, hogy az
egyes konkrét eset-típusokban a két különböző jelentésű, de megközelítőleg egyforma
értékű formai jegy közül melyiket hasznosítjuk fő-, és melyiket mellérendelt mellékbejegyzésen, alapjában véve már érdektelen pillanatnyi témánk szempontjából. Miután
azonban a címleíró ahhoz szokott, hogy fő- és mellékbejegyzésekben gondolkodjék,
nem pedig többes vagy kettős bejegyzésekben, célszerűnek látszik, hogy — áthágva
témánk szigorúan vett kereteit — a mellérendelt mellékbejegyzésekről mondottakat
egy fokkal konkrétabbá tegyük azzal, hogy röviden kitérünk a két azonos feladatot
szolgáló, megközelítőleg egyenértékű formai jegy és a szóban forgó két bejegyzés-forma
összekapcsolását illető gyakorlatra.
Ha végig futunk a mellérendelt mellékbejegyzések leggyakoribb válfajait felsoroló fenti listánkon, kiderül, hogy — talán a társszerzőség és a többes cím eseteinek a
kivételével — a nemzetközi gyakorlat e kérdést illetőleg sem jutott el az egységességhez. Még azokban az esetekben is, amelyekben tagadhatatlan az egyik megoldás nagyobb népszerűsége, szélesebbkörű elterjedtsége, a másiknak a hívei is nagyszámúak,
és főleg lelkesek és rendíthetetlenek. Gondoljunk csak az antológiákra és egyéb gyűjteményekre. A rájuk vonatkozó ősi gyakorlat rohamosan veszít népszerűségéből:
Párizsban a többség már a szerkesztő, összeállító alatti főbejegyzés elejtése mellett
foglalt állást. Ezt az állásfoglalást azonban az azóta elfogadott új szabályzatok közül
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egyik sem vette át teljes egészében; a mégis megtett részleges engedmények viszont
szabályzatonkint változnak.
Emellett a fő- és a mellékbejegyzés alkalmazási területei közötti határ likviditása
nemcsak a nemzetközi katalogizálási összmezőny tekintetében, a különböző nemzeti
szabályzatok előírásai közötti eltérések intézményesített formájában áll fenn. E határ
számos vonatkozásban likvid, bizonytalan még az egyes katalógusokon belül is, az
alkalmazott szabályok hiányosságaiból, elmosódott megfogalmazásából eredő következetlenségek, ellentmondások miatt. A legközönségesebb dolog, például, hogy ugyanaz a katalógus két terjesen azonos típusú kiadvány közül az egyiknek a főbejegyzését
a kiadvány címe, a másikét a közreadó testület neve alá teszi.
Alapjában véve nem az a meglepő, hogy a szóban forgó határok likviditása —
akár intézményesített, akár esetleges eredetű legyen is az — ennyire általánossá válhatott, hanem az, hogy a megszüntetésére irányuló próbálkozások a relatív meddőség
és eredménytelenség állapotában ennyire megrekedhettek. Hiszen a szabályok és a
gyakorlat minden likviditása, bizonytalansága és következetlensége egyrészt rontja
a katalógusok hatásfokát, másrészt megnehezíti a nemzetközi kooperációt.
De vajon nincsen-e itt egy mentőkörülmény is? Amit arról mondottunk, hogy a
szóban forgó katalogizálási konstellációkban a főbejegyzés és a mellékbejegyzés(ek)
tárgya azonos, s hogy a fejeikben szerepeltetendő különböző jelentésű formai jegyek
nagyjából ugyanabban a mértékben alkalmasak arra, hogy elérhetővé tegyék a könyvet — nem magyarázza és menti-e ez egy bizonyos fokig a bifurkálódó gyakorlat meglepő szívósságát? Hiszen ha a két bejegyzés szerepe és súlya között nincsen lényeges
különbség, akkor abból sem származhatik nagy baj, ha e szerepeket felcseréljük. Nem
mindegy-e, hogy ilyenkor mire használjuk a fő- és mire a mellékbejegyzést? s így,
legalábbis ha az egységesség szempontjától eltekintünk, nem egyformán jogosult-e
a két ellentétes megoldás?
Ebből annyi mindenesetre áll, hogy a mellérendelt mellékbejegyzések viszonylagos egyenértékűségének kétségtelenül van része a gyakorlat bifurkálódásában; az
értékkülönbség csekély mértéke nyilván elősegítette azt, hogy — az alaposabb vizsgálatot egyformán mellőzve — a címleírók egyik fele ezekben az esetekben az egyik
formai jegyet fogadhassa el hatékonyabb fogódzónak és így a főbejegyzésre méltóbbnak, a másik a másikat. Ez valamennyi felsorolt esettípusra nagyjából egyforma mértékben vonatkozik.
A gyakorlat hozzáállásának ezt a valamennyi idetartozó esettípust felölelő egyöntetűségét viszont joggal sorolhatjuk e típusok rokonságának, egyazon osztályba
tartozásának, s ezzel együtt osztályozásunk helyességének a bizonyítékai közé. Maga
ez a magatartás pedig a mellérendelt mellékbejegyzések osztályához való tartozás
általunk választott kritériumának — a főbejegyzés és a mellérendelt mellékbejegyzés
fejét adó formai jegyek viszonylagos egyenértékűségének — a próbájaként, verifikációjaként értékelhető.
Az említett mentőkörülmény ellenére sem lehet azonban kétséges, hogy az ebben
a vonatkozásban kialakult kétágú gyakorlatok nemcsak ma, az egységesítési törekvések előtérbelépése miatt, tűrhetetlenek, de kedvezőtlenek voltak már kezdettől fogva
is. Mi lenne hát ebben a vonatkozásban a szabályalkotás helyes módja?
A felsorolt esettípusok mindegyikén belül az egyedi esetek sematikusan a következő elrendeződést mutatják. Egy centrális csoportjukban a két formai jegy, s így az
alattuk beiktatott két bejegyzés is, valóban egyenlő értékű, vagy legalábbis nincs mód
egy közöttük fennálló értékkülönbség konkluzív megállapítására. E centrális csoport
két oldalán két további csoport helyezkedik el, amelyekben a mérleg nyelve már vitathatatlanul kileng, még pedig a centrumtól távolodva egyre fokozódó mértékben — az
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egyikben jobbra, a másikban balra. Ez a tényállás megengedi az általánosításnak azt
a mértékét, amely a szóban forgó címleírási konstelláció fentebb adott jellemzésében
és az idetartozó mellékbejegyzések „mellérendelt" jelzőjében kifejezésre jut — de csak
az osztályozónak és nem a szabályalkotónak! E magasfokú, típusképző, vagyis alapjában elméleti általánosításunkból közvetlenül semmiféle gyakorlati, a szabályalkotás célszerűségeit illető következtetés sem vonható le. A fent felsorolt esettípusok katalogizálási szabályaira vonatkozó döntések meghozatalánál jóval aprólékosabb körültekintésre van szükség, mint annak a még nagyon is átfogó osztályozási kategóriának
a felállításánál, amelyről itt szó van. A szabályalkotónak mérlegelés tárgyává kell
tennie mindenekelőtt azt, hogy nincsen-e alapos ok arra a feltevésre, hogy egy adott
típusba tartozó egyedi esetek két szélső csoportja közül az egyik számottevően nagyobb
mint a másik. Ha van, akkor a főbejegyzést a két formai jegy közül annak kell odaítélnie, amely a nagyobbik csoportba tartozó esetekben a másiknál hatékonyabb fogódzója a visszakeresésnek. Ezután — és ez még fontosabb — meg kell vizsgálnia azt is,
hogy az így, vagyis a szabályozandó egyedi esettípus elszigetelt vizsgálata alapján
nyert szabály célszerű-e, gyakorlati végrehajtása nem ütközik-e nehézségekbe; továbbá,
hogy beleillik-e a szabályzat egészének rendszerébe, hogy nem kell-e e rendszer következetessége, harmóniája érdekében mégis azt a megoldást választani, amely elszigetelten az esettípus szemszögéből vizsgálva előnytelenebbnek bizonyult. A megfelelő
szabály megválasztásának ezek az irányelvei természetesen nem összeegyeztethetetlenek a nemzetközi egységesítés döntő fontosságú szempontjával: nemzetközileg egységesíteni ugyanis csak az ezek szerint az irányelvek szerint nagyon gondos mérlegeléssel megalkotott szabályt lenne szabad.
Víí.
Ez után az exkurzus után térjünk vissza eredeti témánkhoz. Soron következő
feladatunk annak a negyedik oknak a szemügyre vétele, amely a címleírót egyetlen
könyv számára több bejegyzés elkészítésére indítja. Ez az ok — amelynek a mellékbejegyzések két fő kategóriája köszönheti a létét — abban áll, hogy a címleírási szabály vagy a címleíró szükségesnek ítéli a könyv tartalma egy többé-kevésbé különálló,
jól elhatárolható részének, vagy egy speciális aspektusának autonóm módon, tehát
saját formai jegyei alatti regisztrálását, elérhetővé tételét. A szóban forgó aspektus
általában a könyv, ill. tartalma egészének vagy részének a létrehozásában valamilyen
másodlagos teljesítménnyel résztvevő személy vagy testület hozzájárulásában áll.
A többes bejegyzéseknek ennél a negyedik kategóriájánál a főbejegyzés funkciója
és alkalmazási területe világosan elkülönül a mellékbejegyzésétől: a főbejegyzés főtárgya mindig maga a könyv a maga egészében, a tartalom egy-egy része, valamint a
könyv egy speciális aspektusára vonatkozó információknak a hordozója viszont mindig mellékbejegyzés.
Lássuk először a könyv tartalmának egy elkülönülő részét regisztráló mellékbejegyzéseket, amelyeket járulékos mellékbejegyzéseknek fogunk nevezni. Ezeket két
csoportra oszthatjuk. Az elsőbe azok a bejegyzések tartoznak, amelyek egy könyv
összetett tartalmának egyik önmagában befejezett és szellemileg önálló, tehát e tartalom egy másik részének alá nem rendelt összetevőjét regisztrálják és emelik a katalógus autonóm tárgyainak a sorába; így például egy előadást, amely egy szimpóziumról beszámoló kiadvány tartalmának része. A második alcsoportot azok a bejegyzések alkotják, amelyek a könyvnek valamely, nem a tartalma magvát képező mű(vek)
szerzőjétől származó, de e nukleáris résznek alárendelt, másodrendű eleméről adnak
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hírt, pl. egy függelékről, bevezető vagy kísérő tanulmányról, kommentárról és egyéb
magyarázó anyagról, elő- vagy utószóról, illusztrációkról, fényképmellékletekről, stb..
A másik főcsoportba — a harmadrendű mellékbejegyzések csoportjába — soroljuk a mellékbejegyzések maradékát, tehát mindazokat, amelyek nem sorolhatók sem
a mellérendelt, sem a járulékos mellékbejegyzések közé. Az idetartozó bejegyzések
nem a könyv tartalmának egy világosan elhatárolható részét regisztrálják, hanem az
egész könyvről, ill. az ebben foglalt egész műről adnak hírt, de csak egy speciális
vonatkozásban. E bejegyzéseknek egy alapvetően fontos ismérve az, hogy fejüket
olyan formai jegy alkotja, amelynek az értéke, alkalmassága magának a könyvnek a
fellelhetővé tételére számottevően kisebb, mint a főbejegyzés címfejét adó formai jegyé
— hiszen ellenkező esetben mellérendelt mellékbejegyzéseknek kellene őket minősíteni. Ide sorolható bejegyzésfajták mindenekelőtt a mű szerzőjének neve alatt felvett
könyv fordítójának vagy szerkesztőjének, csekély mértékű átdolgozás esetén átdolgozójának, továbbá annak a testületnek a neve alatt készített mellékbejegyzések, amely
valamilyen alárendeltebb szerepet — fordíttató, sponsor, közreadó stb. — játszott
egy olyan kiadványnak (ill. a benne foglalt műnek) a létrehozásában, amelynek a
főbejegyzése vagy egy másik mellékbejegyzése egy nálánál jelentősebb szerepű személy vagy testület neve alatt áll.
A járulékos és a harmadrendű mellékbejegyzések tárgyai, s ezzel együtt funkciói
is alapvetően különböznek a mellérendeltekétől. Az utóbbiaknak nem az a funkciója,
hogy egy új tárgyra vonatkozó információt iktassanak be a katalógusba, hanem csak
az, hogy bőségesebbé tegyék az információkat egy olyan tárgyra vonatkozólag, amelyet már egy főbejegyzés beiktatott; hogy biztosabban elérhetővé tegyék ezt a tárgyat.
A járulékos és a harmadrendű mellékbejegyzések főtárgya, ezzel szemben, újonc azok
között a tárgyak között, amelyekről a katalógus információkat nyújt; e bejegyzések
szaporítják a katalógus által feltárt tárgyakat olyanokkal, amelyekről a katalóguskülönben nem ad hírt, amelyeket főbejegyzés nem tesz a katalógus autonóm tárgyává.
Ezen az alapvető különbségen mit sem változtat az a tény — amelynek részletesebb
tárgyalására később (a XII. pontban) fogunk visszatérni —, hogy a járulékos és a
harmadrendű mellékbejegyzések is hozzájárulnak egy bizonyos korlátozott mértékben magának az elsőrendű elemi tárgynak az elérhetővé tételéhez, szóval hogy az ő
tárgyaik között is ott szerepel maga a könyv — de csupán mint mellék-, s nem mint
főtárgyuk.
Emellett a harmadrendű mellékbejegyzéseknek van egy olyan aspektusa is, amely
szembeállítja őket a mellékbejegyzések mindkét előző kategóriájával. Az utóbbiak
főtárgyai dokumentumok a szó könyvtárosi értelmében; kétarcú jelenségek, materiális és szellemi összetevővel. A materiális összetevő a járulékos mellékbejegyzések
főtárgya esetében sem hiányzik. Ha ez nem is alkot a főbejegyzés főtárgyától, magától
a könyvtől, fizikailag elkülönülő, különálló objektumot, de világosan megkülönböztethető a könyvön belül materiálisán is. A harmadrendű mellékbejegyzések főtárgyának viszont nincsen külön, saját materiális összetevője. A teljesítmény, amely e tárgyat képezi, a főbejegyzés főtárgyában, a könyvben, materializálódik ugyan, anélkül
azonban, hogy a könyv materiális oldalát kifejezetten ennek a teljesítménynek a materiális verzójaként állíthatnók oda — hiszen világos, hogy a könyv materiális oldalában mindenekelőtt a könyv egész tartalmának a materiális verzóját, magának az egész
könyvnek a materiális összetevőjét kell látnunk, nem pedig e tartalom egy speciális.
aspektusáét, például egy fordítói vagy szerkesztői teljesítményét.
A járulékos és a harmadrendű mellékbejegyzések főtárgyainak a jelentősége elmarad a mellérendelteké mögött — hiszen az utóbbiak könyvek, az előbbiek csak
könyv-részletek vagy könyvek egyes aspektusai. Ez az értékkülönbség azonban csak
124

SL bejegyzés-kategóriák egészét, átlagát illetőleg áll fenn. A járulékos mellékbejegyzések
között sok olyan van, amelynek főtárgya jelentőségben semmivel sem marad el a főbejegyzések és a mellérendelt mellékbejegyzések főtárgyai mögött. A legtöbb olvasó számára az az információ, amelyet, például, egy drámának egy antológiabeli kiadásáról
készült járulékos mellékbejegyzésből merít, egyenértékű azzal, amelyhez ugyanennek
a drámának az önálló kiadásáról írott főbejegyzés vagy mellérendelt (pl. társszerzői)
mellékbejegyzés juttatja. Még kevésbé lehet főtárgyaiknak az átlagot tekintve kétségtelenül fennálló értékkülönbségéből maguknak a bejegyzésfajtáknak ugyanilyen
mértékű értékkülönbségére következtetni. Hiszen az első és legfontosabb funkció
vonatkozásában a mellérendelt mellékbejegyzések csak megismétlik a főbejegyzés közvetítette információt, a másik két kategóriába tartozó bejegyzések viszont egyedül állnak a maguk közlésével.
A járulékos mellékbejegyzések főtárgyainak köre élesen elhatárolható a mellérendeltekétől — az előbbiek mindig egész könyvek, az utóbbiak könyv-részek; a két
bejegyzés-kategóriát elválasztó határt illetőleg nem merülnek fel problémák. Ugyanilyen problémamentes a járulékos és a harmadrendű mellékbejegyzések közötti határvonal is. Ezzel szemben a harmadrendű mellékbejegyzéseket a mellérendeltektől
•elválasztó határvonalnak a helye egyáltalában nem határozható meg általánosságban;
•e határvonal egyenesen likvid. Ennek az az oka, hogy az a kritérium, amelyen a két
bejegyzés-kategória megkülönböztetése nyugszik — az egyik oldalon a főbejegyzésével nagyjából azonos, a másikon az utóbbi mögött számottevően elmaradó alkalmasság magának a könyvnek az elérhetővé tételére — eléggé labilis. E kritérium kvantitatív jellegű, anélkül, hogy pontosan meghatározná a kritikus mennyiséget. Ennek
következtében az alkalmasság mértékének a megítélésénél a szubjektív tényezőt nem
lehet kirekeszteni, s így azt a lehetőséget sem, hogy ugyanazt a mellékbejegyzést illetőleg a felfogások divergáljanak, az egyik mellérendeltnek, a másik harmadrendűnek
ítélve azt. E nehézség leküzdésére kínálkozik ugyan egy, az első pillantásra járhatónak
tűnő út, ti. a határnak a bejegyzések főtárgyai alapján való megvonása, a két csoportba
tartozó főtárgy-fajták taxatív felsorolása. E túl könnyű megoldás kísértésének azonban nem engedhetünk. Demonstráljuk ezt a fordítóról írott mellékbejegyzés példáján. Ez egyéni szerzős főbejegyzés esetén vitathatatlanul harmadrendűnek minősül,
hiszen alkalmassága magának a könyvnek a fellelhetővé tételére a szerzős főbejegyzésé mellett egyenesen eltörpül. Címrendszós főbejegyzés, például egy antológiáé,
mellett viszont ugyanez a fordítói mellékbejegyzés hol mellérendelt mellékbejegyzésnek tekintendő (ha más mellékbejegyzés nincsen), hol harmadrendűnek (ha van már
egy mellékbejegyzés az egyéni szerkesztő alatt), hol pedig csak nehezen, csak egy bizonyos önkényességgel klasszifikálható (például, ha egy kevéssé ismert anonim klasszikus mű kiadásának főbejegyzéséhez járul másodmagával, egy a közreadó tudományos
társulatról írott mellékbejegyzéssel együtt). Ilyen, a két ellentétes minősítést összekötő
folyamatos skálának a megszerkesztése nemcsak a fordítói mellékbejegyzés esetében
lehetséges, hanem minden harmadrendű mellékbejegyzés-fajtára vonatkozólag. Minden ilyen fajtán belül az egyes bejegyzések minősítése nagyon különböző lehet aszerint, hogy mellettük milyen további mellékbejegyzések készültek még a könyvhöz.
E minősítést így nem annyira a bejegyzés főtárgyának neme dönti el, mint az egyedi
katalogizálási konstelláció egésze, az adott könyv egész formai jegy-garnitúrája.
Ha viszont a két kategória határa ennyire elmosódó, kérdés, nem lenne-e célszerűbb elejteni őket, és a mellékbejegyzéseket mindössze két fő csoportra osztani:
azokra, amelyek az elsőrendű elemi tárgy egészére, és azokra, amelyek egy ilyennek
csak egy, az egésztől világosan elkülönülő részletére vonatkoznak? Ezt a kérdést már
korábban is feltettük, és nemlegesen válaszoltunk rá. 3 Jelen témánk megköveteli,
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hogy itt azokat az osztályozási szempontokat, amelyeken ottani döntésünk nyugszik, részletesen is kifejtsük.
A bejegyzések osztályozása elsősorban elméleti, és nem gyakorlati feladat. Ha az
utóbbi lenne, ha kategóriáinkat a gyakorlatban, a katalogizálási szabályalkotásban
közvetlenül akarnók felhasználni, akkor esetleg fennállna a fenti kérdésre adott igenlő,
válasz lehetősége. Nem lehet ugyanis vitás, hogy az utóbbi területen azok a fogalmak,
kategóriák, terminusok, amelyeknek tartalma nem határozható meg pontosan, amelyek jelentésének határai elmosódottak, egymásba folyóak, mindig súlyos gyakorlati
következményekkel járó bizonytalanságot és zavart okoznak, következetlenséget szülnek, s ezért föltétlenül ki kell irtani őket. Egy mindenekelőtt elméleti célkitűzésű osztályozásra ez a parancs nem vonatkozik: az osztályozó nemcsak megengedheti magának, de kötelessége is, hogy a jelenségek egy folyamatos, megszakítás nélküli skálájának a két végén elhelyezkedő két poláris, egymással ellentétes jelenségcsoportot
mint két szembenálló kategóriát vegyen számba. Hogy a két ellentétes kategória közötti választóvonal, valahol a skála derekán, homályba vész, azt természetesen hangsúlyoznia kell, de nem szabad a kategorizálás akadályának tekintenie. A rejtett
szerzős könyvhöz készült címrendszós mellékbejegyzés, és a nem-rejtett szerzős.
könyvhöz készült fordítói mellékbejegyzés között valóban alapvető különbség van:
az elsőnek a főtárgya tagadhatatlanul maga a könyv, az utóbbié ugyanilyen tagadhatatlanul egy a könyvtől alapvetően különböző, harmadrendű fontosságú tárgy.
Az osztályozó számára megengedhetetlen, hogy ennyire gyökeres különbséget figyelmen kívül hagyjon, hogy lényeges jellemvonásukban ennyire világosan ellentétes jelenségeket egy kalapba hajítson.
Másodszor: a mellékbejegyzéseknek ilyetén, mindössze két csoportra tagolása
a két szempont közül, amelyeken az általunk javasolt osztályozás nyugszik, csak az
elsőt vennéfigyelembe:azt, hogy a bejegyzés főtárgya a könyv tartalmának egy világosan elhatárolható része-e csupán, vagy sem. Az ilyen osztályozás egyetlen, még;
hozzá pusztán fizikai ismérv: a fizikai különállásfigyelembevételéigjutna csak el,
s így egy alacsonyabb fokon rekedne meg, durvább maradna, mint az általunk javasolt, amely ezen túlmenően azt is számba veszi, hogy a könyv tartalmának nem csupán
egy meghatározott részére vonatkozó mellékbejegyzés főtárgyát a könyv a maga teljességében, vagy pedig csupán egy aspektusa, egy facetje képezi-e.
VIII.
A mellékbejegyzések három fő osztályáról eddig mondottakat az elsőrendű elemi
tárgy, illetve az e tárgyat regisztráló főbejegyzés szemszögéből formuláztuk meg.
Maguk a „mellérendelt", „járulékos" és „harmadrendű" elnevezések is a mellékbejegyzésnek a főbejegyzéshez és az elsőrendű elemi tárgyhoz való viszonyát fejezik ki.
Ezért eddig nem került szóba az a tény sem, hogy a mellékbejegyzések mindhárom
fő osztályának két világosan elhatárolódó alosztálya van, amelyek közül az első közvetlenül a főbejegyzéshez, tehát az elsőrendű elemi tárgyhoz, a második viszont közvetlenül egy járulékos mellékbejegyzéshez és egy másodrendű elemi tárgyhoz kapcsolódik úgy, hogy csak az utóbbin keresztül áll fenn kapcsolat közötte és az elsőrendű
elemi tárgy között. Példa: egy magyar nyelven kiadott angol drámai antológia tartalmának analitikusan katalogizált darabja, amely két társszerző műve, s amelyhez egy
magyar kísérő tanulmány is csatlakozik. E két társszerzőről és a kísérő tanulmány
szerzőjéről írott meílékbejegyzéseket általában egy kalapba szokás dobni az egész
kötet bevezetéséről írott járulékos mellékbejegyzéssel. Mi ezt nem tehetjük — ha egy126

szer osztályozásra adtuk a fejünket, nem hagyhatunkfigyelmenkívül olyan világosan
kirajzolódó különbségeket, amilyeneket a példánkban szereplő mellékbejegyzések
mutatnak. Osztályozásunkat tehát ezen a ponton tovább kell finomítanunk — a szóban forgó második társszerző neve alatti mellékbejegyzést, megkülönböztetésül az
egész kötet bevezetéséről írottól, az analitikusan katalogizált másodrendű elemi tárgyra vonatkozó mellérendelt mellékbejegyzésnek, vagy másodfokú mellérendelt mellékbejegyzésnek ; a kísérő tanulmány szerzőjéről írottat ugyanerre a tárgyra vonatkozó,
vagy másodfokú járulékos mellékbejegyzésnek; a drámák egyikének fordítójáról írott
esetleges mellékbejegyzést pedig egy másodrendű tárgyhoz kapcsolódó, tehát másodfokú harmadrendű mellékbejegyzésnek minősítve. — Klasszifikációnk így a mellékbejegyzések három új alosztályával bővül.
IX.
A mellékbejegyzéseknek — eddig megbeszélt három fő osztályuk mellett — van
még három, bár kevésbé jelentős, speciális osztálya is; ezeknek szintén nem szabad
kimaradniuk klasszífikációnkból. Közülük kettőt azok a mellékbejegyzések alkotnak^
amelyek egy nekik igazság szerint idegen területre hatolva be, egy másik bejegyzésforma funkcióját látják el.
Az egyik ilyen idegen területen jelentkező mellékbejegyzés-fajtát, a sorozati
mellékbejegyzést, a főlapokról mondottak során említettük már. Láttuk, hogy a sorozatba tartozó monográfiát tartalmazó kötet főbejegyzéséhez csatlakozó sorozati mellékbejegyzés csak formáját tekintve mellékbejegyzés, funkcióját tekintve általában
fóbejegyzés: a sorozati főbejegyzés folytatása, kiegészítő része.
A másik idegen területre behatoló mellékbejegyzés az utalás-funkciójú mellékbejegyzés, amely tényleges szerepét tekintve nem egyéb utalásnál. Erről az utalások
osztályozása során fogunk részletesebben beszélni.
A mellékbejegyzések harmadik kisebb jelentőségű osztályát azok a mellékbejegyzések képezik, amelyeknek szigorúan véve semmi keresnivalója sincsen a leíró katalógusban. Egyes szabályzatok előírják mellékbejegyzések készítését azokról a személyekről és művekről, akikről, ill. amelyekről a főbejegyzésben leírt könyv szól. Ezek
a mellékbejegyzések tárgyszó-katalógusba valók; az a leíró katalógus, amely ilyeneket tartalmaz, már eltolódik a szótár-katalógus felé. Megjelenésük a leíró katalógusban a szabályalkotó logikai kisiklásának, a különböző katalógusfajták funkciói összekeverésének a következménye.
X.

Ezzel elérkeztünk a katalógusbejegyzések harmadik fő osztályához: az utalásokhoz. Ezeknek van egy a főbejegyzésekkel közös tulajdonsága: nagy többségük egyetlen osztályba tömörül, amely mellett második osztályuk eltörpül.
Az első osztályba a szó szokásos értelmében vett utalások tartoznak. Létüket
annak köszönhetik, hogy nagyon sok könyv egyik vagy másik formai jegyének több
különböző variánsa van, amelyeknek mindegyikét elérhetővé kell tennie a katalógusnak, elsősorban, de nem kizárólag, három különböző funkciójának a megfelelő
ellátása érdekében. Ezt a feladatot a katalógus a gazdaságosság jegyében úgy látja el,
hogy a fő- és mellékbejegyzések fejében szereplőtől eltérő variánsokról utalásokat
iktat be.
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Hogy az utalásnak elemi vagy összetett tárgyak lesznek-e a főtárgyai, az — amint
ezt korábban már láttuk — mindig az adott katalogizálási szabályzat rendelkezéseitől
függ, a nemzetközi gyakorlat ebben a kérdésben sem lévén egységes. Emiatt az utalásoknak ez az első osztálya két alosztályra oszlik: az elsőbe tartozóknak csak főtárgyuk van: az elemi tárgyaknak egy csoportja; a másodikba tartozóknak pedig csak
komplex főtárgyuk: egy vagy több összetett tárgy a maga egészében. E két alosztálylyal egyébként találkoztunk már a bejegyzéseknek a főtárgyuk elemi, ill. összetett jellege szerinti osztályozásánál is, ahol is ezek alkották a 4. és 5. osztályt (vö. 112.1.).
Az utalások második osztályát azok az utalások képezik, amelyek egy mellékbejegyzés funkcióját látják el. Kapcsoljuk össze ezeknek a megbeszélését az ellentétes
megoldáséval: az utalás-funkciót ellátó mellékbejegyzésével. Éppen úgy mint a főbejegyzés szerepét betöltő sorozati mellékbejegyzés, ez a két iker bejegyzés-fajta is idegen területre, egy másik bejegyzésforma területére hatolva be, hibrid határesetet
képez.
A szóban forgó két bejegyzés-osztály elhatárolásának előfeltétele a mellékbejegyzés és az utalás tulajdonképpeni, eredeti alkalmazási területének a meghatározása.
A mellékbejegyzés szerepkörét röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy az egyrészt az
elemi tárgyak ama formai jegyeinek a hasznosításában áll, amelyeknek a jelentése
különbözik a főbejegyzés —• ill. másodfokú mellérendelt mellékbejegyzés esetében az
elsőfokú járulékos mellékbejegyzés — fejét alkotó formai jegy jelentésétől; másrészt
pedig e tárgyak egyes részeinek vagy speciális aspektusainak az autonóm regisztrálásában, saját jegyeik alatti hozzáférhetővé tételében. Az utalás szerepe pedig az azonos
jelentésű, de formájukban különböző jegyeknek az összekapcsolása; ami magában
foglalja a katalógus három funkciója által megduplázott, ill. megháromszorozott tárgyak mindegyikének az elérhetővé tételét is — tehát az egységes jegy alatt álló bejegyzések főtárgyának a megfelelő anyagi jegy alatti elérhetővé tételét, vagy megfordítva.
Ez a szereposztás a gyakorlatban nem érvényesül következetesen — a mellékbejegyzés is, az utalás is túllépi saját szerepkörét. A fordító nevének külön regisztrálása, például, nyilván tipikus mellékbejegyzés-feladat. A mellékbejegyzés használata
általános is ebben az esetben, de a sok kiadásban megjelent fordításoknál előfordul
a mellékbejegyzések egész sorának egyetlen utalással való helyettesítése is. Megfordítva : egy modern szakmunka feltehetőleg csak egyetlen kiadást megérő fordításának a
címéről e munka egységes címére, vagy a szerző nevének a címlapon látható sajtóhibás formájáról a helyes formára, sokan nem utalást készítenek, hanem mellékbejegyzést, annak ellenére, hogy itt egy formai jegy variánsának a hozzáférhetővé tételéről,
tehát egy pár excellence utalás-feladatról van szó.
Mellesleg megjegyezve, e határsértések semmiképpen sem kifogásolhatók. Mellékbejegyzés és utalás egyszerű technikai megoldás-formák, szerszámok csupán, s
ezért teljesen elhibázott lenne, ha a gyakorlatban közöttük a határvonalat nem célszerűségi szempontok alapján vonnók meg, hanem valamilyen osztályozási kategóriáknak megfelelően elvi alapon rögzítenők. Terminológiánk hajlékonyabbá tétele
érdekében viszont célszerű lesz az utalás második osztályának a megjelölésére bevezetni a mellékbejegyzés-funkciójú utalás, a mellékbejegyzés hibrid osztályáéra pedig
az utalás-funkciójú mellékbejegyzés terminusát.
XI.
Már elöljáróban hangsúlyoztuk, hogy a fő- és mellékbejegyzéseknek az V—IX.
pontokban foglalt osztályozása főtárgyaikon, s ennek következtében kifejezetten az
első katalógusfunkció ellátásában játszott szerepükön alapszik. Ennek ellenére azok
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a kategóriák és osztályok, amelyeket ezen az alapon kaptunk, az esetek elég tekintélyes részében általánosan érvényesek, vagyis a másik két funkció vonatkozásában is
megállják a helyüket, abban az értelemben, hogy egyrészt a bejegyzés komplex főtárgya egyszerűen főtárgyának a második ,ill. a harmadik funkció szemszögéből megmutatkozó aspektusa, s másrészt, hogy ennek következtében az ugyanazon könyv katalogizálása során készített különböző bejegyzések egymáshoz való viszonya komplex
főtárgyaik oldaláról nézve is ugyanaz, mint főtárgyaik oldaláról nézve. De vannak
olyan esetek is, s nem is kis számmal, amelyekben eddigi kategóriáink érvénye az első
funkcióra korlátozódik, a másik két funkció vonatkozásában viszont e kategóriák
korrekcióra, tovább-tagolásra szorulnak.
Eddigi megállapításaink érvényének a korlátai, eddigi szempontunknak az egyoldalúsága, már terminológiánkban is tükröződnek. A „mellérendelt", „járulékos" és
„harmadrendű mellékbejegyzés" terminusoknak is egy újabb egyoldalúságára, érvényüknek egy újabb korlátjára bukkanunk itt. E terminusok, amelyek az első funkció
vonatkozásában találóan jellemzik az alájuk szubszumálható valamennyi esetet, a másik két funkció szempontjából ezeknek az eseteknek bizonyos csoportjaira már nem
illenek rá. S ez nemcsak e három mi általunk ajánlott terminusra áll, hanem az ősi
„fő- és mellékbejegyzés" terminusokra is. Ezek ugyan formai alapon élesen elkülönülő, nagyon is reális bejegyzés-kategóriákat jelölnek, de jelentésük a „fő-" és „mellék" jelzőktől olyan színezetet kap, amely a második és a harmadik katalógusfunkció
szemszögéből nézve az alájuk szubszumálandó bejegyzéseknek már csak egy részére
illik rá, s így e terminusokat ebben a speciális vonatkozásban félrevezetőkké teszi.
Szigorúan véve, ajánlatos volna őket másokkal felcserélni, — de ezt persze általános
elterjedtségük és tiszteletreméltó régiségük egyszerűen lehetetlenné teszi.
A következőkben azokat az eseteket fogjuk számbavenni, amelyekben egy fővagy mellékbejegyzés-fajtának a főtárgya és komplex főtárgyai közötti különbség
túlmegy az aspektuskülönbségen, tehát nem szorítkozik csupán arra, hogy az előbbit
ugyanannak a feldolgozásra kerülő darabnak az egyik aspektusa, az utóbbiakat viszont más aspektusai képezik; ezenkívül azonban azokat az eseteket is, amelyekben
a bejegyzés szerepe a második és/vagy a harmadik funkció területén egészen más jellegű mint az elsőén. Persze, e vizsgálatunknak nem kell kiterjednie a bejegyzések főtárgyuk elemi, ill. összetett jellege szerinti első fő osztályára (vö. 112.1.) — amelyet
egyébként a fejlődés modern tendenciája egyre inkább a háttérbe is szorít már —,
miután az ebbe tartozó bejegyzéseknek komplex főtárgyuk egyáltalában nincsen, s
így a második és harmadik funkció ellátásában nem játszanak semmiféle szerepet.
Az említett két esetcsoportnak a számbavétele gyümölcsözőnek fog bizonyulni: a
bejegyzések új alosztályainak a felismerését fogja eredményezni azokban az esetekben, amikor egy bejegyzés-kategória, amely az első katalógusfunkció szempontjából
homogén, a második vagy a harmadik funkció szemszögéből nézve nem bizonyul
annak.
A főbejegyzés és a hozzája tartozó mellérendelt mellékbejegyzés komplex főtárgya
a második funkció vonatkozásában (a harmadikról később lesz szó!) általában éppúgy
azonos mint a főtárgyuk: e két bejegyzés párhuzamosan, együtt és megközelítően egyformánjói szolgálja nemcsak az első funkció elsőrendű elemi tárgyának, de a második
funkció összetett tárgyának, ill. közvetlenül e tárgy összetevőjének, a visszakereshetőségét is.
Ez alól az általános szabály alól azonban van néhány kivétel. Amint ezt már a
főbejegyzések főtárgyainak a vizsgálatánál is megemlítettük, egyes speciális határesetekben a főbejegyzés komplex főtárgya világosan és határozottan különbözik a mellérendelt mellékbejegyzésétől, annak ellenére, hogy főtárgyuk világosan és határozot9 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VI

129

tan azonos. A határeset jelleget ezeknek az eseteknek az adja, hogy két alternative
lehetséges megoldásuk alkalmazási területének a határvonala, egyrészt a megfelelő
szabályozás hiánya, másrészt egy ilyen szabályozás nehézségei következtében, elmosódó.
Az egyik ilyen határesetet azok a könyvek alkotják, amelyek egy mű szövege
mellett e műnek másvalaki által írott kimagasló értékű kommentárját is tartalmazzák,
így például annak a könyvnek a főbejegyzése, amely Kálvinnak a Zsoltárokhoz írott
kommentárját tartalmazza a Zsoltárok teljes szövegével együtt, éppoly gyakran áll
Kálvin, mint Zsoltárok (vagy Biblia) rendszó alatt.
A második határcsoportba tartozó könyvek egy műnek az eredeti szerzőjétől
különböző szerző által gyökeresen átdolgozott kiadását tartalmazzák. Az átdolgozás
mértékének egy bizonyos pontjáig nem lehet kétséges, hogy az átdolgozó neve alatt
csak mellékbejegyzést lehet készíteni, amely esetleg harmadrendű, esetleg mellérendelt
mellékbejegyzésnek minősíthető. Az utóbbi esetben a mellérendelt mellékbejegyzés
nemcsak ugyanazt a könyvet regisztrálja mint a főbejegyzés, de ugyanazt a művet is.
Ezen a ponton túl azonban az átdolgozó teljesítménye már háttérbe szorítja az eredeti
szerzőét, a művet már elsősorban az ő művének, az eredetitől különböző új műnek
kezdjük tekinteni, s az eredeti mű formai jegyei alá már csak mellékbejegyzést állítunk. A szóban forgó pont helyét illetőleg azonban nehéz általános szabályt vagy döntést hozni, s így gyakran megtörténik, hogy a különböző katalógusok ugyanazt a könyvet hol az eredeti mű, hol az „új", átdolgozott mű kiadásaként kezelik, főbejegyzését
hol az eredeti szerző, hol az átdolgozó neve alá teszik.
A szóban forgó határesetek harmadik csoportját azok a könyvek alkotják, amelyek egy nagyobb műnek a relatíve önálló olyan részét, vagy egy általában zárt egységként kezelt gyűjteménynek olyan darabját tartalmazzák, amelyet gyakrabban kiadnak külön is, és eközben már elkezdenek önálló műnek tekinteni. Az ilyen rész-kiadások főbejegyzését hol az átfogó mű, hol a rész-mű formai jegyei alatt találjuk meg a
katalógusokban.
Az első esetben a bizonytalanságot — arra vonatkozólag, hogy egy meghatározott konkrét könyv főbejegyzése milyen mű formai jegyei alá kerüljön, tehát, hogy
e főbejegyzésnek a második funkció vonatkozásában mi legyen a komplex főtárgya
— az okozza, hogy a könyv két különböző művet tartalmaz, amelyek közül egyik sem
minősíthető egyértelműen a katalogizálás másodrendű tárgyának. A második esetben az, hogy a könyv két közös eredetű, de különbözőknek tekintett olyan mű egyikét
tartalmazza, amelyeket nem választ el élesen megvont, világos határvonal. A határvonal elmosódottságát illetőleg e második esettel rokon a harmadik eset is, amelyben
a mű és rész-mű közötti határ bizonytalansága okozza az ingadozást.
Akárhogyan osszuk is meg a szerepeket ezekben az esetekben a fő- és a mellérendelt mellékbejegyzés között, az első katalógusfunkció szempontjából az eredeti mű,
ill. a teljes mű formai jegye alatt készült bejegyzésnek világosan ugyanaz a főtárgya,
mint a kommentátor vagy az átdolgozó neve, ill. a rész-mű formai jegye alatti bejegyzésé : e főtárgy mindkét esetben egyformán maga a könyv, az elsőrendű elemi tárgy.
A második katalógusfunkció szemszögéből nézve a két bejegyzés főtárgyának ez az
azonossága azonban már nem áll fenn, hiszen például egy átdolgozást éppen azért
regisztrálunk az átdolgozó neve alatt, mert már az eredeti műtől különböző műnek és
az eredeti szerzőtől különböző szerző művének tekintjük. Az idetartozó esetekben
tehát a két bejegyzés komplex főtárgyai — főtárgyaikkal ellentétben — különbözők.
Itt tehát ahhoz a felismeréshez jutottunk el, hogy a mellérendelt mellékbejegyzések két alosztályra oszlanak: a nagyobbikban a második funkció vonatkozásában
komplex főtárgyuk ugyanúgy viszonylik annak a főbejegyzésnek a komplex főtárgyá130

hoz, amelyhez kapcsolódnak, ahogyan főtárgyuk viszonylik e főbejegyzés főtárgyához; a kisebbikben viszont ez a párhuzamosság hiányzik.
A mellérendeltekkel ellentétben, azoknál a mellék bejegyzéseknél, amelyeket az
első funkció terén játszott szerepük alapján járulékosnak neveztünk, a nézőpontnak
az első katalógusfunkció területéről egy másikéra való áttolását nem kíséri a főtárgy
és a komplex főtárgy közötti diszkrepancia, csupán magának a tárgynak és ezzel együtt
a bejegyzésnek is a jelentőség- változása, szerepüknek az eltolódása. Ezeka mellékbejegyzések ugyanis a második és a harmadik funkció vonatkozásában megszűnnek egyértelműen járulékos, tehát alárendelt jellegűek lenni: sok olyan van közöttük, amelynél
ez a jelleg hiányzik. Persze gyakorlatilag a járulékos mellékbejegyzések komplex
főtárgyának — például egy előszónak, vagy egy jegyzetapparátusnak — a jelentősége
a harmadik katalógusfunkció szempontjából is, szóval, komplex minőségében is gyakran elmarad a főbejegyzések komplex főtárgyainak a jelentősége mögött; a lényeges
azonban az, hogy vannak olyan járulékos mellékbejegyzések is, amelyeknek a komplex főtárgya nyilvánvalóan egyenrangú, egyenértékű az ugyanannak az összetett tárgynak más komponenseit regisztráló főbejegyzések komplex főtárgyaival. A legvilágosabban ezt azok a fentebb már említett járulékos mellékbejegyzések demonstrálják*
amelyeknek komplex főtárgya egy gyűjtemény (pl. antológia) tartalmának egy darabját képező önálló mű (pl. egy színmű), amelyek tehát az utóbbinak egy fizikailag nem
különálló kiadásáról adnak hírt. Nem lehet vitás, hogy ezeknek a mellékbejegyzéseknek a komplex főtárgya egyenrangú az érintett összetett tárgyaknak azokkal a komponenseivel, amelyeket ugyanennek a műnek az önállóan megjelent kiadásai képeznek, amelyek tehát főbejegyzéseknek a komplex főtárgyai. S így a második és harmadik funkció szempontjából az előbbiekről hírt adó mellékbejegyzések is egyenrangúak
az utóbbiakról készült főbejegyzésekkel — szóval nem járulékosak.
Egy további differencia mutatkozik a harmadrendű mellékbejegyzéseknél abban,
hogy ezek alapvetően más képet mutatnak a második funkció szemszögéből, mint
az elsőéből vagy a harmadikéból — főtárgy és szerep tekintetében egyaránt. Ezeknek
a főtárgya a második funkció szempontjából rendszerint teljesen érdektelen — más
szóval, e funkció szempontjából komplex főtárgyuk egyáltalában nincsen. így szerepük e funkció területén mindössze egy melléktárgyukról való híradásra szorítkozik —
erről a következő pontban lesz szó.
A harmadik katalógusfunkció vonatkozásában viszont minden bejegyzés, amelynek fejét nem személy- vagy testületnév alkotja, tehát minden címrendszós bejegyzés,
ugyanúgy híjával van a főtárgynak, s így ugyanúgy csupán melléktárggyal rendelkező
bejegyzéssé degradálódik, mint a második funkció szemszögéből a harmadrendű
bejegyzés. Ez nemcsak a mellékbejegyzéseknek mind a három fő osztályára vonatkozik, hanem még magára a főbejegyzésre is. Ezen az alapon tehát az összes szerzői és
testületnév alatti bejegyzéseket egyrészt, és az összes cím alatt állókat másrészt, minden bejegyzés-osztályon belül tárgyuk szerint is világosan elkülönülő két különböző
alosztálynak kell tekintenünk.
Ebből az is következik, hogy a katalogizálási szabályok divergenciájának sehol
sem lehet olyan mélyreható kihatása egy bizonyos bejegyzés szerepére, jelentőségére,
mint éppen itt. így például a gyűjteményeknek címük alatti katalogizálását előíró
szabály a harmadik funkció vonatkozásában egy antológia főbejegyzésére csupán
az említett jelentéktelen, mellékes szerepet osztja ki, s így értékét a minimumra csökkenti; míg az olyan szabály, amely az összeállító neve alá téteti, e főbejegyzésnek
ugyanolyan főszerepet juttat itt is, amilyent az az első funkció területén játszik.
Egy további lényeges eltérés a bejegyzések főtárgya és komplex főtárgya között az,
hogy a harmadik funkció nézőszögéből nincsen olyan mellékbejegyzés, amelynek
9*
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komplex főtárgya azonos lenne a főbejegyzésével, vagyis amelynek szerepe megfelelne
annak a szerepnek, amelyet az első, és részben a második funkció területén is, a mellérendelt mellékbejegyzések játszanak. Az imént láttuk, hogy a cím alatti mellékbejegyzéseknek a harmadik funkció szempontjából komplex főtárgya nincs, s minden funkciójuk egy mellékes feladat ellátására korlátozódik. A személy- vagy testületnév alatti
mellékbejegyzéseknek viszont — az utalás-funkciójú mellékbejegyzések kivételével
— vagy más a főtárgya mint a föbejegyzésé, vagy más személynek vagy testületnek
a neve alatt állnak mint a főbejegyzés, tehát a harmadik funkció egy másik összetett
tárgyának a komponensét képezik. Tárgyazonosságról tehát itt még csak szó sem lehet; ami egyúttal azt is jelenti, hogy a harmadik funkció szemszögéből nézve mellérendelt mellékbejegyzések egyáltalában nincsenek.
A harmadrendű mellékbejegyzések szolgálatai a harmadik funkció terén megfelelnek az első funkció terén ellátottaknak. Új információkat iktatnak be a katalógusba
a harmadik funkció összetett tárgyainak újabb komponenseiről, még pedig olyan komponensekről, amelyek nemcsak különböznek mindazoktól, amelyekről főbejegyzések
adnak hírt, de amelyek emellett még többnyire olyan összetett tárgyaknak a komponensei is, amelyek nem azonosak azzal az összetett tárggyal, amelynek komponensei
közé a pertinens főbejegyzés komplex főtárgya tartozik. Emellett, amint azt mindjárt
meg fogjuk látni, ennek a funkciónak a területén is van melléktárgyuk. A harmadik
funkció területén tehát a harmadrendű mellékbejegyzések semmit sem veszítenek a
jelentőségükből.
XII.
Már az előző pontban többször kénytelenek voltunk a bejegyzések melléktárgyait emlegetni, ezzel elébe vágva a jelen — és egyben utolsó—• pont mondanivalójának, amely éppen e melléktárgyaknak, vagyis a bejegyzések ama tárgyainak a
szemügyre vételében áll, amelyekről főtárgyaik mellett mellékesen még hírt adnak,
amelyek visszakeresésének az előmozdítása nem tartozik tulajdonképpeni, elsődleges
feladatukhoz, hanem csupán járulékos, másodlagos teljesítményüket képezi. A bejegyzés és e tárgy-fajta kapcsolatának a mellékes jellege, alárendelt jelentősége akkor is
kiütközik, ha a másik végéről vesszük azt szemügyre: egy tárgy visszakeresésének az a
bejegyzés, amelynek ez a tárgy melléktárgya, csak mellékes, tartalék-, pót-eszköze,
amely mellett a katalógus rendelkezik olyan eszközzel, olyan bejegyzéssel is, amelynek
éppen ennek a tárgynak az elérhetővé tétele a par excellence feladata, s amely ezt a
feladatot a katalógus minden más bejegyzésénél jobb hatásfokkal látja is el.
Az eddigiekben a katalógusbejegyzések főtárgyát élesen elhatároltuk melléktárgyaiktól. Ez feladatunk természetéből fakadt — minden osztályozásnak törekednie
kell egymástól minél határozottabban elhatárolt kategóriák felállítására, kimunkálására. Az így kapott kép azonban általában sematikus és többé-kevésbé eltávolodik
a valóságtól. így van ez a mi esetünkben is. Ezért a fentiekben elmondottak kiigazításra szorulnak — amennyire lehet, csökkentenünk kell a távolságot közöttük és a
valóság között. Ezt a most soron következő feladatunkat a bejegyzések melléktárgyainak a számbavétele útján oldhatjuk meg. E számbavétel ugyanis fényt derít arra, hogy
azok a bejegyzés-kategóriák, amelyeket az eddigiekben az osztályozás szabályainak
megfelelően élesen elhatárolt kategóriákként mutattunk be, jelentős érintkezési felületekkel is rendelkeznek. Persze a melléktárgyak alábbi számbavétele és a katalógusbejegyzéseknek e melléktárgyak szerinti osztályozása nem csupán a főtárgyakról elmondottak helyesbítésének a célját szolgálja, hanem külön, önálló és fontos fejezetét is
képezi osztályozásunknak, amelynek híjával ez csonka maradna.
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Kézenfekvőnek látszik, hogy a melléktárggyal rendelkező bejegyzések különböző
kategóriái közül elsőnek az utalás-struktúrájú bejegyzéseket említsük, vagyis azokat,
amelyek két — egy utaló és egy utalt — szakaszra hasadnak szét, s így már formájukkal is demonstrálják azt, hogy — egy kivétellel — két különböző tárgyra vonatkoznak. Ilyen bejegyzések a tulajdonképpeni utalások és a mellékbejegyzések.
Az utalásokról az eddigiekben már minden lényegeset elmondtunk, s így itt röviden végezhetünk velük. Láttuk, hogy az utalás egy, de többnyire több elemi tárgy
mellett egy, de többnyire több összetett tárgyat is elérhetővé tesz, ill. az első lépést
biztosítja mindezen tárgyak eléréséhez. Láttuk azt is, hogy annak az utalásnak, amelynek a feje egységes jegy, a főtárgya(i) összetett tárgy(ak), melléktárgya(i) pedig elemi
tárgy(ak); s hogy annál, amelynek a feje anyagi jegy, megfordított a helyzet. A két
alternatíva közül meglehetősen ötletszerűen hol az egyik, hol a másik válik valóra, az
alkalmazott gyakorlattól függően, amely nemcsak or szágonkint, hanem sokszor könyvtárankint is változik, sőt a legtöbb esetben még ugyanazon a könyvtáron belül is
következetlen.
Az utalás két különböző tárgyának, ill. a tárgyak e két különböző fajtájának a
tényleges, reális jelenlétét, mint mindig, úgy itt is a katalógus-használó szempontján
ellenőrizhetjük. A szerző nevének egy anyagi variánsa alatt álló utalás, például, közvetlenül annak az olvasónak hozzáférhető, aki a szerzőnek egy olyan könyvét keresi,
amely a szerző nevének ezt a formáját viseli, tehát aki egy elemi tárgyat saját anyagi
jegye alatt keres. Emellett azonban mellékesen eligazítja azt az olvasót is, aki a szerző
egész oeuvre-jét, tehát egy összetett tárgyat keres ugyan, de nem ismeri e tárgynak a
katalógus által elfogadott egységes jegyét, csak egyik komponensének, a szóban forgó
könyvnek, az anyagi jegyét.
Ami az utalás-formájú bejegyzések második fajtáját, a mellékbejegyzéseket illeti,
ezeknek az első osztályával, a mellérendelt mellékbejegyzésekkel, itt nem kell foglalkoznunk. Hiszen tudjuk, hogy ezek mindkét szakaszának ugyanaz a tárgya: maga a
könyv, a katalogizálás elsőrendű elemi tárgya. Ez azt jelenti, hogy mindkét szakasz
egyformán közvetlenül a bejegyzés főtárgyára mutat, s így az utalóforma itt nem vonja
maga után melléktárgy megjelenését.
A mellékbejegyzések második és harmadik osztályának — a járulékos és a harmadrendű mellékbejegyzéseknek — a főtárgya, mint tudjuk, vagy ama könyv tartalmának egyik része, amelyik annak a főbejegyzésnek a főtárgya, amelyhez a mellékbejegyzés kapcsolódik, vagy pedig ugyanennek a könyvnek egy bizonyos aspektusa.
Az ebbe a két osztályba tartozó mellékbejegyzések mindegyikének van a főtárgya mellett melléktárgya is: az a tárgy, amelynek formai jegye a bejegyzés alsó, „lásd" utáni
részének a fejét képezi. Ez mindig maga a könyv, a főbejegyzés főtárgya.
Demonstráljuk itt is egy példán, hogy miért kell magában a könyvben ezeknek
a mellékbejegyzéseknek a melléktárgyát látnunk. Az olvasó egy bizonyos drámai antológiát keres, de nem tudja sem a címét, sem összeállítójának nevét, viszont tudja az
egyik benne foglalt dráma szerzőjét és címét. Bár erre a drámára nincs szüksége, az
antológia egészéhez mégis csak úgy juthat hozzá, hogy e dráma szerzőjének a nevével
próbál szerencsét. Ha a katalógus az antológia tartalmát analitikusan is feldolgozta,
az olvasó az általa ismert dráma szerzőjének a neve alatt talál is egy mellékbejegyzést,
amely célhoz juttatja. E mellékbejegyzésnek a főtárgya ugyan a szóban forgó dráma,
főfeladata, hogy ezt tegye elérhetővé; mellékesen mégis kielégíti a mi olvasónkat is,
elérhetővé tévén mellékesen egy második tárgyat is: magát az antológiát tartalmazó
könyvet.
Példánk azt mutatja, hogy a járulékos és a harmadrendű mellékbejegyzéseknek
— akár elsőrendű, akár másodrendű elemi tárgyhoz kapcsolódjanak közvetlenül —
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a szolgálatai között számottevő súllyal esik a latba az, hogy hasznos fogódzóul szolgálhatnak annak a katalógus-használónak, aki egy könyvet, egy elsőrendű elemi tárgyat keres ugyan, de nem emlékszik azokra a formai jegyekre, amelyek alatt ennek a
főbejegyzése és esetleges mellérendelt mellékbejegyzései állnak, viszont emlékszik
egy ehhez az elsőrendű elemi tárgyhoz kapcsolódó másod- vagy harmadrendű elemi
tárgynak valamelyik formai jegyére — s így a járulékos vagy a harmadrendű mellékbejegyzések segítségével, kerülőúton, mégis odatalálhat magához a keresett könyvhöz.
Sok címleírónak kétségtelenül főleg ez a szolgálat lebeg a szeme előtt, amikor kétes
esetben egy járulékos vagy harmadrendű mellékbejegyzés megírásáról vagy meg nem
írásáról dönt. Helytelenül, persze. E döntésnél az előbbivel legalábbis egyenértékűnek
kellene tekinteniük azt a szolgálatot, amelyet a járulékos, ill. harmadrendű mellékbejegyzés egyrészt magának a másod-, ill. harmadrendű elemi tárgynak az autonóm
regisztrálásával, másrészt azoknak az összetett tárgyaknak a teljesebbé tételével ellát,
amelyeknek a keretébe e bejegyzéseknek a komplex főtárgya beletartozik.
A mellékbejegyzések e két osztálya között egyrészt, és a főbejegyzések között
másrészt, fő- és melléktárgyaikat illetőleg konstans reciprocitás áll fenn: nem csupán
a főbejegyzés főtárgya képezi minden hozzá kapcsolódó járulékos és harmadrendű
mellékbejegyzésnek melléktárgyát, hanem megfordítva is: ezeknek a mellékbejegyzéseknek a főtárgyai is kivétel nélkül melléktárgyai a hozzájuk tartozó főbejegyzésnek. — Az utóbbi megállapítással, persze, már elhagytuk az utalás-struktúrájú bejegyzések témájának szűkebb területét, és a melléktárgyak másik családjának a megbeszélésére tértünk rá.
Az a tény, hogy a fő bejegyzéseknek minden hozzájuk tartozó járulékos és harmadrendű mellékbejegyzésnek a főtárgya — vagyis minden a főtárgyukat képező
könyvvel kapcsolatos másod- és harmadrendű elemi tárgy — melléktárgya, nem kevésbé fontos és gyakorlatilag releváns, mint ennek az összefüggésnek a megfordítottja.
A főbejegyzés e mellékfunkciója fontos marad olyankor is, amikor a katalógusnak
van olyan mellékbejegyzése, amelynek a szóban forgó másod- vagy harmadrendű
elemi tárgy a főtárgya, amikor tehát van olyan bejegyzés, amely közvetlenül és elsősorban ennek a tárgynak a visszakeresését célozza. Az ezeket a tárgyakat kereső olvasók egy jelentős hányada ugyanis nem e tárgyak autonóm bejegyzéseihez, a járulékos,
ill. harmadrendű mellékbejegyzésekhez fordul, hanem magának a könyvnek az autonóm bejegyzéséhez, a főbejegyzéshez. Ennek az az oka, hogy a könyv formai jegyei
hangsúlyosabbak, s többnyire fizikailag is feltűnőbbek, mint a másod- és harmadrendű
tárgyakéi, s így az olvasó inkább az előbbiekre fog figyelni, emlékezni és támaszkodni,
mint az utóbbiakra. Az olyan olvasó, akinek egy Marlowe-darab filológiai kiadásában
régebben látotttanulmányra vagyjó jegyzetapparátusra van szüksége, gyakrabban fogja
a katalógust Marlowe-nál felütni, mint a tanulmány vagy a jegyzetek szerzője nevénél
— akár azért,mert az előbbi készségesebben ugrik tudata előterébe, mint az utóbbi,
akár azért, mert természetesebbnek tartja, hogy magát a könyvet keresse, amely a
tanulmányt magában foglalja, hogy magának e könyvnek a formai jegyeire támaszkodjék.
Az imént említetthez hasonló reciprocitás áll fenn fő- és melléktárgyaik vonatkozásában egyrészt az utalás, másrészt a fő- és mellékbejegyzések között is: az utalás
főtárgya a kapcsolatos fő- és mellékbejegyzéseknek melléktárgya, melléktárgya
viszont ezeknek főtárgya. Ez közvetlenül következik abból, amit magának az utalásnak a fő- és melléktárgyairól röviddel ezelőtt elmondottunk.
Annak ellenére, hogy az alárendelt tárgyak nem tartoznak témánk keretébe, s
nincsen helyük osztályozási rendszerünkben sem, mégis, hogy a melléktárgyak itt
adott áttekintése ne maradjon csonka, említsük meg, befejezésül, őket is.
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A másod- és harmadrendű elemi tárgyak egy jó részének az autonóm regisztrálása nem általános: egyes könyvtár-, ill. katalógus-típusok elvégzik, mások nem. Ha
egy katalógus mellőzi valamelyik másod-, ill. harmadrendű elemi tárgy autonóm
regisztrálását, e tárgy ebben a katalógusban egy alacsonyabb osztályba, az alárendelt
tárgyak osztályába süllyed, azokéba, amelyek saját jegyeik alapján nem érhetők el,
s így csak annak az olvasónak a számára hozzáférhetők, aki a katalógustól függetlenül
tudja, hogy melyik autonóm tárgyhoz kapcsolódnak, és ismeri az utóbbinak formai
jegyeit.
Azok mellett a tárgyak mellett, amelyek a leíró katalógusoknak egy részében elérik
az autonóm tárgy rangját, az alárendelt tárgyaknak van egy olyan másik osztálya is,
amely jelenlegi katalogizálási gyakorlatunk mellett sohasem jut el idáig. Az autonóm
bejegyzések — különösen a fő- és a sokszorpsításos úton készült mellékbejegyzések —
ugyanis mind tartalmaznak több-kevesebb olyan adatot, amely autonóm módon sohasem kerül regisztrálásra. Ezek az adatok mind tárgyai a katalogizálásnak, az illető
bejegyzéseknek pedig melléktárgyai, persze csak alárendelt melléktárgyai.
Csupán a teljesség kedvéért említsük meg még azt is, hogy egyes katalógusok számot adnak olyan alárendelt tárgyakról, amelyeknek a regisztrálása a leíró katalógus
feladatkörén kívül esik. A budapesti Egyetemi Könyvtár alapkatalógusának főlapjai,
például, arról is tájékoztatnak, hogy a leírt könyv a könyvtár decimális, ill. tárgyszókatalógusában milyen decimális jelzetek, ill. tárgyszavak alatt található meg. Ez egyértelmű azzal, hogy ezeknek a katalógusbejegyzéseknek alárendelt melléktárgyait képezik azok a konkrét témák, tárgykörök is, amelyekbe a bejegyzés főtárgya, a könyv, az
elsőrendű elemi tárgy, tartozik. Hiszen annak az olvasónak, aki egy bizonyos témáról
egy könyvet olvasott már s szeretne továbbiakat is olvasni, de nem tudja, hogy milyen
decimális jelzet ill. tárgyszó alatt keresse e témát, a leíró katalógus bejegyzésein található fentemlített tájékoztatás (a „tracing") megadja az erre vonatkozó információt.
A katalogizálás alárendelt tárgyait, bármelyik csoporthoz tartozzanak is, minden esetben ama bejegyzés melléktárgyának kell minősíteni, amely a rájuk vonatkozó
közlést tartalmazza. Ennek ellenére, mint mondottuk, ezek a tárgyak kívül esnek témánk határain. Hiszen e téma nem a katalógusbejegyzések tárgyainak az osztályozása volt, hanem csak maguké a bejegyzéseké (ha tárgyaik szerinti is). Világos tehát
hogy számunkra a katalogizálásnak azok a tárgyai, amelyek nem hívnak létre saját
külön bejegyzést, amelyek nem autonómok, nem bírnak érdekkel.
A CLASSIFICATION OF AUTHOR-TITLE CATALOGUE ENTRIES
(SUMMARY)
After a few introductory remarks on the classification of entries based on their form, the subject
proper of the paper is taken up: a classification of entries based on their objects, i. e. the objects they
convey informations about.
The main difficulties of such a classification consist in the circumstances that, first, all entries
have several objects, and secondly, the retrieval of a majority of objects is served by two or even more
entries.
The first difficulty can be overcome by classifying each entry first according to its principal, and
subsequently according to its subordinate objects. The principal object of an entry has to be defined,
for rather intricate reasons, in two diverse ways. The more relevant one for our classificatory purposes is the following definition: the principal object, the object proper, of an entry is the elemental
object an identifying mark (uniform or not) of which forms the heading of this entry.
The fact that the retrieval of many objects of cataloguing is often served not by one entry only,
but by several ones, originates in the circumstance that in the course of cataloguing a single book very
often several entries are prepared. There are four different reasons for doing this: 1. in a single
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book two (or even more) diverse primary elemental objects of cataloguing (e. g. one member of a
series, and a book containing a monograph complete in itself) are amalgamated; 2, an identifying
mark of a book occurs in two or more different — physical or uniform — variants, none of which the
catalogue can afford to neglect to make accessible; 3. two or more among the identifying marks of a
book are approximately equally suited for promoting its retrieval, which makes the cataloguer feel
obliged to make an entry for the book under both (or all) of them; 4. the cataloguer wants separately
to record — i. e. to make retrievable under their own identifying marks — separate and distinct parts
of the contents, or else specific aspects, of a book. These four reasons result in innumerable different
assortments of entries being prepared, and innumerable assortments of objects being recorded in the
course of cataloguing individual books. All the components of these assortments are scrutinized in
the following one by one.
Main entries divide, as to their object proper, only into two classes. Their bulk have a primary
elemental object, mostly a book or a serial in its entirety, for their object proper. Their second class
is constituted by the analytical entries in the narrower sense of the word.
The first main class of added entries, which we propose to call coordinate added entries, have for
their object proper the very object which is also the object proper of the main entry, namely the book
in its entirety. The object proper of the entries in the second main class — which we designate as
accessory added entries — is a separate and distinct portion of the contents of that book; while that
of the entries in the third class is a particular aspect of the book or its contents — these we propose
to call tertiary added entries.
All three classes split up into two sub-classes. The entries belonging to the first sub-class are
attached to the main entry and to the whole book; whilst those belonging to the second are attached
to an accessory added entry and to a part of the book only.
There are, finally, two hybrid classes of added entries that, though appearing in the form of an
added entry, discharge the function of a main entry or of a reference. An example for the first class
is the series added entry attached to the main entry of a volume containing a monograph complete
in itself, but constituting at the same time one of the parts of a series. An example for the second is
an added entry made under the actual — translated — title of a book which is entered under the
uniform, the original, title of the translated work it contains; to the added entries of this class we
propose to apply the designation reference-functioned added entries,
Referenceshave,like main entries, only one, rather insignificant, sub-class, formed by the hybrid
added-entry-functioned references. Example: a reference made, for the sake of economizing entries,
under the name of the translator of a novel published in a number of successive editions.
Up to now the viewpoints of our classification were derived exclusively from thefirstcataloguefunction. If we proceed to taking into consideration the other two functions as well, the results we
have hitherto reached come to call for diverse modifications. Classes that from the viewpoint of the
first function present themselves as homogeneous, are now revealed as being split up into distinct
sub-classes. The pattern of our classificatory system becomes, thus, enriched to a considerable degree.
For instance, if inspected from the point of view of the third function, all title entries appear almost
entirely irrelevant, in consequence of which every one of our hitherto established classes comes to be
split up — not only with regard to the heading of entries, but also with regard to their objects — into
two sub-classes: one sub-class being formed by the title entries which are devoid of an object proper
so far as the third function is concerned, the other by the author entries, which are not.
As for the subordinate objects, their most conspicuous classes are the subordinate objects of
references and added entries: the object proper of the bottom part of these is — with only a sole
exception — a subordinate object of the entry as a whole. So, for instance, all accessory and tertiary
added entries have for their subordinate object the book itself, to the main entry of which they are
being attached. Although the main function of these entries consists in making that particular part
or aspect of this book retrievable which their top section refers to, nevertheless, by providing additional access points for the benefit of readers in search of the book itself, but ignorant of its author or
title, they perform also another important service.
Naturally, main entries do not lack subordinate objects, either. For discovering an important
class of such objects, one has only to reverse the preceding example: the object proper of an accessory
or tertiary added entry is at the same time also a subordinate object of the main entry to which that
added entry pertains.
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KÖLCSÖNZÉSÜNK ELEMZÉSE
MARÓT MIKLÓS

I.
Az elmúlt évtizedben nagyon sokat tudtunk meg arról, hogy kik és mit olvasnak
Magyarországon. A könyvtárosok a statisztikák elemző értékelését kiegészítették
kérdőíves felmérésekkel, majd a könyvterjesztők végeztek széleskörű vizsgálatot, szociológusok közreműködésével. A különböző felmérések ma már finomodnak: egyes
társadalmi rétegek és csoportok olvasására vagy bizonyos könyvtípusok olvasottságára terjednek ki.
Nem maradtak ki e munkákból a tudományegyetemi könyvtárak sem. Mindegyik
általában sajátos helyzetének megfelelő elemzési területet keresett, olyat, amelyen a
feltárt összefüggések a legtöbb segítséget nyújthatták feladatainak jobb ellátásához.
Debrecenben a teljes állomány kihasználtságának arányait vizsgálták sokrétűen, Szegeden — a könyvtár beiratkozott olvasóin túlmenően — a hallgatók olvasmányait
általában, Pécsett a legrészletesebben a könyvkérések kielégítésének kérdését. Az eredmények, a könyvtárosok addigi szubjektív benyomásainak és tapasztalatainak valószínű igazolása mellett, tanulságosak a többi hasonló könyvtár számára is. Jelen elemzésünkben is felhasználtuk őket. Jó összehasonlítási alapot nyújtanak a mi szolgáltatásaink elemzéséhez a Szabó Ervin Könyvtár központjának felmérései, mert társadalomtudományi profiljával és hasonló szolgáltatásaival munkájában sok a velünk
azonos vonás. Az említett gyűjtemények elemzéseikben mindig figyelembe vették kettős: tudományos és közművelődési funkciójukat. Forgalmuk vizsgálatában így nem
mellőzték azt, hogy szolgáltatásaik tudományos téren kiterjednek a gyűjtőkör jellegének megfelelően az egyetem szervezetén kívüli érdeklődő kutatókra is, a közművelődés terén pedig tekintettel kell lenniök az egyetemi oktató személyzet és a hallgatók
ilyen irányú igényeire is.
Általában minden helyesen előkészített és lebonyolított vizsgálat, a könyvtárakon
belül is, valamilyen közvetett vagy közvetlen céllal készül: az állomány összetételének — arányainak, hiányainak vagy fölös példányainak — ellenőrzésére, a gyarapítás vagy éppen a selejtezés szempontjainak statisztikai tényekkel való alátámasztására ; az állományon belül a zárt raktár, esetleges szabad-polc, kézi- és segédkönyvtár
anyagának megfelelő kialakítására vagy módosítására, vagy — s ez a legtöbb összetevőt tartalmazó cél — az eredményes olvasó- és könyvpropaganda tervezésére. Nem
véletlen tehát, hogy az elmúlt „felmérő évtizedben" az elemző munkához két könyvtártípus csatlakozott legkevésbé: a nagy történeti gyűjtemények és a kisebb szakkönyvtárak. Az előbbiek főként azért nem, mert állományuk nagyobb része történetileg
kialakult (muzeális) változtathatatlanul őrzött könyvanyag, a szokásos mutatószámok — forgási sebesség, ellátottság szintje, olvasási intenzitás stb. — teljesen hamis
képet nyújtanak az igénybevétel mértékéről; minden változtatás — ha arra egyáltalán fizikailag lehetőség van — egy bonyolulttá vált szerkezet nehéz megmozgatásával
jár. Az utóbbi könyvtártípus viszont éppen azért tekinthetett el a vizsgálatoktól, mert
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általában kisebb, mozgékonyabb gyűjteményekből áll, használói közvetlenül résztvesznek a gyarapításban, profilja legtöbbször határozottan megrajzolható, muzeális
őrzési kötelezettségei nincsenek. Látszólag véletlen és erőltetett, hogy a forgalom
vizsgáihatóságának ürügyén együtt szólunk a két könyvtártípusról. Ha azonban arra
hivatkozunk, hogy az elmúlt két évtizedben a régi történeti gyűjtemények, mint „anyakönyvtárak" mellett, vagy rajtuk belül, a fejlődés eltérő útjain kialakultak a mozgékony, a használókkal közvetlen kapcsolatban álló, különböző típusú és feladatú
kisebb szak-gyűjtemények, akkor jogosnak látszik a két típus kérdéseinek összekapcsolása a mi vizsgálati szempontunkból is. Vagyis: olyan nagyságú könyvtárakról
beszélhetünk, melyekben a használt könyvek mennyisége és milyensége visszajelentő
értékű, jelzéseket ad a fejlesztés kidolgozásához. Ezekben az új és megújult, élővé
vált gyűjteményekben, nagy könyvtárakon belül kiépült élő könyvtárakban napjainkban végzik a vizsgálatokat. A kisebb szak-könyvtárakban, mint említettük, a használat közvetlenül érzékelhető, bennük a vizsgálat témája inkább az, hogy a kutatóknak milyen információs igényei jelentkeznek, és hogyan tud a könyvtár ezek közvetítésében segíteni, a nagyobbakban az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosok
szubjektív benyomásait igyekeznek mérőszámokkal ellenőrizni.
A budapesti Egyetemi Könyvtár is bejárta ezt az utat. 1953-ban áttért új szerzeményeinek numerus currensben történő raktározására. Az öt formátumon belül még
külön rendet alakított ki az egyetemi hallgatók kötelező és ajánlott olvasmányainak,
az ún. „K" gyűjteményt. Ezzel létrejött a régi, történeti anyag mellett egy egyszerű
és áttekinthető kölcsönző könyvtár. Ezzel párhuzamosan régi gyűjtemények lezárultak, egyrészt az Egyetem átalakulása, másrészt a gyűjtőkör új szabályozása következtében.
Az orvostudományi művek gyűjtése már az 1930-as években sem volt a könyvtár
erőssége, de a kar leválása óta, 1951 után, a szerzeményezés már valóban csak a tankönyvekre és az összefoglaló magyar monográfiákra korlátozódott. Bonyolultabban
alakult a hittudományi gyűjtés. 1949 után úgyszólván teljesen megszűnt, 1959-től
viszont, a 79 846. sz. miniszteri rendeletnek megfelelően, kiterjedt a régebbi, elsősorban katolikus művek mellett minden vallás történetére és a valláskritikai — antiklerikális — munkákra is. Igaz viszont, hogy a teológiai és egyházi jellegű művek többsége „Z" — zárt — jelzéssel kerül a raktárba, kölcsönzésük csak külön engedéllyel
lehetséges. Fájó, de lezárt pontja a gyűjtőköri rendezésnek, hogy az irodalomtörténet, melynek könyvtárunkban nagy hagyományai vannak, az Akadémiai Könyvtár
gyűjtőköre lett. Ezért jog szerint ennek a tudományágnak a szakkönyvtári szintű
gyűjtése is lezártnak tekinthető, de a hallgatók igényeinek megfelelően különös figyelemmel gondozza a könyvtár az irodalomtörténeti monográfiákat és a klasszikus
értékű szépirodalmat.
A fejlődés másik útja a kari és intézeti könyvtárak feléledéséhez vezetett. Az évtizedekig rendezetlen, bár nagy értékű tanszéki könyvtárakat szakszerűen rendbehozták, tervszerűen gyarapítják őket. A hatvanas évek végén pedig megnyílt a hallgatók
tanulásának segítésére előbb a bölcsészkari olvasóterem, majd a jogi kari könyvtár.
A budapesti hallgatók kölcsönző lehetőségének felvázolásához természetesen
hozzátartozik az is, hogy rendelkezésükre áll az összes fővárosi nyilvános könyvtár.
A természettudományi, sőt a bölcsész és jogi kar egyes szakjainak hallgatói is elsősorban nem az Egyetemi Könyvtárban, hanem valamelyik másik nagykönyvtárban
vagy szakkönyvtárban találják meg a szükséges irodalmat.

138

IL
Elemzésünk indításához jó alapot nyújtott néhány adott statisztikai szám összehasonlító vizsgálata. Beiratkozott olvasóink között 1970-ben összesen 3115 (53%)
volt saját egyetemünk valamelyik tagozatának hallgatója. Karok szerint tekintve az
arány 1970-ben a következő:
UaaZCa

hallgató száma

az Egyetemi Könyvtárba beiratkozott
hallgatók száma

%

6756
1793
2686
2277

3115
320
1600
1195

46,0
17,8
59,6
52,4

ПСС7ЙС

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam-és jogtud. kar
Bölcsészettud. kar
Természettud. kar

Egy rövidebb távú történeti összehasonlítás azt mutatja, hogy a fenti arányok,
három esztendőt tekintve, átlagban 9%-kal ingadoznak, a szélső értékekben I. ill.
22%-kal:
összes a könyvhalig, tárba beir.
1966/67 halig. 1967

Eötvös Loránd Tud. Egy.
Állam- és jogtud. kar
Bölcsészettud. kar
Természettud. kar

8999
1931
4167
2901

3678
487
1931
1220

%

40,8
25,2
47,3
42,0

összes a könyvhalig, tárba beir.
1968/69 halig. 1969

7456
1619
3273
2564

3715
430
1620
1665

49,8
26,4
49,2
64,9

A könyvtárakkal gazdagon ellátott fővárosban ezek az arányok kielégítőnek látszanak. Különösen akkor, ha mindigfigyelembevesszük, hogy számos tanszékünk
tudományágának más-más budapesti nagykönyvtár az országos szakkönyvtára.
Érdemes összehasonlítani az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatóinak
könyvtári tagságát két budapesti egyetem és a vidéki tudományegyetemek hasonló
adataival (1970):

Budapesti Műszaki Egyetem
Marx Károly Közgazd.
Egyetem
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
ebből bölcsészkar
természettud. kar
József Attila Tudományegyetem, Szeged
ebből bölcsészkar
természettud. kar
áll. és jogtud. kar

összes hallgatók
száma

könyvtárba beir.
hallgatók száma

%

10,812

7,406

68

3,973

3,386

85

2,204
942
1,262

1,759
858
901

79
91
71

2,851
875
1,054
922

1,505
550
669
286

52
63
63
31

139

A beiratkozott hallgatók százalékos arányának sorrendje tehát:
KLTE bölcsészkar
MKKE
KLTE
KLTE természettud. kar
BME
JATE bölcsészkar
JATE természetűid, kar

91
85
79
71
68
63
63

ELTE bölcsészkar
ELTE természettud. kar
JATE
ELTE
JATE jogtud. kar
ELTE jogtud. kar

59
52
52
46
3!
17

A városok, az egyetemek, a tudományágak, a könyvtárak és a hallgatók rétegződésének különbözőségei persze mind figyelembe veendők a fenti arányok értékelése
során. (Az arányban kiemelkedő könyvtárak az egyetem épületében vannak: egy-egy
lyukas óra eltöltése kedvéért is érdemes kiváltani a tagsági jegyet.) De adataink így,
leegyszerűsítve is jól mutatják, hogy egy adott könyvtár forgalmának vizsgálata milyen mértékben közelítheti meg a hallgatók olvasmányainak vizsgálatát általában.
III.
Vizsgálódásunk célját már megszabtuk azzal, hogy csak a kölcsönzésre szűkítettük, tehát az évente a könyvtári olvasók kezébe került könyveknek átlagosan kb. a
felére. A forgalom másik felét az olvasóterem, a folyóiratterem — pontosabban a
periodikus kiadványok olvasóterme, — a tanári olvasó, — egyben a kéziratok, régi
és értékes könyvek olvasóterme, — valamint a tájékoztató bonyolítja le. A múltból
örökölt nehézkes szervezetet a könyvtártechnika területén a kölcsönzésben sikerült a
legjobban modernizálni, bár itt is több félmegoldással kellett megelégedni, míg a szolgáltatás többi területén több a még sokáig nem változó történelmi hagyomány.
A kölcsönzőben az olvasó rendelkezésére áll egy betűrendes katalógus az általános gyűjtemény utolsó negyven esztendőben beszerzett anyagáról és egy tárgyszókatalógus az utolsó húsz év anyagáról. Kereshet még az olvasó a tájékoztatóban elhelyezett és a teljes nyomtatott könyvanyagot feltáró alapkatalógusban és kérheti a
húsz éve szerkesztett decimális rendszerű katalógus megtekintését is. Sajnos, a régebbi
szakkatalógus a mai igények szemszögéből használhatatlannak tekinthető. A kölcsönzést két kártyával adminisztráljuk, ellenőrizhető tehát az, hogy kinél mely könyveink vannak, és az, hogy mely könyvünk van kölcsön adva. így az olvasóktól el
tudunk fogadni előjegyzést.
Míg a forgalomról megállapítható, hogy milyen arányban oszlik meg a kölcsönzés és a helyben olvasás, az állományról nehéz megállapítani, hogy mekkora része
képezi a kölcsönzés bázisát. Talán nem tévedünk nagyon, ha ezt becsléssel 350 és 400
ezer között állapítjuk meg. Ennek valamivel kevesebb, mint a fele a legutóbbi két
évtizedben beszerzett, egyedi numerus currens számon tárolt, gyorsan és egyértelműen fellelhető könyvanyag.
Az általánosan használt forgalmi viszonyszámok: forgási sebesség, a könyvek
tematikus és nyelvek szerinti megoszlása összehasonlítva a forgalommal, mint említettük, ilyen mennyiségnél már nem alkalmazhatók. De jelzéseket várhattunk a vizsgálattól a beszerzés finomítására, mind a szakok és nyelvek szerinti megoszlás, mind
pedig a példányszámok tekintetében. Érveket reméltünk találni azon törekvésünkhöz,
hogy merev normák alkalmazása és tőlünk független esetlegességek érvényesülése
helyett jobban figyelembe vehető legyen az olvasók tényleges igénye. Az inkurrencia, a
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könyvtár feladatainak megfelelően beszerzett, de kölcsön nem kért könyvek adatai
pedig a tervezett könyvtárpropagandához nyújthatnak segítséget.
Egyetlen felvételi módszert alkalmaztunk: a kölcsönvett könyvek kérőlapjait
használtuk adatgyűjtésre. Három adatot kaptunk róluk: a könyv műfaja (helye az
egyszerűsített szakrendszerben), nyelve (ezt néha ellenőrizni kellett a katalógusban)
és a kölcsönvevő olvasó foglalkozása. A felvétel ideje egy-egy hónap volt 1970 őszén
és 1971 tavaszán.
IV.
A felvétel összesített adatai szakok szerint:
Szépirodalom
0 Általános művek
1 Filozófia,
pszichológia
2 Vallás, valláskritika
3 Társadalomtudományok
4 Nyelvészet
5 Természettudományok
6 Alkalmazott tudományok, orvostud.
7 Művészetek
809 Irodalomtörténet
9 Történelem
91 Földrajz
92 Életrajzok

1,119
49

23,3
1,0

471
105

9,6
2,1

573
249

11,8
5,1

424

8,8

126
215
734
533
90
118

2,6
4,4
15,1
11,9
1,9
2,4

Reprezentatív felv. ossz.

4,806

100,0

A felvétel összesített adatai nyelvek szerint;
szám

Magyar
Német
Angol
Francia
Orosz
Egyéb

3,397
571
384
229
104
121

70,7
11,9
8,0
4,7
2,2
2,5

A reprezentáció mértékét kielégítőnek tarthatjuk, mert az átlagos évi kölcsönzésnek kb. 10%-a. A diákok aránya a vizsgálatban 69,0% volt (a kölcsönzésre beiratkozott olvasók között 1971-ben a nappali egyetemi és főiskolai hallgatók aránya
58,8 %, az esti és levelezőkkel együtt 63,5 %.)Más-más sorrendet kapunk a kölcsönzött könyvek szakok szerinti megoszlásában, ha külön vizsgáljuk a diákokat és az
egyéb olvasókat:
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Diákok által kölcsönzött könyvek, a szakok százalék arányának sorrendjében:
Szak
Szépirod.
Irodalomtörténet
Társadalomtud.
Természettud.
Történelem
Filozófia
Nyelvészet
Művészetek
Alk.tud.
Életrajzok
Vallástört.
Alt. művek
Földrajz
Összesen

szám

945
616
355
328
305
250
156
99
89
67
45
35
29

%
28,5
18,6
10,8
9,9
9,2
7,6
4,7
3,0
2,6
2,0
1,3
1,0
0,8

3,319

100,0

A kölcsönzések szakok szerinti sorrendje a nem diák olvasók között:
Történelem
Filozófia
Társadalom tud.
Szépirodalom
Irodalomtört.
Művészetek
Nyelvészet
Természettud.
Földrajz
Vallástört.
Életrajzok
Alk. tudományok
Ált. művek

szám

228
221
218
174
118
116
93
96
61
60
51
37
14

1,487

%
15,4
14,8
14,7
11,7
7,9
7,8
6,3
6,3
4,1
4,1
3,5
2,5
0,9
100,00

Összehasonlítva a két csoport kölcsönzését a következő eredményt kaphatjuk:
egyéb olv. %
diákok
%
28,5
11,7
Szépirodalom
Irodalomtört. és nyelvészet
23,3
14,2
Társadalomtud. összesen
33,9
60,3
Természettud. összesen
14,3
13,8
100,0
100,0
A felmérés megerősítette azt a tapasztalatunkat, hogy a hallgatók, legalább felerészben, a filológia különböző könyveit viszik kölcsön könyvtárunkból, míg a többi
olvasó, megközelítően ugyancsak felerészben, az országos gyűjtőkör keretében gondozott társadalomtudományok könyveit keresi nálunk kölcsönbe.
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Míg ezek az adatok általában harmóniát mutatnak a könyvtár hagyományai, az
egyetemi oktatás és a gyűjtőkör között, a részletekben már találunk diszharmóniát.
A gyűjtőkörbe tartozó pszichológia kölcsönzöttsége pl. csupán 3,1 %. (Ezt részben indokolja a nagyon keresett művek kis példányszáma és az, hogy számos teszt csak helyben használható.) A jogtudomány 2,2%-kal szerepel a kölcsönzésben, a joghallgató
és jogász kölcsönzők szép száma ellenére. (A legújabb jogtudományi irodalomból
könyvtárunk csak a magyar könyveket és helybenolvasásra a jegyzeteket óhajtja
nyújtani.) Külön próbáltuk felmérni a szorosan a gyűjtőkörünkbe tartozó újkori
történelmi művek olvasottságát. Az eredmény — 1,9% — csak arra utal, hogy ilyen
időbeli elhatárolás, — beszerzésben és szakozásban is csak kevés műnél lehetséges,
nemzetek és osztályok, anyagi és szellemi kultúra történetét összetettebben és korszakokat szélesebben átfogva dolgozza fel a történettudomány. (A történelem általános kölcsönzése a forgalom 11,9%-a!)
A kölcsönzés közel egynegyedét kitevő szépirodalmat még négy további csoportba
osztottuk:
szám
495
339
182
103

Klasszikus régi irodalom
Mai külf. irodalom
Mai magyar irodalom
Antológiák, szöveggyűjt.

%
44,7
30,0
16,1
9,2

A szakok szerinti megoszlás adatait összehasonlítottuk a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem Könyvtárának és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjának elemző adataival. Úgy véljük, hogy a könyvanyag — olvasók — kölcsönzés
háromszögében velük kapcsolatban beszélhetünk leginkább a hasonlóságról:
szak
szépirod.

0
1
2
3
4
5
6
7
8.0
9
91
92

Egyet. Kvtár

KLTE kvtár
(1966)

23,3
1,0
9,6
2,1
11,8
5,1
8,8
2,6
4,4
15,1
11,9
1,9
2,4

55,0
0,1
5,7
0,6
7,9
1,5
13,0
2,3
1,6
3,9
6,6
0,8
1,2

100,0

100,0

eltérés

+ 31,7
-0,9
-3,9
-1,5
-3,9
-3,6
+4,2
-0,3
-2,8
-11,2
-5,3
-1,1
-1,2

FSZEK kvtár
(1967)

eltérés

28,1
0,6
4,1
1,7
20,8
1,9
2,9
4,2
10,0
8,2
6,8
6,3
4,4

+ 4,8
-0,4
-5,5
-0,4
+9,0
-3,2
-5,9
+ 1,6
+5,6
-6,9
-5,1
+4,4
+2,0

100,0

A szépirodalom erősen torzítja az arányokat, hiszen Debrecenben az egész hallgatóságot el kell látniuk olvasmánnyal, mégis jellemző, hogy a vonalak ollója hol
nyílik legjobban szét, az Egyetemi Könyvtár javára elsősorban az irodalomtörténet
területén. Ez ismétfigyelmeztetésarra, hogy milyen kötelességeink vannak ezen a
területen. Ezután következik a két országos gyűjtőkör, a filozófia és a történelem.
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A KLTE könyvtára kimagaslik a természettudományok kölcsönzésében, (Második
helyen állanak a társadalomtudományok, harmadikon a történelem és negyediken a
filozófia, ez utóbbi ugyanúgy, mint a mi könyvtárunkban.) A FSZEK kölcsönzési
vonala országos gyűjtőköre a szociológia terén hagyja el messzire a többi könyvtárat,
de felettük marad a hagyományosan gyűjtött művészettörténetek és a közművelődési
szakok a 6-os (hobbik), 9l-es (útleírások) és 92-es (életrajzok) területén.
Szépirodalmi kölcsönzésünket a fővárosi fiókkönyvtárakkal hasonlítottuk össze:

Klasszikus (régi) irodalom
Mai külf. irodalom
Mai magyar irodalom
Antológiák, szöveggyűjt.

ELTE
kvtár

FSZEK ker. kvtárak
(1967)

44,7%
30,0
16,1
9,2

35,1%
29,6
35,3
nincs külön kimutatva

A didaktikus célú szépirodalmi olvasás nyilvánvalóan elsőrendű könyvtárunkban, ez magyarázza az arányok különbségét. Figyelembe kell venni azt is, hogy az olvasott szépirodalom nálunk 30,2%-ban idegen nyelvű.
Bevezetőnkben említettük, hogy a kölcsönzések vizsgálata során csak részletképet kaphatunk az Egyetemi Könyvtár szolgáltatásairól. Nagymértékben kiegészíti
ezt a képet az olvasótermi könyvhasználat áttekintése. A tankönyveket és jegyzeteket
nagyrészt csak ott, az általános keresett forrásokat, kötelező olvasmányokat és segédkönyveket főként ott találhatja meg az olvasó. Sok kérdés igényelne részletes elemzést
az olvasótermi szolgáltatásokban: a kézikönyvtár összetétele, a katalógusok feltáró
értéke, a könyvtári könyvek és az olvasók magukkal hozott tankönyveinek aránya,
tehát az olvasótermi és a tanulószobai feladatok megoszlása stb., most azonban csak
egyszerűen összehasonlítjuk az olvasóteremben használt könyvek és jegyzetek szakok
szerinti megoszlását a kölcsönadott könyvekével:
szak
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

kölcsönzésben
%
1,0
9,6
2,1
11,8
5,1
8,8
2,6
4,4
38,4
16,2

1971

olvasóteremben
%
8,4
5,6
0,6
14,2
5,9
27,8
22,5
1,2
10,4
3,4

eltérés
+7,4
-4,0
-1,5
+2,4
+0,7
+ 19,5
+ 19,9
-3,2
-28,0
-12,8

A természettudományok immár évtizedek óta tartó fölényének oka, hogy a TTKnak és az Orvostudományi Egyetemnek nincsen olvasóterme.
A nyelvi megoszlás általános képét már fentebb láttuk, de ebben is némileg eltérő
képet kapunk, ha külön nézzük a diákok és a többi olvasó kölcsönzését. A nyelvi megoszlás a diákok kölcsönzésében:
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Magyar
Német
Angol
Francia
Orosz
Egyéb

szám

%

2422
333
269
147
91
57

72,8
10,1
8,2
4,4
2,8
1,7

3319

100,0

A nyelvi megoszlás a nem diákok kölcsönzésében:
Magyar
Német
Angol
Francia
Orosz
Egyéb

975
238
115
82
13
64

65,5
16,0
7,7
5,6
0,8
4,4

Úgy tűnik, hogy a különbségek a nemzedékek közötti nyelvismeret különbséget
tükrözik.
Az egyes szakok szerint a nyelvi megoszlás a következő (az idegen nyelven való
olvasottság sorrendjében):
Szak

4 Nyelvészet
2 Vallástörténet
8 Irodalomtörténet
1 Filozófia
Szépirodalom
7 Művészetek
91 Földrajz
9 Történelem
0 Általános művek
5 Természettudományok
92 Életrajzok
3 Társadalomtudományok
6 Alkalmazott tudományok

magyarnyelvű %

40,8
49,5
59,4
61,3
69,8
72,0
73,3
74,4
80,0
82,5
84,7

(német 24,5; angol 15,6; stb.)
(német 28,5; stb.)
(angol 13,6; német 13,0; stb.)
(német 19,8; angol 11,9; stb.)
(angol 9,8; német 9,7; francia 5,7)

87,9
92,0

A beszerzéssel való gondos összehasonlítás adhatná ezeknek az adatoknak megfelelő értékelését. Enélkül csak az a gyakorlati tapasztalatunk erősödött meg, hogy
a társadalomtudományok és a történelem területén nagyobb a devizás új könyvekből
is a könyvtár állománya, mint a jelentkező igények.
A nyelvi megoszlást is összehasonlítottuk a két társintézménnyel:
10 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VI
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nyelv
Magyar
Német
Angol
Francia
Orosz
Egyéb

Egyet. Kvtár

KLTE kvtár
(1966)

70,7
11,9
8,0
4,7
2,2
2,5

89,9
3,3
3,2
1,3
1,9
0,4

100,0

100,0

eltérés
+ 19,2
-8,6
-4,8
-3,4
-0,3
-2,4

FSZEK kvtár
(1967)
59,5
19,0
11,6
6,9
0,9
2,1

eltérés
— 11,2
+ 7,1
+ 3,6
+2,2
-1,3
-0,4

100,0

A szépirodalom nagy olvasottsága változtatja az arányokat Debrecenben és részben a mi könyvtárunkban is. A többi nyelv kölcsönzöttségének tendenciái általában
hasonlóak.
Ennyit lehetett felvételünk adataiból megállapítani. Érdemes lenne a jövőben
a szoros gyűjtőkörünkbe tartozó szakokban a kölcsönözhető könyvek igénybevételét megvizsgálni. A hallgatók ellátottságáról pedig a tanszéki könyvtárak kölcsönzésének elemzésével kapnánk teljesebb képet.
FELHASZNÁLT IRODALOM
Statisztikai Évkönyv 1970. Bp. 1971. Stat. Kiadó 573 1.
Beszámolójelentés a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára 1970. évi működéséről. Szeged, 1971. 43, XIII. 2. [Soksz.]
Összefoglaló jelentés a Debreceni Egyetemi Könyvtár 1970. évi működéséről. Debrecen, 1971.
561. [Soksz.]
Jelentés a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának 1970-ben végzett munkájáról.
Bp. 1971. 831. [Soksz.]
Szentirmai László: Olvasáselemzés és néhány következtetés egyetemi hallgatóknál két felmérés
alapján. = Acta Bibliothecaria Univ. Szegediensis. Tom V. Fase. 2. Szeged, 1966. 23—51. 1.
Csűry István—Gomba Szabolcsné: Állományhasználati elemzés. = Könyv és könyvtár V.
A Debreceni K. L. T. E. könyvtárának évkönyve. Debrecen, 1966. 247—262. 1.
A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár évkönyve XIII. Bp. 1968. 238.1.
АНАЛИЗ АБОНЕМЕНТА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ БУДАПЕШТА
(РЕЗЮМЕ)
В библиотеке до сих пор не занимались с анализом абонемента. Причина этого в том,
что относительно на больше чем 300 летней истории собранный книжно-материал не характерное те относительные числа, которые пользуются в небольших библиотеках, с другой
стороны, что в действии библиотеки только половино составляет абонемент. Модернированние абонемента оформило такие данные следствие которых можно говорить в абонементной
библиотеке. (Нумеруш курренш в складировании новых книг, каталоги и карточная система
абонемента.)
Мы попробовали исследовать, что сколько процентов студентов нашего университета
член библиотеки (вообще 40) и сравнивали это с другими венгерскими университетскими
библиотеками. Мы исследовали три данных: тема книг, язык книг, и специальность читателя.
Мы не нашли существенные разницы в абонементе студентов, профессоров и исследователей.
О различиях абонемента мы пишем в таблицах десятычной системы и языковых разницев.
Когда сравнивали абонемент и движение читательного зала, мы нашли большие разницы на
стороне естественных наук. В некоторых отраслях, которые передают на университете, пропорция эксплуатации очень нижная, но этим в библиотечной системе Венгрии другая библиотека является фундаментальной библиотекой (например право, история искусства). В другой области, например на области философии и истории материал больше чем потребность.
Из анализа мы намереваем получить помошь в работе приобретения и пропаганды.
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HEVENESI GÁBOR ÚTMUTATÁSAI A TÖRTÉNETI
FORRÁSANYAG GYŰJTÉSÉHEZ
HÖLVÉNYI GYÖRGY

* Hevenesi Gábor (1656—1715) tudományos történetírásunk megalapítója volt.
A széles körű teológiai munkássága révén ismert tudós magyar jezsuita az 1690-es
évek elején külföldi tapasztalatai alapján rádöbbent a magyar egyháztörténeti kutatások elmaradottságára. Ilyen irányú forráskutatással, adatgyűjtéssel addig egyedül
az osztrák Inchofer1 foglalkozott a jezsuita központi kormányzat kezdeményezésére
a 17. század közepén.
Ez a kezdeményezés hamarosan elakadt. így is rendkívül alkalmas volt arra, hogy
Hevenesinek legyen mire hivatkoznia a bécsi udvar és rendi elöljárói előtt. Évtizedeken
át tapasztalta, hogy a jezsuita rend elöljárói milyen makacsul ragaszkodtak a 16,
század végén kiadott Ratio studiorumhoz. A Ratio studiorum megjelenésének idején
(1599) a rend magatartása a történettudománnyal szemben megfelelt a korabeli oktatási intézmények általános szemléletének. Hiszen még a párizsi, oxfordi egyetemeken
is csak a 17. század első negyedében kezdtek történelmet tanítani. Azonban Hevenesi
korában a száz év előtti rendelkezésekhez való merev ragaszkodás korszerűtlenné
tette a jezsuita oktatási rendszert, különösen a történettudomány vonatkozásában.
Ugyanis a 17. század folyamán a történettudomány a humanista történetírás szülőföldjétől, Itáliától, Németországig nagy lépést tett előre. Nem csupán a protestáns
német egyetemek példája figyelmeztette a jezsuita rendi vezetést, jelentős előrehaladás történt itáliai és francia katolikus tudósok körében is. Közben a jezsuitákkal
rivalizáló szerzetesrendek sorban korszerűsítették oktatási rendszerüket. A bajor
uralkodó, I. Miksa, sürgette, hogy az egyházi tudományosságot elsősorban képviselő
jezsuiták vegyenek részt a történettudomány művelésében.
Hevenesi az egyháztörténeti kutatás szükségességéről először Kollonich Lipót
bíboros érseket győzte meg. A Habsburgok bizalmát élvező főpap erkölcsi és anyagi
támogatása biztosította a további sikeres lépéseket. így nyitották meg a levéltárakat az
egyháztörténeti források kutatói számára. A Habsburgok teljes bizalmát ugyancsak
élvező és kivételezett helyzetükért joggal aggódó jezsuita rendi vezetők, elveik fenntartása mellett, engedtek az állami és egyházi hatalom által jóváhagyott kezdeményezésnek.
Hevenesi Gábor jó érzékkel választotta ki az időpontot. Ismerte a Habsburgok
egyházpolitikai törekvéseit. A török megszállás alól felszabadított területeken az
egykori egyházi birtokokat igyekeztek visszajuttatni a főpapságnak, káptalanoknak
és a visszatelepítendő szerzetesrendeknek. A német nyelvű szerzeteseket a német nyelv
és kultúra követeinek szánták. Ennek a tervnek végrehajtásához szükség volt a birtoklás okleveles igazolására.
1
Melchior Inchofer (1585—1648) osztrák jezsuita. Élete vége felé magyar egyháztörténeti források kutatásával bízta meg a rendi vezetés. Publikációja: Annales ecclesiastici regni Hungáriáé.
I. Tom. Roma. 1664.

10*
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Nem járunk messze az igazságtól, ha arra gondolunk, hogy a családi fészekből,
a vasi nemesi udvarházból magával hozott magyar érzése vonzotta Hevenesit idegen
földön, idegen kultúrában egy nemzetek fölötti tudomány professzoraként a magyar
múlt megismerése felé. Megfogant benne a szellemi Magyarország megteremtésének,
újrateremtésének a vágya.
A Modus matériáé pro conquirendae annalibus Ecclesiasticis Regni Hungáriáé
continuandis című körlevele nemcsak lelkes és tudósi felszólítás, hanem ugyanakkor
módszertani útmutató is. A körlevél keletkezésének idejét pontosan nem ismerjük;
csupán következtetni tudunk. A forráskutatásra kijelölt magyar jezsuita, Czeles
Márton, oklevélgyűjteményének legértékesebb darabjáról: „De Facto Magnae Hungáriáé a Fratre Ricardo Ordinis Fratrum Praedicatorum inventae tempore Dni
Gregorii IX." 2 tudjuk, hogy római kutatásai idején a Vatikáni Levéltárban másolta
1695 elején: „...in Bibliotheca Vaticana Anno 1695. Die 2 et 24 Januarii." 3 E szerint Hevenesi körlevelének keletkezési ideje 1693-ra vagy legkésőbb 1694-re tehető. A teljes cím szerint nyomtatásban is meg kellett jelennie. Jelenleg egyetlen nyomtatott példányt sem ismerünk, csupán másolatban maradt reánk az Egyetemi
Könyvtár Kaprinai-gyűjteményében. (Ser. B. 42. kötet 212—224. 1.)
Már a körlevél bevezető sorai elárulják, hogy Hevenesi Gábor tudatosan többre
vállalkozott, mint egyháztörténeti források felkutatására: „... praeter Sacra, Profanorum quoque notitia ex iis hauriri possit"—írja. Külön fejezeteket szentel a módszertani eligazítás során a vármegyéknek, városoknak, váraknak és a nemesi családoknak.
A felszólítás hatásának személyi visszhangját nem ismerjük. Nem valószínű, hogy
a gyűjtő, kutató munkára csak jobbára fiatal jezsuiták vállalkoztak volna. Mégis azt
kell mondanunk, hogy Hevenesi Gábor neve szorosan összefügg a 18. századi nagy,
magyar jezsuita történészek (Timon, Kaprinai, Pray, Katona, Schönwisner, Wagner)
publikációkban és iratgyűjteményekben reánk maradt gazdag eredményeivel. Hevenesi és rendtársai által gyűjtött hatalmas mennyiségű iratanyag tette lehetővé a 18.
század második fele, de még inkább a 19. század történészei számára az addig
ismeretlen és szinte megközelíthetetlen történeti források megismerését és felhasználását.
A Hevenesi által elvetett mag nem hullott sziklák közé. Tanítványainak írásai,
publikáció mint nemzeti tudatunk alakítói ott élnek a magyar reformkor képviselőinek hazafiságában és tudományszeretetében.
MODUS MATÉRIÁÉ CONQUIRENDAE PRO ANNALIBUS ECCLESIASTICIS
REGNI HUNGÁRIÁÉ CONTINUANDIS, A P. GABRIELE HEVENESI S. J.
COMPOSITUS, ET TYPIS DATUS

Hungária decern regnorum Domina, spatiorum amplitudine, fertilitate soli florentissima, Fundationum Ecclesiasticarum Religiosarumque varietate, Virorum, ac
Mulierum sanctitate olim clarissima nunc ob tot Saeculorum bella, quibus fere sine
respirio varias in partes scindebatur, ea domesticae, maximé Eeclesiasticae, Históriáé
ignorantia laborat, ut propriae Nobilitatis ignara, velut media in caligine posita,
nonnisi e vicinorum Regnorum, et Provinciarum monumentis tenuem rebus suis
lucem precario efflagitare cogatur. Cui malo, quod dilatatione ereseit in deterius, ut
citius occurratur, non desunt, qui Históriáé Eeclesiasticae annales a R. P. Melchiore
Inchoffer e Societate Jesu inchoatos, et usque ad annum Christi millesimum sexa2
3
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Czeles Márton: Excerpta. VIII. Tom. 84.1. Egyetemi Kvtár. Kézirattár. Jelzet: Ab 50
U.o. 89. p.

gesimum Romae Typis datos, prosequi, et, Deo favente, ad praesentia usque tempóra
ita deducere in votis habent, ut praeter Sacra, Profanorum quoque notitia ex iis hauriri
possit. Sed, cum res haec in tanta Historicorum idoneorum penuria, et archiviorum
tot bellis qua perditorum, qua distractorum infelicitate ardua omnino e difficilis sit,
omnium boni publici zelatorum opem atque operám implorant, ut privato et ipsi conatu rei huic publicae tarn vastae, tamque utili conficiendae Symbolam suam afferant,
notitias intentioni huic servituras unde conquisitas communicent, eo, praeter
publicam utilitatem, quae sane maxima erit, operae pretio, quod solertium in re tarn
salutari benefactorum honorifica pro merito mentio (nisi ipsi ultro prohibeant) sit
facienda. Ne autem in rerum quaerendarum studio vagentur plane incerti, puncta hie
quaedam suggeruntur, quae ut memóriám juvabunt plurimum, ita nihil officient,
quominus quisque pro suo ingenio plura his inveniat, et liberaliter adjiciat. Quae
communicare placuerit, ad Patrem Regentem Collegii Pazmanniani4 Viennam erunt
dirigenda.
Unde notitiae utiles haberi possint?
Primo. Ex libris editis, qui de rebus domesticis, vel externis, iisque turn Sacris, turn
profanis agunt; quos si legere non vacat, indices soli, et Capitum tituli percurrentibus
multum materiae suppeditabunt. Utile in similibus notandis foret Nomen et Cognomen Authoris adscribere, cum citatione libri, capitis, folii, quin et libri editione, ubi
nempe, et quo anno sit impressus?
Secundo. Ex manuscriptis publicis, qualia sunt archivia Regni, Cancellariae, Camerarum Regiarum,5 Archi-Episcoporum, Palatini, Episcoporum, Capitulorum, Praepositurarum, Religiosarum Familiarum, Comitatuum, Civitatum etc. Item ex privatarum Familiarum monumentis: Ex litteris Regiis, earumque Clausula, cui nomina
Episcoporum, et Magnatum inseruntur; in quibus observandum a quibus? Quando?
et ad quos datae. Ex inscriptionibus, quae in Templis, Monasteriis, Curiis, vetustisque Ruderibus passim inveniuntur.
Si manuscripta percurrere non vacet, eaque ad tempis commodare velint, de
iisdem brevissimum intra tempus tuto remittendis certi sint; illico enim Amanuensium opera excerpentur ea, quae utilia esse possint.
Tertio. Ex traditione verosimili, et communi sensu antiquorum, a quibus alii quasi
per manus traditas rerum notitias acceperunt, et ad nos usque transmiserunt. Qua in
re cautela opus est, ut via fabulis praecidatur; ad quod juvabit addere: paucorum, an
plurimum, et quorum narratione habeatur?
In rerum adnotatione ea ponenda est diligentia, ut locum, annum, vel etiam diem,
quo res gesta refertur, addere non pigeat; quae si sciri non possint, notetur sub quo
Rege, aut Archi-Episcopo res accident? Nominum etiam propriorum peculiaris
habenda est ratio, ut distincte scribantur, in his enim facilius errores irrepunt.
Circa Archi-Episcopatus, Episcopatus, et Capitula.
1. Literae Fundationales, Confirmationes aerundem. 2. Donationales regiae. 3.
Metales bonorum. 4. Controversiae circa bona, et possessiones. 6. Dos Ecclesiae,
Titulus ejusdem, Vetus splendor. 7. Insigne, seu Sigillum. 8. Votivorum fundationes,
4
Pázmáneum. Egyházmegyeközi papnevelő-intézet Bécsben, Pázmány Péter alapította 1623ban magyarországi papnövendékek részére.
5
A jelzett állami levéltárak: Az Ország Levéltára (Archívum Regni), a pozsonyi és szepesi
kamarák, a magyar udvari kancellária levéltárai.
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aut aliae in pias causas. 9. Testamenta, et pia legata majoris momenti. 10. Quae amplitúdó, et limites Dioecesis. 11. Sedes Episcopi. 12. Jurisdictio. 13. Eorum Successio,
Nomen, Stemma, Virtutis aut eruditionis claritas, Nominatio, consecratio, qua die,
Anno. 14. Eorundem acta laudabilia, officia, obita etc. 15. Horum obitus, Sepulturae
locus, Modus. 16. Eadem de Praepositis.
Bullae Pontificum. 2. Privilegia a Sede Apostolica concessa. 3. Controversiae
quoad jurisdictionem, quo arbitrio, ubi, quo finedecisae. 4. Legationes ad Pontifiecom
obitae. 5. Beneflcia cum approbatione Papae unita. 6. Bona pariter abalienata, commutata. 7. Synodi celebratae, Canones in iisdem decreti. 8. Hospitalia, vel orphanotrophia erecta. 9. Altarium, Sacellorum, Fundationes, uniones. 10. Canonicorum
numerus, Dignitates cum oneribus etc.
Icones miraculosae, et quae harum origo? 2. Rariora prodgia. 3. Constans
populi devotio. 4. Peculiaris cultus Beatissimae Virginis, aut Sanctorum. 5. Patrocinium Ecclesiae. 6. Indulgentiae. 7. Sanctorum, Corpora, vel insignes reliquiae. 8.
Quando, vel unde allatae? Quis eorum cultus. 9. Supplicationes constantes etc.
Fides Catholica quid ab haeresi, et quando passa? 2. Quando, vel a quo compressa, vel extincta. 3. Qui earn Viri Apostoliéi defenderint. 4. Viri Sanctitatis memoria
vel Martyrio, vel persecutionibus toleratis illustres. 5. Ruinae, vel vastationes Ecclesiae etc.
Literaturae Status. 2. Scholae. 3. Libri editi, vel manuscripti. 4. Viri eruditione
singulari insignes. 5. Studiosorum Seminaria etc.
Circa Praeposituras, Abbatias, Capitula, Conventus, aliasve Pias Fundationes.
Fundationes. 2. Annus, occasio Fundationis. 3. Dos, et Vetus splendor. 4. Notabiles Benefactores. 5. Successio Praelatorum, annotatis diebus electionis, Modis.
6. Eorum acta, dignitates obtentae, Legationes, aut officia publica obita. 7. Numerus
incolentium. 8. Viri e gremio Sanctitate eruditione insignes. 9. Bonum publicum
per eos promotum. 10. Libri ab eis relicti etc.
Templi Patrocinium. Indulgentiae. 3. Reliquiae insignes. 4. Imagines thaumaturgae. 5. Celebritates majores. 6. Prodigia, et varii eventus. 7. Congragationum initia.
8. Loci ampliatio, vel diminutio.
Bulla Pontificum. 2. Litterae Fundationales. 3. Regum donationales. 4. Jus Patronatus. 5. Jura, et privilegia. 6. Metales bonorum, aut eorum augmentum. 7. Lites,
a quibus intentatae.
Epitaphia, Inscriptiones, aliaeve antiquitates. 2. Bibliotecae. 3. Vetera manuscripta. 4. Numismata, vel alia Vetustatis monumenta. 5. Insigne.
Fidei Catholicae initium, et propagatio. 2. Ob eandem persecutio. 3. Vastationes,
quando, et a quibus. 4. Ruinae, aut incendia. 5. An Sedes mutata.
Onera et obligationes praescriptae. 2. Votiva dicenda. 3. Patrónus Fundationis
etc.
Circa Comitatus.
Quae ejus amplitúdó, et limites? Quod insigne. 3. Nominis origo. 4. Urbes, et
Arces celebriores, earundem nominum origo, et variatio. 5. Quae de his memorabilia.
6. Coloniarum inductio. 7. Qui fluvii. 8. Prodigiosi fontes. 9. Monies Minerales.
Soli fertilitas. 2. Varietas. 3. Quae naturae prodigia in lapidibus, herbis, gemmis.
mineralibus etc.
Beneficia Ecclesiastica. 2. Religiosorum domicilia, quando, et a quibus inchoata.
3. Hospitalia. 4. Scholae. 5. Quando haec, et an bello, vel ob haeresim defecerint.
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Quae jura privata. 2. Consuetudines in Magistratibus deligendis, vel circa alia.
3. Privilegia, et haec a quibus.
Quos Viros genuerit Sanctitate. 2. Scientiis. 3. Re bellica. 4. Officiis gestis. 5. Artibus insignes: et quae eorum apud exteras nationes claritas. 6. Nomina Supremorum
Comitum, qui, quamdiu praefuerint. 7. Idem de Vice-Comitibus. Quae stemmata
celebriora habeat. 2. Eorum splendor. 3. Insignia, et haec unde. 4. Affinitates. 5. Bona
perennalia.
Quomodo fides Catholica propagata. 2. Quando, et a quibus passa, 3. Quae
haereses, et quando subingressae. 4. Per quos, et quando proscriptae.
Quae bella, et vastationes, Tumultus intestini, et hi qui dam no. 2. Per quos
excitati, aut sopiti. 3. Quae ad exteros excursiones, quo successu? 4. Conflictus cum
hoste.
Circa Civitates, et Arces.
Nomen, et huj us origo, vel mutatio. 2. Insigne. 3. A quo, et quando condita, vel
aucta. 4. Quae munitio, natura loci, vel arte. 5. Ritus privati. 6. Jura vel privilegia.
7. Vetus amplitúdó. 8. Ruinaper hostes, incendia, inundationes, terrae motus. 9. Damna per pestem, vel aliam contagionem. 10. Cujus dominio subjecta. 11. Sub cujus
jurisdictione spirituali sit.
Portarum, Piatearum numerus. 2. Harum nomina nova, vel Vetera; unde desumpta. 3. qua occasione mutata.
Quos Viros aluerit domi, vel foris natos insignes. 2. Qua celebritate innotuerit.
3. Eorum acta singularia, vel mors obita. 4. Artes inventae, vel promotae.
Status Religionis quis initio. 2. An, et qua ratione mutatus. 3. Haereses quae»
quando introductae, vel proscriptae.
Monasteria. 2. Templa. 3. Icones prodigiosae. 4. Reliquiae insignes, harum origo,
cultus. 5. Scholae. 6. Fundationes piae, ut sunt Seminaria, Hospitalia etc.
Antiquitates, monumenta. 2. Inscriptiones. 3. Epitaphia. 4. Naturae, aut artis
prodigia. 5. Memorabilia ibidem gesta, ut sunt Comitia, Concilia, Synodi. 6. Obsidiones ab hostibus toleratae.
Circa Nobilium Stemmata.
Origo Nobilitatis. 2. Insigne, a quo, 3. quando auctum. 4. Praedicata de arcibus,
vel possessionibus, aliisque gestis.
Genealogica successio. 2. Matrimonia cum aliis Familiis inita. 3. Quando deceferit, aut mutationem quandam passa sit. 4. Majorátus, an, et quando fundatus.
Viri ex stemmate insignes. 2. In, an extra Patriam inclaruerint. 3. Sanctitate, aut
speciali virtute. 4. Doctrina libris editis, vel ineditis. 5. Re bellica domi, vel peregre
clari.
Officia publica gesta. 2. Dignitas Ecclesiastica obtenta. 3. Legationes obitae. 4.
Fundationes per eos factae. 5. Antiqua bonorum perennalium, et opum amplitúdó.
Privilegia Familiae, aut uni ex ea concessa. 2. Tituli haereditarii, aut officia perpetua. 3. Honores exhibiti a Papa, Regibus, vel Principibus.
Fidelitas in Regem, et Patriam in rebus difficilibus exhibita. 2. Fortitudo in superatis rebus arduis.
Religionis verae patrocinium, aut Personarum Ecclesiasticarum, Orphanorum,
susceptum, aut promotum. 2. Jura Patronatus in Ecclesiis, aut Beneficiis.
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Circa Parochias, et Ecclesias privatas.
Quis fundator. 2. Jus Patronatus cui competat. 3. Quae dos, aut certi redditus.
4. Quis titulus, sive Patrocinium Templi. 5. Idem de Filialibus Ecclesiis.
An, quando, et per quem haeresis eo introducta. 2. Quamdiu ibi exercitium habuerit. 3. quando imminuta.
Qui Parochi speciali virtute, aut doctrina clari. 2. An, et qui in obsequio Pestiferorum obierint. 3. An ad aliquas dignitates Ecclesiasticas promoti.
Imagines miraculis clarae. 2. Quae harum origo, celebritas. 3. Reliquiae insignes,
hae an domesticae, an peregre allatae. 4. Indulgentiae.
Quid bellis passa Ecclesia. 2. Quando restaurata. 3. An incendiis, terraemotibus,
inundatione vastata.
An, et qui Viri illustres ibidem baptizati, tumulati. 2. Inscriptiones vetustae in
Epitaphiis, ruderibus etc.
An, quid memorabile, vel prodigio proximum ibidem gestum. 2. Quae Seniorum
traditio de veteri loci amplitudine, et celebritate.
GÁBOR HEVENESI'S HINWEISE ZUR METHODIK DER ERSCHLIESSUNG
GESCHICHTLICHER QUELLEN
(ZUSAMMENFASSUNG)
Gábor Hevenesi S. J. (1656—1715) war einer der Gründer der Historiographie in Ungarn. In
seiner Zeit ist er als Theologe und aszetischer Schriftsteller bekannt gewesen. Sein Ruhm aber —
auch für die nachfolgenden Generationen wurde durch seinem Rundbrief: Modus materiae conquirendae pro annalibus Ecclesiasticis Regni Hungáriáé continuandis gesichert, in den er die Methodik
und Organisation der historischen Quellenforschung erstmals in Ungarn beschrieb. Seine bahnbrechende Arbeit machte erst möglich, dass aus den Reihen der ungarischen Jesuiten — trotz der abweisenden Haltung der Ordensobern gegenüber der Geschichtswissenschaft — während des XVIII. Jahrhunderts zahlreiche der vorragenden Historiker hervorkamen.
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A HAJDÚSÁG RÉSZVÉTELE I. RÁKÓCZI GYÖRGY
1644/1645-ÖS HADJÁRATÁBAN
IZSÉPY EDIT

A XX. század első felében a hajdúkutatás leszűkült helytörténeti vagy etnográfiai
problémává, sőt történészeink legtöbbször csupán a hét szabolcsi „öreg hajdúváros"
múltjával foglalkoztak.1 Szinte feledésbe merült Szilágyi Sándor megállapítása, aki
még élesen kiemelte, hogy I. Rákóczi György idejében a hajdúság két országban élt,
két pártra oszlott, mert ekkor a szabolcsvármegyei hajdúk a magyar király, a bihari
hajdúk pedig az erdélyi fejedelem fennhatósága alá tartoztak. 2
Az 1950-es, és főleg az 1960-as években fordulat következett be a hajdúság történetének kutatásában. Fontos részlettanulmányok jelentek meg egymásután, kimutatták a szabolcsi és bihari hajdúkon3 kívül a Sajó-Hernád melléki és a dunántúli hajdúság létezését.4 Rámutattak arra, hogy az erdélyi fejedelmek és a magyar királyok
hajdúkiváltságolásaival párhuzamosan a XVII. században az ország különböző részein
magánföldesúri hajdútelepek alakultak ki. Történészeink tudományos üléseken vitatták meg a hajdúkérdés legfőbb problémáit. Az előadók azonban felhívták a figyelmet
arra, hogy a már megoldott problémák újabb feleletre váró kérdéseket vetnek fel.5
Mert a hajdúk története jóval túlmutat a helytörténeten, kutatásukhoz nélkülözhetetlen a különböző tudományágak összefogása. Legújabban Szendrey István gyűjtötte
össze és adta ki a legfontosabb hajdúszabadságleveleket. Ő is megállapítja, hogy „történeti szereplésüknek csupán egy-egy csúcspontját érzékeljük — 1514, 1604 — 6,
1607—8, 1630—1, — holott az egész XVI—XVII. században, sőt a XVIII. század
elején is hatékony társadalmi erővel állunk szemben."6
1
A kérdés irodalmát közli Béres András—Módy György: A hajdúság történetének és néprajzának irodalma. Debrecen, 1956. (Alföldi Füzetek 3.)
2
A hajdúság „a magyar király s erdélyi fejedelem közt határfalat képez, felében egyiknek, felében másiknak van alávetve, azonban szervezetében bír annyi önállósággal, hogy megosztottsága dacára is csatlakozhatik egyikhez, vagy másikhoz, s melynek megnyeréséhez éppen ezért nem mindig volt
elég a zsold és kiváltságadás. ... Azon félnek, mely a magyar király területén lakott, megnyerése minden támadási kísérlet alkalmával előre combinatioba lett véve, mert... rendes és begyakorolt katonaság volt, nem is került sokba." Szilágyi Sándor: Az erdélyi hódoltság és végvárai. = Bp. Szle. 1873.
II. k. 305—306.1.
3
„ A bihari hajdúkról századunk elejéig alig vettek tudomást." Szendrey István: A bihari hajdúk
pere a hajdúszabadságért. Debrecen, é. n. 3.1. Dankó Imre: A körösköz-bihari hajdúság. Gyula, 1959.
4
Dankó Imre: A Sajó—Hernád melléki hajdútelepek, Sárospatak, 1955. Zimányi Vera: Adatok
a dunántúli hajdúk történetéhez. = Századok. 1960. 286—302.1. „Hazánkban másutt is voltak hajdúk ... hiszen török veszély és feudális anarchia nemcsak a Tiszántúlon, a Partiumban volt." Dankó
L: A hajdúkutatás jelenlegi állása és feladatai = Debreceni Déri Múz. Évk. 1962—1964. 48.1.
6
A hajdúk „nemzeti és függetlenségi" ideológiája. Az MTA Történettudományi Intézete által
1962-ben rendezett tudományos vita egyik problémája. Megjelent: Tört. Szle. 1963. 1966-ban a Déri
Múzeum tudományos emlékülése Debrecenben. A tanulmányok szövege: A hajdúk a magyar történelemben. Debr. 1969. = Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok közleményei. 10. Uo. Benda Kálmán
cikke 24.1.
6
Szendrey István: Hajdúszabadságlevelek. Debr., 1971. 5. 1.
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A hajdúságról szóló monográfiák, valamint az egyes városok, községek történetét feldolgozó munkák nem térnek ki a hajdúk szerepére az 1644|45-ös hadjáratban.
Pedig erről több téves, általánosító vélemény terjedt el történetírásunkban.7 Makkai
László alapvető tanulmánya, tárgyából kifolyólag 1633-mal zárul. Ebben rámutatott
arra a kompromisszumra, mely a szabolcsi hajdúvárosok és az uralkodó osztály között
létrejött a harmadik hajdúfelkelés (1630) után. 8 I. Rákóczi Györgyhöz való későbbi
viszonyukat azonban — telepítéseitől eltekintve — alig említik a hajdúkról szóló
munkák. 9 Ennek egyik oka kétségtelenül az, hogy a hajdúság csupán alárendelt szerepet játszott a fejedelem hadjáratában, a másik ok az erre vonatkozó eddig feltárt
források csekély száma.
Jelen dolgozatunkkal megpróbáljuk felvázolni az eseményeket. A hadjáratban
való szereplésük jól mutatja a hajdúság harci kedvének és katonai értékének devalválódását. Későbbi magatartásuk, politikai helyzetüknek változása és azabadságaiknak elvesztése a XVIII. században könnyebben érthetővé válik ezáltal.
Mielőtt rátérnénk a hadi események tárgyalására, meg kell vizsgálnunk azt,
hogyan alakult ki a hajdúk egymáshoz és az erdélyi fejedelemhez való viszonya a megelőző évtizedben.
I. Rákóczi György, mint erdélyi fejedelem Derecskére és (Körösnagy) Harsányba,
mint földesúr a Sajó—Hernád melléki helységeken kívül a bihari Téglásra, Pocsajba
és Csalánosra telepített hajdúkat. A szalontaiaknak és sarkadiaknak pedig több pusztát adományozott.10 A magánföldesúri hajdúk nem emelkedtek a nemesek sorába,
mint a nagy hajdúvárosiak, a Rákóczi birtokokon azonban a hajdúkiváltságolások
felértek a mezővárosi és kisnemesi állapottal.10/3 Hajdúszabadságuk fejében „valahányszor a szükség megköveteli, akár az általános, akár a részleges hadjáratokban
személyesen részt venni kötelesek" voltak. A magánföldesúri hajdúk két hónapig fizetés nélkül, azontúl zsoldért. A derecskéi fejedelmi hajdúk privilégiumában pénzről
nincs említés.
A bihari húsz kis hajdúváros: Szalonta, Ürögd, Szentmárton, Tamási, Harsány,
Körösszeg, Kornádi, Sas, Vekerd, Régeny, Félegyháza, Bagamér, Mikepércs, Bagos,
Konyár, Derecske, Berettyóújfalu, Kába, Sáránd, és Tépe főgenerálisa a váradi főkapitány volt. Az évek óta üresedésben levő főtisztséget Rákóczi György 1640. augusztus 21-én tizenkilenc éves György fiára ruházta. Mellette Ibrányi Mihály vicekapitány,
a fejedelem rokona és régi bizalmi embere, híven képviselte ura politikáját. Őrködött
az ellenséges királyi Magyarország és a török hódoltság felé egyaránt, tárgyalt a hajdútisztekkel, megbüntette a kóborlókat és jelentette a szabolcsi hajdúvárosokból jövő
híreket.11
7
Szilágyi Sándor 1866-ban még kiemelte, hogy „a már előbb megnyert királyi hajdúság is
Rákóczi Györgyhöz csatlakozott." (Erd. tört. II. 189.1.) I. Rákóczi György életrajzában azonban már
nem említi külön a szabolcsi hajdúkat, sőt tévesen azt állítja, hogy a fejedelem hada 24 000 lovasból
s a „rosszul begyakorolt gyalog hajdúságból állt." (369.1.) Pedig a seregben lovas hajdúk szolgáltak,
gyalogság csak a várakban.
8
Makkai László: A kuruc nemzeti összefogás előzményei. Bp., 1956.
9
Rácz István: A hajdúk a XVII. században. Debrecen, 1969. Tárgyalja a hajdúság katonai szerepének legfőbb eseményeit, de I. Rákóczi Györgynek egyedül a telepítéseit említi.
10
Derecske 1631. jún. 23., Harsány 1631. máj. 5., Téglás 1621. aug. 22., Pocsaj és Csalános
1632. nov. 30., Sarkad 1644. júl. 9. Szendrey: Hajdúszabadságlevelek. 203—205., 201—203., 225—
227., 241—242., 209—210 és (Szalonta 1631.) 65. 1., Rozványi Gy.: Nagy-Szalonta ... történelme.
Gyula, 1870.47.1.
10
/a„ Makkai id. mű 49.1.
11
Izsépy Edit: Ibrányi Mihály váradi kapitány szerepe Bethlen István 1636. évi felkelésében,
= Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. 4. köt. 275—289. 1. Klny-ban is.
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Az ifjú Rákóczi György főkapitányi beiktatása jó alkalmat nyújtott arra, hogy
megszemléljék a partiumi hadakat és felszerelésüket. Kapitányaik és hadnagyaik vezetésével ezer lovas hajdú vonult fel lobogós kopjákkal, „igen jó szerrel," szép rendben.
„Csak egi ló esés, vagi valami saidulas, veszekedés nem volt," a díszlövések sem okoztak kárt.12 A fejedelem nevében Kornis Zsigmond nyújtotta át az új főkapitánynak
a zászlót: „Ő nagysága azért adja át Magasságodnak e kornyétát, hogy amikor parancsolja, azzal s katonaságával...oda siessen, hova parancsolja."13
A fejedelem kioktatta fiát, hogyan bánjon^ mint váradi főkapitány a hajdúsággal: „Az hajdúknak ugyan az urak előtt szabj leckét az mi parancsolatunk szerint,
-szép értelmesen, csendesen, illendő becsülettel, de keménységedet is ismerjék meg
azért, ha szót nem fogadnának."14
Hamarosan sor került erre. Szeptemberben néhány kóborló derecskéi hajdú
lázadozni kezdett a kapitányok ellen, s ezért az ifjú főkapitány egyet közülük elfogatott. „Az derecskeiek cselekedetek s mint a te s kapitányok ellen való magok viselések s szavok merő rossz dolog" — vélekedett a fejedelem, de a fia rendelkezését
sem helyeselte, hogy törvényes ítélet nélkül elzáratott egy hajdút. Máskor hasonló
esetben először citálni kell a vétkest, s csak ha nem jelenik meg a törvény előtt, akkor
fogathatja el. Ha pedig nem jelenik meg, a törvény úgy is megsententiázza. „Jobb
utad leszen persequalására s mind megbüntetésére; az több hajdúságot is vele nem
offendalod, melyet minden úton el kell távoztatnod, hogy ellened méltán panaszok ne
lehessen."15
Szeptember 19-én a váradi várban törvényt tartottak a derecskéi hajdú felett,
de társai erősen tiltakoztak ez ellen, „mert eok azt igen nagi erős privilegijomoknak
tartottak, hogi eok másra nem tartoznak comparealni, hanem füstökön keressek,16...
csak en nekem is sok ez fele baiom volt vélek —jelentette Ibrányi —•, de bizoni hamar
meg rekesztettem it ben az varban, ha ki meg erdemlette közülök, mert ... en is gialazatnak tartottam volna, ha ide be citáltattam volna es nem comparealt volna; menivel inkab most ... meli nagi gíalazat löt volna, ha eo Nagysága [a főkapitány] ide be
•citálttá volna es nem comparialtak volna; egi igen nagi szarvat emelt volna az egész
haidusag vele es privilegijomot csináltak volna ezvel magoknak, de azaz eo competens
birajok es forumok az váradi főkapitani széki. ...Eo nekijek kedvezni is kel illendő
dologban kegyelmes uram, de felelemben is kel eoköt tartani, ...Egi igen erős kötés
levelet kellene tőlök venni, hogi ha ennek utanna valaki közülök illen dologban, vagi
mas valami szofogadatlansagban találtatnék, az articulusnak contínentijaia szerent
meg halion érette."17
A fejedelem helyeselte fia további intézkedését: „Az hajdúknak jól feleltél, egyáltalában mi azt nekik meg sem akarjuk engedni, hogy ők válasszanak kapitánt
magoknak." 18
Ibrányi Mihály vicekapitány bármerről jövő ellenséges megmozdulás esetén
készenlétbe helyezte a váradi katonaságot és a bihari hajdúságot.
1637-ben, amikor Lupu moldvai vajda megtámadta Máté havasalföldi vajdát,
12

Várad, 1640. aug. 22. Ibrányi Mihály levele I. Rákóczi Györgynek. Egyetemi Könyvtár kézirattára. Litt. őrig. 920. sz. (Később: Litt, őrig.)
13
Erd. Orsz. Gy. Emi. 10. köt. Bp„ 1884. 51. 1.
14
A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. Bp., 1875. 66.1. (Később: Csal. lev.)
15
Uo. 77.1.
10
Füst = „illetőségi hely", vö. saját füstén perelni = saját illetőségi helyén. Gombócz—Melich: Magyar etymológiai szótár. Bp., 2. köt. 1942. 695. h.
17
1640. szept. 19. Ibrányi a fejedelemnek. A hajdúkapitányok esedeznek, hogy „ez mostani
dolgokat"
engedné el Rákóczi. Litt. őrig. 920. sz.
18
Csal. lev. 90.1.
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Rákóczi György szövetségesét, Ibrányi elrendelte, hogy a hajdúk „otthon legyenek
készülettel igen io vigaizasban" és várjanak a fejedelem parancsára.19 Ugyanekkor
a gyulai törökök az aratás idejét és a vizek apadását kihasználva meg akarták támadni
a szalontai hajdúkat. Jóthe Gergely kapitány erről tudomást szerezve arra kérte Ibrányi Mihályt, parancsolja meg a bihari hajdúvárosoknak, hogy helységenként 20—25
lovast küldjenek erősítésül Szalontára. Erre a hírre talán felhagynak tervükkel a törökök.20 Valóban nem került sor összetűzésre.
A bégek és pasák többször emlegették a tatárok mozgolódását és Székely Mózesnek a fejedelemségre való behozását, hogy ezzel sakkban tartsák az erdélyieket és
a hajdúkat. 1639. december 26-án jelentette Ibrányi vicekapitányt a fejedelemnek:
„magunk is oli készen vagiunkkegyelmes uram mind az varadi katonákkal, haidusagal
es az külső varosokon levő haidusagal, vitézlő rendel egiüt, valameli oraban kívántatik csak induló felben vagiunk; sémire mi k. u. okot nem adunk, de ha elio [az ellenség], bizoni soha ütetlen visza nem bocsattiuk." 21
A hajdúság nagy része — Benda Kálmán megállapítása szerint — a háborútól
frissen végigdúlt, de a termelőmunkából még ki nem szakított falvak lakosságát képviselte. Amikor fegyvert ragadtak saját társadalmi felszabadulásuk kiharcolására^
a szabad paraszti sors elérése is szemük előtt lebegett.22 A bihari hajdúk hasonlóképpen éltek, mint a paraszttelken gazdálkodó végvári katonaság.23 Magukat és családjukat városaik földjén gazdálkodva tartották el. Még amikor hadi készenlétben álltak,.
ha lehetett, a váradi vicekapitány hazabocsátotta őket a betakarítás idejére.24
A hajdúknak az is kötelességeik közé tartozott, hogy hírt vigyenek az ellenség
megmozdulásáról. A szalontai és sarkadi hajdúk állandóan küldtek jelentést a török
hódoltságról.25 A derecskeiek, kabaiak meg a többiek felsőmagyarországi és szabolcsi
híreket szállították Váradra, s Ibrányi mindezt közölte a fejedelemmel.26
A váradi vicekapitány mintegy hadi szolgálatként arra kötelezte a berettyómelléki hajdúkat, hogy az épülő székelyhídi vár számára fát szállítsanak.27
A hajdúság nyugtalanabb egyedei szántás-vetés helyett továbbra is zsákmányszerzésből akartak megélni. Könyörtelen ellenségként csaptak le a hódoltságra, szánalom nélkül hajtották el a rác és magyar jobbágyok török által meghagyott állatait,
vitték el elrejtett csekély értékeit. Főként a szabolcsi hajdúk közt voltak híres kóborlók, de a bihariak is szívesen követték őket, vagy legalábbis pártolták, titkolták a
kiruccanásokat. Hiába parancsolta ismételten a váradi vicekapitány, hogy „kergessék, fogják és vágják" a kóborlókat, de „egyik varjú az másiknak szemet ki nem
19
20

1637. júl. 11. Ibrányi a fejedelemnek. Litt. őrig. 910. sz.
1637. júl. 10. Jóthe Gergely Ibrányi Mihálynak. Orsz. Levéltár. Gyulafehérvári Káptalan
lev. tára. 12. Lymbus 1. (Később: OL)
21
1639. dec. 26. Ibrányi a fejedelemnek. Litt. őrig. 919. sz.
22
A hajdúk a magyar történelemben. 31. 1.
23
Benczédi L.: Katonarétegek helyzete ... = HK. 1966. 821—826. 1.
24
A hajdúk „készen is vadnak, csak hogy szintén mostan vagyon a derék takarodás rajtunk,
legnehezebb volna most fel venni az embereket." 1637. júl. 11. id. levél. Augusztusban a betakarítás
miatt Ibrányi elhalasztja a hajdúság mustráját. Aug. 10. OL. 1639 nyarán Ibrányi, ha a török ellenséges szándékát érti, mindjárt táborba száll, de most a hajdúság csak akkor hagyja abba a betakarítást,.
„ha bottal verik ki lakóhelyiből." 1639. júl. 12. OL.
25
A sarkadi udvarbíró jelentette, mit beszélt egy törökkel. Egy szalontai hajdú elmondta, mit
hallott26 a Maroson túl. 1639. dec. 19. Litt. őrig. 919. sz.
Derecske, 1636.szept. ll.,nov. 11., 1637. febr. 6., júl. 10. stb. Erdélyi András Ibrányinak. OL.
és Litt. őrig. 910. sz.
27
Pontosabban a téglaégető kemencék fűtésére kellett a fa. „Noha némellek közülök igen nagi
dolognak tartia az oda való fa vitelt." 1639. aug. 23. OL.
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vaja."28 Ibrányi felpanaszolta, hogy azért sikerül a hódoltsági falvak felverése, mert
a szabolcsi hajdúkapitányok, sőt a kassai generális is „ugyan osztoznék vélek" a zsákmányban. Azért mennek a kóborló bihari hajdúk át a „más pártra", mert ott „minden latorságot szabadoson cselekedhetnek, senki meg nem bünteti érette, de itt mi
el nem szenvedjük a féle latorságát nekik." 1637 júliusában a rácok (hajdúk?) felverték a jenéi vicekapitány faluját s a prédával átmentek a Tiszán. „Onnét soha bizony
ki nem adják; valameddig a Tiszáig nem birja az erdélyi fejedelem a földet, soha immár
addig nem leszen jól az állapot."29
Augusztusban Czeglédi Gergely váradi lovashadnagyot küldte ki száz lovassal
Ladány felé a csavargók kézrekerítésére. De „azfele latornak résen vagion file" s rögtön visszatérnek „az mas birodalomba", oda pedig Ibrányi nem küldhet utánuk, „mert
ha szabad volna, bizoni edig egi nehaniszor az Tiszának ugrattam volna eoköt."30
A következő évben a böszörményi hajdúk elhurcoltak két gyulai törököt. A gyulai bég írt Ibrányinak, hogy vagy ő vagy a szalontaiak keressék meg a két törököt és
vigyék vissza Gyulára. A váradi vicekapitány azonban ezt nem tehette meg, mivel
Böszörmény nem a fejedelem, hanem a király fennhatósága alá tartozott. 31 Később
is aggódott, mert a csavargók miatt „régen feniegetőznek a törökök a hajdú varosokra. 313
Abban az esetben, ha a szabolcsi hajdúk partiumi területen mentek át, Ibrányi
megfogatta a kóborlókat, így korábban ló és marha elhajtás miatt két szoboszlói
hajdút. 32 1639 márciusában váradi katonák harcba keveredtek a zsákmányukkal haza
igyekvő szoboszlói hajdúkkal. A kóborlók közül néhányan elestek, a váradiak is megsebesültek, de végül bevitték Váradra a hajdúkat. „Igen hires ala iaro legeniek voltának, azokat rendelem az árok asasra", a váradi vár építésére — határozta el Ibrányi.33 A szoboszlóiak csak Makóról huszonegy lovat hozak el, melyeket a váradi vicekapitány visszaadatott a „szegény embereknek."34
1638 májusa óta országgyűlési végzés parancsolta, hogy „az mely hajdú-városokban penig afféle csavargók találkoznának, ott laknának,... az ott való kapitány és
hadnagy esküdtivei együtt sub amissione capitum et omnium bonorum, megfogják
•és Váraddá bevigyék büntetésre; ha penig azt nem praestálnák ... az váradi kapitány
büntesse halállal."35
A szabolcsi és bihari hajdúk közötti kapcsolat nemcsak a kóborlók pártolásában
nyilvánult meg. Egyébként sem éltek egymástól elszigetelve, mert az államhatárok
nem voltak olyan élesen meghúzva, mint a későbbi századokban; a sok ingoványon,
réten, éren keresztül a vidéket ismerő emberek könnyen érintkezhettek egymással.
Azonos gazdasági és társadalmi helyzetükön kívül sok közös érdek szála kapcsolta
össze a két külön államban élő hajdúságot. Ennek számos kisebb-nagyobb bizonyítéka maradt fenn ebből a korszakból.
Bethlen István 1635—-36-ban török csapatok támogatásával akarta visszaszerezni az erdélyi fejedelemséget. Ekkor a szabolcsi hajdúk, Eszterházy nádor tiltó parancsa ellenére, fegyverrel siettek a bihariak és Rákóczi György segélyére. „Ara esküt28

163. aug. 6. Ibrányi a fejedelemnek. OL.7
1637. júl. 11. id. levél, „nehezen fogják elkerülni, hogy valami csetepaté ne legyen a sok kóborló 30miatt."
id. aug. 6-i levél.
31
1638. jún. 16. Ibrányi a fejedelemnek. OL.
31
/a 1639. júl. 16. Ua. uannak. OL.
32
1637. szept. 27. Ua. uannak. OL.
33
1639. mára 15. Ua. uannak. OL.
34
1639. márc. 19. Ua. uannak. OL.
55
EOGyE. 10. köt. 138.1.
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tek meg egimasnak, hogi égik birodalomban levő az masikat meg segiti."36 A szalontai ütközetnek, a vitézi Győri Jakab bihari és Kenéz György „más párti" hajdúinak
köszönhette Rákóczi, hogy a törökök elejtették Bethlen Istvánt és kiegyeztek vele.37
Ibrányi váradi vicekapitány 1637 márciusában elküldte egyik emberét a vámospércsi- „más párton levő hajdúk" gyűlésére.38
Augusztusban „az haidusag közül is hivatnak által az Tiszán" Kassára, mert
Ibrányi megüzente a felsőmagyarországi végekre, hogy a törökök Kassa megtámadására készülnek.39 A támadás, talán éppen a hajdúk mozgológása miatt, elmaradt.
De a tény igen jellemző az akkori politikai helyzetre. A hajdúk és egyik főtisztjük a
magyar Kassát féltik, ahol németek is vannak elszállásolva, s a törököt tekintik ellenségnek, pedig a szultán a fejedelemnek s így nekik is hűbéruruk.
1638 nyarán a törökök Szarvast kezdték építeni, megerősíteni. Ez az újabb erősség nemcsak az erdélyieket, hanem a magyarországiakat is fenyegette. A távollakó
szabolcsi hajdúk megüzenték a váradi vicekapitánynak, hogy „készek az Szarvas
csinálása ellen felülni, ha ugian kívántatik."40
Júliusban Homonnai János kassai főkapitány megparancsolta a vámospércsi
hajdútiszteknek, hogy az Ibrányi Mihály által kitűzött napon „igaz törveni szerent"
igazítsák el a diószegiek és már partiumi lakosok sérelmét. A szabolcsi hajdúk nem.
zárkóztak el azelől, hogy „egy bizonyos közhelyen" igazságot szolgáltassanak.41
I. Rákóczi György hosszú diplomáciai tárgyalások után 1643-ban szövetkezett
a svédekkel a Habsburgok ellen, és rászánta magát, hogy részt vegyen a huszonnyoic
év óta folyó európai háborúban. A fejedelmi birtokok és a Rákóczi család hatalmas
magánuradalmai fedezték a hadiköltségeket, arra sem volt szüksége, hogy az erdélyiek
adóját felemelje. A hadtápellátás legnagyobb része nem a hadviselő felekre, hanem a
felvonulási terület népére hárult.42
A fejedelem politikai, vallási és gazdasági céljai tisztázottak. Most csak annyiban
érintjük a hadjárat történetét, amennyiben a résztvevő hajdúsággal kapcsolatos, illetve
szerepének tisztázásához szükséges.
A felvidéki nagybirtokos főurak megnyerésén kívül igen fontos volt a két állam
határán élő hajdúság részvételének biztosítása.
A bihari hajdúk egy része, mint a pocsajiak, csalánosiak és téglásiak, magánföldesúri hajdúként tartozott fegyvert fogni. A húsz bihari hajdúváros pedig azért élvezett „hajdújogot", hogy veszély esetén a váradi kapitány vezénylete alatt hadrakeljen
Erdély védelmére.
Kívülük azonban a szabolcsi hajdúkat is a maga pártjára kellett vonni a fejedelemnek, nehogy hátbatámadják a Felső-Magyarországra vonuló erdélyi sereget. A váradi főkapitány, ifjabb Rákóczi György és vicekapitánya, Ibrányi Mihály már 1643
őszén megtették az első lépéseket, kiküldték bizalmi embereiket Szabolcsba.43
A fejedelem 1644. január 18-án tudatta Ibrányival, mikor fog elindulni Erdélyből
a hadakkal, és megparancsolta neki, hogy „az vitézlő rendet készen" tartsa. De Ibrá36
37

ráfia.
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1635. dec. 30. Ibrányi a fejedelemnek. Litt. őrig. 881. sz.
A hajdúk szerepét és a szalontai csatát ld. bővebben Izsépy id. mű és a benne levő bibliog-

1637. márc. 31. Ibrányi a fejedelemnek. Litt. őrig. 904. sz.
1637. aug. 6. Ua. uannak. OL.
1638. jún. 21. Ua. uannak. OL.
1638. júl. 17. Ua. uannak. OL.
A hadjárat eseményeit az alább idézendő leveleken kívül főként Kemény János Önéletírása
és Szilágyi Sándor: /. Rákóczi György с műve alapján adjuk elő.
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1643. szept. 30. Csal. lev. 111. és 109.1.
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nyi nem tudta, hogy mind az egész hajdúságot kell-e magával vinnie, vagy csak a váradi
hajdúkat. Jelentette, hogy a bihari hajdúk közül soknak „még lova sincsen; az kinek
vagion is rósz, sémire kellő, el csigázta, vesztegette, enni sem adót ugi az mint kellet
volna."44
Négy nap múlva befutottak Váradra a más párti hajdúkhoz újabban kiküldött
emberei, azonos hírekkel. Bornemisza János kassai vicekapitány magához hívatta a
szabolcsi hajdúvárosok kapitányait. Nem eskette fel őket III. Ferdinánd hűségére,
de megparancsolta nekik, hogy mind a török s mind a fejedelem indulására igen vigyázzanak. (Tehát már értesült a szándékáról.) A hajdúkapitányoknak zászlót adott, de
mivel csak a Német Márton böszörményi kapitányé volt aranyozott, a többiek zúgolódni kezdtek: „egy rósz csavargóból lőtt kapitánynak aranyas zászlót attak s nekik
nem a kik régi kapitányok." Bornemissza erre megígérte: „azon ne haragudjatok, a
tiéteket is meg Íratjuk mingyárást, de tudjuk... mind reánk hozzátok a tarka (erdélyi)
zászlókat." Bornemissza méltán nem bízott bennük.
Egy szoboszlói hajdú később a közvéleménynek adott hangot: „De csak jő vala
el immár, ha el akar jőni az erdélyi fejedelem, Isten ugy segéljen mindene (mind övé?)
volna ez a Tiszáig." A hírek alapján a váradi vicekapitány úgy vélte: „csak ne késnénk
vele, könnyű a hajdúságot meg hajtani fegyver nélkül is." 45
A felső-magyarországiak a meginduló harcban szerették volna maguk pártján
megtartani a szabolcsi hajdúkat. Barkóczy László kallói kapitány 150 lovassal ment
át a Tiszán s híre járt, hogy a szabolcsi hajdúvárosokból 60—60 lovast visznek fel
Kassára. (Később látni fogjuk, hogy az erdélyi fejedelemnek először csupán 50—75
lovast állítottak városonként.) A nánási és böszörményi hajdúk már ekkor megüzenték Váradra, hogy „semmi gonosz akarattal ide nincsenek, csak hogy onnét (Kassáról)
is tartanak, de sokkal jobb akarattal vadnak ide közönségesen, semmint oda, ...soha
bizony le nem vágatja magát a császár hűsége mellett." Ibrányi véleménye szerint
a szabolcsiakat azért viszik kisebb csoportokban át a Tiszán, mert „talán úgy akarnák őket esketni császár hűségére, de vagyon valami csalárdság abban." Azt tanácsolta
a fejedelemnek, hogy szállásoljanak Debrecenbe két- vagy háromezer embert, mert
akkor a kassai főkapitány a szabolcsi hajdúságot nem vihetne maga mellé. A hajdúk
feleségüket, gyermeküket féltenék, és „nekik is jó mentségek volna, hogy meg kellett
hajolniok."46
A szabolcsi hajdúk nem sokat várhattak a távol élő, rekatolizálást erőltető Habsburg uralkodótól. Annál több gazdasági és politikai érdek fűzte őket az erdélyi fejedelemhez. A németellenes hangulatot református prédikátoraik is szították.47 Hamarosan sikerrel jártak a tárgyalások. Lenthe Dávid szoboszlói főkapitány, Czeglédi
Jeremiás és Bordás Gáspár hadnagyok „nemes Szoboszló város" lakosainak nevében
február 9-én esküdtek fel I. Rákóczi György hűségére.48 Valószínűleg a többi hat
hajdúváros kapitánya is ez idő tájt.49
44
1644. jan. 19. Ibrányi a fejedelemnek: „nem egi napra 2 napra való indulásnak kel it leni,
hanem csak Isten tugia mikor vegeződik el. ... ide imar mindenüt nilvan beszelnek az emberek az
Nagyságod kijöveteli felől, csak mi titkoliuk kegyelmes uram; az titkos készület mija bizoni sok
fogiatkozas kezd lenni." OL.
45
1644. jan. 23. Ua. uannak. Litt. őrig. 925. sz.
48
1644. jan. 24. Ua. uannak. Uo.
47
Benda Kálmán hívta fel a figyelmet a partiumi protestáns prédikátorok antifeudális és Habsburg ellenes tanainak hatására a Bocskai szabadságharc idején. Hogyha időközben a prédikátorok
antifeudálís szerepe csökkent is, a rekatolizáció iránti ellenszenvük és agitációjuk inkább növekedhetett.
48
Tört. Tár. 1896. 575. 1. Bordács, helyesen Bordás.
49
„Az Szabolcs vármegyei hét hajdú városokbeliek idejekorán megintettek vala, ... a közön-
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Szokatlanul korán, mielőtt kisarjadt volna a fű, februárban indult útnak a fejedelem. A főhadat személyesen vezette, a második hadoszlopot, fia, Zsigmond, a harmadikat Kemény János, Rákóczi legtehetségesebb hadvezére. A hajdúságot egyelőre
helyükön hagyták tartaléknak.50
Az erdélyi seregnek még február 15-én behódolt Kalló, március 11-én Kassa,
április elején a bányavárosok, vagyis Felső-Magyarország tizenhárom vármegyéje.
A hadihelyzet azonban hamarosan megfordult. A várt svéd szövetségesek helyett
német csapatok érkeztek a Felvidékre. Az erdélyiek visszavonultak. A fejedelem ekkor
elrendelte, hogy Ibrányi Mihály háromezer hajdúval, az Edélyből jövő ezer fizetett
lovassal meg a székelyekkel jöjjön melléje.51
A szabolcsi hajdúk csak lassan küldték be a registrumot, a hadba vonulók listáját Váradra. Először a szoboszlóiaké érkezett meg. Rákóczi György parancsára
a váradi vicekapitány május elején előreküldött hatszáz lovast Fülek felé, négyszázat
a szabolcsi hét hajdúvárosból Balkó Pál hadházi kapitány és kétszázat a bihariakból
Kis Pál derecskéi vicekapitány vezénylete alatt.52 A többi hajdú kiállítása és felszerelése nehézkesen haladt. Ibrányi véleménye szerint „bizoni csak az alliasa marad ide
hátra." 53 Kétezer lovas „nehezen telik ki, az itthon való hajdúságról ki sem telik, ...
kiváltképen a Szabolcs vármegyében lévő hajdúvárosok azzal mentik magokat: mind
a hadra mentek, az ujonan fogadott fizetett hadak közé." A váradi hajdúkkal együtt
most háromezerkétszáz lovas megy fel a fejedelem után. Ezeket pünkösd másnapján
fogja megmustrálni.54
Az ifjú Rákóczi György szívesebben látta volna, ha a vicekapitány mellette
marad és Rácz Mihály vezeti a Váradról induló hadat. 55 Végül eredeti terv szerint
Ibrányi Mihály ment a hajdúkkal és a váradi katonákkal. Két szekér kopját is vitt
magával.56
A hajdúság nem egyszerre, s nem városonként, tizedek szerint rendezett csapatokban vonult fel a hadjáratra. A hajdúkapitányok és hajdúhadnagyok már korábban
séges szabadság oltalmára ők is amikor kívántatnék felülni tartoznának,... kik is mind az ügynek
igazságát s mind a vármegyékkel egybekötött szabadságokat előttök viselvén, az [csatlakozó] vármegyéktől különszakadni nem akarnak vala." Szalárdi János Siralmas magyar krónikája. Pest, 1853.
149. h.
50
„Az hajdúság még mind helyben vagyon, nincsen is szükségünk reája most még istennek
hála." Csal. lev. 126.1.
51
Uo. 146—147. 1. A fejedelem bízott seregeiben: „Nem ugy megyünk hátra, hogy vissza ne
jünénk." Uo. 144.1.
52
Szabolcsvármegyei hajdúk közül
RáczBöszörményből vagyon equ.
75
Szoboszlóról
75
Nánásról
50
50
Dorogról
Hatházról
50
Vámospércsről
50
Polgárról
50

1644. máj. 9. Litt. őrig. 933. sz.
53

Biharvármegyei hajdúvárosokról:
Derecskéről vagyon equ.
Bagamérról
Komádiból
Bagosról
Újfaluból
[olvashatatlan név]
Sárándról
in summa

50
50
25
25
25
13
12
600

1644. ápr. 30. Ibrányi a fejedelemnek. OL.
1644. máj. 4. Ua. uannak. Litt. őrig. 933. sz.
Várad, 1644. máj. 15. Ua. uannak. Litt. őrig. 933. sz.
Jellemző Lippay érsek véleménye ez időben: a fejedelemmel „csak tudatlan, fegyvertelen,
megzavarodott pórnép van, melynek alig tizedrésze bír lőfegyverrel, a többi csak bunkósbottal...
bizonyos, hogy nem kell többé ütközet, csak üldözni a magától rohanó ellenséget s a dolog be lesz
fejezve." Zsilinszky M,: A linczi békekötés ... Bp., 1890. 34. 1.
54
55
58
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a fejedelem táborába siettek, míg a többiek — az előreküldött hatszáz lovas után —
„apránként" gyűltek össze a hajdúvárosokból a váradivicekapitány seregébe. A később
jövők a szegényebbek soraiból kerültek ki, mert bár a hajdúkiváltságban ki volt mondva, hogy fegyveresen tartoznak a hadban megjelenni, ezek kopja nélkül mentek Ibrányihoz, sőt Bakos Gábor „fizetet hadába" is.57
Június elején úgy rendelkezett a fejedelem, hogy az Ibrányival jött szabolcsi hajdúk menjenek át Serédy István zászlaja alá. A váradi vicekapitány „igen megkopjázva"
bocsátotta őket Serédyhez.58 Zászlót azonban a fejedelemtől kellett kérni a hajdúkapitányok és hadnagyok számára, mert azok „csak az faiat hordozak."59
Eszterházy Miklós nádor nem akarta végkép elveszíteni a szabolcsi hajdúkat,
levelekkel, ígéretekkel próbálta őket a fejedelemtől visszatéríteni. Levelének másolatát a szoboszlói hajdúk elküldték a váradi vicekapitánynak. Ibrányi felháborodottan
hívatta a böszörményi vicekapitányt, s a táborába érkező Fekete Istvánt kérdőre vonta
hogyan merte a nádor levelét Szoboszlóra továbbítani, hiszen annak eredetijét, esküjük szerint, neki, a váradi kapitánynak kellett volna beszolgáltatniuk. Fekete mentegetőzött, hogy a böszörményiek csak másolatot kaptak, a levél eredetijét egyenesen
a fejedelemnek vitték. „Ha azért nem menti vala magát, el nem ment volna valami
büntetés nélkül." — jegyezte meg Ibrányi.60
Május 20-án azt jelentette Lúcról: „itt mindenestől hétszáz lovas hajdúnál több
nincsen, még annak is vagyon híja,... a szélső városokon ... maradt ugyan otthon egy
néhány, de bizony igen kevés, nem ártott volna, ha több volt volna is; én mind szabadságoknak elvesztésével s mind egyébbel fenyegettem, aki itt nem leszen, most is
vagyon oly város, ahonnét csak mégis jött el mostan."61
A hajdúk egy teljes hétig gyülekeztek a Tisza partja mentén. Közben Ibrányi
hosszan kapacitálta a fejedelmet, hogy ne Patakra menjen, hanem hozzájuk, „a hajdúságnak, vármegyéknek nagy bátorságában lett volna, ... mingyárást meg bővülne
itt a tábor."62
Május 27-én a váradi vicekapitány kétszáz lovast átküldött Szerencs alá, „meg
látni", hogy az ellenség hagyott-e benne katonát. Végül másnap költözött át Bakos
Gábor hajdúival együtt a polgári révnél.63
Most már a fejedelem minden hada átkerült a Tiszán. De a szétszórtság mellett
az is bajt okozott, hogy nem volt a hadaknak egyetlen erőskezű fővezére, aki irányítani tudta volna a hadjáratot. Kornis Zsigmondon kívül „Rákóczi Zsigmond az székelységnek generálisa volt, a hajdúságnak Ibrányi Mihály, a fizetett hadaknak Bornemisza Pál, én is egy rész hadnak generálisa voltam, Bakos Gábor is annak tartotta
magát, és így az sok bába közt csaknem elvesze az gyermek" — jellemezte a helyzetet Kemény János.64
A korábban eljött 200 bihari hajdú Győri Jakab vezetésével megtámadta a Mádon levő három század németet, hetvenet levágtak, felest elfogtak közülük és szétszórták őket.65
Június elején a nádor elhatározta, hogy megpróbálják visszaszerezni Felső-Ma57
Muhi, 1644. jún. 5. Ibrányi a fejedelemnek. Litt. őrig. 933. A fejedelem is azt írta György
fiának:
„Az kopjak úgy kellenek, mint az mindennapi kenyér, éjjel nappal küldjed." Csal. lev. 162.1.
58
1644. jún. 3. Ibrányi a fejedelemnek. Litt. őrig. 933. sz.
59
1644. jún. 5. (2. levél.) Ua. uannak. OL.
60
Szentmihály, 1644. máj. 19. Ua. uannak. Litt. őrig. 933.
61
Lucz, 1644. máj. 20. Ua. uannak. Uo.
62
Nagyfalu, 1644. máj. 22. Ua. uannak. Uo.
63
Dada, 1644. máj. 27. Ua. uannak. OL.
" Kemény J. Önéletírása. 239.1.
86
Csal. lev. 161.1., és Szalárdi id. mű 165. h.
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gyarország kulcspontját, Kassát. A hajdúk hírt kaptak arról, hogy az ellenség hatezer
emberrel készül felégetni az ónodi végvárat. Ezért Ibrányi Mihály „rendelt seregekkel" Mohihoz állt fel, négyszáz török lovassal együtt, akik Egerből jöttek segítségükre. Amikor kiderült a hír hamis volta, Bakos Gábor vezényletével hatszáz lovast
küldtek ki az ellenség hollétének felderítésére.
Ibrányi a hajdúkkal a Harangod mezejére készült, „onnét oztán a csaták járhatnak." Ha az ellenség túlerővel jönne rájuk, akkor „elállhatnak tőle" Tokaj, vagy
(Bodrog) Keresztúr felé.66 Az ő harcmodora sem különbözött az alá beosztott hajdúkapitányokétól. „Derekas dolognak nem látom módját, de kapkodással mind rajta
lehet ember az ellenségen."67 A fejedelem június 4-én a Bódva és Hernád folyók közé
rendelte a hajdúkat, Huszár Mátyás hadát pedig a császáriak által ostromlott Kassa
felé. „Ibráni uram is túl másfelől rajta leszen az ellenségen, innét mi is." 68
A Muhinál táborozó váradi vicekapitány ki akarta csalni a németeket Szerencsből, mert úgy vélte, hogy a megerősített helyet lövőszerszám nélkül nem lehet bevenni.
„Minthogy ma itt kell várakoznunk a török után, éjszakára bocsátunk egynéhány
száz lovast oda Szerencs alá; ha lesben alva rája vihetnék a lépre őket, de (a németek)
igen félnek mindenkor kijőni."
A takarékos I. Rákóczi György nem sietett a katonák fizetésével. Emiatt Bakos
Gábor „fizetett hadának" megmustrálásakor sok hajdú hiányzott. Ezért Ibrányi javasolta a fejedelemnek, hogy küldjön ki egy embert „vagy hétszáz lovasra való pénzzel,
mihelyt mustrálná, fizetne nekik; mert most sem jött elő mustrára sok bennek, csak
a (hajdú) városokon laknak, ugyan lenne még hat- vagy hétszáz lovas, aki szolgálhatna." 69 Továbbra is Ónod körül maradtak.
Kassa június közepén felszabadult a kéthetes ostrom alól, nem csupán a fejedelmi
csapatok és a városiak ellenállása, hanem főként a környék parasztságának fegyveres felkelése miatt.70 A nádor elkedvetlenedve vonult tovább a német zsoldosokkal
Sáros vára ostromlására. Kemény János utánuk ment az erdélyi had egy részével és
várta a hajdúkat. „Az sok pirongatás után, midőn meghallották Ibrányi Mihály és
Bakos Gábor is az ellenség menetelit, feljüttek Ónod mellől és itt megegyezének vélem; az holott mindjárt az Ibrányi hadai nagy istentelenséget cseleküvének, mert az
(alsó) sebesi klastromot felvervén, az szegény barátokban meg is öltenek; noha szegények elküldöttenek volt hozzájuk, kérvén salva gvardiát s biztatta is Őket; de azonban
gondviseletlenül hagyván őket, és alatta lévőket is meg nem zabolázván, istentelenül
cseleküdtenek. Ekképen azért szüntelenül rajtok lévén" az ellenségen.71
A jóval fiatalabb Kemény nem szívlelte Ibrányit, még kevésbé a rakoncátlan hajdúkapitányokat. Elavultnak tartotta harcmodorukat, s amikor csak tehette rámutatott hibáikra.
A németek az egyik hajnalon hirtelen kivonultak a Sáros-vára ostromára készített sáncukból. Ezt meglátva az Ibrányi és Bakos hadából való strázsák, izgatottan
sürgették Keményt, hogy siessenek utánuk, mert fut a német. Kemény azt válaszolta^
hogy ha fut, még elérik a Dunáig, ha pedig csendesen megy, akkor megharcol velük.
Básta mindig ezzel a fortéllyal verte meg a magyarokat. A hajdúk nem hallgattak Keményre, „fellázasztván magokhadait, rendetlenül elérek ugyan, de mint annyi barom66
67
68
69
70
71
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1644. jún. 3. id. lev.
Bölcs (Ma: Bocs), 1644. máj. 30. Ibrányi a fejedelemnek. Litt. őrig. 933.
Csal. lev. 170.1.
Muhi, 1644. jún. 6. Ibrányi a fejedelemnek. Litt. őrig. 933.
Makkai id. mű 239.1.
Kemény id. mű 257.1.

csorda az mezőben el széledvén, az német pedig seregeit harcnak fordítván, az elszéledett nép csak legkisebb companiát is meg nem bontott." 72
Június második felében a hajdúkkal is meg volt elégedve a fejedelem. Seregei
három irányból nyugtalanították az ellenséget: Bakos Gergelylaka, Ibrányi és Huszár
Sáros, Kemény pedig Eperjes felől. „Szerdán volt 5 egész napja, 3 óráik(!) való nyugvása nem volt az ellenségnek,... 500 németet, tudja Isten, 200, 300 magyar elhajt s
megveri, (a német) az kopjátul fél hatalmason, igen igen megbódult állapattal vagyon." 73
De a hajdúság fegyelmezetlensége egy hét múlva ismét megnyilvánult. Eszterházy
nádor seregével Márkusfalva mellé szállt, ahol az elerőtlenedett ellenséget Kemény
serege megszorította volna, „ha az hajdúságnak rendetlenségek miatt valami hibácska nem tanált volna lenni." Másnap ugyan összeszedték magukat. „Harmadikán
a palatínus Svábóczhoz szállott Lőcsén felül, ... lövőszerszámmal kellett magát oltalmazni, rajta vadnak Ibrányi uramék."74
A fejedelem követei béketárgyalást kezdtek a nádorral, de közben a hadműveletek sem szakadtak félbe. Sőt új szövetségest is keresett Rákóczi. A lengyelekkel való
tárgyalásokra visszahívta a sereg éléről Kemény Jánost. Emiatt hátrányosan alakult
a hadi helyzet, „mert noha Ibrányi Mihály, Bakos Gábor, Huszár Mátyás az hadakkal oda maradtanak vala, mindazáltal semmi kárt az ellenségben nem töttek vala^
és tizennégy napok alatt igen jól megpihentek és éléssel megrakodtak." 75
Rákóczi György amikor értesült arról, hogy lengyel támadástól nem kell tartania,,
a Bajmóc felé visszavonuló németek után ismét Kemény Jánost küldte, maga pedig,
visszafordult Kassára.
Sőt Ibrányi Mihályt s a hajdúság egy részét a betakarítás idejére hazabocsátottam
Úgy látta, nincs rájuk szükség az adott hadi helyzetben. Másrészt jól ismerte, mennyire
fontos a hajdúk számára a termés begyűjtése. A jövő évi élést biztosítani kell családjuknak, mert nem zsoldért harcoltak, mint a fizetett hadak. Jobbnak látta, ha Ibrányi
Mihály ismét Váradra visel gondot. Ifjabb Rákóczi György nem bánta volna, ha
ezután a vicekapitány őrzi a fontos végvárat, ő pedig résztvehet a hadjáratban. A hajdúk bírálatában a közfelfogásnak adott hangot: „Ibráni uram már kegyelmes uram*
öreg ember, helyben való; az hajdúk penig csak prédálni valók, kevés az ki jó volna
köztök az tisztekben is." 77
A fejedelem elhatározására hatottak a törökök és tatárok mozgolódásáról jövő
rossz hírek. Emiatt Rákóczi még a hágók útjait is bevágatta, s a vajdaságok felé fokozottabban vigyáztatott.
Ibrányi nem tudta nyugodtan elintézni peri gazdaságának ügyeit, mert időközben bevádolták a fejedelemnél, hogy a váradi katonaság egy részét is elhozta magával. „Én mingyárást igen erősen meghagytam mind a váradi hajdúknak, s mind a
katonáknak, ha ki hazajött volna közülök, mingyárást készen legyenek, úgy hogy (ha)
innét e jövő hétfőn bemegyek Váradra, mingyárást indíthassam őket; noha tudom a
hajdúkban sok el is megyén, a ki hová lát menni, mert azokban kegyelmes uram sok
vagyon olyan, semmije sincsen, csak a kevés vizet hogy issza, feleségét, gyermekét
csak kapálásával, aratásával tartotta, éhei haló lévén; sok gyalog is vagyon bennek,
mert nem hogy lovat vehetne, de még csak egy kenyérnek sem adhatná meg az árát;
72
73
74
75
76

203.1.77
11*

Uo. 261. I.
Csal. lev. 187—188.1.
Uo. 197—198.1.
Kemény id. mű 262.1.
„Ibráni uramat Váraddá bocsátottuk, az hajdúságot is, hadd takarodjanak." Csal. lev.
Uo. 219.1.

163

de én ugyan csak a Nagyságod kegyelmes parancsolatjához tartom magamat kegyelmes uram, valakit fel találok bennek, én meg indítom őket."78 Ez a levél élesen megvilágítja a szegényebb sorú gyaloghajdúk nehéz anyagi helyzetét.
Augusztus közepén Kemény visszavonulása miatt a fejedelem elrendelte, hogy
Erdélyből újabb hadakat küldjenek a harctérre s a váradi vicekapitány is hozza viszsza a hajdúkat.
Ibrányi szeptember elején is csak nehezen tudta összeszedni katonáit. Bár a betakarítással végeztek, most a pestis gátolta a hadbavonulást. „De a hajdúságot oly
nehezen veszem fel, mintha akasztani vinném őket. Vasárnap érkezett a Nagyságod
kegyelmes parancsolatja, hogy fel ültessem őket, mingyárást ki küldöttem közikben;
egynehány felől bejöttek hozzám, sírtak ríttak előttem, (mivel) úgy halnak kegyelmes
uram a hajdúk, ugyan le omolnak, csak itt Ürögdön(?) is, immár sok száz hija vagyon,
akikkel oda fel voltam; de aki él bénnök el kell jőni. Én soholt nem késem kegyelmes
uram, mentest megyek vélek, tudom bizonnyal egy hét múlva is sok jő utannam bennek."79
Szeptember 9-én valóban elindult Ibrányi a begyűlt hajdúsággal Polgár felé.
„De igen nehezen jőnek utánnam, ... énnekem elég nehéz ennyi szófogadatlan hajdúság között 20—25(öd) magammal lévén; ennek előtte való időkben a váradi katonákat a váradi kapitány mellől el nem szakasztották," — írta neheztelőn. — „Nagyságod parancsolja, hogy ha az ellenség aláb jőne ... jó csatákat bocsátanék háta megé;
bizony kegyelmes uram, igen jó volna, de csak magából(!) a hajdúkból jó csatát ember nem bocsáthat, ha fizetett had is nem leszen vélek, kiváltképpen ha csak magok
közül való tisztek lesznek vélek; ... a hajdúság felől csak úgy kell gondolkodni kegyelmes uram, másféle hadak között próbál valamit, szolgálhat ember vélek, de ha
csak magokra szorul, derekast bizony nem igen próbál, ha szintén reá viszi is ember
az ellenségre, sokáig harczot nem áll; én nem mondanék éhez jobbat, minthogy (ha)
az ellenség újabban alá nyomul, derekasabb táborban kellene Nagyságodnak szállani,
mindeneket convocalna Nagyságod; bizony mondom minden rend jobb szivei menne
Nagyságod mellé, ...bizony semmit sem tud a hadakozáshoz, valaki a hadaknak szakadozását javalja, kegyelmes uram, ...ez hajdúság, ha Nagyságod mellett volna, egy
sem merne otthon maradni." 80
Másnap tovább vonultak. Ibrányi jelentette, hogy a bihari hajdúknak még több
mint a fele hiányzik, a szabolcsiak közül egy sincs itt, másnap jönnek a szoboszlóiak,
a többit is várja. A fejedelem írjon erős parancsolatot a szabolcsi és bihari hajdúkhoz,
hogy mindnyájan felüljenek. „Mostan is szintén annyi kóborlana, mintha semmi ellenség nem volna az országban." Szendrő felé „holnap vagy 200 lovast által bocsátok...
Számtalan a futott nép itt a polgári ré(v)ben, ugy költözik által." A lúci hajdúkat is
előre küldte.81
A pocsaji és téglási hajdúk, mint magánföldesúri hajdúk a fejedelem seregében
voltak, nem a váradi vicekapitány alatt. Rákóczi úgy számította, hogy „harcra való"
lovassága, a hajdúkkal együtt is, csak négy-vagy ötezer.82
A németek Szikszó és Aszaló között elsáncolták magukat. Ezért Kemény hívta
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„látja az úr Isten kegyelmes uram, ha ért csak egyet is az én akaratomból, tudva én híremmel
alá hoztam, halállalfizessekérette;... volt k.u. magammal k.u. 20 vagy 25 váradi hajdú, azokon kívül
akikkel fel mentem, azok velem voltak, mivel a zászlóm alatt azok voltak egy néhány katonámmal
együtt." Pér, 1644. júl. 28. Ibrányi a fejedelemnek. Litt. őrig. 933.
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Ibrányit, hogy menjen hozzá Szerencshez. De ő „az ellenségnek közel lételét érezvén
az Tiszát és Ónod tájékát nem akarja vala messze hadni, ... bizonyára csak egy hajdú
hebehurgya és szós ember vala, noha váradi vicekapitány" — morgológott Kemény.85
A hajdúság egy része, főleg a szabolcsiak, valóban nem a hadakozással, hanem a
zsákmányszerzéssel törődtek s a fizetőmestert várták. A környék jobbágyságát sokat
háborgatták. „Az szegénység bántódását oly szomorúan szenvedem, hogy tudja az
úr Isten könyvezem — írta feleségének a fejedelem —, de az ide ki való (szabolcsi)
prédáláshoz szokott s tolvajláshoz tanult nemzet anynyira elvetemedett, él az Isten,
ha egy holnapra, avagy kevesebb időre (—gyakrabban) fizetnének is neki, de ha nem
prédálhatna, semminek tartaná; most is ha ember büntetni akarja, mindjárt az más
fél közzé való szökéssel ... fenyegetőzik, kopját nem akar viselni,... mindazáltal
ezekkel is mi még eleget vittünk végben."
A bihari hajdúkkal viszont meg volt elégedve. „Ibrányi uram most úgy látszik
jobban viseli magát Ónodban, ... Tegnapra virradóra is az hajdúságban mintegy 250
lovas az (ellenség) strázsáját ütötte volt meg, az egész armada ült volt fel, ezek békével
jüttek el."84 Két nap múlva az udvari seregből száz, a váradiból hatvan lovas ment csatára, megütötték az ellenség táborát és két foglyot hoztak.85 Mindezek kisebb sikerek, helyi csatározások voltak. Majd a császáriak szeptember 27-én ismét bevették
Szerencset. Ekkor dúlták fel barbár módon a Rákócziak családi sírboltját.
A háborúskodás nem csupán a fejedelem óvatossága miatt folyt lassan, megfontoltan, hanem „igaz hívei" is mind azt tanácsolták, hogy csupán fárasszák, fogyasszák
az ellenséget. Nehéz is lett volna nagy csatát vívni ezzel a sereggel, igen hiányoztak a
Bethlen Gábor korabeli jó főtisztek. „Az hajdú kapitányok roszak, gaz emberek,
mi napiak, az alattvalók tőlök nem félnek."86
A császáriak meg akarták támadni a Kemény János vezette fősereget. Közben
Ibrányi hadából nyelvet fogtak s értesültek arról, hogy a hajdúk rossz helyen, kellő
őrség nélkül és Kemény hadától távol táboroznak. Puchheim altábornagy ekkor kiválogatta serege legjavát. Ő „az német lovas haddal, ... Zrínyi Miklós az horvátsággal,
Barkóczi László az Lengyelországból jütt haddal, Vesselényi Ferenc is az végbeliekkel reá menvén, egy hajnalban az strázsának hátán menvén bé felverek; felest le
vágának, az többit kit Tiszának ugratának, s kit elszélesztenek az hajdúkban, lévén
valami székely gyalogság is mellette, azokban is kevés szalada el." Kemény, aki Önéletírását tizennégy év múlva írta, talán személyes ellenszenvből, talán irodalmi hatáskeltés céljából hozzáfűzte: „mely dologért (Ibrányi) halált érdemel vala."87
Rákóczi György közvetlenül az ellenséges rajtaütés után, sokkal tárgyilagosabban
ítélte meg a történteket. Parancsa szerint Ibrányinak a fejedelmi sereg közelébe kellett volna szállnia, de ő késlekedett, mert „csatáira várakozott, kik tegnap sok szóval
ugyan, de kevés n(y)ereséggel jártának." Amikor az ellenség észrevette, hogy a hajdú
előcsapat csupán kétszáz lovasból áll, túlerővel rájuk támadt, foglyokat ejtett, s a
hajdúknak rabjaikat is le kellett vagdalniok. A németek azt is kikémlelték, hogy Ibrányi mindössze ezerötszáz lovas hajdúval van. „Ez éjjel ugy indult Ibráni uram, hogy
mikor hajnallott, rajta lőtt (az ellenségen,)... mi ugy hisszük, emberbeli kár nem sok
eshetett bennek."88 Majd négy nap múlva: „Ibráni uram vigyázatlansága miatt esett
83
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alkalmatlanságért kelle enyit is itt mulatnunk; mi ugy halljuk, bizony száz embernél
feljebb meg nem holt, de az híre nagyobb; mindazáltal azzal bizony igen elő nem
ment."89 A vereség nem módosította a küzdő felek helyzetét, Ónod továbbra is Rákóczi kezén maradt. A hajdúk október 21-én csatlakoztak a derékhadhoz, s később
is együtt mentek. Mint könnyű lovasok főleg a felderítést látták el.90
Rákóczi Zsigmond már előbb új csapatokat hozott Erdélyből apja megsegítésére.
Majd Kemény ismét előnyomult. Most nem tartóztatták fel a németek, mert a svéd
Torstenson visszanyomta Holsteinből Gallas császári hadvezért. III. Ferdinánd kénytelen volt Magyarországból visszarendelni hadai nagy részét Csehország védelmére,
a várható svéd támadás ellen.
A hideg idő beálltával a fejedelem Murány körül és Turócban szállásolta el
katonáit. A hadak téli szállásra vonulása megtörtént anélkül, hogy az ellenfelek fegyverszünetet kötöttek volna, pedig Nagyszombatban október óta tanácskoztak a két
fél kiküldöttei. Karácsony előtt Rákóczi György az erdélyi vármegyék katonáit,
valamint a hajdúság és székelység nagyobb részét hazabocsátotta „nyugodni s készülődni" a következő esztendei hadjáratra. 91
Az erdélyi sereg egy része 1645 januárjában indult meg Liptó felé, másik hadteste Regécet és Szendrőt fogta ostrom alá. Puchheim hátrább vonult. Torstenson
feltartóztathatatlanul nyomult előre Csehországban, majd Bécs felé. A hadihelyzet
előnyös változásáról azonban Rákóczi György mit sem tudott. Torstenson levele
a nádor kezébe jutott, így hiába várta, hogy az erdélyiek hozzá csatlakozzanak
Bécset ostromolni. A svéd hadvezér ezért Brünn (Brno) ellen fordult.
Rákóczi György közben a francia szövetség megkötéséről tárgyalt. A hadjárat
erőteljesebb megindítására Erdélyből csapatokat rendelt fel, melyek felett május végén
tartott szemlét a Tiszánál. Majd a felső-magyarországi vármegyék is csatlakoztak
hozzá.92
A hadjáratban most kétezer lovas hajdú vett részt, míg nagyobb részük otthon
maradt. Ibrányi Mihály is Váradot őrizte. A fejedelem a svédekkel egyesülő hadtest
élére Bakos Gábort állította. Ő már az előző évben sem tudta elég kemény kézzel
fogni a hajdúkat. Most amidőn a Fehér-hegységen, a Kiskárpátokon vonultak át,
a mezei hadhoz tartozó katonák lázongani kezdtek és sok hajdú alászökött. Rákóczi
György példát akart statuálni: „A hajdúságot az parasztság ölte, vágta egész Rimaszombatig; itt is Ónodból rajta lévén az Tiszába is sok holt, ide is 30(-at) hozának
fogva, ezennel törvények leszen, fel akasztatjuk, kire Ibráni uramnak is parancsoltunk, ő kegyelme is ölesse, fogdostassa az hitetlen árulókat." 93
Az elszököttek pótlására és a had megerősítésére a fejedelem elrendelte, hogy
Ibrányi Mihály Váradról küldjön fel száz gyalogot és ötszáz lovast, hajdúkat és fizetett katonákat. „Magunk jószágában is mind tul az Tiszán is innét is jó hajdúk laknak, azokat is fel kellene venni." A többi katonával együtt könnyen lenne ezerkétszáz gyalog és ugyanannyi lovas, kétezer székelyt is küldhetné az ifjú Rákóczi.94 Ké89
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sőbb, már Morvaországból, hasonlóan rendelkezett: „csak az erdélyi pártról valók
közül is bőven vagyon otthon 1400, Szabolcs vármegyéből valók közül is vagyon
2000 lovas otthon, mind inkább az java, ezer lovas is által jöhet könnyen."95
Útközben érkezett hozzá egy csausz a porta tiltó parancsával. „A hét megyénél
sem kijebb, sem elébb ne lépjetek ...Az német birodalmának békét hagyjatok, mert az
hatalmas császárnak nincsen engedelme arra." 96 A Habsburg diplomáciának a döntő
pillanatban sikerült megakadályoznia, hogy a svéd és erdélyi hadak közös támadást
indítsanak Bécs ellen. Korábban I. Rákóczi György valóban csupán a hét vármegye
elfoglalására kért engedélyt Konstantinápolyból. Egyelőre titokban tartotta a porta
tilalmát, remélve, hogy ígéretekkel megfordíthatja a pasák hangulatát, s látszólag
teljes erővel folytatta a hadjáratot. Közben komolyan hozzákezdett a III. Ferdinánddal való megbékéléshez.
Nagytapolcsánytól a fejedelem hada és Duglas svéd serege együtt ment Morvába,
ahol egyesültek a Brünnt ostromló Torstensonnal. Nemsokára azonban az erdélyiek
bejelentették, hogy a porta tilalma miatt szakítaniuk kell. Miután III. Ferdinánd elfogadta Rákóczi György személyes követeléseit — biztosította, hogy haláláig megkapja
a hét vármegyét, amelyből kettő, Szatmár és Szabolcs fiára is átszáll —, megkezdődött a visszavonulás.
A hadjárattal Rákóczi György még így is jelentős sikereket ért el, többet, mint
Bethlen Gábor. A linzi béke nemcsak a fejedelem birtokait növelte, hanem Erdély
határait is, és szabad vallásgyakorlatot biztosított a mezővárosok és falvak számára.
A hajdúk helyzete biztonságosabbá vált. Már nem éltek egymástól elszakítva,
két külön államban, a szabolcsi hajdúvárosok ismét visszakerültek az erdélyi fejedelem fenntartósága alá, ahol hajdúszabadságuk és protestáns vallásuk szabadsága
is biztosítottabbnak látszott, mint a katolikus Habsburgok jogara alatt.
Miért játszottak a hajdúk jelentéktelenebb szerepet, mint Bocskai szabadságharca
idején? Más volt a hadjárat célja és a hadseregben elfoglalt helyzetük is. Akkor jobbágysorból való felemelkedésükért, a hajdúszabadság megszerzéséért fogtak fegyvert,
most részint kiváltságukból folyó kötelezettségükből, részint kiváltságaik megtartásáért.
Bocskai korában jobban érvényesülhetett a hajdúság régi harcmódja. A szabadságharc katonai történetének írója, Nagy László megállapítja, hogy „ez a portyázó,
az ellenséget állandó rajtaütésekkel fárasztó-fogyasztó harcmód természetesen csakis
a hadművészet fejlődésének adott viszonyai között és a néptömegek szüntelen aktív
támogatásával vezetett stratégiai győzelemhez."97 Akkor a hajdúk Bocskaihoz állása döntően hatott a háborúra, mert a nemesség csak az első győzelmek után csatlakozott. A lovasság zöme mindvégig hajdúkból állt.
Most Rákóczi György akaratából indult meg a hadjárat, a fejedelemség érdekében, eredetileg is távoli hadicéllal. Itt nem játszhatott főszerepet a portyázó taktika.
A hadtörténész Perjés Géza rámutat arra, hogy a hajdúk harcmódjának nyitja valahol
a reguláris és portyázó taktika különbségében rejlik A hajdúk s a határvédelmi harcok portyázó taktikájában a mozgás dominál, nem az a célja, hogy a döntést kivívja.
A reguláris taktika alkalmazása nemcsak céltalan, de kimondotta veszélyes is lenne.98
Maguk a kortársak sem látták ezt világosan. A hadjárat legtehetségesebb vezére,
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Kemény János lenézte a fegyelmezetlen hajdúkat és harcmódjukat. Rákóczi György
fejedelem azonban, bár nem volt katonai talentum, felismerte, hogy hadjáratánál nem
nélkülözhető a hajdúság, elsősorban földrajzi helyzete miatt, de katonailag sem. Seregének magvát és súlyát az udvari és fizetett hadak képezték, a hajdúkra pedig a portyázásoknál volt szüksége, hogy állandóan nyugtalanítsák, fogyasszák a nehezebben
mozgó német zsoldossereg zárt négyszögeit.
A fejedelem különbséget tett hajdú és hajdú között. „Magunk jószágában is
mind túl az Tiszán és innét is jó hajdúk laknak." Legvitézebbül a pocsaji és téglási,
sajáttelepítésű magánföldesúri hajdúi harcoltak. A többi bihari hajdút is megdicsérte
előléptetéssel, birtokadományozással jutalmazta Rákóczi György, hogyha rászolgált." Seregük vezérét, Ibrányi Mihályt mentegette, midőn helytelenül járt el. Legkevésbé a szabolcsi hajdúkkal volt megelégedve, mert gyakran fegyelmezetlenül fosztogattak s nem kímélték a föld népét.
A hajdúság katonai jelentősége Bocskai szabadságharcához képest csökkent
ugyan, de még továbbra is fennállt. Az erdélyi fejedelmeknek szükségük volt olcsó,
könnyen hadba hívható, gyorsan mozgó lovasságra. A hajdúkat török és német ellen
egyaránt harcba lehetett vinni. A török hódoltság és Erdély önállóságának megszűnéséig a hajdúság katonai, határvédő szerepe megmaradt, biztosítva társadalmi különállásukat. A jobbágyok tömegére ezután is hatalmas vonzóerőt gyakorolt a hajdúszabadság, a hajdúk szabad paraszti státusa. Igyekeztek bejutni a szabolcsi és bihari
hajdúvárosokba egyaránt, mint ezt a nemeseknek jobbágyaikat visszakövetelő folytonosan ismétlődő országgyűlési végzései bizonyítják.100
LA PARTICIPATION DES HAÍDOUKS
A LA CAMPAGNE DE GYÖRGY RÁKÓCZI I er
(1644—1645)
(RÉSUMÉ)
Les hai'douks vivant dans le comitat de Szabolcs étaient soumis, depuis 1630, ä Pautorité du
roi de Hongrie, tandis que ceux qui habitaient dans le comitat de Bihar étaient places sous celle du
prince de Transylvanie. De ces derniers, le privilege des vingt bourgades ha'idoukes était garanti par
une decision de la diete de Transylvanie, et leur general en chef était le capitaine supreme de Várad.
Les haídouks des seigneurs terriens privés de la maison de Rákóczi vivaient ä Téglás, Pocsaj et
Csalános. En retour de leur privilege haidouk ils étaient tenus de prendre part en personne aux
campagnes.
En 1644—1645 les haidouks des seigneurs terriens privés participérent ä la Campagne de György
Rákóczi I er dans l'armée du prince; le commandant de ceux du comitat de Bihar était Mihály Ibrányi,
vice-capitaine de Várad; et ceux du comitat de Szabolcs se battirent partié dans l'armée de Serédy et
partié parmi les „troupes soldées". 3000—3500 haidouks combattirent dans la premiere année de la
guerre, et 1500—2000 dans la seconde. En tant que chevau-légers, ils rendirent des services importants
surtout dans la reconnaisance et au cours des premiers accrochages. Ils n'étaient cependant pas
faits pout l'exécution precise de manoeuvres compliquées. Les haídouks des seigneurs terriens privés
s'avérérent les plus sűrs, tandis que les plus indisciplines furent ceux du comitat de Szabolcs, qui a
cause du rudimentaire service des subsistances pillaient souvent les serfs.
Le traité de Linz, qui mit fin ä la guerre, assura ä la Transylvanie, mérne apres la mórt de György
99
Kis Márton körösszegi hajdúkapitánynak és három fiának, „hű szolgálatait" figyelembe
véve, melyet ők Szalontánál, „illetve legutolsó kétéves hadjáratunkban... a legteljesebb hűséggel,
serény igyekezettel és katonai erényeik dicséretes bizonyításával tanúsítottak", ezért hat birtokot, ill.
pusztát adományoz nekik a fejedelem. 1647. márc. 28. Hajdúszabadságlevelek. 169—170.1.
100
1648. márc. 16—ápr. 28-i erdélyi országgyűlés 3. §: „Noha ... elegendő articulusok extálnak az nemesség jobbágyinak, [akik] hajdúvárosokban szöktenek, reductiója felől," új végzést hoznak. EOGyE. 10. k. 477—478. 1.
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Rákóczi I er , les comitats de Szatmár et de Szabolcs. Ainsi les haidouks vécurent désormais dans un
seul État. Sous l'autorité du prince de Transylvanie aussi leur privilege haidouk et le libre exercice de
leur eulte Protestant paraissaient mieux garantis que sous le sceptre des Habsbourg catholiques.
Auparavant, ä Pépoque de la guerre d'affranchissemenl de Bocskai, les haidouks avaient joué
un róle militaire appreciable; dans la Campagne de György Rákóczi I er ils ne constituaient plus
qu'une partié, et des moins signifiantes, de l'armée. Cependant les haidouks conserverent jusqu'ä
la fin de la domination turque et de l'indépendance de la Transylvanie leur róle militaire et leur importance dans la defense frontaliere — on pouvait les lancer indifféremment contre les Turcs et
contre les Allemands —•, et се fut се qui assura leur autonomie sociale. Merne ensuite le privilege
haidouk continua ä exercer une puissante attraction sur les masses des serfs, que s'évertuaient a se
faire admettre au nombre des habitants des villes haiidoukes des comitats de Szabolcs et de Bihar.
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A VICTORINUS-CORVINA 1 MADÁR
ÁBRÁZOLÁSAINAK INTELLEKTUÁLIS HÁTTERE
AZ ILLUMINÁCIÓ TOPOS ÉS SITUS VIZSGÁLATA
1. KÖZLEMÉNY
KALMÁR LAJOS

Vitéz János váradi udvara — püspöksége idején (1445—1465) — Mátyás királyt
megelőzve „már a humanizmus jegyében ... a szellemi élet középpontja",2 „valóságos
kis akadémia volt." 3 így könyvtára is „a Corvina előtt az első nagy magyar könyvtár," 4 amelyről Vespasiano da Bisticci, az Európa-szerte híres firenzei humanista
könyvkereskedő a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott: „a tudomány minden ága
képviselve volt... Kevés latin könyv hibázott könyvtárában." 5 Gyűjteményét nemcsak gyakori külföldi vásárlásaival gyarapította, hanem váradi udvarának műhelyében is „több másoló és miniátor dolgozott."6 Ebben a műhelyben készülhetett7 1460
körül a Marius Victorinus: Commentarium in Ciceronis librum De inventione művét
tartalmazó kódex, amelynek emendálását 1462 szeptemberében fejezte be Vitéz
1

OSzK., Clmae., 370. (303X204 mm.) Pergamen, II+ 94+ 11 fol.
Köszönetet mondok dr. Windisch Évának és dr. Vizkelety Andrásnak az OSzK. Kézirattára
vezetőjének és helyettesének a készséges támogatásért, hogy lehetővé tették számomra a kódex
részletes tanulmányozását és fényképezését.
A kódexre vonatkozó alapvető művek: Bartoniek Emma: Codices manu Scripti Latini. Vol. I.
Codices Latini medii aevi. (Továbbiakban: Bartoniek: Cod. lat.) Bp. 1940. Berkovits Ilona: Magyar
kódexek a XI—XVI. században. Bp. 1965. (Továbbiakban: Berkovits: Magy. Kód.) Berkovits Hona:
A Magyarországi Corvinák. Bp. 1962. (Továbbiakban: Berkovits: Magy. Corv.) Bibliotheca Corvina.
Mátyás király budai könyvtára. írták: Fraknói, Fógel, Gulyás, Hoffmann. Bp. 1927. (Továbbiakban:
Bibi. Corv.) Csapodi Csaba—Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Corviniana. Bp. 1967. (Továbbiakban: Csapodi: Bibi. Corviniana.) Fraknói Vilmos: Vitéz János által emendált Corvin-Codex.
= Magyar Könyvszemle 1886. (Továbbiakban: Fraknói: Corvin-Cod.) Fraknói Vilmos: Vitéz János
esztergomi érsek élete. Bp. 1879. (Továbbiakban: Fraknói: Vitéz élete.) Hoffmann Edith: Régi
magyar bibliofilek. Bp. 1929. (Továbbiakban: Hoffmann: Régi bibi.) Hoffmann Edith: Mátyás
király könyvtára. = Mátyás Emlékkönyv II. köt. (Továbbiakban: Hoffmann: Mátyás könyvt.)
Kardos Tibor: Mátyás király és a humanizmus. = Mátyás Emlékkönyv II. köt. (Továbbiakban:
Kardos: Mátyás és humanizmus.) Fitz József: Mátyás király a könyvbarát. — Mátyás Emlékkönyv
II. köt. (Továbbiakban: Fitz; Mátyás a könyvbarát.)
A tanulmányban a fordító megnevezése nélkül idézett szövegek — a bibliai idézetek kivételével — a szerző fordításai.
2
Berkovits: Magy. Corv. 10.1.
3
Hoffmann: Régi bibi. 57.1.
4
Berkovits: Magy Corv. 10.1.
5
Vite di uomini illustri del sec. XV. Firenze, 1859. 217. 1. Közli: Fraknói: Vitéz élete. 162. 1.
6
Berkovits: Magy. Corv. 11.1.
7
Az 1. számú jegyzetben felsorolt szakirodalom szerzőinek egyrésze a kódexet a váradi műhely
munkájának véli: Berkovits: Magy. Corv. 17. és 118.1., Csapodi: Bibi. Corviniana 40. 1., Fraknói:
Corvin Cod. 3. 1.; a kutatók másik csoportja tágabb értelmezésben „Magyarországon készült"
kódexként említi: Bibi. Corv. 37. I., Hoffmann: Régi bibi. 61. 1., Bartoniek: Cod. lat. 324. I., Fitz:
Mátyás a könyvbarát 220.1. Abban azonban valamennyi forrás szerzője megegyezik, hogy e kódex
Vitéz János számára készült. Éppen ezért nem tartjuk valószínűnek, hogy e korai, még a „nagyjelentőségű [budai] könyvfestő műhely ... fennállása előtti" években (Hoffmann: Régi bibi. 68. 1.) a
váradi kultúrcentrutn az országon belül más műhelyből rendelte volna meg Victorinus művét.
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János. Bejegyzése tanúskodik erről „az ő jól ismert szép kézvonásával és el nem halványult carmin-vörös tintájával"8 a kódex utolsó írott fólióján (94v): „Deo gratias.
Emendaui quantum fieripotuit etfiniui Cibinü 27. Septembris 1462. Jo [annes.]" A kódex
javításával tehát Szebenben készült el. Mátyás király ugyanis 1462 szeptemberében
a Havasalföldre vonul, hogy elfogja a kegyetlen Vlád vajdát és helyébe Radult emelje
a vajdaság élére. „Természetesnek tűnik föl, hogy a^ váradi püspök, ki a kancellár
tisztét viselte ..., uralkodójának oldala mellett volt. És az utazás fáradalmai, sokféle
hivatalos foglalatosságai közepett nem szünetelt tudományos munkálkodásában." 9
Később a kódex Budára került, valószínűleg Yitéz János halála után. „A díszes
corvina-kötés tanúsága szerint"10 a már híressé vált Corvina könyvtárban „Mátyás
király kezei közé jutott, ki azt új kötéssel látta el." 11 Mivel a kódex megőrizte12 barnás-vörös, Mátyás címeres aranymetszésű bőrkötését, ezért illeti a szakirodalom
— noha Vitéz János „legkorábbi könyvei közül való"13 — Victorinus-coro/ий elnevezéssel.
A mű, amely Cicero ifjúkori retorikai értekezéséhez (De inventione) írt magyarázat, Marius Victorinusnak, az afrikai születésű neoplatonikus filozófusnak egyik
leghíresebb és legközismertebb munkája. Növelte értékét, hogy a szerző maga is aktív
szónok volt, sőt az ékesszólás tanára a késő-császárkori Rómában (i. sz. 300 körül). 14
Elmésségével, csillogó stílusával méltó tehát nagy elődjéhez, a szónoklás utolérhetetlen mesteréhez. A XV. századi humanisták egyöntetűen, miként Cicero műveit, „úgy
commentatorjának dolgozatát is nagyrabecsülték, és gondosan tanulmányozták.
A Victorinus-féle commentár, aprólékos magyarázataival és számtalan szabályával
a tanulságok bő forrását nyitotta meg azok előtt, kik az ókor nagy íróinak szolgai
utánzását tűzték ki föladatul..." 15 Munkájáról — lévén retorikai kézikönyv — a XV.
században számos új másolat készült a koraközépkori — ugyancsak szépszámmal
található — kéziratok alapján.
A Vitéz János számára készített másolat — e Victorinus-corvina — sajnos selejt.
Az ismeretlen scriptornak16 a textusban ejtett temérdek hibáját alig győzte Vitéz
fólióról-fólióra „carmin-vörös tintájával" kijavítgatni. Már Fraknói Vilmos, a kódex
első kutatója megállapította, hogy a másoló „nem bírt megküzdeni az előtte fekvő'
8
9

Fraknói: Corvin Cod. 5.1.
Fraknói: Corvin Cod. 5.1.
Berkovits: Magy. Corv. 17.1.
Fraknói: Corvin Cod. 2. 1. Lásd még: Berkovits: Magy. Kód. 54. 1.
A kódex történetére vonatkozóan lásd: Fraknói: Corvin Cod. 6—7. 1. és a név nélkül megjelent két közleményt: MKSz 13. 1905. 376.1. és MKSz. 14. 1906. 73. 1. és 283.1.
13
Berkovits: Magy. Corv. 17.1.
14
Marius Victorinus élete és műveire vonatkozó összefoglalás (klasszikus kiadások bibliográfiájával): The New International Encyclopaedia New York, 1904. XX. vol. 123.1.
15
Fraknói: Corvin Cod. 4.1.
16
Fraknói úgy véli (Corvin Cod. 2.1.), hogy a scriptor azonos a Leo pápa beszédeit tartalmazó
kódex (Szent Antal község, ferencrendi könyvtára) másolójával. Hoffmann Edith Fraknóira hivatkozva elfogadja és bővebben ismerteti ezt a véleményt, amely szerint a Leo pápa kódex scriptora —
egyúttal Vitéz több kódexének is másolója — „egy polánkai származású, Bereczk (Briccius de
Polanka) nevű lelkész ... ami azt bizonyítja, hogy Vitéz udvarában már ekkor képzett magyar
másolók voltak." (Hoffmann: Régi bibi. 60. 1.) Ez a megállapítás azonban sehogyan sem illik a
Victorinus-corvina tudatlan és „hanyag" scriptorára, melyet éppen Fraknói bizonygat elsőnek.
Hoffmann Edith ugyanakkor hozzáfűzi még (87. jegyzet), hogy a Leo pápa kódexet „nem ismerem
s így ehhez nem tudok hozzászólni". Csapodi: Bibi. Corviniana (40.1.) ismeretlennek jelzi a scriptort.
Az 1. sz. jegyzetben felsorolt többi szakmunka e kódexszel kapcsolatban külön nem tér ki e problémára. A magunk részéről, összehasonlítva a Victorinus-corvina írását a Leonis Papae IX. Oralionesnek az OSzK-ban őrzött (Facs. Ms. I. 76.) egy facsimile fóHójával (100v), arról győzött meg, hogy az
azonos írástípuson belül (humanista antiqua rotunda) az írás általános karaktere, majd részleteiben
maguk a rövidítések, nagybetűk: semmiképpen nem vallanak a két scriptor azonosságára.
10
11
13
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Ükézirat olvasásának nehézségeivel. Föltűnően hanyag és hibás másolatot nyújtott."17
Bár nincs tudomásunk arról, honnan kért és milyen minőségű példány alapján készült
a másolat — a scriptor munkája nyomán azonban az kétségtelenül megállapítható,
hogy ennél mindenképpen jobb, teljesebb szövegű lehetett. A másoló ugyanis görögül
mitsem tudván, gyakran félsorokat hagyott ki: a kölcsönkért példány textusában meglevő görög idézeteket.18 Ezt a hiányt Vitéz sem tudta pótolni, mivel utazása közben
nem volt kéznél a másik kódex. Erre utal „megjegyzése, hogy quantum fieri potuit
[ahogy lehetséges volt] végezte a javítást."19 Ilymódon csak a latin szöveget korrigálta,
azt is értelem szerint.20 A textus hiányosságait tetézi még, hogy a scriptor e „másolatot csonkán, befejezetlenül hagyta,"21 hiányzik ugyanis a mű három utolsó fejezete.
Érthetetlen azonban, hogy a Victorinus-corvina egyetlen22 valóban ékességéről:
címlapjának illuminációjáról a szakirodalom mindezídeig alig néhány mondattal
emlékezett meg. Ez azért oly feltűnő, mert már Fraknói észrevette, hogy „itt a miniator a ... conventionalis formáktól függetlenül, szabadabban mozgott." Mivel azonban
•ebből a további következtetést nem szűrte le, véleménye így — amely egyúttal a címlap
illuminációjáról az első reflexió — mindössze ennyi: „Miniature díszítmény csak az
első lapon látható: élénk színekkel festett ékes virágfüzér, melyen tarka madarak pihennek és méhek [így!] röpködnek." 23 A fólióról a következő említést — csak jó félszázaddal később! — Berkovitsnál találjuk: „A kódex szép színes címlapja a magyarországi gótikus miniatúraművészet kedvelt modorában készült, gótikus levelekkel és
színes tarka madárkákkal gazdag díszítése hazai gótikus könyvfestészetünk jellegzetes alkotása."24 Néhány évvel később ehhez hozzáfűzi még, hogy „e Victorinus-corvina díszítése ... gótikus formaérzékkel készült..., de a gótikus indák között már felismerhető a reneszánsz szemléletét tükröző realisztikus növényi és állati motívumok
jelentkezése: a színes, nyíló virágok között valószerű madárkák." 25 A legelső és e két
utóbbi írás közötti időből Hoffmann Edit tanulmányából idézhetjük még a kódex
illusztrálására vonatkozó „nagyon csinosan díszített" futó megjegyzést.26
A szakirodalom — mint láttuk — a kódex miniatúráit csupán szokásos díszítőelemnek tekinti. Vizsgálataink során ezzel a felfogással ellentétben: a Victorinus-corvina címlapját (fol. 1R) ékesítő illuminációt a textussal szorosan összefüggő szimbolikus kompozíciónak tekintjük. Ezért mindenekelőtt röviden összefoglalva precízen
meghatározzuk e fólión a kompozíció elemeit alkotó miniatúrákat. (1. kép) A fólió
alsó szegélyén természethű ábrázolásban tarka tengelice, mellette kékcinke, majd
harmadik társként bordó mellényű süvöltő madár jelenik meg. Magasan fölöttük
tisztazöld Sándor-papagály áll. A madárcsoport előterét két élethű virág díszíti: egy
szál halvány-piros bársonyrózsa és párjaként lilába hajló nagy haranglábvirág.27 E mi17
18

Fraknói: Corvin Cod. 4. 1.
Csak néhány legjellemzőbb példa arra,v hogy
a hosszabb idézetek kihagyása miatt egy-egy
fólión sokszor több félsor is üresen maradt: 50 . 51 R , 53R, 54R, 5T, 70R, 83v fol.
19
Fraknói: Corvin Cod. 5.1.
•
20
Számos esetben egészen nyilvánvaló, hogy a scriptor a latin szöveget sem értette jól, és így a
„helytelenül olvasott szók"
(Fraknói: Corvin Cod. 4. I.) leírása alkotja a hibák zömét. Erre egyik
legjellemzőbb példa a 9R fólión a submovere ige. A scriptor (az abbreviatio feloldásával közöljük!)
submo vére formában rögzítette, amelyet Vitéz piros vonallal kötött össze.
21
Fraknói: Corvin Cod. 4. 1.
22
A kódexben csak a címlap 1R fol. illuminált. A Victorinus mű II. részének kezdetét 68 v fol.
csupán egy iniciálé díszíti.
23
Fraknói: Corvin Cod. 3.1.
24
Berkovits: Magy. Corv. 17. 1.
26
Berkovits: Magy. Kód. 54. 1.
26
Hoffmann: Régi bibi. 61. 1. .
27
A tengelice (Carduelis carduelis), a kékcinke (Parus caeruleus), a süvöltő (Pyrrhula pyrrhula),
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niatúrákat a fólió baloldali szegélyén lefutó gótikus levelű indafonat kapcsolja öszsze. A fólió csúcsán a textust kezdő O-iniciálé: két egymással szembe-görbített madárcsőrű sárkányból kerekedik.
Tanulmányunk ezen első részében a kompozíció mélyértelmű jelképrendszerének megfejtésével kiindulási pontot, fogódzót keresünk, hogy segítségével az ismeretlen — minden bizonnyal magyar 2 8 — miniátor művének koncepcióját körvonalazhassuk. Az ebből leszűrt tanulságok támogatásával ugyanis — tanulmányunk második
részében — közelebb férkőzhetünk a váradi „rendíthetetlen humanizmus" 29 intellektuális hátteréhez. Ilymódon kapcsolhatjuk össze Vitéz János „humanizmusba merült"ZU
karakterét „a történelem filozofikus karakteréivel.? 1
STATIKUS ASPEKTUSBÓL ADÓDÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK
(A topos hangsúlyossága)
„LOCI POSITIO"32
1. A lapszéli miniatúrák elhelyezésének módszerét (method of placing) történeti
alapon kutatva Weitzmann professzor számos példán igazolja, hogy a miniátor, noha
ikonográfiái szempontból csakis a szokásos, sőt a „plágium terhét" (charge of plagiarism) jelentő „modelleket" kölcsönzi, legfőbb törekvése azonban ezeket kellőképpen „kiaknázni." 3 3 Ezalatt egységesítésüket érti, megjelenésük bizonyos sorrendjének
és a Sándor-papagáj (Psittacula krameri) pontos meghatározását Mödlinger Pálnak, a Fővárosi
Állat- és Növénykert Madár-osztály vezetőjének köszönöm. A bársonyrózsa (Rosa gallica) az
egyik legősibb kerti rózsa. Piros bársonyos szirmairól nevezték Magyarországon bársonyrózsának.
Történetére vonatkozóan lásd: Rapaics Raymund: A magyarság virágai. A virágkultusz története.
Bp. 1932. 62—64. 1. A haranglábvirág (Aquilegia vulgaris), amely „a közép-európai flóra növényei
közül valószínűleg legelsőnek jutott be a lovagkertbe..., nagy szerepet játszik a középkori kódexek
miniatűrjeinek virágmotívumai között." Rapaics: i. m. 107—108.1.
28
Fraknói csupán azt feltételezi, hogy a kódex „Váradon íratott és díszíttetett". (Corvin Cod.
3. 1.) A Vitéz-Könyvtár modern kutatójának Csapodiné Gárdonyi Klárának véleménye szerint
— szíves szóbeli közléséért ezúton is köszönetet mondok — a miniátor német művész lehet és a
Gutenberg Biblia festőjének stílusával azonos iskola követője. Összehasonlítottuk ezért Victorinuscorvinánk madár ábrázolásait a Gutenberg Biblia (facsimile kiad. Gutenberg Bibel, Leipzig, 1913.)
madár miniatúráival. Könnyítésül szolgált, hogy rátaláltunk faj szerint is azonos madarainkra, sőt
virágainkra is. Véleményünk szerint lényeges eltérést mutat stilizált jellegű megformálásuk, lágyabb,
más tónusú színezésük. Természetesen topikus egységükről szó sincs; elszórtan, többször ismétlődve
szerepelnek. Hivatkozásul néhány jellemző példát idézünk:
Sándor-papagáj, rózsa:
Gutenberg-Biblia: Incipit liber numeri és Ps. David: Dixit Dominus...
tengelice:
Gutenberg-Biblia: Incipit liber Ruth
süvöltő:
Gutenberg-Biblia: Incipit liber regum tertius
haranglábvirág:
Gutenberg-Biblia: Incipit liber paralípomenon I.
Mivel a miniátor személyét, stílusát mindezideig sem korabeli külföldi művésszel, sem külföldi
iskolával nem sikerült azonosítani, a kompozíció szelleme azonban — melynek bizonysága későbbi
fejtegetéseink alapján bontakozik csak ki — magyar (talán éppen erdélyi) származása mellett bizonyít,
ezért véleményünket továbbra is fenntartjuk.
29
Kardos: Mátyás és humanizmus 34.1.
30
A magyar irodalom története, Szerk.: Beöthy Zsolt. 2. kiad. Bp. 1899. 1. köt. 100.1.
31
Raymond Klibansky: The Philosophie Character of History. (R. Klibansky and H. J. Paton
ed.: Philosophy and History. New York, London, 1963.) 323.1.
32
„xonoQeala. est loci positio, cum describitur locus, qui non est, sed fingitur." Schemata
dianoeas quae ad rhetores pertinent. (Halm: Rhetores Latini minores ..., Lipsiae, 1863. 71.) Magyarázatával, példával közli: Heinrich Lausberg: Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. Bd. I — II, München, 1960. [Továbbiakban: Lausberg: Handb.
der Lit. Rhet.] 1. Bd. 407.1.
33
Kurt Weitzmann: Illustrations in Roll and Codex. A Study of the Origin and Method of
Text Illustration. Princeton, 1947. 143.1.

175

kialakításával. A kialakított sorrend ilymódon összefüggéseket jelöl az egységesítés
alapjaként. Ezért e Weitzmann terminológiája szerinti „marginal method": vagyis
a miniatúrák „sorrendjének" kellő felépítése adja meg a fólió „homogén karakterét." 31
Következésképpen: a fólió homogeneitásán túl a miniatúrák „sorrendjének" felépítésétől függően ilymódon válhat sablon modellekből kiemelkedően egyéni kompozíció
is. A fólión tehát föltárva, majd nyomon követve a kialakított „sorrendet": a kompozíció konstrukcióját kapjuk. így Weitzmann történeti módszerének eredményét
fóliónkon a „lapszél-illusztráció" (marginal illustration) topos-kutatásának kiindulási
pontjaként tekintjük.
Topos-fogalom alatt — vizsgálataink során — „hely" értendő, mégpedig abban
az értelemben, hogy a miniatúrának a fólión megfelelő összefüggés keretében elfoglalt „helye": valójában az alapul szolgáló — koncepciót megvilágító — gondolkodási
formát tükrözi, körvonalazza. A topikus összefüggésekből — mintegy eredményként—
topos-qualitas adódik.35
2. Fóliónkon a miniatúrák „sorrendjét" (kutatásunk ezen első, feltáró szakaszában) geometriai vonatkozásban — statikus aspektusból szemlélve — értelmezzük.
Lévén a kezdeti feladat: az összefüggéseket megállapító „sorrend" kijelölése. (Az összefüggések „sorrendjének" relációiban rejlő potencia kibontása már dinamikus aspektust kíván.) A megfelelő „sorrend" követését ugyanis megkönnyíti a miniatúrák
geometrikus elrendezése. Az így nyert geometriai idomok (háromszögek, körök) az
összefüggések külső, vagyis az idomot követő sorrendjét jelölik, miközben a fellépő
arányosságok az összefüggések belső sorrendjét tükrözik. E kis egységek tehát formai
és tartalmi egységbe forrottak. Ezért e geometriai idomok által kijelölt, ill. kialakított
egységek a feltételeknek megfelelő „kis topikus egységek, melyeknek variációi az
egésznek tartalmát és formáját megszabják."36
3. A „modellek" kiválasztását illetően miniátorunk sem tért el a korabeli általános szokástól. Madarai és virágai a későközépkor illuminált fólióin és táblaképein
Európa-szerte a leggyakoribb szereplők. (2. kép.) Ám itteni megjelenésük mégis feltűnést keltő. Közelebbről: e retorikai műhöz való kiválasztásuk hat ebben a kombinációban — mint látni fogjuk — meglepőnek. Eszerint tehát „sorrendjük" felépítésének
módján túl, alapvetőbb szempont dominál. E „modell-sorrend" elemzésekor ugyanis
feltétlen figyelembe kell vennünk, hogy e „modellek" éppen topos-váltás fázisában
vannak, azaz gondolkodási forma-váltást jeleznek. Az újdonság hatását tehát a „modellek" új (jelöljük még csak így!) toposa kelti, természetesen — mint a következőkben
34

Weitzmann: i.m. 118.1.
Nem feladatunk itt (a tanulmány kerete sem engedné), hogy a topos-fogalom szerteágazó
értelmezését áttekintsük. Csupán hivatkozni kívánunk a topos-kutatás néhány kiemelkedő olyan
művelőjére, akinek — bár nem a miniatúra művészettel kapcsolatos — elvi értelmezése közel áll
hozzánk. Walter Veit (Studien zur Geschichte des Topos der Goldenen Zeit von der Antike bis
zum XVIII. Jh., Köln, 1961.) topos fogalmon e retorikai argumentum mögött, sőt túl azon gondolkodási formát (Denkform) ért. Manfred Beller, aki tanulmányában (Von der Stoffgeschichte zur
Thematologie, = Arcadia 5, 1970.) a különböző véleményeket elemezve, a topos és a gondolkodási
forma szoros, sőt egymást feltételező kapcsolatát hangoztatja. „Wenn hinter den Bildern keine Denkform greifbar wird, ist kaum mit einem Topos und seiner Konstanz in der Tradition zu rechnen ..."
(30.1.) Bodo Gatz művében (Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen, Hildesheim,
1967.) a topos fogalmat „Motivbegriff" helyettesíti. A motívumok azonban topikus egységeket képeznek (természetesen tartalmi és formai kapcsolat esetén), amelyek nagyobb összefüggés keretében
gondolkodási formán nyugszanak.
36
„Wenn wir diese Motive (vielleicht könnte man hierfür statt Motiv auch Bild sagen) als
zugleich inhaltlich bezogen und formal gebunden bezeichnen, so haben wir damit die kleineren topischen Einheiten vor uns, deren Variationen den jeweiligen Gehalt und die Form des Ganzen bestimmen." Beller: i. m. 30. 1.
35
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igazolódik — elmés felépítésű „sorrendjük" egysége által, amely már e retorikai mű
koncepcióját hivatott tükrözni. E sablonos „modellekhez" ugyanis századokon át
transzcendens topos tartozott. Természetes, hogy gyakori szereplésük alkalmával
transzcendens toposuk is a „plágium terhét" viselte már, ugyanazon gondolkodási
forma tükröződéseképpen. Végső soron tehát a mindenkori gondolkodási forma hordozza a „plágium terhét." Következésképpen: a kölcsönhatás forrásait konkrét műveken megjelölni csupán az elemek, ill. modell-átvétel alapján ítélve: labilis kísérlet.
A „sablon modellek" alkalmazása ugyanis az azonos jelrendszer használatáról tanús-

2. A két virágra épített madár-együttes
kodik, lévén a jelrendszer a mindenkori „sablonos" gondolkodási mód kifejező formája. Az egyéni invenció ezen belül: a jelrendszer sajátos felépítésében — az eddigi
terminológia szerint a „sorrend" kialakításának módjában — nyilvánul meg. Konkrét
átvétel éppen ezért csak azonos vagy nagyon is hasonló topos-felépítés — „sorrend"
kialakítás — esetén állítható. Csak ez jelent valóban a műre vonatkozóan plágiumot,
mivelhogy ilyenkor a sajátos koncepció átvételét mutatja. Ezért nem lehet szó a névtelen magyar miniátor kompozícióját illetően plagizálásról; nagyonis távol áll a sablonos megoldástól. Ennek figyelembe vétele, ill. figyelmen kívül hagyása eredményezi
a fólióról vallott két homlokegyenest ellentétes véleményt. Nevezetesen: topos vizsgálat nélkül ezért tűnt a fólión mindezideig csupán jelentés nélküli dekoráció-átvételnek e „sablon-modellek" alkalmazása. Éles ellentétben ezzel: topos kutatásunk aspektusából a fólió „homogén karakterén" túl, ugyanazon „sablon modellek" (lévén toposváltás fázisa) feltűnést keltenek, sőt együttesük — a sajátos felépítés által — az újdonság erejével ható egyéni kompozícióról tanúskodik.
12 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VI
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4. Topos-váltás fázisában a gondolkodási formaváltás eredményeként evidens
a modellek jelentésének módosulása, ill. változása. Emellett azonban a modell új
toposán még erősen átüt a tradicionális erejű előző is. E törvényszerű következménykomplexum jelentősen nehezíti az összefüggő modell-hálózat összhatásának megértését, ill. kifejtését. A teóriák váltakozása által előidézett jelentés-változásokkal foglalkozó Mac Cormac professzor primer akadályként említi a filozófiai irodalomban
jól ismert alábbi paradoxont. „Az új teóriát — fóliónk esetében az új gondolkodási
forma koncepcióját —• lehetetlen megérteni új kapcsolatai miatt, amelyben összefüggéstelennek tűnhetnek az előző teóriákba illő jelentések. E kapcsolatok jelentése a
teórián belül az összefüggéseken nyugszik, ám egyetlen elemet soha nem érthetünk
meg, míg a teóriát alkotó elemek kapcsolatának jelentését meg nem értjük, ez pedig
lehetetlen a teória megértése nélkül. Az új teóriák ezért tűnhetnek érthetetlennek."37
E paradox-akadály elhárítása érdekében szükségesnek tartjuk elöljáróban az „előző
teóriába illő" miniatúrák transzcendens toposát — mivel ebben a fázisban még ez
a hagyományos — röviden vázolni. A kétfajta topos összehasonlításából adódó
különbség érzékeltetésével kívánjuk ugyanis kialakítani az „érthetetlennek tűnő új
összefüggések" elemzéséhez szükséges szélesebb alapot.
Fóliónk „modell-sorrendje" —jelképük értelme szerint — a tengelice, a kékcinke
és a süvöltő „topikus egységével" indul. Ezért elsőnek a három énekesmadár transzcendens toposát körvonalazzuk, mellőzve természetesen a topos-meghatározásukhoz
vezető összefüggések bővebb kifejtését. A hangsúlyt: toposuk alapján leszűrt szimbolikus/е/еи/ашТ: ismertetésére helyezzük, mivel fóliónkon elsősorban ez képezi majd
a hagyományos „átütő erőt." A modell ugyanis új toposán az előbbi toposhoz fűződő
— bár fokozatosan halványuló —-jelentéssel szerepel mindaddig, míg asszimilálódása
által az új gondolkodási formának megfelelően is tipikussá nem válik.
„PER TRIGONUM TRIGONIS DEI NATURA INDICATUR"38

1. Mindhárom énekesmadárnak faj szerint differenciált jelentését a középkor
alkotta. Az ókorban ugyanis még különbségtevés nélkül, csak mint „aprószárnyasok"
szimbolizálták általában az emberi lelket.39 Mindhárman tehát transzcendens toposszal „születtek". Mivel megjelenésük a középkori ember számára „abban az értelemben szimbólum, hogy isteni jelzést közvetítsen, hogy az Evangéliumnak elmélyült,
erősen összpontosított átélésére irányítson. Az állat itt nemcsak hasonlat, hanem kifejezetten az istenség közvetítője és megbízottja."40 „Kérdezd meg csak ... az égi raa37
„The first paradox is that if meaning variance is taken literally to be true, then it would be
impossible to understand a new theory since the new terms in it would be unrelated to the meanings
they had in previous theories. The meanings of these terms rested upon their context in the theory
but one could never understand the theory without first knowing the meaning of the constituents
terms and this is impossible without understanding the theory. New theories, therefore, would be
unintelligible." Earl R. Mac Cormac: Meaning Variance and Metaphor, = The British Journal for
the Philosophy of Science. 22, 1971. 145. 1.
38
„per trigonum trigonis Dei natura indicatur: per tres catenas triangulorum, tres mundi,
Intellectualis, Sidereus, et Elementáris." (A háromszög az Isten természetét jelenti: a háromszögek
három szára a világegyetem hármassága, az Értelmi, a Mennyei és az Elemi.) Kircher: Oedipus
Aegyptiacus II, 510. (Közli: W. Deonna: La Niké de Paeonios de Mendé et le triangle sacré des monumentsfigures.Bruxelles, 1968. 103. 1.)
39
„Smáfáglar var sedan antiken välkända Sinnbilder för människosjälen. Symbolen upptogs av
den kristna konsten ock fick ... betydande frekvens." Ingvar Bergström: Den symboliska nejlikan i
senmedeltidens och renässansens konst. Malmö, 1958. 43. 1.
40
„Das Tier war ihnen Symbol in dem Sinne, dass es einen besondern göttlichen Wink gab —
dass es zu einer vertieften, stärker gespannten Aneignung des Evangeliums hinlenkte. Das Tier war
hier nicht nur Gleichnis, sondern gradezu Vermittler und Beauftragter der Gottheit ..." Wolfram
von den Steinen: Altchristlich-Mittelalterliche Tiersymbolik. = Symbolon 4, 1964. 228. 1.
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darákat és megjelentik neked." (Job 12,7) Szent Ágoston a leghatározottabban vallja,
hogy a. jelképes beszéd sokkalta jobban megindítja, izgalomba hozza a lelket, mint a
„csupasz kifejezés"; az ember ugyanis valójában „a kép hathatós erejű célzásai által"
appercipiálja a dolgokat. 41 Éppen ezért „a középkor világa nem egyértelmű fogalmakban gondolkodott, hanem sokjelentésű szimbólumain keresztül élte át valóságát."42
E középkori szimbólum-rendszerben elhelyezkedő három énekesmadár transzcendens
toposának szemléltetésére — jellemző alap-dokumentumként — a Paradicsomkert
mesterének „miniatúra-szeruen festett" közismert táblaképét: a Paradicsomkertecskét
választottuk.43 Ez a mű ugyanis a madarak (13 madárfaj!44) transzcendens vonatkozású szerepének egyik legjellemzőbb összefoglalása.
a) A nagyváradi műhely miniátorának modell-kombinációjában legfeltűnőbb
a tengelice szerepeltetése. Mivel megjelenése feltételezi a mennyei palástban trónoló
Madonnát Gyermekével. Erre vonatkozóan bizonyító erejű statisztikával szolgál
Friedmannak e madár szimbolikus jelentéséről szóló terjedelmes munkája. Az európai festészet (javarészt későközépkori) kiemelkedő anyagából válogatva 486 tengelicés
kép közül több mint 450 képen csak Mária és a Kisded társaságában látható. Az
együttest olykor angyalok, szentek, donátorok egészítik ki. (A fennmaradó többi kép
elemzésétől — hiányos voltuk miatt •— eltekint a szerző; hozzáfűzi azonban, hogy
többségükben ezek is az előbbiekhez hasonló kompozíció körvonalait sejtetik.)45
Friedmann vizsgálatai alapján leszűrhető tehát, hogy a tengelicéhez még e transzcendens toposon belül is egy sajátosan megszabott szűk-körű topos tartozott. Mert különös kegyeltje az égieknek,46 hiszen az Űr a legenda szerint őt valóban „kedvtelésből"
alkotta." 47 Híres középkori természetrajzában még Konrad von Megenberg is csodaként említi énekét: mivel a tüskés bogáncsok között is oly „titokzatos" étekre talál,
hogy ilyen „jókedvvel szolgálja égi Urát." 48 Alapjelentése ugyanis a fölfelé vágyó
lélek, amely örökös ellentétben áll a földi göröngyök — azaz bogáncsok — között
elnehezült testtel.49 Szárnyának élénk citromsárga sávja: termékenységet, gyümöl41
S. Aureli Augustini Hipponiensis Episcopi Epistulae. Recensuit et commentario critico
instruxit: Al. Goldbacher. (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum Vol. XXXIV.) II. Sectio
II. Pars Pragae—Vindobonae—Lipsiae, 1898 Epist LV.: Ad Inquisitiones Ianuarii. Lib. Sec. XI, 21;
192. 1.
42
„Die Welt des Mittelalters dachte nicht in eindeutigen Begriffen, sie erlebte ihre Wahrheiten
in vieldeutbaren Symbolen." Wera von Blankenburg: Heilige und Dämonische Tiere. Die Symbolsprache der deutschen Ornamentik im Frühen Mittelalter. Leipzig, 1943. 25.1.
43
Meister des Frankfurter Paradiesgärtleins, 1410 körül. (Frankfurt am Main, Städel-Institut.)
Lásd 44ismertetését, fényképével: Művészeti Lexikon, Bp. 1967. III. köt. 698. 1.
Werner Loeckle: Das Frankfurter Paradiesgärtlein als Meditationsbild. Freiburg, 1969. 66.1.
45
Herbert Friedmann: The Symbolic Goldfinch. New York, 1946. 5—6. 1.
46
„... weil er der Lieblingsvogel des Herrn Jesu ..." K. Junghans: Ornithoiogische Erinnerungen
aus Italien. = Ornithoiogische Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt,
15, 1890. 91. 1.
47
„... die hat Gott im Spass gemacht." Paul Leverkühn: Die Legende vom Stieglitz. — Ornithoiogische Monatsschrift ..., 15, 1890. 279. 1.
48
Konrad von Megenberg (1309—1378): Das Buch der Natur. (1349 körül; az első, német
nyelven írt természetrajz.) Lásd: The New International Encyclopaedia New York, 1904. Vol. XI.
585.1. (bibliográfiával!) „Es ist ein grosses Wunder, dass der Vogel so schön singt, trotzdem er die
scharfen Stacheln der Distel frisst. Er ist so ein Sinnbild der guten Prediger auf Erden, die ... in den
Dornen dieser Welt fröhlich Gott dienen. Ach Gott, Du weisst wohl, wo Deine Stieglitze singen,
Du kennst auch ihr heimliches Dornenessen wohl ..." Conrad von Megenberg: Das Buch der Natur.
In neu-hochdeutscher Sprache bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Hugo Schulz.
Greifswald, 1897. III. Cap. 24. В. Vom Stieglitz. 152.1.
49
Friedmann: i. m. 7.1.
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csözőséget hirdet.50 Gyógyító erejű látnók, 51 mivel a feltámadást is ő jelképezi.52
A Paradicsomkert mesterének táblaképén az égi bástya jobboldalán: a kiválasztottak
között tündököl. E paradicsomi körben betöltött szerepét vizsgálva Werner Loeckle
megállapítja, hogy alapjelentéséből eredően „az ember akaratát és képességét jelenti,
hogy szellemi táplálékát megtalálja, meglássa."53 Megjelenése ilymódon összefügg a
lélek számára felkutatott „étek" hangsúlyozásával is. Alvaro di Pietro oltárképén54
a tengelice „titkos értelmű" gyümölcs-magház kellős közepén áll. Mária trónálló
angyala kínálja, ám a Kisded felé mutatva, jelentvén, hogy étke, a termékeny magház:
az „angyalok kenyerét", Krisztust szimbolizálja.55 Megtalált „titokzatos étke" tehát az
emberi szellem érdeklődésének irányáról, kedvenc „témájáról" tanúskodik. Ezért
időz oly gyakran és szívesen a fénylő glóriás Madonna kezében, közelében a Kisdednek; vagy a Gyermek ujjacskái között, a közbenjáró Mária felé bókolva.
b) A kékcinkét ugyancsak méltán illette transzcendens topos. Hiszen már tollán
a mennyei kék uralkodik. Legfőbb jellemzője azonban a fürge, könnyed röppenés,
amely Rabanus érsek értelmezése szerint „felérkezés az Úrhoz." 56 A Paradicsomkert
mesterének táblaképén valóban az idillikus Kert közepén tündököl. Szerepéről e
Hortus conclusus összefüggései alapján Loeckle úgy vélekedik, hogy „képzeletbeli
életet, gondolat-szárnyalást, álomvilágot" tükröz.57 Valójában Aymes kutatásainak
eredményét ismétli, aki Bosch látnoki képein a kékcinke szubtilis megjelenését ugyancsak transzcendens összefüggésben találta. Aymes elemzése szerint jelképezi „az ember
képzeletbeli életét, mert mikor úgy gondolnánk: e madárka végre nyugton ül, máris
tovaröppenőben lévő."58 Vagyis: az emberi fantáziát példázza, mely századokon át
a mennyei távolság legyőzője. Elvont győzelme érdeméül a Paradicsomkertben is az
égi győztesek társasága illeti. Sárkányölő Szent György és Mihály arkangyal közvetlen közelében, a föléjük hajoló ágon ékeskedik.
c) A süvöltő madárkát^feltűnő tollazata predesztinálta századokon át transzcendens topos betöltésére. Ősi legenda hirdette ugyanis: a madár szívében részvét
gyúlt és a fölfeszített Krisztushoz szállt, hogy megszabadítsa kínzó keresztjétől.
Szorgoskodása közben az Üdvözítő vére csordult rá csöpp mellére. Azóta viseli
emlékeztetőül e vérpiros mellényt, és azóta képtelen a holtak szemébe nézni.59 Jutal50
51
52
63

Friedmann: i. m. 32. 1.
Friedmann: i. m. 2. I.
Friedmann: i. m. 7. 1.
„Der Distelfink ... symbolisiere Willen und Fähigkeit des Menschen, seine geistige Nahrung
zwischen den Disteln auf Erden zu finden; das Geistige in der Erdenwelt zu sehen ..." Loeckle: i. m.
69.1. Véleményét Clement A. Wertheim Aymés: Die Bildersprache des Hieronymus Bosch Den Haag,
1961. kutatásai alapján fogalmazza meg, aki a tengelicének — Bosch világi tárgyú képein is — ugyanezt a jelentést tulajdonítja. (80.1.)
Б4
Trónoló Madonna Gyermekével és angyalokkal. 1400 körül. (Pisa, Santa Croce.)
55
„Hos Alvaro di Pietro är fágeln ... av angeln pá sin träställning till Kristus och har bjudits
att äta. Den är fri och i saligheten njutande panis angelorum." Bergström: i. m. 32.1.
56
Rabanus Maurus: De Universo. (844 körül) Lib. VIII. Cap. VI. De avibits. „Volatus ... ad
Dominum Deum ascensus." (Pat. Lat. 111.) 241. hasáb.
57
Щ „Die Blaumeise ... sei ein richtiges Bild für das Vorstellungsleben: wenn man die Gedankenflüge festhalten
will, schläft man ein und fliegt ins Traumleben." Loeckle: i. m. 69.1.
I Щ i 58 „Bild des menschlichen Vorstellungslebens; wenn man glaubt, der Vogel sitzt endlich still,
dann ist er im Begriff fortzufliegen." Aymés: i. m. 80. 1.
59
Jellemző módon a vörösbegyre is — hasonlóképpen kárminpiros foltja miatt — ugyanez a
legenda vonatkozik. A középkori szimbólumrendszerben mindkét madár jelentése azonos, vagyis
egymás alteregói. E két madarat a középkori táblaképeken és a miniatúra-művészet alkotásain éppen
ezért legtöbbször meg sem lehet pontosan határozni. A művész ugyanis csak а jelentés szempontjából
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mul az örökéletűek társaságát élvezi. A paradicsomkerti kőfal párkányán ő is megjelenik, mégpedig kiemelkedő helyen. Mert épp ama bástyafok alatt a kerti virágok között
Mária elmélkedik; kezében felnyitott piros fedelű kódex: „azemberiség Sorskönyve."60
Nos, a süvöltő madár pontosan e „Sorskönyve" fölött csillan fel. Ezzel összefüggésben Loeckle úgy vélekedik: ő jeleníti meg a „naiv bizalmat az Úr és a Sors iránt." 61
E legbelső lényét kifejező élénk emocionális motívum avatja tehát a hit és a bizalom
jelképévé. Ő az, aki a megtalált „étket" szívből kedveli, határtalanul bízva tápláló
erejében. Miként a mellényére csordult vérpiros szeretet-szín tanúsítja.
2. A Paradicsomkert mesterének táblaképén az egyes madarak szimbolikus
jelentésén túl, Werner Loeckle nyomatékosan hangsúlyozza „a madár-fajták ültetési
rendjének is figyelembe vételét,62 mivel maga a „sorrend" is jelentést hordozó. Ezalatt
konkréten a geometrikus elrendezés szimbolikáját érti, amint a kép egyik részletének
leírásából ez kiderül. „Három madár a Világfán — a bástyafal mögött, a háttér közepéről felmagasió lombkoronán — háromszöget alkot, ahhoz hasonlót, amely az
Isten Szemét szimbolizálja gyakran." 63 Loecklenek ez a megállapítása korrekcióra
szorul. A Világfán a három madár ugyanis Mária fölött, a kép legcsúcsán elhelyezve:
„ültetési rendje" szerint, azaz topikus egységét illetően egyenlő oldalú háromszögre
utal, — lévén az ókorban már az istenség szimbóluma •— amely a középkorban a
Szentháromságot a legmagasztosabb harmóniát jelképezi.64 (Az „Isten Szeme" motívum
csak jóval később, a XVII. századtól használatos.6*) Ebben az összefüggésben válik
vilagossáa három énekesmadár дресш/лу szerepe. Hármójuk elrendezése hasonlóképpen
háromszöget jelöl, ám gyarlóbb: egyenlőtlen oldalú háromszöget, amely — ugyancsak
ókori hagyományból eredően — az emberi természet szimbóluma.66 A lélek méltó
szolgálata ugyanis a transzcendens tartalom és az ezt kifejező/orma minél tökéletesebb
imitációján alapul. Következésképpen: hármasban való énekük a lelki rezonancia
magas fokát jelöli, mivel a három szólam: „a Szentháromság szimbólumaként" a legmélyebb tartalom illő kifejezésére szolgál.67 Ezt egészíti ki elrendezésük, amely az
egyenlő oldalú háromszögnek: a mennyei tökéletes Háromságnak formai utánzása.
Bár magától értetődő, hogy ez a forma — az emberi természetet jelölvén — gyarlóbb?
fontos vérpiros begyet hangsúlyozza, a megkülönböztető többi jegyet azonban — lévén érdektelen —
már elnagyolja. A legenda ismertetését lásd: Kari Knortz: Die Vögel in Geschichte, Sage, Brauch und
Literatur. München, 1913. 275.1.
60
Loeckle: i. m. 36.1.
61
Loeckle: i. m. 69.1.
62
„Beachten wir auch die Akzentuierung des Künstlers darin, wie er die Vogel-Arten setzt."
Loeckle: i.m. 68.1.
3
® „Drei Vögel auf dem genannten Weltenbaum bilden ein Dreick, ähnlich jenen, welche oft
das Auge Gottes symbolisieren ..." Loeckle: i. m. 67.1.
64
Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte. [Továbbiakban: RDK] Hrsg. Ernst Gall u.
L. H.Heydenreich. IV. Bd. Stuttgart, 1958. 406. hasáb.
65
RDK. Bd. IV. col. 407. Lásd még (példákkal): Lexikon der Christlichen Ikonographie.
[Továbbiakban: Lexikon der Chr. Ikonogr.] Allgemeine Ikonographie. Hrsg. von Engelbert Kirschbaum. Bd. I. Rom-Freiburg, 1968. 224. hasáb.
66
„Diese mathematische Ordnung Piatos wurde von seinem zweiten Nachfolger in der Leitung.
der Akademie, von Xenokrates (397—314), dahin gedeutet, dass das gleichseitige Dreieck Symbol
der Gottheit, das ungleichseitige das der Menschheit... sei." RDK. IV. Bd. 406. hasáb. Lásd ugyanerről: „Xenokrates sieht im gleichseitigen Dreieck das Symbol für die Gottheit, im ungleichseitigen
Dreieck das für die Sterblichen ..." Reallexikon für Antike und Christentum. Hrsg. von Theodor
Klauser. Bd. IV. Stuttgart, 1959. 310. hasáb.
67
Hellmuth Christian Wolff: Die Musik der alten Niederländer 15. und 16. Jahrhundert.
Leipzig, 1956. 90.1.
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azonban a tökéletes hármasságnak mivel mégiscsak pendantja: ezért a lélek teljességre
törekvését hirdeti. Vagyis, midőn az emberi szellem három funkcióját megszemélyesítő három „modell": noha egyenlőtlen oldalú, ám ugyancsak háromszög alakzatban jelenik meg, így a rezonancia által megvalósított lelki harmóniát szemlélteti,
megerősítve a tartalom méltó interpretálását. A lélek tehát — az akarat és a hit madara
a mennyei távolságot legyőző fantázia madarának vezérletével — a Hortus conclusus
szelleméhez íme kellőképpen idomult, vagyis megjelenése a Paradicsomkertben tipikus.
Mivel e modell-formáció — lévén a „képes-beszéd" középkori programjában „minden látható forma csak hirdetője egy belső jelentésnek"68 — a beilleszkedhetés alapjául szolgáló gondolkodási formának hű vetülete.
A CICERÓI HARMÓNIÁT JELÖLŐ HÁROMSZÖG

1, A transzcendens toposból átvezető általános párhuzamok.
A névtelen magyar miniátor midőn a három paradicsomkerti madarat a Victorinus-corvina címlapjára helyezi: e „sablon-modellekét" új környezetbe, klasszikus
környezetbeülteti. „Ültetési rendjük" azonban változatlan. A tradicionális erő ugyanis
a topikus egységek kialakított formációjára is kihat, hiszen a legfőbb közvetítőt: az

3. A „gondolat-forma" alapja és „külső tartása"

emberi szemet is „saját látási múltja kísérti."69 Ezért az átmeneti fázisban a topos-alakítás — részben legalább — vizualiter is megegyezik még az előzővel. A tengelice,
a kékcinke és a süvöltő madár tehát egyenlőtlen oldalú: azaz emberi természetet jelölő
háromszöget alkotva (ABC háromszög) jelenik meg a fólió alsó szegélyén, immár
Cicero társaságában. (3. kép.) Vagyis: mindhárom madarat — előző toposukhoz illően — ugyanúgy a legmagasztosabb környezet illeti, lévén Cicero „a humanisták istene.70 A három énekesmadárnak e távoli transzplantációját azonban — hagyományos
jelentésük őrzésén túl, amely mint említettük az átmenet általános jellemzője — megkönnyíti, hogy az előző jelentés egyben az első is (lévén középkori kreáció), ezért e
három modell esetében a topos-váltás nem jár együtt jelentés-változással is. így e
merőben más megvilágításban csak funkciójuk transzponálódik az új környezetnek
68
„Jede sichtbare Form war nur Verkündet" eines inneren Sinnes." Blankenburg: i. m. 25. 1.
(kiemelés
tőlem).
69
„ТЬг eye comes always ancient to its work, obsessed by its own past ..." Nelson Goodman:
Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis—New York, 1968. 7.1.
70
F. Funck—Brentano: A renaissance. Ford. Gáspár Endre. Bp. é. п. 74. 1.
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megfelelően. Mindhármuk itteni megjelenése tehát szerepüknek kölcsönöz klasszicitást. Ezért korántsem véletlen, hogy a cicerói Találékonyság fölötti elmélkedéskor
találnak rá eme bőséges új „étekre". Számukra ugyanis Cicero már a tápláló, kimeríthetetlen magház. Hármasságuk — amely a mennyei Háromság transzcendens harmóniájára rezonált — most ugyanabban az alakzatban, ugyancsak a lélek teljességre
törekvését tükrözi, ám itteni megjelenésével az új példakép: Cicero imitációjára készen.
E hármasság ilymódon az arányosságnak klasszicitását domborítja ki — mint ezt az
alábbiakban látni fogjuk—pendantjaként a cicerói szerkezetből áradó „Leleménynek",
az elemzett Inventionak. Háromszólamú énekük tehát mivel a klasszikus arányosságnak, mint a legtökéletesebb összhangnak imitációja: ezért a cicerói hangzásnak oly
felsőfokú tisztaságát, követésre méltóságát hirdeti, amely korábban csupán a Trinitas
legmagasztosabb harmóniáját illette. A három paradicsomkerti madár transzplantációja jellemző módon példázza, valójában miként helyezi a reneszánszkori ember
„az ókor nagyjait a Paradicsom szentjei közé." 71 Bembo bíboros, a kor egyik legkiválóbb humanistája még szent Pál leveleinek olvasásáról is lebeszéli barátait, „mert
latinságuk középszerű és a velük való foglalkozás az olvasó nyelvérzékének árthat." 72
Fennen hirdeti azonban, hogy „töltsenek néhány évet kizárólag Cicero olvasásával
s ne használjanak sem írásban, sem beszéd közben más szavakat vagy kifejezéseket,
mint amelyeket Cicerónál találtak ... Nemcsak Cicerót, hanem kedvéért egész korát
az egekig magasztalják mondván: Cicero halhatatlan és úgyszólván isteni százada."73
Nem véletlen tehát sem kiválasztása éppen e három énekesmadárnak, sem
„ültetési sorrendjének" éppen ilymódon kialakítása. Mert a „sorrendet" kezdő tengelice — vagyis az akarat, amely nélkül nincs kezdeményezés! — már a kiindulási ponton : a háromszög A pontján az égi kegy analógiájaként az „isteni" Cicero bizalmas
közelségét hirdeti, az emberi szellem érdeklődésének új irányát jelezve. A tengelice
szerepének ebben a topikus egységben fontos kiegészítője a háromszög В pontján megjelenő pasztellszínű kékcinke. Mivel a mennyei távolság párhuzamaként most a
klasszikusok távolságát hivatott legyőzni, hogy a kedvenc „témát" itt is föllelje.
A „téma" meglátásához, a benne rejlő ugyancsak „paradicsomi" szépség felismeréséhez e fürge röptű fantázia elengedhetetlenül szükséges. Annál is inkább — és kiemelése ezért oly indokolt — mivel Cicero „invenciója" éppen a főtéma. Végül, a háromszög С pontján vérpiros mellényben a süvöltő madár megjelenése harmadikként:
a legmagasztosabb Harmóniát —• amely már Cicerót illeti — kompletírozza, hogy ilymódon lehetővé váljék az imitáció. Mégpedig szívből fakadóan és bízva e klasszicitás
újjáalakító fenséges erejében. Miként ezt vérpiros szeretet-színével a hármas egység
zárópontján a süvöltő madár tanúsítja. A Hortus conclususban e „naiv hit" még Mária
Sorskönyvén alapult, ám Victorinus bölcselkedésénél ím a cicerói ékesszólás, az
eloquentia erényét magasztalja föl. A lélek számára immár ez jelent valódi tartalmat,
az új környezetben ugyanis így válhat valóban ékessé.
Az emberi természetet jelölő ABC háromszög által egybefoglalt topikus egységből tehát egyetlen lélek, — pontosabban a cicerói szellem követésére vágyó lélek
bontakozik ki: funkcióira bontott jelképeivel. Mivel azonban e lélek funkcióit szimbolizáló modell-hármasság egy ugyancsak emberi természetet jelölő magasabb alakzatnak alapjaként helyezkedik el, ezért ez a topikus egység mint primer vagy alapalakzat : felsőbb toposra, azaz komplettebb topikus egységre utal. Ebben a továbbutalásban rejlik egyúttal az ABC alakzatnak, mint topikus egységnek qualitasa: az emberi
71
M
M

Funck—Brentano: i. m. 65.1.
Funck—Brentano: i. m. 64. 1.
Funck—Brentano: i. m. 74.1. (kiemelés tőlem).
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természet „komplettebbé" alakítására való törekvést jelzése. Ilymódon az egyes
modellek topos-qualitasa e nagyobb egység Összefüggéseinek keretében válik csak
mérlegelhetővé. így kerülnek ugyanis speciális vonatkozásba a Victorinus által fejtegetett cicerói koncepcióval.
2. A bővített háromszög felépítésének specifikus vonatkozásai.
a) A textusban az énekesmadarak hármassága fölött, Victorinus bevezetésképpen ismerteti Cicero „négy alapvető tételét'": az ékesszólás erényéhez vezető legfőbb
szabályokat. Arról az erényről tárgyal tehát, amelynek gyakorlására a lélek — mint
számára legfontosabbra — funkcióínak hármassága által máris törekszik. Mi a négy
legfőbb tanács e „quatuor thesis"-ben az eloquentia elérésére? Mind a négy tétel
egyformán erős nyomatékkal a bölcsességet (sapientia) hangsúlyozza. Olyannyira
egyöntetűen, hogy Victorinus már a harmadik tételben illőnek találja föltenni a kérdést: „mondhatják éppen ezért: hát nincsen szó az ékesszólásra való törekvésről?"
Majd Ciceró intenciója szerint a leghatározottabban ráfeleli: „midőn a bölcsességet
dicséred, az ékesszólásra törekszel."74
A tézisek alapján leszűrt eredmény tehát: az ékesszólás kiemelkedően fontos kelléke a Sapientia. Következésképpen: az emberi természetet jelölő ABC-alapalakzatot
— lévén az eloquentia erényének elérése a cél — a Sapientia modellje hivatott kibővíteni. Ezért a papagáj: a Bölcsesség szimbóluma, magasan az énekesmadarak hármassága fölött álló. A cicerói „Quatuor thesis" közelében tündököl, hirdetve: az emberi
természetet kompletté immár a ráció formálja. Ebben rejlik — mint látni fogjuk —
a papagáj kulcsszerepe. Az ACD háromszög felépítésével (3. kép.) ugyanis megerősíti:
a cél valóban az eloquentia elsajátítása. Megjelenése tehát — azaz a ráció ily hangsúlyos kiemelése — eldönti és meghatározza e bővített háromszög topikus-egységének
racionális tartalmát. Sőt, mivel az ACD topikus-egység egyúttal a fólió szimbólumrendszerének központi egysége, ezért ez az emberi természetet jelölő, már bővített
alakzat — D pontján a ráció fenségét hirdető papagáj megjelenésével — a tobábbi
összefüggéseknek mint topikus-egységeknek is hasonlóképpen racionális tartalmat
közvetít.
b) A papagáj kiválasztása, sőt a bővített háromszög D pontjára: kulcspozícióba
való helyezése bizonyítja legjellemzőbben a modell-kombináció tudatosságát, meghatározott sorrend szerinti, azaz tervszerű felépítését.
a) A papagáj ugyanis „emberi nyelv és hang birtokában lévő" — hirdeti már az
ősi perzsa királyi udvarból származó feljegyzés75 — ezért az ókorban már drága kincs.
A görög szerzők is mint hagyományt ismétlik — bővítve természetesen — midőn egyöntetűen legfőbb ékességeként „emberi hangját" hangsúlyozzák. Aristoteles leírása
szerint „ember-nyelven beszél".76 Ám legnagyobb becsben beszédkészségéért a római74
„[Cicero] Tractat autem in principiis quatuor thesis; unam talem studendum esse sapientiae
cum eloquentia. Aliam parum prodesse solam sapientiam tarnen prodesse. Tertiam multum nocere
eloquentiam si sine sapientia sit. Et quia potest dici: ergo studendum eloquentie non est, nam ubique
sapientiam laudas respondetur studendum esse eloquentie, quia per eloquentiam vim suam exerit hec
necessario. Quarta thesis est studendum esse eloquentie sed tarnen que sit mixta sapientie." Victorinuscorvina fol. 1R. (kiemelések tőlem).
75
Otto Keller: Die antike Tierwelt. I—II. Leipzig, 1913. II. Bd. 45.1.
76
Aristoteles: Thierkunde. Kritisch-berichtigter Text. H. Aubert und Fr. Wimmer. I—IL
Leipzig, 1868. VIII. Cap. 12,85; II. Bd. 154.1.
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ak tartják. Kiváltképpen a hellenisztikus korszakban, midőn valósággal bálványozzák. Híres természetrajzában Plinius már kifejezetten szórtoki erényét híreszteli:
„A papagájok mindenek előtt emberi hangot adnak: és némelyek beszédet is tartóak.
Üdvözli a császárt és kijelentéseit felfogja, majd kihirdeti."77 Ő a „madarak dicsősége":
avium gloria, ahogy Ovidius becézi.78 Méltó tehát, hogy a császárt elsőként ő köszöntse mindennap. „Engemet a papagájt sok névre tanítni szokástok: Én magamat tanítom mondani: Caesar, ave!"79 Székhelye természetesen a császári palota legfényesebb
terme. Az uralkodó példája nyomán csakhamar megjelenik a legelőkelőbb rómaiak
palotájában is, hogy üdvözlő „beszédét" a pater familias is hallhassa. Mert „más.
szárnyas soha így nem utánozhatja az embert."80 Ezért az antik korból fennmaradt
papagáj-ábrázolások szimbolikájával kapcsolatban Keller már a század elején hangsúlyozza — bár ködös fogalmazásban, korábbi szerzők alapján — hogy „e bájos zsánerképecskék" valójában az ékesszólást jelképezik.81
A koraközépkor leghíresebb egyházi írói midőn a természet világának főként
transzcendens vonatkozásait hangsúlyozzák — melynek igazolására az ég madárvilágát különösképpen alkalmasnak találták82 —• a papagájról szóló tudósításuk feltűnő
módon közvetlen folytatása az ókori hagyománynak. Rövid, reális természetrajzi
leírását a klasszikus auktorok megállapításai követik — legtöbb esetben pontosan
idézve is őket, — hogy változatlanul beszédkészségét hangsúlyozhassák csaknem szó
szerinti egyöntetűséggel. „... érthető szavakat utánoz és ha őt nem látnád, úgy vélnéd
ember szól. Természetéből fakadóan dicsér, avet vagyis üdvözlégyet mondva."8*
77
„Super omnia humanas voces reddunt psytaci: et quidem sermo cinantes [sermocino] ...
Imperatoris salutat et quae accipit verba: pronunciat." С. Plinii Secundi
Históriáé Natu. Lib.
XXXVII. ... Venetüs, 1516. [EK. Ősny. 529.] Lib. X. Cap. XLII. fol. 68.v (kiemelés tőlem).
78
P. Ovidius Naso: Amores-Szerelmek. Bp. 1961, Ford.: Gaál László. Lib. Sec. VI, 20:
74.1.
79
Marcus Valerius Martialis Epigrammáinak Tizennégy Könyve a Látványosságok Könyvével.
Ford. Csengery János. Bp. 1942. XIV, 73; 446.1. „Psittacus a vobis aliorum nomina discam: Hoc
didici per me dicere, Caesar ave." M. Val. Martialis Epigrammata. Addidit... Josephus Juvencius
Venetüs, 1752. Lib. XIV, LXVII; 656.1.
80
„Non fűit in terris vocum simulantior ales ..." Ovidius: i. m. Lib. Sec. VI, 23; 74.1. Ford.:
Gaál László.
81
„... diese niedlichen Genrebildchen hochsymbolisch interpretiert als Sinnbild des Angenehmen in
einer wohlgesetzten Rede." Keller: i. m. IL Bd. 48.1.
82
Illusztrálásaképpen csak néhány jellemző Rabanus idézet: „Volucres angeli sunt ...", hiszen
„Volatus, sanctorum ad Dominum Deum ascensus..." Ennek megfelelő a madarak felosztása is:
„Aves autem sive volucres diversas significationes habent. Aliquando enim significant Angelos ...
aliquando sanctos homines ..." (241. hasáb.) „Pennae quoque significant Scripturas sacras," vagy
„Pennae animae sanctorum sunt..." (242. hasáb.) De Universo, Lib. VIII. Cap. VI. De avibus.
(Pat. Lat. 111.)
83
A fentiek bizonyítására három legkiválóbb koraközépkori polihisztor: Isidorus Hispalensis,
Rabanus Maurus és Hugo de Sancto Victore (fordításunk alapszövege) leírásából idézünk. (Kiemelések tőlem.) „Psittacus, in Indiae littoribus gignitur, colore viridi, torque puniceo, grandi lingua, et
caeteris avibus latiore. Unde, et articulata verba exprimit ita ut si earn non videris, hominem loqui
putes. Ex natura autem salutat dicens, ave vei xotíge. Hinc est illud: Psittacus a vobis aliorum nomina
discam; Hoc didici per me dicere: Caesar ave." [Martialis Epigr. Lib. XIV. 67.] Isidorus: Etymologiarum, [600 körül] Lib. XII. Cap. VII. De avibus. (Pat Lat. 82.) 462. hasáb. „Psittacus in Indiae littoribus gignitur, colore viridi, torque puniceo, grandi lingua, et caeteris avibus latiore: unde et articulata
verba exprimit, ita ut si eum non videris, hominem loquiputes: ex natura autem salutat, dicens: Ave, vet
Chaire: caetera nomina institutione discit. Hinc est illud: Psittacus a vobis aliorum nomina discam:
Haec per me didici dicere: Caesar, ave." Rabanus: De Universo, [844 korül[ Lib' VIII. Cap. VI.
De avibus. (Pat. Lat. 111.) 246. hasáb. „Sola India mittit psittacum, colore viridi, torque punicea,.
grandi lingua, et coeteris avibus latiore, unde et articulata verba exprimit, ita ut si earn non videos,
hominem loqui putes. Ex natura autem salutat, dicens ave, vei xaÍQ£- Caetera nomina ex institutione
discit, unde illud Martialis: Hoc per me didici, dicere: Caesar, ave. Cujus rostrum tanta duritia est,
ut cum e sublimi praecipitatur in saxum, nisu oris sui se excipiat, et quodam quasi fundamento
utatur ordinariae firmitatis. Studet ut loquatur quod homines, et cum adhuc pullus est, et adhua
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Ez a „természetéből fakadó" beszédkészség predesztinálja, hogy a középkorban ismét — középkori mértékkel mérve is —• ékes környezetben jelenhessék meg. Neve
mellől csakhamar elmarad a martialisi Ave Caesar-fogalom, hogy helyet adjon az
új környezetben legalább oly magasztos Ave Maria formulának. „Beszédet tartó"
híre természetesen sokkalta rangosabb annál, mintsem hogy topos-váltása csupán az
üdvözlőformának egyszerű cseréjében nyilvánuljon meg. E formula mögött híres
szerep rejlik, amely egyúttal ékesszólása elismerésének is újabb — immár a középkori
ember részéről megnyilvánuló — fényes tanúbizonysága. Mert ősi beszédkészségét
most fölöttébb kényes hittitok: szűzen szülő Mária védelmére méltatják. „Ha egy papagáj természete szerint képes ayet mondani, miért ne szülhetne egy szűz, midőn (az
angyali üzenetet) hallotta!?" 84 így érvelt a papagáj tehetségére hivatkozva Franciscus
de Retza, Bécs híres teológia professzora. Következtetése olyannyira meggyőzőnek
bizonyult — nem kisebb mértékben növelte a papagáj beszélő művészetének hitelét —
hogy „ettől kezdve hosszú időn át a Fogantatás szimbóluma volt."85 Pontosabban:
a Sértetlenségnek védő szimbóluma, miként Franciscus méltatta: „defensorium inviolatae", mégpedig ékesszólásával védője. Franciscus traktátusában, a papagáj híres
védőbeszédét megörökítő metszeten — amely sokáig kedvenc témaként számos másolatban terjedt — a kőkockás terem közepén győztesen áll a „szónok", csőréből szalag
fodrosodik rajta az írással: Ave. A fametszet alján az idézett latin szöveg olvasható
e sikeres védelemről. Ő tehát Gábriel arkangyal mennyei szózatának evilági megér ősítője. Egy párizsi Hóráskönyvben az angyali üdvözletet ábrázoló miniatúra kiegészítéseként86 Mária boltíves szobája előtt áll mélyzöld tollazatában, hogy e legmagasztosabb
környezetben a hófehér köntösű főangyal szavának ékességét és igazságát ismét tanúsítsa. Elsőként jelenik meg a Gyermek születésekor is. A pannonhalmi-kódex miniatúráján87 a háttér hegyoldala fölött midőn az angyal még csak jelenti a hírt a nyájőrző
pásztoroknak, ő már a nyitott istálló előtt áll — a fólió jobb szegélyét ékesítve —,
hogy a tudatlan, jámbor érkezőknek Mária szüzességét ékesszólóan bizonyítsa. Beszédművészetének lefőbb elismerése — sőt védőbeszéde győzelmének bizonyítéka is
— hogy a Győztes Szűz közvetlen környezetében is kiemelkedő hely illeti. Andrea
Mantegna fenséges művén, a győzelem szimbólumaival telített Madonna della Vittoria
híres kompozícióján, a trón mögött, a csillogó kupola alatt íme a mennyei Királynőt
Védő papagáj: három is ékeskedik.88 E háromszor ismételt győztes pozíció a Hármasság kitűntető hangsúlyával koronázza híres szerepét.
Idézzük fel ezek után ismét Cicero vallomását, amelyet Victorinus már bevezetésében oly kirívóan hangsúlyoz. „Midőn a bölcsességet dicséred, az ékesszólásra
törekszel." Eszerint a bölcsesség és az ékesszólás között nemde a legszorosabb szinonímia áll fenn? Ám túl ezen: vajon nem adta-e kellő bizonyítékát a papagáj ősidők
óta az ékesszólásra való törekvésről? Hiszen a koraközépkorban már Hugo de Sancto
Victore, midőn e madárra vonatkozó klasszikus hagyományt összegezi, nyomban
infra alterum suae aetatis annum, quae monstrata sunt, et citius discit et tenacius retinet.'''' Hugo:
De bestiis et aliis rebus, [XII. szd. eleje] Lib. III. Cap. XXVIII. De psittaco. (Pat. Lat. 177.) 94—95.
hasáb.
84
„Psidicus a natura ave si dicere valet, quare per aurem virgo púra non generaret?" Franciscus
de Retza [Franz von Retz, a bécsi egyetem teológia professzora: 1385—1411.]; Defensorium inviolatae
virginitatis Mariae [1400 körül]. Idézi és magyarázza: Bergström: i. m. 147.1. Lásd még: Lexikon der
Chr. Ikonogr. I. Bd. 499. hasáb.
85
„Särskilt i tysk konst var papegojan vid denna tid en sedan länge nyttjad symbol för avlelse..."
Bergström: i. m. 147.1.
86
Hemes de Paris. 1410. Fol. 31.R (Bibi. Nat.
Paris.)
87
Evangeliarum et Benedictionale. Fol. l. R . (EK. Cod. lat, 113.)
88
Késői műve: 1496-ból. (Louvre, Paris.)
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kiegészíti azzal, hogy „studet ut loquatur quod homines", tehát ősidők óta tanul,
mégpedig — mint néhány sorral alább újabb hangsúllyal tetézi: — „hamar tanul és
41hatatosan meg is őrzi."89 Az ékesszólásra ily kitartó törekvése — midőn a cél elérését
a győzelmi trónusnál kiérdemelt helyével bizonyítja is — vajon bölcsességét nem éppen
úgy dicséri? Tehát: ékesszólása által a Bölcsesség szimbóluma. Akár a napkeleti bölcsek: az üdvözlés mesterei, miként egy 1300 körüli arrasi Hóráskönyv miniátora megfesti.90 Az ünnepi szöveg iniciáléjában ugyanis a Gyermek imádására érkezett bölcseknek főképpen hódolattevő szónoki készségét hangsúlyozza. A királyok egyike
heves taglejtéssel mutat az ég felé, ujjával még az iniciálé keretét is átszúrva, a másik
halk-szavú dikciót mond, csak mérséklőn intve mutatóujjával, míg a harmadik összekulcsolt kézzel könyörgő szóval adja át üdvözletét a Kisdednek. Az iniciálé mellett
az élénkzöld papagáj feltűnő módon fejét fölszegve, csőrét az ég felé mutatja, hogy e
Háromkirály-bölcsességű ékesszólását a miniátor így szemlátomást hangsúlyozhassa.
Ám ékesszóló bölcsességét megerősíti, sőt valóságogal magasztalja egy későközépkori
— a Victorinus-corvinával egykorú — velencei bestiárium is. 91 Elragadtatással ír a
„tökéletes zöld" papagájról, e „legtisztább" madárról, aki a legbölcsebb beszédű prédikátorhoz: „a mi urunk Jézus Krisztushoz hasonlít."92
A fenti példák nyomán korántsem meglepő, sokkal inkább jellemző, hogy a papagáj-elnevezés midőn a középkori stílustanítás korai irodalmában felbukkan, mint
.stílusmeghatározó fogalom szerepel. A XIII. század elején Gervais de Melkley „aki egy
ars dictaminist és egy nagy ars poeticát szerkesztett",93 különös kifejezéssel illette
a stílustanító nagy előd: a XII. századi híres bolognai Bernardus magister művészetét.94 Gervais definíciója szerint ugyanis „Bernardus: psitacus a prózában." 95 Kétségtelen tehát, hogy a szerző ezt a jellemzést stílusmeghatározásul szánta. A fenti összefüggések alapján nyilvánvalóan Bernardus magister ékes stílusára, ékesszóló bölcsességére, mint a stílus tisztaságának legfőbb védelmezőjére kíván utalni e tömör kifejezéssel. Ezt az értelmezést már csak a szerző önigazolása szempontjából is indokolt
feltételeznünk, hiszen Gervais számos ponton Bernardusra építve, több tételét és meghatározását „a bolognai magistertől veszi át."96 E „psitacus"-defmíció bölcsességjelentésének azonban legfeltűnőbb megerősítője az a vers, amelyet a bolognai mester
traktátusában (Liber Omnigenum Dictaminum97) közvetlen az ajánlást követően
88
90
91

Lásd: 83. jegyzetet.
Livre d"hemes d"Arras. 1300. Fol. 28R. (Bibi. Nat. Paris.)
1468-ból datált, valójában Physiologus. (Padua, Biblioteca Comunale.) A kódex leírását,
textusát, irodalmát lásd: Max Goldstaub—Richard Wendriner: Ein Tosco-Venezianischer Bestiarius.
Halle, 1892.
92
„Lo papagä si ё uno ozello lo quala ё tuto verde ... et ё lo piü neto osello che si truova ...
Questo papagä, si come el no ä pare de neteza, si poteno asimigliare alo nostro signore Jesu Cristo,
che non abe pare, ni no-nde averä, de neteza, che-1 nase senza pecado et senza coruzione carnale,
•che no-nde nase ma alguno cusi ca lui, e non pensö ni non parlö ni non adoperö mai alguno pecato,
•che non si puol dir cusi de alguno altro о т о del mondo; „Goldstaub-Wendriner: i. m. 61.1.
93
Durzsa Sándor: Az appositio, mint középkori stíluskategória az ars dictandi tanításában. =
ItK. 75.
1971.20.1.
94
Művének ismertetését és irodalmát lásd: Durzsa Sándor: Egy korai ars dictaminis az Országos
Széchenyi Könyvtár kódexében. = Az OSzK. Évkönyve 1963—64. 141—154. 1.
95
„Gervase di Melkley defini Bernardo psitacus nella prosa." Sándor Durzsa (podit curante):
Baldwini Liber Dictaminum. (Magistri Artium. Collana di studi e testi 3. Bologna, 1970.) 12. 1.
Lásd még: Gervais von Melkley: Ars poetica. Ausg. v. H. J. Gl aebener. (Forschungen zur romanischen Philologie, XVII. Münster Westfalen, 1965.) 1. 1.
96
Durzsa: Az appositio... i. m. 20.1.
97
Bernardus művét e Magyarországon levő kódexben (Bp. OSzK. Clmae. 10.) Durzsa Sándor
fedeztefel. Bartoniek: Cod. lat.katalógusában(14.1.)
ugyanis tévesen Baldwinus műveként ismertette
a teljes kódexet, holott e mű a fol. ll. R -n végződik. Bernardus traktátusa a fol. 11R—41 R.-igterjed.
Lásd: Durzsa: Baldwini ... i. m. 8. J. és Durzsa: Az appositio ... i. т . 16. 1. 47. jegyz.

187

olvashatunk. Hogy e versnek — miként Durzsa Sándor jellemzi — „ nagyon érdekes
tételei" a szerzőtől erednek-e vagy sem, vita tárgyát képezheti,98 Ám azzal, hogy műve
élére illesztette, mindenképpen hangsúlyozni kívánt véleményét tükrözi. A vers filozófiai „magva a hit és az ész vitája",99 amelyben e magister „psitacus": félreérthetetlenül a ráció felsőbbségét hirdeti. Sőt, féltő aggodalommal védelmezi a kellőképpen el nem ismert Rációt, e hűséges segítőtársat, aki Bernardus mesternek „a megismert gyakorlatot szerzi."
„Ha elérhető az Isten érzelemmel és elérhető rációval,
Többet ér fel az, akinél több ráció lesz.
A sok tudomány senkit meg nem gátol, hogy jó legyen,
Engem se gátol a tudomány, sőt megadja, hogy megismerjem az Istent.
Hiszünk, de Isten létét rációval ismertük meg,
Jaj, akit [= rációt] ti csak gyúnyosan neveztek jónak...
Ó új tapasztalat, ám számunkra a megismert (gyakorlatot) szerzi,
[Mert] látszatra az igazság helyét irigység birtokolja...
Ez vagy az jó, aki fejével mindig a földig leboruló,
Aki semmit se tud, az véli magát jelesnek."100
Gondolatmenetünk kiegészítéseként, ha figyelembe vesszük még, „hogy a középkorban a nyelvet emberi alkotásnak tekintették" és ezért stílustformáló„aprólékos, részletes szabályozása" eleve „racionális tartalmat hordozó emberi törekvéssé" vált,101
akkor e törekvésen belül a felbukkanó „psitacus"-stílust mindenképpen határozott
racionalista irányzat stílusjelöléseként értelmezhetjük. Hiszen az igazi ismeret forrása:
— miként Bernardus nyíltan, nyomatékosan kihangsúlyozza — a ráció. Tudományos
„új gyakorlata" élesen szembenáll mindazokkal, akik a rációt „csak gúnyosan
nevezik jónak", noha „földig leboruló" alázatos hitükkel: „semmit se tudnak."
ß) Példáink összefoglalásaként leszűrhetjük, hogy a „tökéletes zöld" papagájt
„ex natura" ékesszólása: tehát bölcsessége predesztinálja mindenkor kiemelkedő
toposra. Mivel bölcsesség-jelentése ékesszólásából fakad, ezért — a fentiekben már
előlegezett Sapientia szimbólumot kiegészítve — az ékesszólás bölcsességének szimbóluma ősidők óta. Csupán funkciója módosult a mindenkori toposnak megfelelően.
Topos-váltásai éppen ezért nem eredményeznek jelentés-változást — hiszen „ex
natura" eredő e készség—, bizonyítva szimbolikájának hagyományos klasszicitását.
A fentiek ismeretében tehát a papagáj átültetése fóliónkra — lévén az ékesszólás
bölcsességének klasszikus jelképe — nemcsak hogy indokolt, hanem: már e topos-váltás fázisában — Victorinus-corvinánk légkörében — evidensnek hat. Vagyis: fóliónkon
98
„La dedica sotto la rubrica Commendatio additionis contiene dopo i versi marbodiani delié
tesi molto interessanti." Sándor Durzsa: Uars dictaminis di un maestro italiano delsecolo XII0 = Acta
Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 12, 1970. 163. 1. A versre vonatkozó véleményeket»
irodalmat lásd: u. i. 162—163.1.
99
„II nucleo di questi pensierei é il probléma della fides et ratio disputato giä sino da Sant
Agostino." Durzsa: L' ars dictaminis ... i. m. 163.1.
100
„Si capitur sensu Deus et capitur ratione, Plus capiet cui iam plus rationis érit. Esse bonum
neminem prohibebit littera multa, Dat mihi non prohibet littera nosse Deum. Credimus et ratione
Deum cognovimus esse, Heu quam nasute dicitis esse bonum. О nova calliditas sed nobis cognita
querit, Sub specie recti livor habere locum.
lile vei ille bonus cui cernua semper imago, Quiquam nil seit se putat esse bonum." (Bp.
OSzK. Clmae. 10. fol. 12R—12R.) A vers szövegét közli: Durzsa: L'ars dictaminis ... i. m. 163. 1.
101
Durzsa: Az appositio ... i. m. 22.1. (kiemelések tőlem). A kérdést itt csak érinthetjük, ezért
erre vonatkozóan lásd: Thurot: Notices et extraits de divers manuserits latins pour servir á Vhistoire
des doctrines grammaticales au moyen age. Paris, 1868. 122.1.
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való megjelenésének evidenciájából fakadóan e cicerói klasszikus környezetben: tipikus.
Következésképpen kizárt, hogy az immár klasszikus beszédkészségéből fakadó korábbi
jelentése, ezen az új toposán fokozatosan elhalványuljon. A cél tehát éppen korábbi
jelentésének kidomboritása. A modell ugyanis ha topos-váltása fázisában az új gondolkodási formának megfelelően már tipikus, azaz jelentésével már asszimiláltként szerepel: ez eleve retrospektív koncepciót tételez fel, ill. tükröz. Ez a koncepció a papagájban összpontosul. Vagyis a szöveg szelleme őbenne, mint gyújtópontban ily módon
egyesül, hogy belőle, ill. általa kivetülve — mint fentebb már érintettük — magát
a struktúrát is, természetesen e „psittacus"-stílusnak megfelelően transzponálja. Kulcsszerepe éppen ezért — az ABC topikus egység „kompletté" formálásán túl, ill. abból
fakadóan, mint látni fogjuk — a fólió struktúrájának megfejtése szempontjából is
döntő jelentőségű. Megjelenésének evidenciája tehát (Victorinus-corvínánk esetében!)
magában foglalja, hogy ezen új toposnak megfelelő funkciója is — korábbi, megtartott jelentésének kiemelésévél egyezően — az antik ékesszólás bölcsességének funkcionálására, azaz felélesztett újra művelésére összepontosítson. Mert jelenlétének tipikus
volta magában foglalja, hogy e cicerói szellemhez máris kellőképpen idomult. Pontosabban, a felélesztett antik ékesszólás racionális szelleméhez; tradicionálisan idomult.
Mégpedig — mint láttuk — oly módon hogy a kisebb ABC topikus egység, azaz a
törekvő lélek is őhozzá: e kulcsszerephez igazodva, általa válik — az ACD alakzatban — „kompletté". Következésképpen, ha ez az ACD alakzat, mint tradicionális
idomulás egyenlő a törekvő léleknek immár kellőképpen idomulásával, akkor fóliónkon az ACD alakzat kell hogy jelentse — lévén a kiemelkedő D kulcspont modellje
tipikus — a beilleszkedhetés alapjául szolgáló gondolkodási forma centrumának hű
vetületét.
c) Cicero hatását kutatva Walter Rüegg, a kiváló szellemtörténész, midőn felidézi
azt az „általánosan ismert" tényt, hogy Cicero a humanizmusban kiemelkedő szerepet játszott, máris fölmerül előtte a megoldásra váró kérdés: „miben áll tulajdonképpen jelentősége és miért éppen Cicero ilyen jelentős."?102 Hosszas fejtegetések után
vizsgálódásainak eredményeként Cicero jelentőségét művészete és a humanista formaélmény (Formerlebnis) találkozásában és egyezésében jelöli meg. E leszűrt megállapítását már a humanizmus kezdeti szakaszában, a legszebb korai példánál: Petrarcánál igazoltnak találja. Mert a költő vallomása: „Cicero szavainak édessége és
csengő hangzása" (dulcedo et sonoritas verborum Ciceronis) „azt jelenti, hogy a forma
és az ember kapcsolata új aspektust kapott." Petrarca ugyanis „az első — természetesen az ókort követő időben —, aki a nyelvi formában, a szóban a döntő emberi
élményt átélte."103 Miben rejlik azonban e cicerói formától nyert „új aspektus" titka,
amely a humanista ember számára „döntő emberi élményt" nyújt? Zielinski profeszszor, Cicero szellemi örökségét összegező híres könyvében már a múlt század végén
így következtet: „Ne feledjük el — írja —, hogy a reneszánsz főérdeme az egyéniség
felszabadulásában rejlik; az írásműben azonban a forma az, amelyben az egyéniség
megnyilvánul.104 Cicerót, e klasszikus formaművészt illeti az érdem, hogy megtaní102
Walter Rüegg: Cicero und der Humanismus. Formale Untersuchungen über Petrarca und
Erasmus. Zürich, 1946. 7.1.
103
„Dies bedeutet, dass das Verhältnis von Form und Mensch einen neuen Aspekt erhält.
Petrarca ist der erste (natürlich der nachantiken Zeit), welcher in der sprachlichen Form, im Wort
das entscheidende menschliche Erlebnis nacherlebt, ..." Rüegg: i. m. 29. 1.
104
„Vergessen wir nicht, dass das Hauptverdienst der Renaissance in der Befreiung der Persönlichkeit bestand; in der Schrift aber ist es die Form, in der sich die Persönlichkeit ausspricht..."
Th. Zielinski: Cicero im Wandel der Jahrhunderte. 2 Aufl. Leipzig—Berlin, 1908. 222. 1. (kiemelés
tőlem).
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totta a reneszánszkori embert „olyan művészetre, amelyet azelőtt nem értett: hogy műveinek formáját saját egyénisége kifejezéséhez alakítsa."105 A cicerói művészet és a
humanista formaélmény egyezésének eredményeként azonban — mint Walter Rüegg.
modern kutatásai igazolják — a reneszánsz ember „felszabadult saját egyénisége":
valójában Ciceróból táplálkozik. Mert a Cicero által „megformált szó, mint az emberi egyéniség-megvalósítás legtökéletesebb kifejezése"106 jelenti számára az új „döntő
élményt". Mert Cicero nyelvezete: „az egyén, mint saját formaadásának terméke".107'
Evidens, hogy ettől a formától az egyén „antik egyéniséget ragad meg", és a középkor
merevebb formájából való felszabadulását is „mint egyéniség ebben a formában éli
át."108
Felmerül tehát az újabb kérdés: vajon meghatározható-e közelebbről, milyen
forma jelent felszabadulást a Cicerót követő egyénnek? Sőt, mivel a fentiekben az ACD
alakzattal kapcsolatos levezetésünkben úgy véltük, hogy fóliónkon ez a már beilleszkedett szimbolikus forma kell hogy jelentse a gondolkodási forma központjának hu
vetületét, ezért logikus a következő még merészebb kérdés: Victorinus-corvinánk
fólióján •— a magyar humanizmus e korai periódusában •— az ACD alakzat jelentheti-e valóban azt a szimbolikus formát, amelyben a Cicerót követő lélek felszabadul
a középkor merevebb formai kötöttségéből, antik egyéniséggé válva?
Arra vonatkozóan, hogy a cicerói „megformált szó", a cicerói nyelvezetnek „egyéniség-megvalósítást" kifejező „formaadása": vizualiter is érzékelt formáció, az ékesszólás mesterének oeuvre-jében számos hivatkozást találhatunk.109 „... úgy gondoltam — írja Cicero „A szónokok legjelesebb fajtájáról" című könyvecskéjében — hasznos munkát vállalok a tudományra vágyók számára ... Lefordítottam ugyanis ... a két
legjelentősebb ékesszóló: Aeschinesz és Démoszthenész egymás ellen tartott leghíresebb beszédeit; ám nem mint tolmács fordítottam, henem mint szónok, ugyanazon
gondolatokkal (tartalommal) és azok formáival mintegy ábráival a mi szokásunkhoz
illő szavakkal; [tehát] nem tartottam szükségesnek szóról szóra visszaadni, hanem a
szavak fajtáját és tartalmát őriztem meg mindenben."110 Magyarázatának értékét
növeli, hogy teóriáját valóban szemléltetés céljából fejti ki, okulásul a „tudományra
vágyóknak", hiszen önmaga számára korántsem jelent új feladatot: „nekem ugyanis
erre (a munkára) nincs szükségem,"111 mivelhogy ő látja is a nyelv rendszerét. Midőn
105
„Cicero hat die Menschen eine Kunst gelehrt, die sie vordem nicht verstanden hatten: die
Form ihrer Schriften zum Ausdruck ihrer Individualität zu machen." Zielinski: i. m. 223.1.
108
„Das geformte Wort als vollkommenster Ausdruck menschlicher Persönlichkeits-verwirklichung ..." Rüegg: i. m. 26.1. (kiemelés tőlem).
107
„Es ist die Sprache Ciceros, der Mensch als Produkt seiner Formung, als Ergebnis einer
bewussten Auseinandersetzung und Arbeit an sich selbst, der Mensch als historisches Wesen, der
Mensch als Subjekt." Rüegg: i. m. 24. 1. (kiemelés tőlem).
108
„... dass er von der Form einer antiken Persönlichkeit ergriffen wird und in dieser Form
die Befreiung aus dem Zwiespalt zwischen den erstarrten Formen des Mittelalters und dem neuen
... erlebt." Rüegg: i. m. 25. 1. (kiemelés tőlem).
109
E nagyon szerteágazó témát itt csakis annyiban érintjük, amennyiben az — e statikus aspektus keretei között—megoldásunkhoz feltétlenül szükséges. A kérdéssel kapcsolatos részletes irodalmat
lásd: Lausberg: Handb. der Lit. Rhet. alapvető művében: II. Bd. „forma" (708. 1.) és „imago"
(718.1.) címszavak alatt.
110
„... putavi mihi suscipiendum laborem utilem síudiosis, ... Converti enim ... duorum eloquentissimorum nobilissimas orationes inter seque contrarias, Aeschini et Demostheni; nec converti ut
interpres, sed ut orator, sententiis iisdem et earumformis tamquamfiguris, verbis ad nőst ram consuetudinem
aptis; in quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne verborum vimque
servavi." De Optimo Genere Oratorum. (M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ex recensione lo. Casp. Orellii.) [Cicero szövegeink fordításához ezt az összkiadást használtuk, így a továbbiakban: Orelli: Ciceronis Opera.] I. Vol. Turici, 1845. V, 13—14; 504—505. 1. (kiemelés tőlem).
111
„... mihi quidem ipsi non necessarium." Orelli: Ciceronis Opera, I. Vol. De Optimo Genere
Oratorum, V, 13; 504. 1.
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„A híres szónokokról" elmélkedve Caesar ékesszólását fejtegeti,112 művészi erényei
közül elsősorban megjelenítő készségét dicséri, értékeli. Mert „a latin szavak eleganciája" tulajdonképpen minden római polgárnak quasi kötelessége is, kiváltképpen
„amikor különböző helyekről, Athénbe és fővárosunkba is sok mocskosbeszédű
sereglett össze."113 Az ékesszólás erényének kiemelkedő szónoki fokozata azonban
éppen azt jelenti, hogy a mondanivalót láttatva is élvezetessé tudja tenni. Ez különbözteti meg Caesart is az átlagtól. „Ezért, midőn a latin szavaknak ... eleganciájához ... szónoki előadásának ékességeit is hozzáfűzi: úgy tűnik, mintha szépen megfestett festményeket állítana föl kellő megvilágításban".11* Ily módon a szónoki fokon
művelt eloquentia „mint az egyéniség-megvalósítás kifejezése" azaz „saját formaadása": megjelenített látható formáció, éppen ezért — az egyén „racionális tartalmat hordozó törekvésén" belül is — ábrázolható forma. Számunkra a továbbiakban a probléma lényegét most már az jelenti, vajon e „szépen megfestett festményeken" azaz
„az egyéniség-megvalósítás" „formáin mintegy ábráin" milyen arányosság érvényesül.
A fentiekben vázolt kutatások ugyanis egyértelműen az arányok módosulásáról tanúskodnak, hiszen az egyén számára a középkor merevebb formájából az új formában
való megjelenés, mint az „egyéniség-megvalósítás" felszabadító élménye jelentkezik.
Feltett kérdésünkre tehát, hogy milyen forma jelent felszabadulást, ill. az ACD alakzat jelenthet-e felszabadulást az egyén számára, csakis a „felszabadító" arányok megállapítása után kísérelhetjük meg a válaszadást.
Erre vonatkozóan különösen jelentős útbaigazítást tartalmaz Cicero, Caesar
nyelvészeti művének koncepciójával kapcsolatos határozott állásfoglalása. Caesar
e traktátusában — amelyet általában De analógia címmel jelölnek — a konstrukció
alapjaként az 'avodoyioc elvét hirdeti. Lényege: olyan arányosság kialakítása, ill. megvalósítása, mely a hasonló elemeket úgy csoportosítja, hogy minden hasonló kiegészítéseként más hasonló álljon. Az avaXoyict elvét valló antik „grammaticusok s nyelvphilosophusok" tekintélyes csoportja tehát — miként Cicero műveinek múltszázadi
neves magyar kommentátora: Fábián Gábor összegezi — „a hasonlók egybeállítása
által akart olly szabályt találni, mellyhez minden vele nemegyezőt [ = nem egyező
más hasonlót] kelljen alkalmazni. És mivel... az egyes eseteket szabályzó [ = az egyes
esetek szabályozására] általános törvény volt kitűzve, ezért ez okszerű elvet helyesen
nevezték ratio-пак".115 Ez az elnevezés azonban Caesar óta használatos csak, ő jelöli
ugyanis elsőként raí/o-val.116 Ebben az összefüggésben ugyanígy használja Cicero,
sőt logikusan Caesar művét is De ratione loquendi címmel illeti.117
Hangsúlyozza, hogy csakis a hasonlót kiegészítő más hasonló által kialakított
arányosság alapján válhat „tisztává és romlatlanná" a nyelv. A ratio elve, mint
alapelv „igazítja" tehát elokvenssé. „Caesar a ratio elvét alkalmazva: a hibás és rom112
Julius Caesar (i. e. 100—44), akinek nemcsak szónoki tehetségét dicséri Cicero, hanem híres
nyelvészeti
munkájáról is (de analógia) nagy elismeréssel szól.
113
„Confluxerunt enim et Athenas et in hanc urbem multi inquinate loquentes ex diversis locis. Quo magis expurgandus est sermo ..." Orelli: Ciceronis Opera, I. Vol. De claris oratoribus liber
qui dicitur Brutus. LXXIV, 258; 386. 1.
114
„Itaque, cum ad ... elegantiam verborum Latinorum ... adiungit illa oratoria ornamenta
dicendi: tum videtur tamquam tabulas benepictas collocare in bono lumine." Orelli: Ciceronis Opera,
I. Vol. De claris oratoribus ... LXXV, 261; 387.1. (kiemelés tőlem).
115
Fábián Gábor: Cicero Vegyes Munkái. Rhetoricumok és Philosophicumok. Pest, 1865.
I. köt. 127.1.
116
Plinius szerint ugyanis Staberius Eros grammatikus, aki a római nyelvészek közül először
írt az arányosság ezen elvéről — amiért conditor grammaticae megtisztelő címmel illeti (XXXV. 18.)
— a görög oivaXoyía-X mégproportio-val fordítja. Fábián: i. m. I. 129.1.
117
Fábián: i.m.I. 129.1.
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lőtt szokást, tiszta és romlatlan szokással igazítja ki." 118 A ratio elve ugyanis a beszéd
tisztító „tűzpróbája".119 Természetes tehát, hogy a „szónoki előadás ékességei" is csak
e ratio elve alapján „kiigazított" nyelvhez, „a latin szavaknak ehhez az eleganciájához"
fűzve jelenthetik az ékesszólásnak azt a legfelső fokát, ahol már „úgy tűnik, mintha
szépen megfestett festményeket állítana föl" a szónok.120 Ily módon kétségtelen, hogy
e „festményeken" az arányok a ratio elve alapján érvényesülnek. Kérdés most már:
miként nyilvánul meg vizualiter a ratio elve. Emlékezzünk vissza, hogy Cicero Aeschinesz és Démoszthenész beszédeinek műfordításakor a gondolatok „formáival mintegy ábráival: earum formis tamquam yzgt/rä" dolgozik.121 Nos, ezen „figurákon" a
ratio elve alapján érvényesülő arányokról Quintiíianus — aki „a cicerói stílushoz való
visszatéréstől várta" az ékesszólás késői felvirágzását122 — Ciceróra építve kellő részletességgel tájékoztat. Bár arra a kérdésre, hogy „mit kell figurán értenünk" csak általános választ ad: „jelenti... a gondolatnak akárminő formáját." Ehhez ugyanilyen
általános kiegészítést fűz: „éppúgy, miként a testeknek is megvan bizonyos külső tartásuk, bárhogyan vannak is alkotva."123 Példáiból azonban az a „bizonyos külső tartás" bontakozik ki, amely már speciálisan a ratio elvén épülő „figurára" vonatkozik.
Vizsgáljuk meg tehát közelebbről ezt a „külső tartást" mivel a „felszabadító" arányok
legbiztosabban ennek alapján állapíthatók meg. A „figurán" érvényesülő ratio elvének
szemléltetésére ugyanis éppen ez a kivetített „külső tartás" a legalkalmasabb. Ily módon kitűnik majd, hogy a hasonlót kiegészítő más hasonló által kialakított reláció
utalhat-e az ACD háromszög „figurájára", mint a gondolkodási forma központjának
vetületére.
Milyennek képzeli Quintiíianus a testeknek ama „külső tartását", amely a Cicero
által is éppen így definiált gondolat-figurák pendantjaként jelenik meg szeme előtt...?
Erre vonatkozóan művének II. könyvében — midőn a szabályok gyakorlati alkalmazásáról beszél (13. fejezet) — példákkal illusztrált félreérthetetlen magyarázattal szolgál. „... mindenesetre a szónoknak főképpen «cazta tanácsot adom s szivére kötöm
neki százszor: »[Verg. Aen. III. 436.] minden szereplésében két körülményre ügyeljen,
mi felel meg az ízlésnek és mi hasznos. így gyakran jobb és ízlés szempontjából is elönyösebb attól a megszabott hagyományos sorrendtől bizonyos mértékben eltérni, amint
szobroknál és festményeknél is változatosságra való törekvést tapasztalunk testtartás,
arckifejezés, helyzet tekintetében. Hisz mindnyájan tudjuk, hogy a merev-egyenes testtartás legkevésbé kecses; s ez nem is csoda, mikor az egész arc felénk irányul, a két kar
lelóg, a lábak feszesen egymás mellett: egyszóval tetőtől-talpig merev alkotás. Az a hajlékonyság s hogy úgy mondjam mozgékonyság teszi mintegy elevenné s kifejezővé a képet,
szobrot. Ezért nem egyforma a kezek tartása s az arckifejezésben is száz meg száz
változatot látunk ... Lehet-e jobban elcsavart és mégis oly művészileg kidolgozott szob118
„Caesar autem rationem adhibens consuetudinem vitiosam et corruptam púra et incorrupta
consuetudine emendat." Orelli: Ciceronis Opera, I. Vol. De claris oratoribus ... LXXV, 261; 387. 1.
(kiemelés tőlem).
119
„Quo magis expurgandus est sermo et adhibenda tamquam obrussa ratio, ..." Orelli:
Ciceronis Opera, I. Vol. De claris oratoribus ... LXXIV, 258; 386. 1.
120
„Caesar autem rationem adhibens ... emendat. Itaque, cum ad hanc elegantiam verborum
Latinorum
..." Lásd: 114. számú jegyzetet, (kiemelés tőlem).
121
Lásd: 110. számú jegyzetet.
122
Fabius Quintiíianus Szónoklattana tizenkét könyvben. Ford. bev.: Prácser Albert. I—II.
Bp. 1913. [Továbbiakban: Prácser: Quintiíianus Szónoklattana.] I. köt. 10. 1.
123
Prácser: Quintiíianus Szónoklattana, IX, 1. 10; II. köt. 176. I. (kiemelés tőlem) „... quid
accipere debeamus figurám ... qualiscumque forma sententiae, sicut in corporibus, quibus, quoquo
modo sunt composita, utique habitus est aliquis ..." M. Fabi Quintiliani Institutionis Oratoriae
Libri XII. Ed. Ludwig Radermacher. Bd. I—IL (Lipsiae, 1959.) [Továbbiakban: Radermacher:
Quintiíianus: Instit. Orat.] IX, 1, 10; Bd. II. 135. 1. (kiemelés tőlem).
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rot képzelni, mint Myronnak discusvetője? S mégis, ha valaki e szoboralak helyzetét
mint kevésbé természetest kifogásolná: nemde elárulná, hogy nem műértő, mert éppen
ez a Szokatlan és nehéz helyzet teszi e szobrot művészileg elismertté. Éppígy a beszédnek is az alakzatok [figurae] kölcsönöznek bájt és kedvességet és pedig úgy a gondolat-,
mint a szóalakzatok; ezek teszik ugyanis a beszédet a rendestől elütően változatossá s
éppen abban rejlik szépségük, hogy a megszokottól és közönségestől eltérnek"™
Kétségtelen tehát, hogy „felszabadító" arányokról van szó, hiszen az egyformák
által kialakított „feszes egymás melletti" egyhangúságból kimozdítja a „figurát" azaz a
„gondolat formáját". Ezért a gondolatnak ez a formája, vagyis a „figurának" a ratio
elve alapján vallott eleganciája, „külső tartása": valóban a cicerói művészet és a humanista formaélmény egyezését tükrözi. Az egyforma „két kar", az egyforma „lábak"
merevségű egyenlő szárú vagy éppen egyenlő oldalú háromszög tökéletessége ugyanis
már „tetőtől-talpig merev" gondolkodási forma vetülete. Nem jelentheti többé az
idomulás célját — miként a Hortus conclususban — hiszen a Cicerót követő lélek
számára a „legkevésbé kecses figura". Ezzel szemben a hasonló relációja más hasonlóval, ám hasonlóval &z&z a „nem egyforma tartású kezeket" tükröző egyenlőtlen
oldalú háromszög: az emberi természetnek immár nem gyarlóságát, hanem kiteljesedését jelölő figurája. Ezért fóliónkon nemcsak primér-alakzatként (ABC háromszög),
hanem az idomulás céljaként is (ACD háromszög) ez a „külső tartás" jelenik meg.
Mivel a cél a ratio elvén alapuló idomulás, ezért az ACD alakzat valójában az „egyéniség-megvalósítás" kiteljesedését tükröző „külső tartás". E kitűzött cél az antik egyéniség kialakítását, pontosabban: a Ciceróból táplálkozó egyéniség „megragadását"
determinálja. Természetes tehát, hogy az „egyéniség-megvalósítás" formája és az
utánzott „kecses figura" egyezik e fóliónkon tükröződő ACD „külső tartással",
vagyis a cicerói művészet alapelvét jelentő formával. Az antik egyéniséget jelölő „külső
tartásnak" azaz a ratio elve alapján a már kellőképpen idomult formának ugyanis
az elevenség (actus) a fő kritériuma, mely a nem egyformák változatosságán alapul.
Ebből fakad megjelenésének: „külső tartásának" eleganciája. Miként Myron bronzba
öntött diszkoszvetőjének „elevensége" is — e Quintilianusi legszebb példa — ugyancsak az emberi természetet jelölő egyenlőtlen oldalú háromszög arányainak változatosságábólered. Pontosabban: ez a „mozgékonyság" az avaXoyla — ratio elvét tükrözi.125
Ha ugyanis a szembenézetben szemlélt kompozíción — szoborról lévén szó, így érzékelhető legtökéletesebben — a hangsúlyos pontokat összekötjük, ily módon az elhají124

Prácser: Quintilianus Szónoklattana, II, 13,8—11; I. köt. 176—177. 1. „... equidem id maximé »praecipiamacrepetensiterumquemonebo<§: [Verg. Aen. III. 436.]: res duas in omni actu
spectet orator, quid deceat, quid expediat. expedit autem saepe mutare ex illó constitute, traditoque
ordine aliqua, et interim decet, ut in statuis atque picturis videmus variari habitus, vultus, status; nam
recti quidem corporis vei minima gratia est. nempe enim adversa sit fades et demissa bracchia et iuncti
pedes: erit a summis ad ima rigens opus. Flexus ille et, ut sic dixerim, motus dat actum quendam et
factum: idea nee ad unum modum formatae manus et in vultu mille species; ... quid tarn distortum et
elaboratum quam est ille discobolos Myronis? si quis tarnen ut partim rectum improbet opus, nonne ab
intellectu artis afuerit, in qua velpraecipue laudabilis est ipsa ilia novitas ac difficultas? quam quidem
gratiam et delectationem adferunt figurae, quaeque in sensibus quaeque in verbis sunt, mutant enim
aliquid a recto atque hanc prae se virtutem ferunt, quod a consuetudine vulgari recesserunt," Radermacher: Quintilianus: Instit. Orat. II, 13,8—11; I. Bd. 100.1.
125
Myrón (i. e. 5. szd. második negyede) athéni bronzszobrász művészetének részletekbe
menő elemzésére itt természetesen nem térhetünk ki. Hangsúlyozni kívánjuk azonban azt a jellemző
és tanulmányunk szempontjából jelentős párhuzamot, amely szerint alkotásain az avodoyíu mint
konstrukciós elv az átmeneti periódus ( = topos-váltás fázisának) tükröződéseként jelenik meg. Művészete ugyanis a „síkban kiterített" az ún. „szigorú stílus" és a görög klasszikus szobrászatnak már
kibontakozott „csúcspontjai" között helyezkedik el. Művészeti Lexikon, II. köt. Bp. 1966. 263—264.1.
és III. köt. Bp. 1967. 416—417. 1. Művein а felszabadító arányok „elevensége" jelenti éppen az áthidalást a két periódus között.
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tandó diszkosz, a fej, a térdre támaszkodó kéz és a test súlyát hordozó jobb láb „szokatlansága": e diszkoszvető „külső tartásának" konstrukcióját jelezve két egyenlőtlen
oldalú háromszöget alkot. E két háromszög közös felső csúcsán a racionális törekvés
klasszikus szimbóluma: a diszkosz dominál. Mert ezzel a „külső tartással" a diszkosz
minden addigi jelölésnél messzebbre hajítható, vagyis a régi „séma" (сф/а) így felülmúlható {vK&QßoiXXo))}m Természetes tehát, hogy e „szokatlan mozgékonyságot" enge-

tít ddditít iuettt cmű(лШС

4. A kékcinke aktivitása

délyező racionális konstrukció: felszabadító arányaival „fordulópontot jelentett ...
a mozgásábrázolás történetében".127
d) A fentiek értelmében nyilvánvaló tehát, hogy Victorinus-corvinánk címlapján
a „nem egyforma tartású kezek" elvét tükröző ACD topikus egység, mint tradicionális
126

585.1.

127
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Erre vonatkozóan lásd: Pecz Vilmos: Ókori Lexikon, Bp. 1902. Discus címszót. I. köt.
Művészed Lexikon I. köt. Bp. 1965. Dyskobolos címszó alatt. 580.1.

idomulású alakzat: „elevenséget" képvisel. Pontosabban: a Cicerót követő egyén
„gondolat formájának" elevenségét. Központjában ugyanis: B-pontján élénk aktivitás uralkodik. (4. kép) Midőn Victorinus a „Quatuor thesis" nyomán a cicerói klaszszicitás tisztaságát fejtegeti, az imitátor eleven fantáziája — a kékcinke — máris elszántan pusztítja a hozzá méltatlan kifejezéseket: a csúf tűzi poloskák kirívó „formáival mintegy ábráival" jelzett idomtalanságokat. „Mert a szónoklat minden részének
dicséretesnek kell lennie, ezért minden olyan szót amely se nem fontos se nem elegáns:
ki kell gyomlálni."128 Márpedig e csúf rovar — ebben az összefüggésben — éppoly
undorító, akárcsak a bárdolatlan kifejezés az ékesszólásban. Szárnyán az alvilág rőt
lángja és korma foltosodik: jelképe az alantasnak és enyészetnek.129 Formátlansága
elviselhetetlen a formáról elmélkedés közelében. Mivel ügyelni kell még arra is, „hogy
a szavak saját formája és összhangja: önmaga kerekdedségét képezze."130 A kékcinkének — a fantáziának — ez az aktivitása Cicero utánzásaként: e fölélesztett stílus
szorgos újraművelését példázza. Igazolásaképpen a fólió szövege közvetlen fölötte
hirdeti: „Virtus est animi habitus." A cicerói értelmezés szerint azonban — Departitione oratoria dialógusában — az erény kettős jelentésű: vagy a tudásban, vagy a magatartásban mutatkozik meg. „Azt az erényt amely hatást gyakorol, csakis a tudás
által nevezzük bölcsességnek", míg a másikat, az érzelmek mérséklőjét: mértékletességnek.131 A kékcinke fölött kinyilvánított erény, imitációjával összefüggésben: hatást
gyakorló erőt jelent. Imitációja ugyanakkor magában foglalja aktivitását is, mely ha
bölcsesség birtoklására irányul: nemde ékesszólásra törekszik? Mivel fürge röppenésével legyőzte már a cicerói távolságot — sőt újraművelésében aktív közreműködő —
ezért a győztesek között kiérdemelt Hortus conclususí helyének analógiájaként ugyancsak előkelő hely: a primer arányosságok csúcsa (B pont) illeti. Tehát a lélek funkcióit
а fantázia aktivitása vezérli, ám új helyzeténél fogva racionális keretek között. Az ACD
„gondolat forma" belső terében ugyanis elhelyezkedését illetően: összekötő, mégpedig
a Bölcsesség felé. így a lelki funkciók végső soron: azaz a D kulcspont jelzése által
a ráció irányítása alatt állnak. A fantázia számára ugyanis a ratio elvén épült „gondolat formában", sőt a cicerói Inventio szellemében épp oly hősies „elevenség" a stílust
pergővé csiszolni, mini Szentgyörgyként sárkányt győzni. Következésképpen: amilyen
mértékű ez az új győzelem, olyan mértékű az egyén felszabadulását jelző „döntő élmény" is. Kérdés tehát: miként szűrhető le a „döntő élmény" mértékét megszabó győzelem mértéke? A ratio elvén épült „gondolat forma" hősies „elevenségének" mértékére a „külső tartásról" leolvasható változatosság mértéke alapján következtethetünk.
Vizsgáljuk meg tehát az ABC alapot magában foglaló ACD alakzat felszabadítást
jelző konkrét arányait. (3. kép.)

128
„Nam cum omnis pars orationis esse debet laudabilis, sic ut verbum nullum nisi aut grave
aut elegáns excidat." Orelli: Ciceronis Opera, I. Vol. Ad M. Brutum Orator XXXVI, 125; 427. 1.
(kiemelés tőlem).
129
Tudományos neve: tűzi poloska (Pyrrhocoris apterus). „... rohadékokon él és így az enyészettel eszmeileg kapcsolatba hozható". Horváth Géza: Hogy hívják a Pyrrhocoris Apterust Magyarországban? = Természettudományi Közlöny, 6, 1874. 125. 1.
130
„ut forma ipsa concinnitasque verborum conficiat orbem suum;" Orelli: Ciceronis Opera,
I. Vol. AdM. Brutum Orator XLIV, 149; 432.1. (kiemelés tőlem).
131
„Cicero explains that the virtue has a double meaning, for it manifests itself either in
knowledge or conduct. The virtue that exercises its influences only through knowledge is called prudence or intelligence or wisdom. But that virtue which moderates desire and controls the emotions,
functions actively, in conduct, and is called temperance." Richard L. Hoffmann: The Rhetorical
Structure of Milton's Second Defence of the People of England. = Studia Neophilologica 43, 1971.
240.1. (kiemelés tőlem).
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A primer alakzat (ABC háromszög) oldalai úgy aránylanak egymáshoz, mint a
következő szomszédos páratlan számok:
BC:AB:AC = 3:5:7.
A bővített alakzat (ACD háromszög) CD és AD oldala kétszerese (6:10) a primer
alakzat megfelelő CB és AB (3:5) oldalának. Hangsúlyozza ezt a papagáj által kialakított bővített háromszög ß szöge is, amely csaknem pontosan kétszerese a primer
alakzat kezdést jelölő a szögének (a = 21?78, /?=43?53). Vagyis: a cicerói szellem imitálására vágyó lélek horizontja (ABC) az ékesszólás kibontakoztatott bölcsessége által
(ACD) kétszeresére bővül. Következésképpen fölöttébb harmonikus e bővítés, mivel
a primer alakzat oldalainak arányát (3:5) érintetlenül hagyva (6:10 = 3:5) megőrzi
a lélek alap-adottságait, az „egyéniség-megvalósítás" feltételeként. így az ABC alakzatnak — a törekvő ember lelki világának — a D ponton kiemelkedő Ratio által kiteljesedése : az értelem felsőbbségét, ill. kormányzását hirdeti, ám az egyéniség kibontakoztatása érdekében, lévén AC mindkét alakzat közös alapja. Ezért e racionális törekvés
eredményeként kibővült ACD alakzat „külső tartása": az „egyéniség-megvalósításnak"
valóban komplett „gondolat formáját" tükrözi. Ez a „gondolat forma" ugyanis — a
„külső tartás" jelzése nyomán — az emberi törekvésnek oly hősies „elevenségét" tartalmazza, amellyel a korábbi „séma" kétszeresen felülmúlható. Ez az eredmény valóban felszabadítást hozó győztes „elevenség". Ilyen méretű győzelem valóban „döntő
élmény" az egyén számára.132
E felszabadulást igazoló eredmény egyszersmind az ABC alapalakzatot magában
foglaló ACD topikus egység qualitasát jelzi. Tehát azt, hogy „a gondolatnak akárminő
formája" közül az ACD „külső tartással" jelölt szimbolikus forma alkalmas „döntő
élményt" eredményezően a Cicerót követő egyén „gondolat formája" számára. Következésképpen: ez az a szimbolikus forma, amely a cicerói művészet és a humanista
formaélmény egyezésének eredménye. Ily módon e központi helyzetű ACD topikus
egység tükrözi az új felszabadult gondolkodási formát, ill. annak aktív centrumát.
Mivel e topikus egység qualitasa élénk aktivitásból fakad, hiszen topos-összefüggései
már kezdettől fogva törekvést bizonyítottak. Bölcsességre törekvést! Ezért a D ponton
132
Az ABC alapot magában foglaló ACD bővített topikus egységnek azaz a gondolkodási
forma ezen centrumának arányai: nemcsak tükröződő jellegzetességként, hanem konkrét számítás
jellemző eredményeként is elképzelhetők. A konstrukció számítás mindennapos gyakorlata ugyanis
fölöttébb jellemző a váradi udvarra, elsősorban Vitéz Jánosra. Ezzel kapcsolatban hivatkozunk
Nagy Zoltán modern kutatásainak eredményeire: A Nap diadala a Mátyás Kálvária talapzatán
( = Filológiai Közlöny XIV, 1968, 436—460. 1.). „Vitéz János asztrológiai beállítottságát a korábbi
szakirodalom általában kiemeli, de Peuerbach és Regiomontanus egyes, részére készült műveinek —
bár olykor kiemeltebb — megemlítésén kívül, kifejezetten matematikai és csillagászati érdeklődését
nem hangsúlyozza. Arra a nemcsak hazai, hanem egyetemes természettudomány-történeti körülményre, hogy mind magának, mind pedig humanista körének az asztrológia, a matematika és geometria tudományos művelése egyik centrális célja volt, első ízben ... kívánunk részletesebben rámutatni."
441.1. (kiemelés tőlem). A szerzőnek ebben az irányban végzett kutatásai — az európai ötvösművészet
egyik legszebb alkotásával, az ún. „Mátyás Kálváriá"-val kapcsolatban — meglepő, ugyanakkor
nagyon is jellemző eredményre vezetnek. „A Kálvária talapzatának [amely 1468—70 táján készült]
fő gondolata ... a heliodinamikus világkép. Ennek az ikonográfiának a kigondolásában, hogy úgy
mondjuk megkonstruálásában ... Regiomontanus, a matematikus és csillagász, Vitéz János, a teológiában, filozófiában, a történeti és matematikai tudományokban egyaránt magasan képzett főpap, s a
legragyogóbb géniusz, a humanista király között Galeottónak — nevezzük őt egyszerűen természetfilozófusnak — és Janusnak, a világmindenségbe és a létproblémákba belelátó költőnek a fő szerepét
ismerjük fel." Tehát „a talapzat gondolati felépítése,filozófiájaés egyben a kálvária teológiájával való
egyeztetése, ebben a körben bizonyára többszörös beszélgetések során alakult ki ... az 1460-as években..." 458. 1. (kiemelés tőlem). Ebben az időben és „ebben a környezetben" éppen ezért feltételezhető, hogy fóliánk konstrukciója is hasonlóképpen „többszörös beszélgetések során alakult ki"
konkrét számítások eredményeként.
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kiemelkedő tisztazöld papagáj esszenciálisán: a „Quatuor thesis" győzelmet jelentő
eredményére azaz alkalmazására utal. Tehát qualitasként kiemelkedő evidenciája: e
felszabadult gondolkodási formának egyben vezérmotívuma, „miszerint csakis a bölcs
ember szabad ,.." 133
AZ ELOQVENTIA KIEGÉSZÍTŐ KÖREI

L A Cicerót követő egyén „elevenséggel" telített „gondolat formája" előtt —a
fólió fundamentumán — egyszál halvány-piros bársonyrózsa és egyszál kékes-lilába
hajló haranglábvit ág nyílik. Mindkettő kedvelt, gyakori jelkép a Madonnát és Gyermekét ábrázoló középkori táblaképeken.134 „Ave rosa speciosa!" (Üdvözlégy pompás
rózsa!) : Mária himnikus dicsőítése.135 „AGLA" — e középkori kabalisztikus ligatúra
= Dicsértessék az Űr mindörökké: — Krisztus jelképe a haranglábvirág nevéből
(Aquilegia) származtatva.136 A rózsa: Mária tündöklő erényességét idézi, a gyógyerejű
harangláb virág: Krisztus éltető, gyógyító hatalmát példázza.137 Éppen ezért mindkét
virág megjelenése fóliónk alsó szegélyén: evidens. Hiszen a tengelice madár megjelenése — mint feltűnést keltő transzplantációjával kapcsolatban kifejtettük — feltételezi a mennyei palástban trónoló Madonnát Gyermekével.
Miként függ azonban össze Cicero követésével a szeplőtelen „tövis nélküli Rózsa"138: e legtisztább Mária szimbólum és a lilába hajló haranglábvirág: a mindenható Fiú jelképe? Idézzük fel az előbbiekben leszűrt tanulságot, miszerint a modell, ha
topos-váltása fázisában evidenciájából fakadóan az új gondolkodási formának megfelelően már tipikus: eleve retrospektív koncepciót tételez fel. Ezért e két virágnak a
fólió kompozíciójába illő jelentése, a középkorit megelőző periódus szimbólum-rendszerének segítségével oldható fel. Tehát e rózsának és e harangláb virágnak csakis az
antikvitás szelleméből fakadó értelme lehetséges. Ezen belül a közelebbi meghatározást
a papagáj centrális kiemelkedése — mint jeleztük — transzponáló hatása determinálja. Az ékesszólás bölcsessége ugyanis — noha közismert védője a Rózsa sértetlenségének, eredendő: „sine spina" szépségének—funkció módosulása következtében racionális tartalomra utal. E virágokkal kapcsolatban tehát az antikvitás szelleméből fakadó
racionális megoldást kínálja. Természetes, hogy fóliónkon a rózsa és a haranglábvirág
topos-váltása kivívó jelentés-változást — és ennek megfelelő funkció-módosulást is —
jelez.
Az ékesszólás erénye — amelyre oly nagy „elevenséggel" törekszik Cicero imi133
Orelli: Ciceronis Opera, Vol. IV. Turici, 1861: Paradoxa Stoicorum. Paradoxon V; 752.1.
(kiemelés tőlem).
131
A rózsára vonatkozó terjedelmes irodalomból témánkkal kapcsolatban néhány alapvető,
összefoglaló mű: Elizabeth Haig: The Floral Symbolism of the Great Masters. London, 1913. „... the
red rose, rather than the white, was chosen to represent the Virgin." 80. 1. Lottlisa Behling: Die
Pflanze in der Mittelalterlichen Tafelmalerei. Weimar, 1957. Különösképpen: 42—51. 1. George
Ferguson: Signs and Symbols in Christian Art. New York, 1961. 37—38. 1. A haranglábvirág jelentésére vonatkozóan lásd: Behling: i. m. 36—37.1. és 40—41.1. Rolf Fritz: Aquilegia. Die Symbolische
Bedeutung der Akelei, = Wallraf-Richartz Jahrbuch XIV, 1952. 99—110. 1. Lexikon der Chr.
Ikonogr. I. Bd. 89—90. hasáb.
135
Bonaventura: Laus Beatae Mariae Virginis. Idézi: Behling: i. m. 41.1.
136
Fritz: i. m. 102.1. és Lexikon der Chr. Ikonogr. I. Bd. 89. hasáb.

137 Egyik legszebb, jellemző példáját l á s d : B e h l i n g : i. m . 37. 1.; Mitteldeutscher Meister u m
1420: Madonna mit Kind und Akelei. ( N o r d h a u s e n , D o m . ) A M a d o n n a ölében ü l ő G y e r m e k h á r o m

szál haranglábvirágot tart. A fogadalmi tábla alsó sávjában az adományozó felsorolja a haranglábvirág éltető javait, melyeknek kezdőbetűi a „Jesus" nevet adják: Jucunditas, eternitas, saturitast
utilitas, sanitas. Alattuk parallel sorolja ellenkezőjüket, amelyek ellen a táblakép alsó sarkában az
imára kulcsolt kézzel térdelő adományozó védelmet kér. (lásd: XIX. tábla)
138
Ferguson: L m. 37.1. és Haig: i. m. 79.1.
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tátora — csakis a grammatika segítségével közelíthető meg. Martianus Capella híres
műve nyomán azonban köztudott,139 hogy Grammatica: édesszavú, kedves Hölgy.140
A „hét szabad művészet" megszemélyesítésekor elsőként ábrázolják, ő lévén a Trivium alapja.1*1 Megjelenése akárcsak Máriáé. Egy wolfenbütteli illusztrált Martianus
Capella-kézirat initialejában: Madonnaként trónol. Földig omló palástban trónszékén ülve kegyesen fogadja az ifjú tanítvány hódolatát, aki lába elé térdel: közbenjárását kérve, hogy átvehesse művészetének jelvényeit.142 Az ékesszólás erénye tehát,
kiváltképpen legfelső, azaz szónoki fokozata csakis e „tövis nélküli rózsa": az ékes
Grammatica eredendő tisztasága által közelíthető meg. Ily módon nemcsak megjelenése, henem szerepe is a kegyes szószólót: Máriát idézi. Őáltala válik ebben az összefüggésben különösképpen hangsúlyossá a tengelice feltűnése. Fóliónkon ugyanis
— az égi kegy analógiájaként — Grammatica úrnő trónusának bizalmas közelségét
hirdeti. A Madonna kegyeltjeként most Grammatica úrnő közvetítő pártfogását tanúsítja. Márpedig e „legnyájasabb szívességgel" (comitate blandissima)143 közvetített
kérés, lévén a legkedvesebb: azonnali meghallgatásra talál.
Midőn a névtelen felsőrajnai Mester művén144 a Rózsa kérlelőn a Mindenható
felé fordul: egyszál rózsát nyújt Mária a Gyermek felé, ki menten félbehagyja az illatos eper szedését is, lelkesen fogadva legkedvesebb virágját. Mária földre omló palástja
szélénél — az epreskert sarkában — a térdre borult kérelmező íme nyomban meghallgatásra talál. A rózsának eme „legnyájasabb szívességéből" fakad a haranglábvirág
szerepe. Mária Magasztalása Mesterének táblaképén145 ugyanis alighogy meghallja a
Gyermek a mögötte álló Szűz és pártfogoltja könyörgő kérését, csöpp kezével máris
a gyógyító haranglábvirág csokra felé nyújtózik, tanúsítva: kellő erősítést nyer védence
A két virág szerepe ily módon szorosan összefüggő, egymást kiegészítő, sőt feltételező szerepkör. Fólíónk miliőjében Grammatica úrnő ékes rózsája — fenséges
analógiája által — a mágikus erejű haranglábvirág méltó analógiájaként ki mást feltételezhetne, mint a halhatatlan mestert: az „isteni" Cicerót. „Cicero ugyanis nem emberi név már, mert maga az Ékesszólás."146 Természetes, hogy Grammatica úrnő előtt
az Ékesszólás: Cicero áll isteni kegyben. Az Ékesszólás számára hasonlóképpen
Grammatica úrnő méltán a legkedvesebb. Ily módon a Cicerót követő egyén leghőbb
vágya — az „isteni" mester inspiráló közelsége — csakis Grammatica úrnő „szívességéből" teljesülhet. Imitátorunk számára tehát Ciceróhoz vezető más megoldás:
nem is lehetséges. Ezért fóliónkon a rózsa és a haranglábvirág egymást feltételező
szerepe nyomán: ahogy Mária Krisztus kegyeibe ajánlja övéit, úgy ajánlja Grammatica
139 Martianus Capella: De nuptiis Philologiae et Mercurii. (420 körül). A „7 szabad művészet"
enciklopédiája, amely a középkorban iskolai olvasmány volt. Lásd erre vonatkozóan: Karl-August
Wirth: Eine illustrierte Martianiis-Capella-Handschrift aus dem 13. Jahrhundert. = Stadel Jahrbuch
N. F. 2. 1969. 43. 1.
140
Leírását lásd: Wirth: i. m. 51. !.
141
Lausberg: Handb. der Lit. Rhet. Bd. I. 34. 1.
142
Wolfenbüttel, Herzog August Bib!., (62. Gud. lat. 2.) fol. 19R. Lásd: Wirth: i. m. 51. I.
143
Martianus Capella: De nuptiis... Recensuit Franciscus Eyssenhardt. [Bibliotheca Teubneriana, 377.],
Lipsiae, 1866. Ill, Lib. 223; 54. 1.
144
Oberrheinischer Meister um 1410—1420: Maria in den Erdbeeren. (Solothurn, Städtisches
Museum.) Leírását lásd: Behling: i. m. 30. 1.
145
Meister der Verherrlichung Mariens: Die Muttergottes mit dem hl. Bernhard. (Köln, Sammlung v. Schnitzler.) Közli: Fritz: i. m. Abb. 81. A művészre vonatkozóan lásd: Allgemeines Lexikon
der Bildenden Künstler. Hrsg.: Hans Vollmer. 37. Bd. Leipzig, 1950.: Meister der Verherrlichung
(Glorification) Maria. „Niederrhein. Maler, tätig in Köln, 3. Viertel 15. Jh." 341. 1. A táblakép számunkra különösen jelentős, mivel a „védenc": clairvauxi Szent Bernát, a középkor híres szónoka és
stílustanítója.
146
„... ut Cicero iam non hominis nomen, sed eloquentiae habeatur." Radermacher: Quintilianus: Instit. Orat. X, 1, 112; II. Bd. 257. 1.
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úrnő is törekvő tanítványát Cicero pártfogásába. E haranglábvirág tehát Cicero klaszszikus hatalmát, éltető: inspiráló erejét példázza. Méltán, mert gyógyerejében a szellemet újító „elevenség": a bölcsesség (Sapientia) ereje domináns erő.147
A fenti összefüggések értelmében a rózsa és a haranglábvirág kétségkívül topikus
egység, ezért konkrét fundamentális elhelyezésén túl, a kompozíció elvi alapját jelenti.
Vagyis: a Cicerót követő egyén „gondolat formájának" nélkülözhetetlen alapja. Következésképpen, ezen elvi összefüggésnek a két virág topikus egységű, „külső tartásán",
leolvasható konkrét arányosságain is tükröződnie kell. (3. kép) A haranglábvirágot
és a rózsát határoló — tökéletességüket példázó — két kör középpontjait ha egybetartozásuk jeléül összekötjük, ez az EF távolság: párhuzamos a „gondolkodási formának" éppen az egyéniség adottságait hordozó AC alapjával, és azzal egyszersmind
egyenlő hosszú is. Tehát az „eg^emíeg-megvalósítás" kibontakozásával párhuzamosan
jelentkezik a kellő (vagyis „doctus") felkészültség óhaja, mint fundamentális igény,
amely mielőbbi kielégítésre vágyik. E leghőbb vágy — a közvetítés „egyenességéből"
ítélve — az egyéniség igényével egyenlő mértékben, azaz „döntő élményt" eredményezően teljesül. Mivel a segítség mértéke: a ratio elvén épült „külső tartással" áll arányban. Hiszen már a virágok méreteiben mutatkozó hierarhikus viszony: Cicero hatalmasságára utal. Következésképpen felszabadító hatása is eklatáns módon tükröződik.
A két kör sugarainak relációja ugyanis azonos az egyén alapadottságait kibontakoztató arányosság „elevenségével". (Amennyiben: R:r = 7:5.) E pozitív hatások jelzik
a két virág összefüggő, egymást feltételező szerepének qualitasát. Topikus egységük
tehát a „gondolat forma" győztes „külső tartása" számára kellő alapot biztosít.
2. A fólió felső csúcsán két madárcsőrű sárkány-kígyó groteszk alakjának körbefonódása alkotja a szöveget kezdő О (mnis) -iniciálét. (5. kép) E sárkányabroncs
alapja: kazettás kék mező, amelynek minden rekeszét ötszirmú rozetta ékesíti. A fenti
összefüggésekből következve, ill. azok kiegészítéseként e feltűnő O-iniciálé jellegzetes díszítményeivel a Dialectica szimbóluma. Az ékesszólással kapcsolatos három
„szellemtudományi művészet"148 közül, mint legfelső harmadik: a legigényesebb tudományos fokozat.149
A megszemélyesített Dialectica alakjának leírását — ily módon attribútumait is —
két alapvető forrás nyomán kellő részletességgel ismerjük. Az egyik: a már említett
Martianus Capella mű, a másik: a híres középkori francia filozófus: Alanus de Insulis
műve.150 A miniatúra-művészet Dialectica ábrázolásai erre a két forrásra vezethetők
vissza.151
Martianus Capella szerint (IV. könyv) e „nagyon éleslátású Hölgy ékszerei:
— egyúttal fegyverei — balkezében a gyűrűző kígyó ... jobbkezében a formulák",152
a négyzet alakú táblácskák. Jellegzetes attribútumai, „ékszerei" tehát a kígyó, mely
ebben a vonatkozásban a Prudentia (okosság) jelképe,153 és a táblácskák: a vitatkozás
147

A Bölcsesség Lelkének 7 ajándékát is magában foglalja: Sapientia, Intellectus, Consilium,
Fortitudo, Scientia, Pietas, Timor (spiritus timoris domini). Behling: i. m. 36—37. 1. és Lexikon der
Chr. Ikonogr. I. Bd. 89. hasáb.
148
„Diedrei «scgeisteswissenschaftlichen:*» artes (Grammatik, Rhetorik, Dialektik) ... alstriviurn"149Lausberg: Handb. der Lit. Rhet. I. Bd. 34.1.
RDK. III. Bd. 1387. hasáb.
150
Alanus de Insulis (Alain de Lille, 1120—1203): Anticlaudianus. (Pat. Lat. 210.)
151
RDK. III. Bd. 1388. hasáb.
152
„...femina sed acri admodum visu ...
In laeva quippe serpens gyris ...
in dextra formulae ..."
Martianus Capella: i. m.
Lib. IV. 328; 99.1.
153
Az erre vonatkozó példákat lásd: RDK. IV. Bd. 359. hasáb.
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mesterségének logikai szabályait, alapelveit tartalmazó „formulák".154 Egy X. századból származó párizsi illusztrált Martianus Capella-kéziratban155 Dialectica úrnő ékes
köpenyében, állva fogadja érkező tanítványait. Balkezében két kígyó tekereg, jobbjával a táblácskát emeli magasra. A háttér feltűnő élességgel kirajzolt négyzetes téglafal,

5. О iniciálé Dialectica attribútumaival.

szögletei végig rekeszes díszítésű táblácskákkal. E geometrikus hatást fokozza a kazettás mennyezet, sőt az úrnő köpenyének dús hímzése is „formulákkal" kirakott. A wolfenbüttelí illusztrált Martianus-kézirat Q-iniciáléjában156 bő palástban padkán ül.
Jobbkezével tábláját emeli magasba, miközben baljával a palást öbléből kibúvó kígyót
szorítja.
164
185
156

RDK. III. Bd. 1388. hasáb.
Paris, Bibi. Nat., (ms. lat. 7900 A.) fol. 140v. Ismerteti: Wirth: i. m. 43. 1. és Abb. 17.
Wolfenbüttel, Herzog August Bibi. (62. Gud. lat. 2.) fol. 33R. Ismerteti: Wirth: i. m. 54. 1.
és Abb. 4.

200

Dialectica attribútumainak másik változata Alanus de Insulis művéből ered.
E bájos Szűz (virgo), ki „megjelenésével a lélek nyugtalan törekvéseit formálja",157
jobbkezében virágot tart, balkezében —a kígyó pendantjaként—skorpiót.15* Ezekkel
az „ékszerekkel" mutatkozik a firenzei Sta. Maria Novella Spanyol-kápolnájában,
Andrea di Bonaiuto egyik freskóján.159 Királynőként trónol két márványoszlop
kígyó-csavarodású törzse között. Balkezében skorpió, jobbkezében hosszú virágszál
mely a csúcsnál többfelé ágazva apró kerek rózsákban végződik. A kígyófarkú skorpió
fenyegető jelenléte „a tartalmak ütközetét és a logika harcát jelzi."160 Mármint e rózsák „tartalmának" és e szörny „tartalmának ütközetét."161 Ám ugyanígy megjeleníti a „harcot" — amely a dialektikának: a vitatkozás mesterségének lényege — a párizsi Martianus Capella-kézirat miniatúrája is, midőn Dialectica úrnő kezében két
kígyó gyűr űzését ábrázolja a miniátor. A kígyó megkettőzése ugyanis „az opponens
és a respondens conflictus-éX, vagyis a logika ütközetét hirdeti."162
A fenti példák alapján vizsgáljuk meg közelebbről fóliónk iniciáléját. Az összehasonlítás meglepő eredményre vezet. Kiderül ugyanis, hogy miniátorunk egyesíti
a két szerző (Martianus és Alanus) nyomán közismert Dialectica attribútumokat.
A két madár-csőrű sárkány — amely a középkori kígyó ábrázolások egyik jellegzetes
típusa163 — egymással szemben: a „conflictus"-t interpretálja. Megjelenésük alapja
ugyanis kazettamező: az alapelveket hirdető „formulákkal". Ugyanúgy, mint a párizsi
Martianus-kézirat miniatúrájának háttere, amely az úrnő felemelt táblácskáját, sőt
köntösének rekeszes hímzését is sokszorosan hangsúlyozza. E kazettamezőben áronban feltűnik az Alanus által hirdetett virág-jelvény is. Pontosabban: a rózsa jelvénye
akárcsak a firenzei Bonaiuto freskón. Az iniciálé minden kazettájában gondosan megformált ötszirmú rozetta nyílik. Utalásként a Szűzre, kinek jobbkezét „virág kitüntetése"164 illeti. Fóliónk topikus egységeinek ismeretében azonban e rozettás díszítés
távolabbi utalásokat is tartalmazhat. A Madonnát ábrázoló középkori táblaképeken
ugyanis Mária glóriáját és koronáját gyakran ékesíti ugyanígy kazettamezőbe ültetett
rozetta-háló.165 Ezért e legfelső fokozatot jelölő iniciáléban az égszínkék rozettamező
vajon nem rejt-e külön célzást az ékesszólás bölcsessége által megvédelmezett Rózsa:
Grammatica úrnő „tövis nélküli" tisztaságára? Mivelhogy az elért legfelső fokozat
eredményeként jelentkezik. E rozetta-háló: a felújított klasszikus elveket tartalmazó
„formulák" ezen „séma"-rendszere vajon nem rejt-e célzást az új „külső tartás" győztes „sémájára" vonatkozóan is? „Omnis, quicunque ..." kezdődik Victorinus textusa
a „logika harcát" jelölő sárkányos iniciáléval. Tehát „mindenki, aki a szónoklat bár157

hasáb.

„... figurát Insomnes animi motus ..." Alanus: i. m. III. Lib. 1. Cap. (Pat. Lat. 210.) 509.

158

„Dextra manus floris donatur honore, sinistram Scorpius incidens ..." Alanus: i. m. III.
Lib. 1. Cap. (Pat. Lat. 210.) 509. hasáb.
159
RDK. III. Bd. 1390. hasáb. Ismertetését lásd: Művészeti Lexikon I. köt. Bp. 1965.: Andrea
da Firenze (1343—1377?) műve, a Spanyol-kápolna freskó sorozatából Aquinói Szt. Tamás diadala:
a „7 szabad
művészet" ábrázolása. 70. 1.
160
„Monstrat elenchorum pugnas, logicaeque duellum." RDK. III. Bd. 1389. hasáb.
161
RDK. III. Bd. 1390. hasáb.
163
RDK. III. Bd. 1392. hasáb.
163
Lexikon der Chr. Ikonogr. I. Bd. 516. hasáb.
164
Lásd: 158. számú jegyzetet.
165
Mojmír Frinta: An Investigation of the Punched Decoration of Mediaeval Italian and
Non-Italian Panel Paintings. = The Art Bulletin 47. 1965. 261—265. 1. (számos illusztrációval!)
Mária koronájának és glóriájának e „pontozással díszített rács-mintáját" (punched decoration,
punched pattern) elsőként — a XIV. században — itáliai művészek alkalmazzák, majd a XV. században már közismert motívumként föllelhető a francia, német és cseh mesterek Madonna képein is.
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mely fajtáját elkezdi,"166 hogy megfelelhessen e Victorinus által ismertetett cicerói
követelményeknek: csakis imitátorunk módján törekedhet.
A Victorinus-corvina címlap illuminációjának topikus vizsgálata egységes kompozíciót igazol. A textussal szoros összefüggésben a „szabad művészetek" közül stílszerűen a beszédre vonatkozó „szellemtudományiak": a Grammatica, Rhetorica
(eloquentia) és Dialectica kibontakozása, tehát a Trivium konstrukciója jelenik meg
humanista — kezdeti periódusát tükröző — szellemben. Kibontakozása: az „egyéniség megvalósítása" az Eloquentia bölcsessége által. Vagyis a példakép: Cicero követése
által. Az egyéniséget jelző „elevenség" a „Quatuor thesis" eredményeként jelenik meg
a gondolkodási forma centrumának „külső tartásán". Ezért az A CD „konkrét jelöléshez kapcsolt szellemi tartalom" 167 : e szimbolikus forma „szükségszerűen a tudatosság formájához kötött." Evidens tehát, hogy a topikus egységek qualitasának lényege
a Гошбб-utalásban rejlik. Az ACD „külső tartás" által kijelölt szimbolikus forma
ugyanis e „tudatosság formájához" kötöttségével az „idő formájához kötött." 168 Kellőképpen igazolja ezt a fólió topikus-egységeinek élénk aktivitást hangsúlyozó qualitasa. Ezért e topikus vizsgálat eredménye nem tekinthető végeredménynek. A gondolkodási forma „elevensége" a statikus határokon túl dinamikus aspektusra utal. Ahol
a topost új fogalom: a situs, e modelleknek az „idő formájához kötött" helyzete
szituációja váltja fel. Ily módon kísérelhetjük meg a konkrét történelmi környezet és
e gondolkodási forma szoros kapcsolatát rekonstruálni.

ГНЕ INTELLECTUAL BACKGROUND OF THE BIRD DEPICTIONS
OF THE CORVINIAN VICTORINUS
(SUMMARY)
The codex — Marius Victorinus: Commentarii in Ciceronis librum De Inventione (OSZK.
Clmae., 370.) — was written for János Vitéz about 1460, at the time of his episcopate at Nagyvárad.
Later it found its way to King Matthias' famous Corvinian Library, and it is therefore called Corvinian Victorinus. Up to now the miniatures of its title page (fol. 1R)— naturalistic depictions of
birds and flowers —• have been treated by the literature merely as customary decorative elements.
In contrast with this conception the present paper evinces the homogeneously structured symbolic
composition of the illumination embellishing the title page of the Corvinian Victorinus. The reading
of its system of symbols is based on the topical relations of the miniatures.
With the appearance of three singing birds, namely the goldfinch (will), the tom-tit (imagination)
and the bullfinch (faith), there emerges from the central topical unity of the folio, in association
with the text, the soul aspiring after the virtue of eloquence. This topical unity — reflecting as it
does an endeavour — is supplemented by the parrot (wisdom), in order that the virtue of eloquence
may become practicable. The primary conditions of this are the twoflowersforming the fundamental
topical unity of the folio: as the pendant to 1) the Rose (Mary), Lady Grammatica, who is an effectual
intercessor with 2) the medicinal columbine, i. е., classically powerful, „divine" Cicero. The supreme
complement of these topical units is at the top of the folio — on the „formulae" of the coffer field
of the initial „0" appearing with the attributes of Dialectica — the opposition between two dragonserpents, denoting "conflictus".
In close connection with the text this symbolic composition thus reflects appropriately the
168
187

„Omnis, quicunque incipit cuiuscunque generis orationem, ..." Victorinus-corvina tol. 1R.
„Unter einer symbolischen Form soll jede Energie des Geistes verstanden werden, durch
welche ein geistiger Bedeutungsgehalt an ein konkretes sinnliches Zeichen geknüpft und diesem
Zeichen innerlich zugeeignet wird." Ernst Cassirer: Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Oxford,
1956. Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften. 175. 1.
168
„Aller geistige Inhalt ist für uns notwendig an die Form des Bewusstseins und somit an die
Form der Zeit gebunden." Cassirer: i. m. 176.1.
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•structure of the „liberal arts" pertaining to speech: Grammatica, Rhetorica and Dialectica, that is,
the evolvement of the Trivium. This is withal the evolvement of the humanistic-minded personality.
As a matter of fact, the symbolic form of the central topical unity — the scalene triangle resting on
the principle of ratio — reflects, with its proportions denoting liberation, the rational form of thinking
•of one following Cicero, because it is a faithful projection also of his pattern of thought.
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A MAGYAR FEJEDELEMSÉG KELETKEZÉSE ÉS
ESZMEVILÁGA
(KIEGÉSZÍTÉS A FILOLÓGIAI KÖZLÖNYBEN MEGJELENT, ÁLMOS FEJEDELEMRŐL
SZÓLÓ TANULMÁNYHOZ.)
DÜMMERTH DEZSŐ

Dolgozatunknak másutt megjelent, és a magyar krónikák, valamint Bíborbanszületett Konstantin császár szövegeivel foglalkozó első részében azt láttuk, hogy
helyenként széttöredező, de végső soron egységes, egymást támogató és egymástól
függetlenül keletkezett krónikaszövegekből szilárd és hiteles hagyomány olvasható ki
arra vonatkozóan: a magyarok első fejedelme Álmos volt, akinek személye szakrális
tiszteletben állt. Karizmája pedig a honfoglalás megkezdésére, egy új haza megtalálására való erőt és alkalmasságot jelentett. Arra is rámutattunk újólag, hogy a honfoglalás művét, mint vezérlő nagyfejedelem, valóban Álmos fia, Árpád hajtotta végre,
anélkül, hogy Kurszán vezérnek újonnan feltételezett, szakrális fejedelemségére egyetlen bizonyítékot is találtunk volna.1
Nem foglalkoztunk azonban még egy másik forráscsoporttal, a mohamedán
íróknak a magyar kormányszervezetről tett megjegyzéseivel, és György barát folytatójának bizánci krónika szövegével, melyben Kurszán neve előfordul. Pedig az itt
található adatoknak Anonymus szövegével is van kapcsolata, és a Kurszán „honfoglaló fejedelemségére" vonatkozó feltételezések nagyrészt erre épülnek. Ezen felül
pedig rá kell még világítanunk az Álmos fejedelemségéhez, a szakrális királysághoz
fűződő eszmevilág korabeli értelmezésére is.
I. A KURSZÁN-PROBLÉMA

Anonymus azt írja egy helyen Gestájában, hogy a honfoglalás után Árpád fejedelem a hét vezér egyikének, akik még Álmost választották meg az őshazában fejedelemmé, az ország közepén, Óbudától Százhalomig terjedő tekintélyes földbirtokokat adományozott. Ennek a bizonyos Kund (Cundu) nevű vezérnek a fia volt Kurszán,
aki később az egyik óbudai hegyen várat épített.
Győrffy György feltételezése szerint Anonymus igazmondása csak részleges.
Tudósításában egy elhallgatott drámai esemény, a honfoglaló Kurszán maradékainak harca rejlik a hatalmat csak később megszerző Árpáddal. Kurszán apja ugyanis,
Cund vagy Cundu, neve szerint megegyezik azzal a méltóság névvel, melyről a mohamedán írók még a honfoglalás előtt, mint a magyarok „nagyobbik királyának" címéről emlékeznek meg, aki csak névlegesen uralkodott, és helyette mindent a „kisebbik
király", a gyula tett.
Erre a szövegre már Róheim Géza felhívta a figyelmet, mint a mohamedán szövegekben említett „kündü" (vagy kende) „a kazár kagánhoz hasonlatosnak mutatkozó" szakrális bábkirályságára. Ennek a Kündü vezérnek a fia, Kurszán, meg is
van említve György barát folytatója bizánci szövegében, mint aki Árpád mellett a
magyarok egyik vezére volt. Győrffy szerint Kurszán is „kündü" volt, miként az
1

430.1.

Dümmerth Dezső: Álmos fejedelem mítosza és valósága. = Filológiai Közlöny, 1971. 404—
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apja, s így ő volt tulajdonképpen a szakrális főkirály. Ezért is volt birtoka Óbudán.,
az ország közepén. E feltételezésből azután egy új honfoglalástörténet alakult ki.
Eszerint Anonymus előadását fordítva kell értelmezni: nem Árpád adott földet a
Kündünek, hanem Kurszán, mint honfoglaló főfejedelem azt magának foglalta el,
és Árpád csak az ő halála után szerezte meg birtokát. Kurszán „szakrális fejedelmet"'
ugyanis a német krónikák szerint 904-ben a bajorok magukhoz csalták egy lakomára,
és ott orvul meggyilkolták. Csak ekjcor jutott végre hatalomhoz — a haláláig, 907-ig
tartó rövid három évre — Árpád. Ő, a XIII. századi oklevelek helyneveinek bizonyságaként, szétszórta Kurszán törzsét, és maga telepedett a helyére, elhitetve utódai
által, hogy honfoglaló volt. Családjának eredetmondáját, Emese álmával és az Attilától való leszármazással együtt csak Anonymus költötte a XIII. században2
Eddig tartanak azok a hipotézisek, melyeknek indokolatlanságát részben már
kimutattuk. Meg kellett állapítanunk, hogy Anonymus már készen kapott hagyományokat jegyzett le, hogy Árpád apjának, Álmosnak eredetmondája a sámánizmus
korába nyúlik vissza, szoros kapcsolatban áll szakrális fejedelemségével, és hogy őt
az uralkodásban közvetlenül fia követte: Árpád, a honfoglalás nagyfejedelme.
A kende méltóság problémájával és Kurszán személyével azonban még nem foglalkoztunk. Vegyük most vizsgálat alá, vajon a mohamedán források és az említett
bizánci forrás csakugyan bizonyítja-e, hogy Anonymus, Kund vezér esetében, megváltoztatta a valóságot?
A MOHAMEDÁN ÍRÓK FELJEGYZÉSEI

Mit olvasunk ezekben az arab-perzsa feljegyzésekben, melyek egyébként független népként, és már nem a bizánci topikus „türk" hanem „m. dzs. gh. r." néven jelölik a magyarságot?
Az arab írás nem jelöli a magánhangzókat, a főnökök neveit ezért betűhíven
„kndh" és „dzs. 1. h." alakban lehet visszaadni, mely azonban nyilvánvalóan a kende
vagy kündü, és a gyula, vagy jula szónak felel meg.3
IBN RUSZTA
arab író
írt 930 körül
Főnökük 20 000 emberrel vonul ki. Főnöküket K.n.d.h-nek
hívják. Ez a név királyuk megkülönböztető címe, mert annak az embernek
neve, aki királyként
uralkodik
rajtuk,
Dzs.l.h. Minden magyar a Dzs.l.h-nak
nevezett főnökük parancsát követi a háború dolgában, védelemben és egyéb
ügyekben.

HUDUDA AL
ÁLAM
ismeretlen perzsa
szerző munkája, X.
század
Ezt az országot valami 20 000 ember
lakja királyával. Az
ország királyát julanak hívják.

GARDÍZI
perzsa író
írt 1050 körül

AL BAKRI
arab író
megh. 1094

... főnökük 20 000
lovassal (lovagol ki)
... ezt a főnököt
kndh-nek hívják, ez
nagyobbik királyuk
címe, azt aki az ügyeket intézi, glh-nak
nevezik, és a magyarok azt teszik, amit a
glh parancsol.

királyuk címe
kndh...

3
Róheim Géza: A kazár nagyfejedelem és a Turulmonda. = Ethnographia, 1917. 58—99.1. —
Anonymus: Gesta Ungarorum, c. 46. Scriptores rerum Hungaricarum, 1. vol. Bp., 1937. (továbbiakban: SRH), 95, — Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről ... Kurszán és Kurszán
vára. Bp., 1959. — Uő.: Krónikáink és a magyar őstörténet, Bp., 1948.
3
A mohamedán írók magyar vonatkozású szövegei: A magyar honfoglalás kútfői (szerk.
Pauler—Szilágyi), Bp., 1900. 150—196. 1. Ibn Ruszta és Gardízi modern kiadása Czeglédy Károly
fordításában: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. (Szerk. Györffy Gy.) Bp. 1958. 51-59. 1.
A később felfedezett perzsa földrajzi munka kiadása: Hudud al-Álam (szerk. V. Minorsky), London, 1937. 101. 1. A szövegek származásáról Czeglédy Károly: A mohamedán források. = A magyarság őstörténete (szerk. Ligeti), Bp., 1943. 240—242.1.

/ A feljegyzések, mint látjuk, a X. és a XI. századból valók, és a legrégibb is 930
körül keletkezett. Mindössze 18 évvel előbb, mint Árpádházi Tormás és Bulcsú vezér
követjárása Bizáncban, melyről Konstantin császár készítette feljegyzéseit. A „gyula"
méltóságról a két magyar követ is beszél, ezenkívül említenek egy harmadrangú tisztséget, a „karcha" méltóságát is. A főfejedelem nevét azonban Konstantin nem nevezi
meg a nép nyelvén. Árpádot görög nyelven egyszerűen „Turkia nagy fejedelmének"
mondja.4
Az arab-perzsa írók ezzel szemben, mint szövegükből elárulják, nem közvetlen
értesülésből, hanem Dzsajhani bokhara! miniszternek 920 körül készült földrajzi művéből, valamint Ibn Kurdadbih művéből vették adataikat. A nehézség az, hogy egyik
forrásmű sem maradt fenn, szövegük elveszett, így nem állapítható meg pontosan,
hogy a magyarokról való értesülésekből mi volt benne. Azt mindenesetre már látnunk kell, hogy a két legrégibb, fennmaradt szöveg, Ibn Ruszta és a Hudud al Alám
eltérnek: az utóbbi nem tud a magyarok „kettős királyságáról" és csak a gyula főnökségét ismeri. Száz évvel későbbi szerzők viszont mint Gardízí és Al Bakri híven őrzik
a „kende" királyságának emlékét. Abban a korban, mikor a 896-ban elfoglalt „új"
Magyarországon már rég Szent István király utódai uralkodtak, és a kende és gyula
tisztségei is régen eltűntek már.
Tudjuk azonban, hogy a 920 körül készült Dzsajhani műve sem volt eredeti munka, hanem a IX. század első felében élt Al Dzsarmi földrajzi munkája után készült,
aki nem csak az arab birodalom szomszédairól, hanem távoli népekről, így az angol
szigetország lakóiról is írt. A X. és XI. században dolgozó Dzsajhani-követők ezeket
a 827 év előtti adatokat is változtatás nélkül átveszik, és a brit hét király kormányformáját írják le évszázadokkal később is, tudomásul nem véve Ekbert szász király
hódítását. 5 A magyarok azonban az arab kereskedelmi forgalom útjába esvén, nyilván
frissebb megfigyelésekre adtak alkalmat. Czeglédy Károly, az arab források szakértője
a feljegyzések földrajzi leírásaiból következtetve azt állapította meg, hogy csak 864
utáni állapotot rögzíthetnek a magyarokra vonatkozóan. A szomszédaikként említett
„n.d.r"=nándor" nevű nép, vagyis a dunai bolgár birodalom lakói keresztényekként
vannak leírva, és ezek 864 előtt még nem vették fel ezt a vallást.6 László Gyula viszont
kétkedésének adott kifejezést az általában, más kutatók által is honfoglalás előttinek
tartott feljegyzésekre vonatkozóan. 7 A földrajzi adatok olyan bizonytalanok ugyanis,
hogy a leírás illeszthető a Kárpát-medencében lakó magyarokra is. Ezért felveti annak
lehetőségét, hogy a kormányforma-leírás a honfoglalás utáni időkből származik. De az
sincs kizárva, Dzsajhani 920 körül az őshazában maradt magyarok töredékéről
beszél, akik nem követték a honfoglalókat. Valószínűtlen ugyanis, hogy a magyarokkal közvetlen kereskedelmi kapcsolatban levő arab világ még negyedszázad múlva
sem tudta volna, hogy ők új hazát találtak maguknak.
A magyarok kormányformájáról szóló adatok pontos időmeghatározásáról tehát
nyilván beszélni fognak még a kutatók. Azzal kell számolnunk, hogy frissebb értesülések éppen a kormányformákkal kapcsolatban, toposszá merevedett adatokkal keverednek benne. Bár igen fontosak ezek a feljegyzések, „szilárd kiindulópontul"
az Álmos és Árpád család hatalomra kerülésével kapcsolatban, mint azt Györffy
4
Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzásáról, (szerk. Moravcsik Gy.3 kritikai
kiad. görög—magyar szöv.) Bp., 1950. 178—179. 1.
5
Marquart, Joseph: Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, Leipzig, 1903, 28. 1. Dunlop,
D. M.: The History of Jewish Khazars. Princeton 1954. 106-107 1.
6
Czeglédy Károly: A IX. századi magyar történelem főbb kérdései. = Magyar Nyelv, 1945.
33—55. 1.
7
László Gyula: Kérdések és feltevések a magyar honfoglalásról. = Valóság, 1970. 48—64.
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György vélte, egyáltalán nem alkalmazhatók.8 Györffy, Róheim nyomán arra gondolt: a leírt „kettős" kormányforma kétségtelen bizonyítéka a névlegesen uralkodó
kende szakrális bábkirályságának. Ebben az esetben ugyanis Kurszán apját, a
„Cundu" néven említett törzsfőt kellene tartanunk a szakrális fejedelemnek. Még így
is hiányoznék azonban egy további bizonyítási lépcsőfok: az, hogy Kurszán maga is
„kende" volt-e?
A Kurszán-problémát azonban véleményünk szerint még abban az esetben is el
lehet dönteni, ha a mohamedán értesülések valóban a honfoglalást közvetlenül megelőző hazában írják le a magyarokat. Adataik ugyanis a magyar hagyománnyal és
Bíborbanszületett Konstantin feljegyzéseivel is egyeztethetők, mint alább majd látni
fogjuk.
Először is arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy ezek az arab-perzsa értesülések egyáltalában nem szolgáltatnak hiteles bizonyságot a kormányforma „kettős"
természetéről, csupán arról, hogy a létezhető több tisztség közül mindössze kettőt
említenek meg. Ibn Ruszta a kazároknál is csak két főnököt említ, míg a Kazáriában
utazó Ibn Fadlan már négy méltóságviselő nevét említi.9
A mohamedán írók leírása a magyar kormányformáról mindenképpen hiányosnak tűnik, ha összehasonlítjuk a türk birodalomról szóló kínai feljegyzésekkel, melyekben ugyancsak több méltóságviselő neve van felsorolva.
A magyaroknak mintául szolgáló kormányforma ugyanis nem lehetett lényegesen
más, mint a türk birodalom öröksége. A kazárok dinasztiája és kormányszervezete
egyébként ugyaninnen származott. A türkök kormányszervezete pedig, leszámítva
apróbb, sajátos változtatásaikat a többi lovasnomád kultúrájú néppel együtt a hunokéval volt rokon. Tekintetbe véve a kínai, örmény és bizánci forrásokban fennmaradt
adatokat, melyek a hun, türk és kazár példákat ismertetik előttünk, a méltóságnevek
bizonyos rendszerét ismerhetjük meg.
Örmény és bizánci források 627-ben a kazár kagán testvérét (tehát a régi, türk
dinasztia egyik tagját), és annak fiát nevezik meg seregvezérként.10 A kagán testvére
ajabgu címet viselte, mint eredetileg a türk uralkodó öccse is, aki a birodalom nyugati
felén kormányzott. Fia volt a sad, ami szintén teljesen egyezik a türk gyakorlattal.11
Ajabgu és a tegin címekről a kínai források külön megjegyzik, hogy ezeket csak a dinasztia tagjai viselhették. A sad méltóság ellenben alattvaló sajátja is lehetett, de viselhette a dinasztia tagja is.
A mohamedán írók „kettős királyságról" való értesülését tehát nem úgy kell
felfognunk, mintha a magyar kormányszervezet csupán a kende és a gyula méltóságából állt volna, hanem csupán e kettőt, a dinasztia fejét, a „főkirályt", és az utána
rangban következő, legmagasabb alattvalói tisztséget, a gyulát említik meg. Tehát
csupán az alattvalók legfőbb tisztségéről beszélnek a „főkirályon" kívül: a dinasztia
tagjairól a mohamedán források nem emlékeznek meg.
Pedig, a kínai forrásokkal való egybevetés alapján itt azzal kell számolnunk, hogy
a lovasnomád népeknél —• legalábbis a türköknél és örököseiknél — két, egymástól
független és egymással párhuzamos méltóságsorral van dolgunk. Seregvezérek, had8
9

Györffy György: Kurszán, i. m. 132. 1.
Zeki Validi Togan: Ibn Fadlan's Reisebericht. Leipzig, 1939. Függelék 43-45. 1. Magyar
szövege: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról 61-63. 1.
10
Marquart i. m. 394. 1. 2. j . Dunlop, i. m. 30. 1.
11
Chavannes, Édouard: Documents sur les Tou-kiue occidentaux. Paris, 1900. 21, 255—256.
1. stb. A hunoknál ajabgu még nem volt a dinasztia tagja: Groot, J. J. M.: Die Hunnen der vorchristlichen Zeit. Berlin—Leipzig, 1921. 119. 1.
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seregparancsnokok lehettek egyrészt a dinasztia tagjai, tehát a kagán trónjának várományosai, másrészt az alattvalók egyes kiemelkedő képviselői is.
Ismerve a kagán hatalmának szakrális, „visszavonult" jellegét, ez a beosztás
rendkívül ésszerűnek, sőt, nélkülözhetetlennek tűnik. Ha a trónörökösök nem biztosíthattak volna maguknak ugyanolyan aktív szerepet a kormányzásban, a sereg-főparancsnokságban, mint az alattvalók, a hatalom rövidesen kicsúszott volna a szakrálisán tisztelt dinasztia kezéből. így azonban uralma szilárd maradhatott. Már a hunoknál megtaláljuk azt a szokást, melyet a türkök is követtek, hogy a birodalmat kétfelé,
esetleg négy, sőt hatfelé is felosztják, mindegyik tai tomány élére a főfejedelem egy-egy
családtagját, a trón várományosát állítva.12 Megtörtént, természetesen sokszor, hogy
az egyes részek így egyre kevesebb szállal fűződve a központi hatalomhoz, végül
önállósultak egy-egy családtag élén. De az önállóvá vált fejedelem e pillanattól nem
volt többé trónörökös, hanem maga is uralkodó.
Természetesnek tarthatjuk, hogy a magyarok, a türk birodalomból kiválva, maguk is így cselekedtek: önálló fejedelmet választottak, aki kialakította maga körül
egyrészt családtagjainak, másrészt alattvalóinak méltóságviselőit. A magyar főfejedelem seregeinek élén tehát nem csupán az alattvalói méltóságok, mint például a hódoltatott kabar törzsek főnöke, vagy a gyula haladt, hanem képviseltették magukat
a trón várományosai, a dinasztia tagjai is.
Hogy erre bizonyítékot találjunk, a bizánci források felé kell fordulnunk, melyek
a magyarságnak közvetlenül honfoglaláskori kormányszervezetéről ejtenek néhány
szót.
A BIZÁNCI ÍRÓK
A honfoglalás idejéhez legközelebb azok a hadjáratok estek, melyek előzményeként VI. Bölcs Leó bizánci császár rábírta a magyarokat 894-ben Simeon bolgár cár
megtámadására.
A magyarokkal foglalkozó bizánci írók erről emlékeznek meg. Elsősorban a
György barát folytatója (Georgius Continuatus) néven ismert, IX. századi világkrónikát kiegészítő, ismeretlen szerzetes jön tekintetbe, mint közel egykorú szerző. Egyik
adata a 894-ik évre vonatkozóan két magyar fejedelem nevét említi.
... ö ßocaiAevg... ánsaxeUs
Nixtjmv
/лета őpoxóv énúeyópsvov
Ixlt]pov
pcovov sv хф похщф Aavoüßiq) őoövcci

... a császár ... elküldte a Szklirosznak nevezett Nikitászt hadihajókkal a
Duna folyóhoz, hogy adjon ajándékot a
SŐJQOÍ XOÍQ TOVQXOIQ XOCl TtQOQ TlOXspOV
türköknek és Szümeon ellen harcra készxivrjaou хата Zupecóv,
tesse őket.
'O őe ánsÁStbv xoci owm/cov xcdg
Ez elmenvén és találkozván azok
хесраЛшд ocvxcov, 'ApnáÖrj xai Kovcrávr],
fejeivel,
Árpáddal és Kuszánisszal, miuxocí (Tüv&spévcov TtoXspttfaoti, kaßcbv őij/iőag
tán
megállapodtak
egymással a támadást
íjÁSe Tipöq xöv ßaaiXea.
illetőleg, kezeseket kapván, visszajött a
császárhoz.13
Ez a forráshely tehát arról tudósít bennünket, hogy a magyaroknak közvetlenül
a honfoglalás előtt két fejedelme volt, akik közül az első helyen említett Árpád volt
a magasabbrangú.
12
Pritsak, Omeljan: Die bulgarische Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren. Wiesbaden, 1955. 39. 1.
13
Georgius monachus Hamartolus, с 12. Vö. Moravcsik Gyula: Bizánci krónikák a honfoglalás előtti magyarságról. = Antik Tanulmányok, 1959. 287. I. (A szöveg kritikai kiadása.)

14 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VI
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De ugyanerről a hadjáratról ír a követküldő Leó császár fia, VII. Konstantin
császár is, aki a 894-ik évre vonatkozóan ezt jegyezte fel a magyarokról:
Ta> ős то'те хагрф wv Aioővcixu,
TÖV üiöv xov 'Apnaöfj eíxov äpyovm.

fia

Abban az időben Liuntika, Árpád
volt a fejedelmük.14

Konstantin szövege ugyanis Liuntika — Levente — fejedelemségét a bolgár hadjárat vezetésével hozza kapcsolatba. „Ezután — írja — Leó ... császár hívására átkeltek a Dunán és megtámadván Simeont, teljesen legyőzték és iramukban egészen
Preszlávig hatoltak, és bezárván őt Mundraga várába, visszatértek saját földjükre."
Ehhez teszi hozzá, hogy „ebben az időben" Árpád fia volt a fejedelmük, nyilván a
Bolgárországba hatoló hadsereg vezérére gondolva. — Milyen kormányforma olvasható ki ezekből az adatokból?
A honfoglalás idején a magyar hadbavonuló seregek élén három személy járt:
Árpád, Kuszán és Árpád fia Levente. Közülük a legmagasabbrangú Árpád volt, mint
első helyen szereplő, másrészt családja tekintélyét mutatja, hogy fiát is a seregek
élén találjuk.15
A hadak élén azonban, mint láttuk már, seregvezérek, alattvalói méltóságok viselői jártak és a trón várományosai. Tényleges főfejedelmet, szakrális tiszteletben álló
személyt nem kereshetünk a hadak élén. Kurszánról, a másodikként említett sereget
vezető „fejedelemről" tehát semmiképpen nem tehetjük fel, hogy szakrális főfejedelem volt. De milyen tisztséget viselt a magasabbrangúnak említett Árpád? Georgius
Continuatus szövege nem jelöli meg pontosan a méltóságokat, mindkettőt a nagyon
általános görög szóval xecpcdós-nak nevezi, mely főnököt, főembert jelent. Ismerjük
ezenfelül a lovasnomádok szokását, hogy főfejedelmük legfeljebb a székhelyén fogadott idegen követeket. A szöveg azt a benyomást kelti, hogy a bizánci követ nem székhelyén kereste fel a magyar „fejedelmeket", csak a "Duna folyónál" ahol a bizánci
hadihajók lehorgonyoztak, s ahová Árpád és Kurszán nyilván eléje lovagoltak. A magyarok főfejedelmével, véleményünk szerint, a Szklirosznak nevezett Nikitász nem
találkozott, mert ez székhelyét nem hagyta el. Nagy, döntő hadjáratok idején ugyan
még az elzártságban minden szakrális fejedelmen túltévő kazár kagán is hadbavonult,
de arról nincs adatunk, hogy lovasnomád főfejedelmek kalandozó vállalkozások
élére állnának, vagy ilyen vállalkozások megbeszélésére eléje lovagolnának alacsonyabbrangú, idegen követeknek.
Ezt, véleményünk szerint, Nikitász és krónikása is nagyon jól tudta, ezért nevezi
Árpádot is, Kurszánt is csupán az általánosító értelmű x&qxxXós -nak.
Árpád fiának seregvezéri tiszte azonban mégis arra mutat, hogy Levente a trón
várományosa volt, pedig apja még nem volt főfejedelem. Ugyanakkor a magyar
krónikákban egy figyelemreméltó megjegyzést találhatunk e problémára vonatkozóan.
Eszerint „Árpád családjának különös kiváltsága volt", hogy hadbavonuláskor a sereg élén, visszavonuláskor pedig a sereg mögött járt. 17
Az újabb történetírás joggal figyelt fel erre a megjegyzésre, és ismerve a szokást,
hogy a hadrakelt sereg élén a hódolásra kényszerített népek főnökei jártak, ebből az
adatból Árpád családjának alacsonyabbrendűségére következtettek.18
14
16

Konstantin, i. m. 176—177.1.
Czeglédy Károly: Das sakrale Königtum bei den Steppenvölkern. = Numen, 1966.25—26.
már а 32. jegyzetben utalt arra, hogy Györffy véleménye a bizánci és magyar forrásokkal ellentétben áll.
17
Kézai és a XIV. századi krónikaszerkesztések szövegében: SRH. 1. vol. Bp., 1937. 165,
290.1.
18
Horváth János: Árpádkori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp., 1954. 347. 1. és.
Györffy i. m. 146. 1.
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Ezek a feltételezések azonban éppúgy nem veszik tekintetbe a hun-türk-kazár
kormányszervezet dinasztikus méltóságsorát, mint azok a kutatások, melyek kizárólag Dzsajhani követőinek adataiból akarnak kiindulni.
A dinasztia tagjainak helyzetét jól meg kell különböztetnünk a hódolt népek
saját főnökének helyzetétől — mint amilyen például a kabarok főnöke volt —, aki
alárendelt katonai rangja következtében haladt a hadak élén. A trónörökösök részére
azonban ez az élenjárás dinasztikus kiváltság volt, és a család uralmának gyakorlati
biztosítása. A magyar krónikák hagyománya nyilvánvalóan Árpádnak és családjának
erre a trónörökösi kiváltságára emlékeztet, anélkül, hogy az ősi szokás értelmét
tisztán megőrizte volna.
Árpád csak addig járt a seregek élén, amíg trónörökös volt.19
Mi következik ebből?
A 894-ik évre vonatkozó bizánci adat azt bizonyítja, hogy Árpád ekkor még nem
volt a főhatalom birtokában, csupán a trón várományosa volt, fiával együtt, mint
ahogy a kazár kagán egyik trónörököséről is tudunk példát, hogy fiával együtt volt
hadsereg-főparancsnok.
E bizánci adat azonban közvetve a magyar krónikákban fennmaradt hagyományt
is alátámasztja. Ha Árpád 894-ben még csak trónörökös volt, a szakrális főfejedelem,
aki a székhelyén maradt, akivel a bizánci követ nem találkozott, és akit a krónikák szerint csak 895-ben, a honfoglalás kezdetén öltek meg Erdélyben — nem lehetett más,,
mint Árpád apja: Álmos.
A KENDE CSALÁDJA
A névleges hatalmú kende tehát, aki mellett a gyula tartotta kezében a valódi
hatalmat, nem lehetett Álmos. Hiszen az ő fia, Árpád, nem az alattvaló gyula méltóságát viselte, hanem fiával együtt trónörökösként parancsnokolt. A mohamedán
írók kormányforma adata tehát vagy László Gyula feltételezését erősíti, és az Árpád után uralkodó, névleges fejedelmekre illik, vagy pedig még archaikusabb időkre, az Álmos előtti korszakra utal. Anonymus adatai és Györffy György feltételezése mindenesetre Kund vezér felé tereli érdeklődésünket.
A kérdés az, hogy a mohamedán írók „kende" főkirályában kell-e látnunk az
első, szakrális hatalmú, magyar dinasztia képviselőjét?
Vegyük elő Anonymust, akiről annyit tudunk, hogy a.XIII. században még élő,
családi hagyományok, de azóta elveszett krónikás feljegyzések után is dolgozott. Anonymus azt írja, hogy a „Kundu"-nak nevezett vezér egyike volt azon hét törzsfőnöknek,
19
Györffy i. m. 83. 1. szerint a türk példa — a trónörökös seregvezérsége — csak a szorosan
vett hódolt népekre vonatkoztatható, melyek a trónörökösnek egyúttal jövedelemforrást is jelentettek. A magyarok előhada, a kabar törzsek azonban csak katonai segédnépnek minősülnek, nem
jelenthettek jövedelemforrást, s így felettük bizonyára nem a trónörökös parancsolt. Véleményünk
szerint ez a feltételezés nem bizonyít a türk példa ellen. Hiszen ebben az ősi, lovasnomád szokásban
a lényeg az volt, hogy a trónörökös egyrészt gyakorolhassa és megmutathassa hadvezetői képességeit,
másrészt pedig az, mint említettük, hogy a főfejedelem visszavonultsága ne eredményezze a dinasztia
hatalmának gyengülését, átcsúszását a tényleges ügyintéző, alattvalói méltóságok viselőinek kezébe.
Ha nem így lett volna, megmagyarázhatatlan lenne, miként tarthatták fenn hatalmukat hosszú
nemzedékeken olykor, szakrális módon visszavonult fejedelmek családai. Hiába nevezzük a kabarokat hódolt nép helyett katonai segédnépnek, ez a körülmény meghódolt állapotukon, elővéd és utóvéd szerepükön semmit sem változtat. A jövedelemforrás elmaradásával is a hódolt nép gyakorlati
szerepét töltötték be. Györffy maga is elismeri, hogy az általa is említett türk példából logikusan
következnék: az élen haladó Árpád a főfejedelem fia volt. A jövedelemforrás érvét csak Kurszán
főfejedelemségének bizonyítási kísérlete érdekében alkalmazza. Nehéz elképzelni azonban, hogy
pusztán a jövedelem miatt, a trónörökös lemondott volna vezérszerepéről és arról a fontos tisztségről, mely saját családja hatalmát biztosította.
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akik Álmost fejedelemmé választva, őt és családját „utolsó ízig" való uralkodásra maguk fölé emelték, hogy új hazába vezesse őket. Ez a Kund mindenesetre a többi vezérnél megbecsültebb személy lehetett, mivel később azt is leírja, hogy jelentékeny birtokot is kapott az ország közepén, melyet fia, Kurszán örökölt, aki a bizánci forrás szerint a honfoglalás előtt Árpád másodrangú vezértársa volt. A krónikák viszont azt is
elmondják, hogy Kund nemzetsége egyébként Szatmár megye vidékén telepedett le, itt
élnek a Kaplyon (Cupian) nevű másik fiától való utódai. Nemzetsége, zömében tehát a
keleti határvidék felé eső területet foglalta el. (Hogy a krónikák a Turulmonda esetében
Anonymustól függetlenül merítettek a hagyományból, tanulmányunk első részében
már láttuk. Nyilvánvaló akkor, hogy ezt az „ellentmondást1' — ha ellenkező bizonyságunk nincs — más hagyományokban kiegészítő egyezésként fogadjuk el. Legújabb kutatások is, kétségtelenné teszik a gesta és a krónikák egymástól való függetlenségét: Kristó Gyula: Anonymus magyarországi írott forrásainak kérdéséhez. =
= Magyar Könyvszemle, 1972. évf. 167—173.)
Vegyük elő most Bíborbanszületett Konstantin elbeszélését, és Bulcsú ravasz
meséjét. Azt láttuk már, hogy ez az elbeszélés nem vetendő el teljes egészében, csupán
Álmos-ellenes elfogultsággal ferdít a kabarok javára, de a régi hagyományból kétségtelenül megőrzött valóság-magvakat. Megőrizte a bizonyos Levédi vajda emlékét
is, aki Álmos családjának „átengedte" az uralmat. Levediről viszont láttuk, kiderítette az eddigi kutatás, hogy századokkal előbb élt, mint Álmos. Az uralomért való
küzdelem tehát csak Levédi egy ivadéka és Álmos között folyhatott le. Abban a korszakban, mikor Konstantin szerint a magyaroknak fejedelme még nem volt, „csupán
valamiféle vajdák uralkodtak felettük."20
A szöveg szerint tehát igazán megszervezett, erős, központi hatalom még nem
volt, és ez megegyezik Anonymus hagyományával is. A „vérszerződés" csak akkor
jött létre, mikor Almost megválasztották.21 E tény egyúttal arra is rámutat, hogy a
törzsfők nem egy nemzetségből és nem egy népfajból származtak, ezért volt
szükség tehát a képletes szertartásra, hogy „vérségileg" is eggyé legyenek, egy népet
alkossanak. A mohamedán írók által leírt „kende főkirály" azonos lehet Anonymus
Kund vezérével és Bulcsú Levédi vajdájával: tehát olyan, kisebb jelentőségű, és nem
igazi központi hatalmat gyakorló, tekintélyesebb törzsfővel, aki Álmos hatalma útjából félreállt. Tekintélyét azonban a többi törzsfővel szemben tovább is megtartotta.
Álmos és Árpád is megbecsülték Kund vezért, aki a mi vélekedésünk szerint, a régi
Levédi vajda leszármazottja volt.
Ami azonban a „kende" méltóság szakrális eszmei tartalmát illeti, ennek megítéléséhez, nézetünk szerint kevés a névleges uralkodás megállapítása. Egy alacsonyabb
rangú helytartó, tisztviselő, hadvezér uralma is névlegessé válhatott akkor, ha valami
módon a rangban utána következő nagyobb tekintélyre tett szert. Ugyanakkor az is
bizonyos, hogy ellentétben a nemzetközi szakirodalomban is elterjedtnek mondható
nézettel, a szakrális eszmei tartalom nem minden esetben fokozta le bábkirállyá az
uralkodót. Az „Isten kardját" birtokló, és magát „Isten ostorának" nevező Attila
mellett például senki nem ragadhatta kezébe a tényleges kormányzást. Sőt, személye
szakralitása éppen tetterős egyéniségének kormányzati eredményeiből táplálkozott.
A szakrális bábkirályok névlegessége akkor fejlődik ki természetszerűleg, ha a dinasztia már pusztán csak valamelyik korábbi, tetterős őse emlékéből él, és az utódokból
már hiányzik az egyéni tekintélyt formáló képesség.
Ugyanakkor azt is meg kell fontolnunk, hogy a mohamedán íróknál említett
20
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Bíborb. Konstantin, 170—171. 1. vö. 1. sz. j .
Anonymus, с 5. SRH. I. 39. I.
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magyar „nagyobbik király" neve, a „kende", megegyezik a kazároknál is feltalálható
méltóságnévvel, a „kender kagán" nevével, aki azonban Ibn Fadlan szerint a kormányzásban csak a harmadik helyen áll, és így messze esik a főfejedelemség gyakorlásától. Ha ezt az adatot úgy vizsgáljuk, hogy nem feledjük: a Dzsajhani-követők nem
minden esetben tartották szükségesnek a saját koruknak megfelelő korrekciót, és
mindezt összevetjük Bulcsú elbeszélésével, a kérdést új megvilágításban láthatjuk.
Bulcsú ugyanis, mikor a magyarok kazár kapcsolatairól beszél, kiemeli, hogy az
Álmos családja elől félreálló Levédi a kazár kagán kedvence volt, és felesége is a
kazárok közül származott. Ez arra mutat, hogy az Álmos előtti magyar „főkirály"
méltósága nem az önálló fejedelmi eszme, a kaganátus szakrális eszmei gyökereiből
táplálkozott. Hiszen ennek lényeges kelléke volt az idegen pártfogástól való függetlenség. A kende tisztsége azonban eredetében a kazárokkal való egykori, függőségi viszony emlékét hordozta. E függőségi viszony megszűnése, illetve távoli
formasága tette névleges hatalmúvá a kendét, és nem a szakralitás. A mohamedán
írók egy átmeneti korszakban írják le a magyar kormányformát. A kazároktól való függetlenülés lényegében már teljes, ezért írják maguk is úgy, hogy független
nép a magyar. Belső, eszmei örökségek, sajátosságok mivoltával azonban nem lehettek tisztában, s így nem számolhattak be arról, amit Bulcsú elbeszélése sejtet; de időrendben összezavar. A kende méltósága Levédi családjában öröklődhetett, mint az
egykori kazár függés emléke, és csak „valamiféle vajdát" jelentett, de nem szilárdan
kézbentartott központi hatalmat. E szilárd hatalom azonban már kifejlődőben volt
a gyula méltósága révén. Álmos megválasztásának éppen az volt a jelentősége, hogy
formailag is megszüntette a kende idegen uralom emlékét képviselő családjának elsőségét, és a saját maga által kiépített, önálló, szakrális fejedelmi hatalmat léptette
helyébe, a Turul mítosz segítségével, Attila örökségére hivatkozva. Minden jel szerint
Álmos volt az a tényleges hatalmú gyula, akinek a magyarok a leírás szerint mindenben engedelmeskedtek, és aki éppen e tekintély segítségével, rövidesen kiszorította a
„nagyobbik" királyságból a névleges kendét. A hét törzset pedig a vérszerződés aktusával, egységesen fellépő néppé kovácsolta. (A gyula alattvalói méltósága ekkor kerülhetett egy más család: a X. században szereplő „gyulák" nemzetségének birtokába.)
Ha tehát a mohamedán forrásoknak a honfoglalás előtti állapotra vonatkozó
idejét fogadjuk el, a kende méltósága még a VI—VII. században élő Levédi vezérsége idejéből származhatott, aki Bulcsú elbeszélése szerint akkor állt a törzsek élén,
mikor ezeket még nem magyaroknak, hanem „szavartü aszfalü"-nek hívták.22
Ehhez hozzá tehetjük, hogy a „magyar" elnevezés csak akkor jutott előtérbe, mikor
a Magyar-Megyer törzs főnöke, Álmos lett a hatalom tényleges birtokosa.
Az arab-perzsa írók viszont az elnevezés tekintetében sokkal pontosabbak,
mint Konstantin császár. Ők nem „türköknek" nevezik őket egyszerűen, hanem —
nyilvánvalóan megbízható értesülésből — körültekintően azt írják, hogy e nép „a türköknek egy fajtája", de megírják azt is, hogy „magyar"-nak nevezik őket. Ez is arra
mutat, hogy Dzsajhani követőinek szövegeiben éppúgy keverednek archaikus részletek friss megfigyelésekkel, mint Konstantin császár munkájában.
A probléma rendkívül nehéz, mert az adatok gyérek. Csak annyi bizonyos, hogy
Kurszán szakrális uralmát, vagy honfoglaló fejedelemségét nem támogatják.
Bármennyire is számolnunk kell a szakrális elzárkózás népek szerinti különböző
szigorúságú megnyilvánulásaival, azt tetterős, aktív főfejedelemről sem tehetjük fel, hogy „külföldre csalják lakomázni". Györffy hipotézise szerint ugyanis
Kurszán azonos lenne azzal a német forrásokban említett „Cussal rex" magyar
22

Konstantin, 170—171. I. stb.
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vezérrel, akit 904-ben a bajorok egy lakomára csalva lemészároltak.23 Ilyesmi
csak egy alacsonyabbrangú törzsfővel, méltóságviselővel eshetett meg. Kínai és bizánci feljegyzések bizonyítják, mennyire vigyáztak a lovasnomád uralkodók személyes
méltóságukra, tekintélyükre még akkor is, ha külföldi követeket fogadtak saját székhelyükön. Ha nem volt eléggé magasrangú a követ, színük elé sem bocsátották. Az
pedig, hogy ők maguk engedjenek alacsonyabbrangú külföldi vezérek meghívásának,
és — mikor saját alattvalóikkal is csak szűk körben és ritkán érintkeztek — egyenesen
külföldre menjenek „lakomázni", ez, bármilyen liberálisan értelmezzük is a szakralitás fogalmát, elképzelhetetlen.
Egyébként a „rex" megjelölést a nyugati krónikások éppoly bőkezűen adományozzák mind germán, mind idegen, igazi főhatalmat nem gyakorló törzsfőknek,
mint ahogy az arab írók „király" megjelölését sem kell mindig a szó igazi értelmében
tekintenünk. Kund vezér „főkirályságát" is nyugodtan egyeztethetjük Konstantin
császár feljegyzéseivel, aki csak „vajdákról" beszél, Árpádot viszont határozottan
„nagyfejedelemnek" mondja. Ez rávilágít Kund és Álmos családja uralmának nagy
különbségére.
Ha pedig a 904-ben bajor földön megölt Kurszán nem volt főfejedelem, akkor
nem látjuk alátámasztva azt a feltételezett küzdelmet sem, mely Györffy György
szerint XIII. századi oklevelek helyneveinek adataiból és a „kende" szó elemzéséből
kimutatható lenne. Egyedül századokkal későbbi falvak neveiben rejlő statisztikával
próbálja igazolni: Árpád 904 után Kurszán törzsét szétszórta az ország peremvidékeire, hogy maga és családja telepedjék a helyére.
Hol van erre bizonyíték? Györffy György a „kende" szóból képzett földrajzi
nevek XIII. századnál nem régibb okleveles anyagából vonja le a következtetést:
„Abból a körülményből, hogy a felsorolt 19 hely közül 14 a gyepüvonalon és gyepüelvén fekszik, kétséget kizáróan kiderül, hogy a kendek gyepüvédelmi szolgálatot
teljesítettek."24
Ha igaz, hogy a kendek gyepüvédelmi szolgálatot teljesítettek, vajon mivel lehet
bizonyítani, hogy a honfoglalás mégis az ő vezérletükkel történt, és 900 körül az ország közepét, Óbudát foglalták el? Továbbá miből igazolható, hogy a gyepüvédelmet
pontosan 904 után, „Cussal rex" halálával kezdték csak ellátni? Arra sincs adatunk,
hogy az Árpádok „a Kurszán nemzetség elkobzott területét" szállták meg. Györffy
maga is megállapítja, hogy az Óbuda körüli, Pest-megyei, Csepel-szigeti síkságon Üllő,
Tas és Taksony falvak nevében csupa Árpád-ivadék neve maradt fenn. Ugyanakkor ő
maga elmondja azt is, hogy a Kurszán-nemzetség tagjai még a XIII. században is
Óbuda környékén, Pest és Pilis megyében birtokoltak, békésen megférve a királyi
család szomszédos birtokaival. Megemlíti azt is, hogy az Anonymus által Árpád
adományaként leírt Százhalomtól Gyógyig terjedő birtokrész is kezükben volt, a XIII.
században is.23
Dehát akkor létezik-e egyáltalán Kurszán-probléma?
Oklevelekkel bizonyítható tény, hogy Kurszán vára Óbudán volt, tény az
is, hogy utódaitól az Árpádok kihalásáig nem vette el senki ezen a környéken
23
Annales Einsidelnenses, Mon. Gsrm. SS. III. 140.1. Annales Heremi: Gombos F. A.: Catalogus históriáé Hungáriáé, Bp., 1938. 140. I. Annales Alamannici, uo. 91. 1. Annales Sangallenses
maiores, uo. 199. 1. Aventinus: Annales Boiorum, uo. 342—346. 1. E késő-reneszánsz kori (XVI.
században író!) utóbbi szerző szavahihetőségéről, aki szerint Cussal rex volt a magyar honfoglalás
vezére, ld. Álmos fejsdelem mítosza stb. с tanulmányomat: Filológiai Közlöny, 1971. 428. 1.
24
Kurszán, i. m. 153.1. Újabban ez már másoknak is feltűnt, vö. Solymosi László: Árpád-kori
helyneveink felhasználásáról. = Magyar Nyelv, 1972. 179—190.1.
25
Kurszán, i. m. 147. I. Vö. Karácsonyi János: Magyar nemzetségek a XIV. század közepéig.
Bp. 1901. II. 305—309.1.
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levő birtokaikat. E tényeket pedig jól kiegészítik a magyar krónikák minden
áron mellőzni szándékolt hagyományai. Egyrészt, hogy Anonymus világosan
beszél arról az adományról, melyben a kende családja és Kurszán Árpád fejedelemtől
részesült. Másrészt a krónikák elmondják, hogy a „Kende" többi fiai nem Óbudán,
hanem Szatmár vidékén, a keleti gyepükhöz közelfekvő területen telepedtek le. Tény,
hogy a Györffy által idézett földrajzi statisztika „Kende" helynevei is, alig néhány
kivétellel a Szatmár vidékével szomszédos, keleti gyepükre utalnak.
Györffy György azonban, a Kurszán—Árpád harc feltételezéséhez ragaszkodva
úgy vélekedik, hogy „az eredeti szállásterületen meghagyták Kurszán nemzetségének
behódolt maradékait... Hasonló eljárásban részesült az Augsburgban kivégzett Bulcsú
nemzetsége... Ugyanilyen sors jutott a legyőzött Ajtony nemzetségének..."26
A hasonlatok azonban nem meggyőzőek. Bulcsú maga nem volt fejedelem, nemzetségétől sem kellett elvenni az uralmat az ország központjában, itt fel sem merülhet összehasonlítás. Ami Ajtony legyőzetését illeti: Ajtony sem az ország közepén
lakott, és István király nem Ajtony lakóhelyén kívánta berendezni szállását. Behódolt
maradékainak megmaradása Ajtonymonostor körül tehát nem zavarhatott senkit.
Györffy viszont tanulmánya elején éppen azzal érvel: Óbuda és a dunai révek milyen
kulcs-pozíciót jelentettek, s Árpád éppen azért „szórta szét" Kurszán nemzetségét,
hogy megfossza őket előnyös középponti helyzetüktől, és hogy a maga számára foglalja el azt.27 Akkor miért hagyták meg „Kurszán várát", méghozzá ősi nevén, és
miért tűrték, hogy a később behódolt és levert nemzetség Révjenőn még a XIII. század végén is fontos dunai átkelőhely birtokában legyen, szemben Óbudával és ősük
várával? Mindezekre csak egyet felelhetünk: Árpád fejedelmi hatalma úgy látszik
elég szilárd volt ahhoz, hogy az óbudai Kurszán-vár és a révátkelő ne zavarja. Annál
is inkább, mivel ezeket ő adta Kurszán családjának.
Ugyanakkor, ha körülnézünk a középkori Pest és Pilis megye térképén, azt látjuk, hogy a terjedelmes nagyságú, és az ország közepén Visegrádtól Óbudáig lenyúló
Szentendrei sziget sem volt soha Árpád nemzetségének birtoka, királyi hatalmuk ellenére, hanem a Rosd nemzetségé volt, melyből többek közt a Tahy-család származott,28
De ez utóbbiakról sincsenek arra adataink, hogy ők vezették volna a honfoglalást.
Bármennyi homályos kérdés marad tehát még a kende-probléma körül, egy bizonyos: sem a külföldi, sem a hazai források nem rendelkeznek olyan adattal, az okleveles bizonyságokat is beleértve, melyeket az Árpád-család hagyományával ellentétbe
lehetne helyezni.
Györffy Györgynek azonban feltétlen érdeme, hogy kétkedéseivel élesebb megvilágításba helyezte Anonymusnak Kund vezérre vonatkozó adatát, s ezzel kiderült,
más történetírókkal ellentétben: Kurszán nem az Árpád-család tagja volt, mint
egyesek gondolták.29 Csakhogy nemzetsége sem régibb, sem hatalmasabb nem volt
az Attilától leszármazó, már akkor sokévszázados Turul-nemzetségnél, és a „kende"
vajdasága nem volt azonos azzal a szakrális eszmei alapokon álló központi hatalommal, mely a magyarság hosszú időre jellegzetessé váló megjelenési formáját kialakította. A magyarság néppé szervezése Álmos, a honfoglalás pedig fiának, Árpádnak
nevéhez fűződik. Kurszán vezér alakja a többi törzsfőkénél talán előkelőbb, de Álmos
családja mellett mégiscsak az alattvalói méltóságviselők közé helyezendő vissza:
ennél magasabbra soha nem emelkedett.
28
27
28

Kurszán, i. m. 155. 1.
Uo. 150.1.
Vö. a Rosd-nemzetségre vonatkozó adatokat Bártfai Szabó László: Pest megye történetének
okleveles emlékei, Bp. 1938. 22. 33.1. stb.
29
Pl. Hóman B.

215

Csak természetes, hogy ezek után igen merésznek hat Györffy György feltételezése, mely szerint Kurszán, mint „szakrális főkirály" — egyenesen a türk dinasztiából, Istemi kagán nemzetségéből származott. Míg az Attila-leszármazásról és a Turulmítoszról létező, középkori hagyományokat racionális megokolással nem tartja hitelesnek — ugyanez a racionalizmus, pusztán egy méltóságnév túlértékeléséből — arra
vállalkozik, hogy új mítoszt konstruáljon. A magunk részéről, az itt, és megelőző
tanulmányunkban közöltek alapján inkább vagyunk hajlandók hitelt adni egy középkorban létező mítosz eszmetörténeti valóság-magjának, mely keletkezése korának hiedelmeire és eszmevilágára utal: a sámánizmus idejére. Egy olyan mítoszban ellenben,
melyről a hagyomány semmit nem őrzött meg — nem hiszünk.
II. A FEJEDELEMSÉG ESZMEVILÁGÁNAK GYÖKEREI

Most pedig, Álmos fejedelem történetének befejezéséül, lássuk közelebbről azt a
hiedelemvilágot, mely az ő szakrálisán felfogott uralmát lehetővé tette.
A társadalomtörténeti kutatás, mely a feudális korszakba visszanyúlva próbálja
a kialakult hierarchia keletkezésének első fokát megvilágítani, szükségképpen találkozik a központi hatalom intézményével éppúgy, mint a fejlődés kibontakozását ködbe burkoló mítosszal. Az intézmény és fejlődésének vizsgálata a politikai történet
keretei közé tartozik. De a keletkezését kísérő eszmevilág, a mítosz, vallástörténeti
és irodalmi összefüggésekben nyerhet csak értelmet, az eszmetörténet kereteiben.
Az archaikus társadalmak élén a királyi hatalom áll, mely viszont, mint ismeretes,
még kezdetlegesebb tömörülésekből, a legegyszerűbb alapképletből, a családból, a
családfő hatalmából származik.
A patriarkális apai hatalomnak ez a továbbfejlődése, mely a megfelelő társadalmi-gazdasági alapokon nemzetségek, népcsoportok, törzsszövetségek és államok
kialakulása felé vezet, az emberi tudat és eszmevilág fejlődéstörténetében is jelentőséget kap. A kezdetleges társadalom ugyanis, mikor a maga fölé emelt uralkodó hatalmát és védelmét elfogadja, ugyanakkor értelmezni, magyarázni is kívánja ezt az intézményt. Az intézménynek pedig a tömegből kiemelkedő képességű, tetterős személyiségek adnak értelmet. Úgy is felfoghatjuk tehát, hogy a királyeszme tulajdonképpen
egy személyiségfilozófia ősi magját rejti, mely a társadalommal való kölcsönhatásban
kapja meg értelmét.
Ez a „filozófia" még természetesen nem modern és racionalista értelmű. Az archaikus korban a vallás és a mítosz tölti be a filozófia szerepét. A kiemelkedő képességű
személyek mitikus alakokká válnak egy földöntúli világról való hit jegyében, s létezésük reális valósága elmosódik, összefonódva az istenek létével. A mitikus személyiség-értelmezés tehát az istenek világába vezet, s innét visszahatva az uralkodói intézményre, azt mindenestől égi eredetűvé teszi. Ez a felfogás azután megerősíti az intézmény személytelen tekintélyét is, mert fenntartja az átlagos, sőt csekélyképességű utódok uralmát is, a kiváló ős, illetve az égi apa személyes érdemeiért.
Primitív fokon a mágia, fejlettebb társadalmi viszonyok mellett pedig a vallás
és a mítosz éppoly teljességben itatja át a központi hatalom intézményét, s következésképpen a politikát és az állam életét, mint az archaikus ember mindennapjait és
egész gondolatvilágát. A forrásokat elemző, modern kutató itt nem alkalmazhatja
saját, racionális észjárását, mely már egymástól elválasztva szemléli a mítoszt és a
valóságot. Ha a régmúlt korok eszmei valóságát nem akarja eltorzítani, kénytelen
túllépni szorosan vett szaktudománya körén. Nem csak azt kell tudomásul vennie,
hogy a politikai vonatkozásokat nem vizsgálhatja a társadalomfejlődés tekintetbe
vétele nélkül, hanem azt is, hogy a társadalmi jelenségeket sem értheti meg egészen az
eszmék története, a korabeli hitvilág ismerete nélkül. A forráselemzésekhez nem csu216

pán nyelvészeti, néprajzi és irodalomtörténeti ismeretekre van szüksége, hanem valláspszichológiára is, melynek segítségével a mitikus szemléletű ember észjárását kell
lehetőség szerint ismernie. Ezenfelül pedig a filozófiát, a jelenségek értelmezésének
eszközét is igénybe kell vennie, mint minden szaktudomány szülőanyját.
Ha ezzel a módszerrel vizsgálódunk, nem tévesztve szem elöl a társadalomfejlődés alapjait, a központi hatalom intézménye a maga sajátos, mitikus eszmevilágával
együtt úgy tűnik fel a történeti idők hajnalán, mint egyike a népeket, nemzeteket és államokat formáló erőknek, melyben az egyén és a tömegek állandó kölcsönhatása nyilatkozik. A családfő, az apa patriarkális hatalma alatt indul meg a nemzetségek, a törzsek és népek sajátos elkülönülése, önálló szerveződése. Az utódok sokasodásával és
szétválásával egyidejűleg nő és sokszorozódik meg a családfő hatalma is törzsfőnökivé,
fejedelmivé vagy királyivá. Vele együtt növekszik a primitív hitben lappangó varázserő, a kezdetben személytelen és általános érvénnyel bíró „mana" ereje is rendkívülivé,
kivételessé és személyessé. Míg kezdetben az állatokat is magával egyenrangúnak
képzeli, eszméi végül túl is emelkednek a naponta látható, evilági környezet határain
és kozmikussá válnak.30 A mágikus gondolkodásba behatol az „ég" fogalma, és kíséri
a társadalom fejlődését. A társadalmi hierarchia fokozatainak kialakulása egyidejű
az „ég" kezdetben általános, személytelen fogalmának megszemélyesülésével és hierarchikus differenciálódásával.
A hierarchikus társadalmi és állami szervezet csúcsán megjelenő uralkodó nem
csupán mágikus hatalmú apa többé, hanem kozmikus háttérben lép fel, mint „az ég
fia". A népcsoport, vagy az állam élére kerülő, tetterős, rendkívüli személyiség csak a
kozmikus háttérben találja meg alattvalói előtt tekintélyének támaszát, mint ahogy
az egész, mitikus észjárás szerint berendezett élet is ilyen háttérre támaszkodik. De
az ősibb, primitívebb képzetek sem tűnnek el nyomtalanul, hanem hosszú időn át
kísérik az új fejlődést.
Az első, ismert nagy kultúrát teremtő birodalom alkotóinak, a suméreknek mitológiája már az eget és az istenek világát is teljesen saját, földi birodalmuknak hasonlóságára képzeli el. Az istenek családaí az uralkodó személyén keresztül lépnek kapcsolatba a földi dinasztiával, és a mennyei városok lakói a földi városokba szállnak alá.
Ilyen képzetek mellett születik meg az istenkirály eszméje, mint az istenvilág földi
megtestesülése.
Lényegében ilyen, vagy hasonló, kezdetlegesebben differenciált, de azonos észjárású képzetek körében születnek a primitív törzsek élén álló, mágikus hatalmú afrikai, vagy indián főnökök, az isteni családfákra hivatkozó kelta és germán szakrális
királyok, a hellén pap-királyok éppúgy, mint az „ég fiának" címezett kínai császárok,
vagy a steppék lovasnomádjait időről időre néppé, sőt állam- és birodalom-alkotó
elemekké szervező hun, bolgár, türk fejedelmek és kagánok, mindenütt a társadalmi
fejlődés megfelelő foka szerint.
A szakrális király „félisten". A hit lényege, mely személyéhez kapcsolódik, abban
áll, hogy nem tekintik egészen földi halandónak. Meghalhat ugyan, sőt, meg is ölik:
de éppen megöletésének áldozat-jellege ahhoz a hithez kapcsolódik, hogy lényében
„isteni hasonlóság" van, s e hasonlóság birtokában tér a szellem világba vissza, ahonnét tulajdonképpen származott.
Természetesen ez a hit az egyes népcsoportok társadalmi, és műveltségi állapota
30

Vö. Malinowski, В.: Myth in Primitive Psychology. London, 1926. A szakrális királyság
problémakörére összefoglaló, többoldalú megvilágítás az 1955. évi római vallástörténeti kongresszus
anyaga: La regalitä sacra. Leiden, 1959. Vö. még Graus, Frantisek: Volk, Herrscher und Heiliger im
Reich Merowinger. Praha, 1965. 313—334. 1. és: Das Königtum. Mainauvorträge, 1954. LindauKonstanz, 1956.
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szerint igen sokféle színezetű, az isteni hasonlóság eszméje azonban a szakrális királyidea minden ismert változatában kimutatható. A steppei lovasnomádok kultúrkörében is.
A türk birodalom uralkodói eszméjéről az orkhoni feliratok egyes kifejezései
világosítanak fel bennünket, a VIII. századból. Figyelemreméltó, hogy ez volt az a
birodalom, melynek keretében a magyarság függetlenülése előtt élt. De fennmaradtak a IX. század elejéről a dunai bolgár kánok feliratai is, akik az Árpádokkal rokon,
ugyancsak Attila-hagyományú dinasztia szellemi örökösei voltak. Hasonlítsuk össze
e feliratoknak a fejedelmi hatalom eredetét és természetét értelmező kifejezéseit:
ORKHONI FELIRATOK: 31
1) • • • az ember fia mind arra teremtetett, hogy
meghaljon, mikor az Ég az időt kijelöli számara •••
2) Az Ég rendeléséből, s mert így kívánta az én
jósorsom, kagán lettem,
3) Én, az Ég-Istenhez hasonló, az Égtől született türk Bilge kagán ...

TIRNOVÓI FELIRATOK: 32
1) ... az ember, ha derékul él is, meghal, s más
születik ...
2) Omurtag kán üvgi a földön, ahol született,
az Istentől behelyezett fejedelem ...
MADARAI FELIRATOK:
3) Az Istentől behelyezett, Istenhez hasonló
Malamír kán.

Ami ebben az összehasonlításban a legfeltűnőbb, az „isteni hasonlóság" gondolatának, mint az uralkodói eszme magjának szívóssága. Nem szabad elfelejtenünk, hogy
a három felirat mennyire más körülmények között keletkezett, s milyen eltérő életviszonyok hátterében. Az orkhoni felíratok az ősi, lovasnomád kultúrkörben születtek,
a steppéken, a keleti türk birodalomnak inkább Kínához, mint Európához közelálló
területén. A bolgár, tirnovói és madarai feliratok viszont a dunai Bulgáriában, a keresztény Bizánc szomszédságában és hatásától megérintve, városlakó, letelepült életformában.
Mégis, tévedés lenne a két felirat mondanivalóját eltérőnek tartani, s azt hinni,
hogy Omurtag kán földön való születésének kihangsúlyozása „reálisabb" elképzelést
takar. A születés és a halál földi törvényszerűségeit mindkét felirat ismeri. Az orkhoni
felírat Bilge kagánja sem azt mondja, hogy az „égben", hanem az „Égtől" született,
ami nagy különbség. Az „Égtől való születés", mint ő maga értelmezi, az isteni hasonlóságot jelenti. S ugyanezt mondja magáról a bolgár Malamir kán is, ami megvilágítja, hogy az „Istentől behelyezett fejedelem" kifejezést sem a nyugat-európai, keresztény tan istenkegyeimiségi eszméje szerint kell felfognunk, hanem az ősi, pogány,
szakrális értelemben: az isteni hasonlóság eszméjében.
Ha ez az eszme az egymástól oly eltérő kulturális és társadalmi viszonyok között
élő keleti türkök és dunai bolgárok között, még egy évszázadnyi távolságban sem változott meg, úgy bizonyosra vehetjük, hogy a türk-kazár méltóságrendszert átvevő,
IX. századi magyarság sem gondolkodott másképpen a fejedelmi eszmét illetően.
A Turulmonda mítoszával értelmezett Álmos alakját is „égtől születettnek", isteni
hasonlóságúnak fogta fel. S a szakrális királyeszme lényege ebben az isteni hasonlóságban rejlik.

31
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A magyarok elődeiről és a honfoglalásról, i. m. 28, 29, 36 1.
Fehér Géza: A bolgár-török műveltség emlékei és magyar őstörténeti vonatkozásaik. Bp.
1930. 144, 150. 1.
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KARIZMA ÉS ISTENKEGYELMISÉG

A szakralitással azonban még nem merül ki az uralkodás eszméje. Hiszen ez csupán az intézmény és megszemélyesítője természetére, állapotára vonatkozik. E pasz•szív vonatkozáshoz azonban egy aktív pólus is tartozik: a hatalom gyakorlásának célja, feladata. Egy gyakorlati irányulású cselekvés tehát, valami kötelesség elvégzése,
mely magának az uralomnak létjogosultságot és értelmet ad.
E feladat elvégzése nem következik önként a szakrális állapotból, mely nem
«gyéb, mint személytelen, vérségi örökség. Az uralkodás gyakorlására való képesség,
a hivatásra való, személyes alkalmasság a karizma erejéből adódik.
A karizmatikus uralkodás eszméjével főként a német művelődéstörténeti iskola
foglalkozott már a század elején sokat, és az istenkegyelmiség (Gottesgnadentum)33
kifejezést alkalmazta rá. Ezt a szóhasználatot a harmincas évek magyar történetírása
is aggály nélkül átvette (Deér), nem gondolva arra, hogy a meg nem felelő kifejezés
használata fogalomzavarhoz vezet. Az „isteni kegyelem" fogalma ugyanis jellegzetes,
keresztény tanítás, mely a pogány szakralitás-fogalommal éles ellentétben áll. A keresztény tanítás szerint a kegyelem isteni ajándék a földi halandó ember számára,
melynek segítségével kijelölt hivatását teljesíteni tudja. Ilyen értelemben tehát alkalmasságra képesítő karizma.
Egészen más jellegű azonban a pogány gondolat. Itt is beszélhetünk ugyan karizmáról, hivatásra képesítő isteni erőről, csakhogy ez nem kegyelmi ajándékként érkezik a kiválasztott számára, hanem logikus következménye „isteni hasonlóságának",
tehát „égi származásából" ered. A lényében rejlő isteni rész a pogány karizmatikust élesen elválasztja a többi, földi halandótól, és a mitikus hitben félig egy más
létmódba helyezi.
Könnyű felismerni, hogy a pogány karizma, mely a szakralitás alapján áll, merőben irracionális képzet, mely evilági és túlvilági létben nem ismer éles határvonalat.
Annál élesebb különbséget lát azonban kiválasztott (szakrális) és nem-kiválasztott
{profán) ember között. A keresztény tanítás ezzel szemben, minden misztikus vonatkozása mellett is, erős realitás-érzékkel bír, mikor az isteni és emberi létmódot választja szét élesen, ugyanakkor ember és ember, mint Istentől különböző földi halandók között nem lát lényeges különbséget. A kiválasztás is csak isteni kegyelmi ajándék,
mely az ember létmódját nem alakítja át.
A két eszme különbsége természetesen nem csak a teóriában, hanem a belőle
következő gyakorlatban is lényeges. Az isteni kegyelem alapján uralkodó fejedelem
•személye szerint felelős feladatának teljesítéséért, karizmájának felhasználásáért Istennek. A pogány, szakrális uralkodó ellenben, mivel maga is része az istenségnek, nem
tartozik felelősséggel senkinek. Tehát korlátlan úr.
Karizmatikus uralkodó eszerint lehet keresztény is, pogány is. „Istenkegyelmiségi" eszme alapján álló uralkodó azonban csak keresztény lehet, s ezért téves a pogány szakralitás karizmáját, a korlátlan uralkodást „istenkegyeimiségi eszmének"
nevezni.
Kétségtelen, hogy a keresztény, európai király eszme sem szabadult meg mindvégig a pogány-szakralitás képzetektől, s e motívumoknak, különösen a hatalom korlátlanságának kiépítésében fontos, bár leplezett szerepük volt. A steppei lovasnomád
kultúrkör örökösei azonban, az első fejedelemválasztó magyarok viszont, a fejlődés
fáziskülönbségeinek megfelelően, még azok között a képzetek között éltek, melyek
valaha az egész emberiségre jellemzőek voltak.
33
Főként Kern, Fritz: Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im frühen Mittelalter. 2.
Aufl. Münster-Köln, 1954., egyébként alapvető fontosságú munkája.

219

Arról természetesen, adatok híján, nem bocsátkozhatunk találgatásokba, hogy
Álmos hatalma mennyire volt korlátlan, illetve korlátozott, csak egy bizonyos, hogy
uralmának szakrális, tehát földöntúli hátterű tekintélye volt.
A lovasnomádok uralkodóiról rendelkezésünkre álló adatok mind azt mutatják,
hogy a fejedelmi karizma lényege egy-egy nép, birodalom megszervezése, annak állandó együtt-tartása, kormányzása, megvédése, és újabb hódítások végrehajtása volt.
Az uralkodó szokás-szerü feladatai tehát, de földöntúlra is érvényes, kozmikus
háttérrel. A keleti-türk Kül-tegin, az orkhoni feliratokban, így beszél erről: „...fent
a türk Ég, és a szent türk Föld-Viz határozott. Felemelte atyámat, Elteris kagánt...
hogy a türk nép ne pusztuljon el, hogy újból nép legyen ... őseim törvénye szerint
megszervezte és új életre keltette a népet ... mely rabszolgává lett..." 34
A keleti türk uralkodó Elteris kagán karizmája tehát arra való volt, hogy a kínai
császár alattvalóivá süllyedt, egykori szabad türköket újból megajándékozza egy függetlenné lett országgal, mely csak a kagáni méltóság újra-való megszervezésével vált
lehetővé. Erről az utóbbi motívumról ugyanott, Tonjokuk felirata beszél: „...hétszáz
ember vezetője, közülük a legnagyobb a sad volt. Álljatok mellém! — mondta ...
biztattam, hogy kagán legyen. Elteris kagán akarok lenni ,.." 35
így ment tehát végbe a kínai befolyástól újra függetlenített, keleti türk birodalom megszervezése. A „türk Ég" elhatározásából Elteris, a sad, a régi türk uralkodók ivadéka, újra felemelte népét, és vele családjának szünetelő címét, a kagáni méltóságot. A kagáni, tehát a fofejedelmi rang jelentette egyben az uralkodó személyének
„megszentelődését", szakrálissá válását is.
Tch'ou-lo nyugati türk kagán a VII. században így kiált fel: „Az égen és a földön
és minden helyen, ahol a nap és a hold világít, még sohasem volt, hogy a kagán ne
lett volna szent ember .. ."36
A főfejedelem: a kagán, vagy a kán léte úgy jelenik meg tehát, mint a nép idegen
uralomtól való függetlenségének biztosítéka. Ugyancsak az orkhoni feliratokban
olvassuk ezeket a mondatokat: „A türk nép ... a kínaiak uralma alatt volt, a türk
népnek akkor nem volt kánja. Utóbb elszakadt a kínaiaktól és saját kánt választott.
De kánját letéve, újra a kínaiak alattvalója lett. Akkor az Ég így szólott: „Kánt adtam
neked, de kánodat elhagyva, alattvalóvá lettél." S e behódolás miatt az Ég elpusztította őket. A türk nép meghalt, elpusztult, semmivé lett. A türk nép helyén semmi
szervezet nem maradt."37
A főfejedelem léte tehát a „szervezet", a rend jele. A rend pedig csak akkor érvényes, ha mentes az idegen befolyástól, vagyis a meghódolástól, a szolgaságtól.
Csak így remélhetik az Ég helyeslését és oltalmát is, mivel a földi rendnek a kozmikus,
égi rendet kell tükröznie, s a fejedelmi méltóság e felfogásban, voltaképpen erre:
az égi rendnek földi tükröztetésére való.38
Álmos is ezt tette, mikor a magyarságot a fofejedelmi hatalom kiépítésével megszervezte, és mint szakrális tiszteletben álló személy, az „ég fia", népét új hazába vezet
te. Származása éppoly rendkívüli volt, mint halála, mikor az új haza határára érkezve,
megölték alattvalói, hogy „ne mehessen be Pannóniába". A szakrális fejedelem ezzel
betöltötte karizmáját népe életében: miután megszervezte és új hazába vezette a magyarságot, áldozattá kellett válnia. Az ősi hit úgy gondolta, hogy az istenséghez visz34
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szatérő varázsereje az ég kozmikus gyújtópontjában megsokszorozódva, mint igazi,
égi apának oltalma, most már korlátok nélkül árad ki szüntelenül a századok folyamán utódaira, és az általa megszervezett, egész népre.
L'ORIGINE ET LE MONDE DES IDÉES
DU PRINCIPAT HONGROIS
(RÉSUMÉ)
Се memoire se rattache ä une etude intituiée „Mythe et réalite du prince Álmos", qui parait
ailleurs (Filológiai Közlöny, Année 1971). Dans cette derniere nous avons tendu ä dégager de la
tradition des chroniques hongroises le souvenir du premier principat, de caractére sacré, d, Álmos.
Nous avons etabli, que la seule source étrangére-le „De administrando imperio" de Constantin
Porphyrogénéte—, qui au lieu d' Álmos ne décrit comme premier prince hongrois que sonfilsÁrpád,
est simplement un renseignement erroné. II remonte au chef Bulcsú, un des ambassadeurs hongrois
ä Byzance, qui, d'origine khazare et
chef d'une fraction ethnique khazare assujettie par les hongrois
dejä dans la seconde moitié du IX е siécle, entendait de propos délibéré rejeter dans I'ombre le souvenir du principat d'Álmos, vainqueur de son peuple.
Le present memoire traite la question du mode de gouvernement hongrois ä Pépoque de la
conquéte du pays. II fait remarquer, que les descriptions des charges dirigeantes et des dignités de
chef d'armée des nomades montés, qu'on trouve dans les sources musulmanes, doivent étre complétées
en utilisant aussi les données des sources chinoises. En effet, tandis que les musulmans ne mentionnent que les charges remplies par les sujets, les membres de la dynastie sacrée exercaient pareillement
la charge de chef d'armée, car aussi l'héritier du trone, voire son fils, marchaient ä la tete de l'armée,
de compagnie avec les chefs des peuples soumis et d'autres dignitaires sujets. II s'ensuit, qu'au debut
de la conquéte hongroise Árpád, en sa qualité d'héritier du tröne, marchait, encore du vivant de son
pere Álmos, ä la tete de 1'armée. Apres le sacrifice rituel de son pere се fut cependant lui qui devint
le „grand-prince" de la conquéte hongroise. L'hypothése formulée tout derniérement (Gy. Györffy:
Kurszán és Kurszán vára), qui affirme le principat supreme de Kurszán, un chef d'armée d'un grade
inférieur ä celui d'Árpád, est une erreur qui contraste en tout point avec les données des sources.
Le fpndateur de la premiere dynastie hongroise est Álmos (environ 819—895), son successeur direct
est Árpád ( + 907), et c'est sous le principat de се dernier qu'ent lieu la conquéte hongroise.
Le charisme du principat sacré d'Árpád implique que ce fut ä lui qu'incomba la tache de
conduire les hongrois de leur ancienne patrie, Etelköz, aux bornes de la nouvelle.

Z.^1

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KÖZOKTATÁSÜGYI
INTÉZKEDÉSEINEK TANULSÁGAI
PELLE JÓZSEF

1. A KÖZOKTATÁSÜGY HELYZETE A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ELŐTT

A magyarországi iskolarendszer elmaradottsága szembetűnő volt még más országokéhoz viszonyítva is. Ez olyan tényezőkben jutott kifejezésre, mint a tananyagok
korszerűtlensége, valamint abban, hogy az oktatásügy terén ebben az időben is döntő
befolyásuk volt az egyházaknak, ezek határozták meg az iskolák világnézeti nevelésének a tartalmát és irányát. Az iskolák jelentős része, korabeli adatok szerint 75 százaléka, közvetlenül az egyházak kezén volt. A vallásoktatás általánosan kötelező volt
minden iskolában. A vallás, mint ismeretes, a jelenségek törvényszerűségének az ismertetését az istenre való hivatkozással helyettesítette. Jellemző, hogy még a szentek
életrajzaiban előforduló képtelenségeket is mint megtörtént dolgokat magyarázták.
Teljes joggal írta a Huszadik Század c. folyóirat, hogy az uralkodó osztályok azon
igyekeznek, hogy „dogmatikus vallástanítás és hízelgő bizantizmus történelemtanítás
által még elég jókor neveljék bele a munkásifjúságba a szellemi alázatosságot."1
Az elmaradottság és az oktatásügy elhanyagoltsága még szembetűnőbben fejeződik ki abban a tényben, hogy a népiskolai tanulók 65 százaléka ún. osztatlan iskolákba járt. Ez önmagában is megszabta azt, hogy csak az ismeretek legminimálisabb
mennyiségét és legalacsonyabb minőségét adhassa ez az iskola, hiszen ebben együtt
voltak a tanulók osztályokra való tekintet nélkül, és egy-egy tanító gyakran 100—120
gyerekkel is foglalkozott. Az ilyen iskolák oktatásának a színvonala a tanítók maximális igyekezete ellenére is a középkor oktatási szintjének felelhetett meg. Ehhez
járult az a tényező, hogy az „oktatásügy területén gyanúsak voltak még a haladottabb
nyugati polgári demokratikus kultúra közvetítői is. Gyanús volt nekik minden komoly tudományos gondolat, a realista irodalom. A konok, tudatlan, maradi elemeknek ez a reakciós kultúrpolitikája valósággal forradalmasította az értékes intelligenciát."2 Nagy vonalakban ezek jellemezték az oktatásügyet, a hivatalos oktatáspolitikát az 1910—20-as években.
Ugyanakkor ez a korszak sok országban az iskolareformok korszaka. A legtöbb
országban igyekeztek az iskolák korszerűsítésére. Ennek a hatására az 1900-as évektől kezdődően az oktatásügy kérdései egyre jelentősebb helyet foglalnak el a munkásmozgalom harcaiban is. A nemzetközi munkásmozgalomban kibontakozott művelődésügyi politikai vita nálunk sem maradt hatás nélkül. Kúnfi Zsigmond Régi és új
iskola címen a Huszadik Században részletesen ismerteti a Németországi Szociáldemokrata Párt vitáját az adott kérdésben. 1904-ben a brémai pártkongresszuson
H. Schultze és K. Zetkin referátumai foglalkoztak a munkáspártnak és a szocializmusnak az iskolaügyhöz való viszonyával. A referátumokban kimondták, hogy „a népiskola felszabadítása mai méltatlan helyzetéből, amikor az uralkodó osztályok és az
1
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egyház cselédjének szerepét tölti be, csakis a munkásosztály műve lehet". A szocialisták álláspontja a közoktatásügy kérdésben elvi: „Nem a vallásnak és az erkölcsnek
abszolút fogalma szabja meg a nevelés célját. Ez is alá van rendelve a társadalmi fejlődés folyamatában irányadó tényezőknek."3
Az iskola nem választható el a társadalmi osztályoktól, a politikától, sőt lényegében ezek határozzák meg eszmei tartalmát, orientációját, nevelési elveit, végsősoron
az egész oktatáspolitikát. A szocializmus azonban, „amely az osztálykülönbségek
eltörlésére törekszik, ki akarja küszöbölni az osztálynevelést ... A szocializmus a
gyermekben nem a jövő bérrabszolgáit és jognélküli proletárjait látja, hanem tiszteli
benne a szabad munkások társadalmi közösségének leendő tagjait, kiben úgy a saját,
mint a társadalom érdekében minden szellemi és testi tehetséget a lehető legmagasabb
tökéletességre kell felemelni."4 Az oktatásnak ez az új és korszerű célja a legteljesebb
mértékben kifejezi egy sokkal fejlettebb társadalom fejlettebb és humánusabb célkitűzéseit a kulturális élet e jelentős területén. A referátumokban világosan kifejtik azt
is, hogy mi lesz az alapja a nevelésnek a szocializmusban, ezt írják: „a szocialista
jövőben a nevelésnek alapja, de egyúttal legértékesebb elevenítő és társadalmi köztudatra nevelő eleme a munka lesz".5 A marxizmus kimondja, hogy a társadalmi fejlődés alapja a termelő, alkotó munka, ebből logikusan következik, hogy az oktatásnak és a nevelésnek is ezt kell az alapjává és céljává tenni.
A referátumokban jelentős helyet foglal el a családi és iskolai nevelés viszonyának
a kérdése is. Ezt is elvi síkon fogalmazzák meg: „A történelmi fejlődésnek nem az az
iránya, hogy a házi nevelést megszüntesse, hanem hogy mélyebbé tegye. A házi nevelés feladata, hogy a köznevelés, s a tanítás művét kiegészítse... Mindaddig azonban,
amíg az osztályállamokban a népiskola az osztályuralom eszközéül használtatik ki,
addig a házi nevelés nem állhat összhangban az iskolai neveléssel."6 Az eddigiekből
is látható, hogy a nemzetközi munkásmozgalomnak már az 1900-as évek elején átfogó
marxista iskolapolitikai koncepciója volt. A szocialista nevelésügy ettől az időtől
kezdve a pedagógiai törekvések jelentős, állandóan mélyülő és fejlődő irányzata lett,
és nagy hatást gyakorolt nálunk Magyarországon is. Erre az időre általánosan elterjedt felfogás, hogy a szocialista forradalomnak fontos alkotórésze a kulturális forradalom, ami magában foglalja az analfabétizmus fölszámolását (nálunk ez korabeli
adatok szerint is a lakosság 41,2 százaléka), a dolgozók tudományos ismeretekkel
való gazdagítását, a kulturális örökség kritikai átvételét, és a magasabb szocialista
kultúra megteremtését, az ember szellemi arculatának a megváltoztatását, a szocialista ideológia megerősítését a dolgozók tudatában.
A Tanácsköztársaság oktatásügyi intézkedéseinek előzményei kapcsán meg kell
emlékezni arról is, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom mozgósító és lelkesítő hatással volt az ifjúságra, közöttük a tanuló ifjúságra is. Az egyik, magát szocialistának nevező diákmozgalom szervezete a következőket írta orosz testvéreinek küldött táviratában: „Mi, magunk szocialista diákok csak fogcsikorgatva nézzük miként
ölik ki tervszerűen a szabadgondolkodás utolsó csíráit, miként terjesztik egyetemeinken, mint egész közéletünkben a klerikalizmus és a sovinizmus gyilkos mérgét. Vajha
a ti példátok, testvérek, tartósan megkeményítené szívünket és karunkat, hogy hozzátok hasonlóan diadallal megostromoljuk sötétedő börtönünk kapuit."7
A Tanácsköztársaság előtti időkben jelentős haladó mozgalom bontakozott ki
3
4
8
6
7

224

Kúnfi Zsiemond: Régi és új iskola. = Huszadik Század. 1906. 14. köt. 312.1.
Uo.
Uo.
Uo. 314. 1.
A Magyar Tanácsköztársaság. 1919. Bp. 1949. Szikra. 28. 1.

a pedagógus társadalomban is. Az 1900-as évektől kezdve erjedési folyamat zajlott
le a pedagógusok között. Ebben jelentős szerepet játszott az Új Korszak с független
tanügyi folyóirat, ami 1906-ban indult meg. A köréje csoportosult pedagógusokból
alakult meg a Magyarországi Tanítók Szabad Egyesülete, aminek a programjában
többek között olyan követelések szerepelnek, mint utat törni minden felekezeti és
politikai tendenciáktól mentes tudománynak, kiterjeszteni a kultúrát Magyarország
egész népére, egész a legalsó rétegekig. A szervezet azért dolgozott, hogy Magyarország egész népe felszabaduljon a szellemi kiskorúságból és rabságból, mert enélkül
népünk nem juthat emberhez méltó élethez. Az egyesület elősegíti a hazai közoktatás
fejlesztését, küzd annak államosításáért és ingyenességéért. A pedagógusok, amint
látjuk, szervezetten igyekeztek harcot indítani a haladóbb közoktatásügyi politikáért.
Az oktatás korszerűsítéséért indított küzdelem sorában meg kell emlékezni az
1907-ben Pécsett megrendezett szabadoktatási kongresszusról is. Ezen a kongresszuson nyíltan összecsaptak a reakció és a baloldali nézetek a szabadoktatás eszmei
tartalmának és céljának a megfogalmazásában. A legkülönbözőbb tárgyak oktatásának a kérdéseit érintették a vitában. Különösen heves volt a vita a történelemtanítás
szellemének a kérdései körül. Nyisztor György, az egyik baloldali felszólaló, a vitában
a következőket mondta: a történelem tanításának materialista alapokon kell nyugodnia és ennek megfelelően nem a személyiség szerepét kell túlhangsúlyozni, hanem azt,
hogy „mit és kik termeltek minden időkben, mert... azok a társadalom megteremtői,
akik termelték azokat a javakat, amelyek nélkül nincs élet, amelyek a társadalom
gyökerei."8
A kongresszus munkájában olyan kimagasló baloldali személyiségek vettek
részt, mint Szabó Ervin, Jászi Oszkár és mások. Ezek a felszólalók a kongresszuson
a marxista nézeteket fejtették ki, ezért méltán sorolhatjuk a Tanácsköztársaság oktatásügyének történelmi előzményei közé. Az elmondottakból látható, hogy a Tanácsköztársaságot a diákok és a pedagógusok nagy többsége mélyen óhajtotta; tőle remélték céljaik megvalósítását a közoktatásügy területén is. Nem jött tehát teljesen váratlanul a Tanácsköztársaság, és nem volt előkészületlen a közgondolkodás sem. Éppen
ezekben rejlik annak a magyarázata, hogy a Tanácsköztársaság rövid fennállásának
idején olyan jelentős eredmények születtek a közoktatásügy terén.
2. A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG LEGFONTOSABB INTÉZKEDÉSEI
A KÖZOKTATÁS TERÉN

Azzal kell kezdeni, hogy még ma sincs teljesen arányban a Tanácsköztársaság
közoktatásügyi intézkedéseinek nagy történelmi jelentőségével a közismeret és a
köztudat tájékozottsága. Igaz, hogy ezen a téren jelentős változás történt az utóbbi
időben. 1959-ben a Tanácsköztársaság 40-éves jubileuma alkalmából már egy sor
értékes tanulmány és könyv jelent meg erről a kérdésről is.
Az egész Tanácsköztársaságról és ezen belül a közoktatás terén végzett munkájáról nem lehet másként mint a csodálat és a lelkesedés hangján beszélni. A dokumentumok bizonyító erejének a mellőzésével szinte hihetetlennek tűnhetne, hogy
ilyen rövid idő alatt, ennyi sok és jelentős dolgot végeztek és kezdeményeztek. Ami
még ennél is meglepőbb, hogy a Tanácsköztársaság közoktatásügyi intézkedései
minden tekintetben a kor színvonalán álltak, és formailag is tökéletesen fogalmazódtak meg. Annál meglepőbb ez, mert tudjuk, hogy a közoktatásügy terén vezető szere8
A szabad tanítás Pécsett 1907-ben tartott magyar országos kongresszusának naplója, Bp.
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pet játszók nagy többsége egészen fiatal volt, akikben azonban úgy látszik az ifjúi
lelkesedés világnézeti érettséggel és kiváló szervezőkészséggel párosult, ami megnyilvánult abban is, hogy a megoldandó feladatok elvégzésére jó érzékkel tudták kiválasztani a megfelelő felkészültségű, tapasztalt szakembereket. Azt is hozzá kell ehhez
tenni, hogy a sikeres munkának megvoltak a kedvező belső objektív és szubjektív
feltételei is. Ezek közül a legfontosabb, hogy a forradalmi változás szükségességének
és irányának a tudata már hosszú ideje általános volt a pedagógusok körében is, így
a Tanácsköztársaság tömeges követelést teljesített, ami nagymértékben megkönnyítette a munkát és biztosította a sikert is. Az intézkedések eredményessége mindenkor
függ azok szükségességének a felismerésétől. De a Tanácsköztársaság idején arra
is tudatosan törekedtek, hogy az intézkedéseket a lehető legszélesebb körökben tudatosítsák. Ezt a célt szolgálták a röplapok, az újság és a propaganda egyéb eszközeinek
a felhasználásával is. Az akkor kiadott röplapok igen mozgósító jellegűek voltak.
Az egyik pl. a következőket írja: „Az új rend művelt, tanult és egészséges nemzedéket akar. A tudást mindenkinek közös kincsévé teszi. A tanult embert nem zsarolhatják ki." 9 A művelődés ügyét a proletár állam „halaszthatatlanabbul fontosabbnak
tekinti, mint tekintette azt a korábbi osztályállam."10 Az ilyen jelszavak önmagukért
és világosan beszéltek.
Az elmaradott közoktatásügy gyökeres megreformálásának és korszerűsítésének,
a szocialista közoktatás alapjai megteremtésének legfontosabb feltétele az iskolák
államosítása és ezzel együtt az egyház és az iskola elválasztása voltak. A SzocialistaKommunista Munkások Magyarországi Pártjának programja a következőket mondja: „Minden oktatás állami feladat. Az iskolának, amely eddig a burzsoázia osztályuralmának a támasza volt, a szocializmus megvalósítására lelkileg kell alkalmassá
tenni az új nemzedéket. A vallásos történelmi elemekből összetett régi világfelfogás
helyett a tudomány igazságain és a munka ismeretén kell nyugodnia az új nevelésnek.
A vallástan tanításának nincs helye az egységes munkaiskolában.
A testi és szellemi munka között mesterségesen megnövesztett különbséget éppen
úgy ki kell küszöbölni az új iskoláztatásnak, mint a város és falu ismeretvilága között
tátongó szakadékot. Minden dolgozónak a tudomány és munka alapismereteinek
ugyanarra a mértékére van szüksége és joga. Ezért az iskoláztatás kötelező idejét
fokozatosan ki kell terjeszteni a 18. évig. A gyermekek az iskolában ne csak közös
nevelésben és oktatásban, hanem közös ellátásban (ruha, élelem, könyv stb.) részesüljenek."11 A fentiek programszerűen megszabták a teendőket az oktatásügy és a
népoktatás terén. Kiderül, hogy világosan látták a szocializmus és az iskolaügy öszszefüggéseit, a szocializmus és a kultúra szükségszerű viszonyát. A Vörös Újságban
ezt így fogalmazták meg: „A kommunizmus nemcsak gazdasági, hanem kulturális
kérdés is ..." 12
A Tanácsköztársaság kikiáltása után hihetetlenül rövid idő alatt elkészült az
ideiglenes alkotmány, amelynek 10. paragrafusa a következőket mondja ki: „A Tanácsköztársaság megszünteti a burzsoázia műveltségi kiváltságait és megnyitja a dolgozók előtt a műveltség tényleges megszerzésének a lehetőségét. Ezért a munkások
és földmivesek számára ingyenes és a műveltség magas fokát nyújtó tanítást biztosít."13 Az alkotmányban kimondott elveknek megfelelően intézkedett a Közoktatás9
Butaság és betegség ez a két átok volt a régi rend szövetségese. = Magyar Tanácsköztársaság
1919. Bp. 1949. 149.1.
10
Uo. 158.1.
11
Népszava. 1919. június 19-én.
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Vörös Újság. 1919. március 23-án.
18
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ügyi Népbiztosság. Megindult a munka az oktatásügy átszervezésére. „Az iskolákban
nagyszabású reformokat vezetett be a proletárforradalom. Az összes iskolákban megszüntették a vallástan tanítását és a felszabaduló órákat részben a mai társadalmi
viszonyok ismertetésére, részben közismereti tárgyak tanítására fordítják ... az iskola
ezentúl valóban az életre fog nevelni."14 Ismeretes, hogy a vallástan tanításának szükségességét a vallás fanatikusai azzal próbálták és ma is nem ritkán próbálják indokolni, hogy egyedül ez nevel erkölcsre. A valóság az, hogy a valláserkölcs tulajdonképpen mindenkor az uralkodó osztályok érdekeinek a megfogalmazása, és ezen
érdekeknek általános emberi érdekekké való feltüntetése volt. Azzal, hogy az uralkodó osztályok érdekeit kifejező erkölcsi tanításokat istentől eredő parancsokként
fogalmazza meg, a valláserkölcs árt, mert megtéveszti az egyszerű embereket és e
parancsokon keresztül is igyekszik engedelmes szolgákká nevelni őket. A vallás és a
valláserkölcs valójában mindenkor tehetetlen volt az emberiség döntő többségének
érdekeivel szemben, de nem is akart soha mást, mint a kizsákmányolók osztályuralmát védeni. Tehát nagyon is helyes és szükséges intézkedés volt az erkölcstan tanításának leválasztása a vallásról, az erkölcstan tanítását a Tanácsköztársaság kiegészítette a törvények ismeretével és az alkotmánytan oktatásával, vagyis az erkölcsi nevelés gerincévé az állampolgárok nevelését tette. A vallásoktatást pedig meghagyták minden szülő magánügyének, amihez a társadalmi nevelőintézményeknek semmi közük.
A Tanácsköztársaság XXIV. számú rendelete kimondja, hogy a nevelési és
oktatási intézményeket köztulajdonba kell venni mivel: „a Tanácsköztársaság a munkásság művelésének emelésére minden eddiginél nagyobbszabású oktató és nevelő
munkát szándékozik végezni."15
A Tanácsköztársaság erejéhez és lehetőségeihez képest gondoskodni kívánt a
nevelőkről is. A LXXIX. számú rendeletben intézkedik a tanítók külön munkájának
a díjazásáról is. Az intézkedést a többi között a következőképpen indokolják: „A Forradalmi Kormányzótanács a népfelvilágosításnak az új társadalom kiépítésénél alapvető jelentőséget tulajdonít, ezért 250 korona különdíjat ad havonta."16
Nagy figyelmet szenteltek a gyermekek testi és lelki védelmének is. A Forradalmi
Kormányzótanács LXXI. számú rendelete erről a következőket írja: „A Tanácsköztársaság a gyermekek testi és lelki védelmét legfontosabb feladatának tartja. A bajokat megelőző gyermekvédelem leghivatottabb helye az iskola. Ezért a Kormányzótanács az iskolában gyermekvédő gyámi állásokat létesít."17 Létrehozták az Országos
Iskolai Gyermekvédelmi Központot Budapest székhellyel, ennek élén a Közoktatásügyi Népbiztosság által kinevezett vezető állt.
Ezekben lehet röviden vázolni a Tanácsköztársaság közoktatásügyi általános
intézkedéseit. Ezekből egy következetesen szocialista iskolapolitika elvi vonala rajzolódik ki. Az egységes szocialista közoktatásügy megteremtésének kísérletével állunk
itt szembe, az intézkedések minden sorából az emberről való gondoskodás nemes
szándéka tűnik ki, minden ízében humánus oktatásügy megteremtésével próbálkoztak
meg. Az új iskolarendszer az uralkodó osztályok műveltségi kiváltságainak a megszüntetését, az iskolarendszer kettősségének a fölszámolását, a nép széles tömegeinek
a szabad fejlődését, kulturális felemelkedését igyekezett megvalósítani. Nehéz is volt
az ellenforradalom dolga, amikor a Tanácsköztársaság oktatásügyi intézkedéseit
igyekezett befeketíteni, de ebben nem riadtak vissza a tudatos hamisításoktól sem,.
mást azonban nem is tehettek, mert az intézkedések valóban önmagukért beszéltek.
14
16
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3. A TANÁCSKÖZTÁRSASÁGNAK AZ EGYES IS KOLATÍPUSOKRA
VONATKOZÓ REFORMINTÉZKEDÉSEI

a) A népiskola reformja. A nyolcosztályos népiskola létrehozása
A Tanácsköztársaság előtt a népoktatás szerkezete eléggé áttekinthetetlen. Az
áttekinthetetlenséget az okozza, hogy az iskolák jelentős részben felekezetiek voltak
és felekezetenként változott a tantervük, szellemük. Azt kell mondani, hogy gyakorlatilag a népoktatás 4-éves iskolatípust vett alapul, ezt követte a 8 osztályos középiskola, a gimnázium, majd a különböző felsőfokú oktatási intézmények. A kötelező
iskola 6—11-éves korig kívánta nevelni és oktatni a gyermeket. Ennek célját az
1905-ös év tantervéhez kiadott utasítás így fogalmazta meg: „A népiskolára mint a
nemzet millióinak egyedüli és a nemzet minden tagjának [?] első iskolájára az a feladat hárul, hogy növendékeit valláserkölcsi alapon nevelje, az élet gyakorlati munkájára előkészítse és nemzeti műveltséget adjon neki. Lássa el tehát őket a legszükségesebb ismeretekkel, fejlessze értelmüket, irányítsa akaratukat, szoktassa őket munkásságra és nemesítse erkölcseiket és ízlésüket."18 Ez a felfogás volt érvényben a Tanácsköztársaság előtt is, a helyzetet rendkívül szépítő megfogalmazás a nemzet minden
tagjának a műveltségéről beszél, amikor a lakosság közel 42 százaléka volt analfabéta,
és a nem analfabéták jelentős százaléka éppen csak a nevét tudta leírni. A valláserkölcsi alapon nyugvó oktatás pedig azt jelentette, hogy a kötelező hitoktatáson
kívül a többi tárgyat is a vallás tudománytalan szelleme hatotta át, hogy a magyarországi iskolarendszer a XX. század elején a középkor színvonalán állott és ennek
megfelelően a nemzet tagjait egyáltalán nem látta el a legszükségesebb ismeretekkel,
hanem az uralkodó osztályok érdekeit szolgáló ismeretekkel, ami az engedelmességre, a vakhitre és a szolgalelkűségre történő nevelést jelentette.
A Tanácsköztársaság intézkedéseinek értelmében viszont az iskolarendszer a
6—14-éves korig kötelező nyolcosztályos, egységes népiskola lett. Erről a Közoktatásügyi Népbiztosság hivatalos lapja a következőket írja: „Hatéves kortól tizennégy
éves korig tehát nyolc évig tart majd az az idő, amely alatt kivétel nélkül minden
gyermek teljesen egységes ismereteket kap, amely alatt elsajátítja azt az anyagot,
amit minden egyes embernek tudnia kell".19
Az új iskola valóban biztosítani akarta mindenki számára annak az egyetemes
műveltségi anyagnak az elsajátítását, amelyre a társadalom és a termelés akkori fejlettségi fokán a felnövekvő nemzedéknek szüksége volt. Széles méretekben megindult
a népoktatás demokratizálódása." A nyolcosztályos népiskola megteremtése egymagában új érát jelentett a népoktatás történetében."20 Ezt az iskolát modern pedagógiai
elvek alapján működő intézménynek tervezték. Olyan iskolát akartak, amely fejleszti a gyermek gondolkodását, alkalmazkodik élettani és pszichológiai adottságaihoz, aktivitásra nevel, és amelyben az oktatás az aktív cselekvéssel párosul. Az új
iskolát munkaiskolának nevezték, mert az elméleti képzés mellett gyakorlati oktatást
is adott volna, amin keresztül a munka megbecsülésére nevelték volna a tanulókat.
Magától értetődik, hogy ennek megvalósítása nem lehetséges az osztatlan iskolákban.
Ezeket azonnal meg is szüntették, és az így keletkezett pedagógushiány pótlására
1200 új pedagógust neveztek ki. Korabeli statisztika szerint az iskolák 65 százalékában
18
A Magyar Szentkorona országai népoktatásügyének; fejlődése. A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal. Bp. 1913. 21. 1.
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20
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volt osztatlan oktatás. A népbiztosság viszont kimondta, hogy olyan új osztályokat
kell kialakítani, amelyekben a létszám nem haladja meg a 40 főt. Ennek a rendelkezésnek a végrehajtása természetesen sok gondot és nehézséget is okozott (tanteremhiány, pedagógushiány stb.), de a népbiztosság ezek leküzdésére jelentős teret biztosított a helyi kezdeményezéseknek is. így minden valószínűség szerint sikerült volna
úrrá lenni a nehéz helyzeten.
Az új iskolarendszer megteremtése egy sor olyan feladatot is rótt a népbiztosságra, amiket csakis a pedagógusok széles körének a bevonásával lehetett megoldani.
Haladéktalanul szükségessé vált a nyolcosztályos népiskola tanterveinek a kidolgozása. E terv szerint az oktatás célja: „A jövő tanítása általános és közvetlen okulást fog
nyújtani olyan kérdésekben, amelyek a szellemi és erkölcsi fejlődést valóban szolgálják, és oly módon, hogy minden tanuló öntevékenysége és tapasztalatszerző munkája révén sajátíthassa el az ismereteket."21
Olyan általános célkitűzéseket szabtak meg, amelyek sok vonatkozásban, ha
módosult formában de ma is helytállóak. A szocialista társadalom tagjairól pl.
azt írták, ezeknek olyannak kell lennie, hogy „megtalálják az összefüggést az emberi
értelem fejlődése, a tudomány haladása és a technikai viszonyok által megjavult létviszonyok s az ezeken alapuló új társadalmi és termelési rend között." Ebből a felfogásból táplálkozott a munkaiskolák eszméje is. Arra igyekeztek választ kapni, hogy
a különböző tárgyakat hogyan kell a munkaoktatás szolgálatába állítani. Természetesen korántsem valami szűk, pragmatista értelmezésből kiindulva, hanem a harmonikusan fejlett embereszmény megvalósításának az érdekében. A cél az volt, hogy
fölszámolják azt a mély szakadékot, amelyet az osztálytársadalmak szültek és mélyítettek el a fizikai és szellemi munka között. Világosan látták, hogy pl. az irodalmi
oktatás nem nyújthat technikai ismereteket, de nem is ez a feladata, viszont az irodalmi nevelés nagyszerűen szolgálhatja a gyerek erkölcsi felfogásának a fejlődését,
fejlesztheti a munka megbecsülésének a tudatát és érzését, ugyanígy a történelemtanítás sem adhat közvetlen technikai ismereteket, de azzal, hogy bemutatja a társadalom
termelőerőinek a történelem fejlődésében játszott szerepét, felvilágosít arról, hogy az
életviszonyok javításának egyedüli alapja a munka, hogy az anyagi jólét forrása és a
kulturális fejlődés biztosításának is a leglényegesebb előfeltétele, ezen keresztül nagyban szolgálhatja a munkára nevelés követelményét is. Helyesen mondta tehát az
iskolai reformtervezet: „Az iskolai munkaoktatás kell, hogy képezze a jövőben az
iskolai nevelés-oktatás gerincét, amelyhez az összes ismeretek hozzásimulnak, s vele
együtt alkotnak harmonikus egységet."22 Az ún. humán tárgyak oktatását is az életre
történő nevelésre igyekeztek fölhasználni. A humán tárgyak oktatásának a legfőbb
feladata a tanulók érzelmi, világnézeti nevelése. Ennek megfelelően a tankönyvekben
csak olyan olvasmányokat vettek be: „amelyek a szociális szellem, a szocialista világnézet kialakítását mozdítják elő, amelyek az új társadalmi rend kiépítését szolgálják." 23 Fontos szerepet tulajdonítottak a stilisztikai, poétikai és irodalomtörténeti
ismeretek oktatásának, de ezek oktatásának sem az öncélú verbális tudás nyújtása,
hanem az irodalmi nevelés elmélyítése, gazdagítása volt a célja. A célt így fogalmazták meg: „a tanulók minél nagyobb irodalmi tájékozottságot szerezzenek, tehát a sok
és jó olvasásra kell a legnagyobb súlyt helyezni. Az olvasmányok részletes tárgyalását
előzze meg a mű egyfolytában történő olvasása, melynek célja a mű közvetlen és
eleven hatásának a kiváltása."24 A skolasztikus oktatás helyett a művek mondani21
22
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valójának a megértésére helyezték a hangsúlyt. Lényeges változtatásokat vezettek be
az irodalmi oktatás anyagában is. A magyar irodalom forradalmi hagyományainak
a megértésével és megismertetésével együtt a világirodalmi tájékozottságot is szorgalmazták. Látták, hogy az irodalmi oktatásnak fontos szerepe van az erkölcsi és
esztétikai nevelésben is. Célját tehát így határozták meg „mindenkor az esztétikai
élvezet kiváltása, a költészet szépségeinek a feltárása." Intettek attól, hogy erőltetett
erkölcsi következtetéseket vonjanak le, az irodalmi műveket nem szabad tanmeséknek
tekinteni, mert a költői alkotás helyes tanítása esetén mintegy kisugározza magából
az erkölcsi tanulságokat, és ez hasznosabb, mint az esetlegesen erőszakoltan
belemagyarázott tanulságok.
Jelentős változtatásokat eszközöltek a történelemtanításában is. A népiskolai
tanterv szerint „a történelemtanítás mindjárt az elején kezdődik. Ezen a fokon természetesen rendszeres történelemtanításról még szó sem lehet, de az ún. környezetismeret keretén belül vagy a beszélgetések idején számtalan kultúrhistóriai jelenséggel
ismertethetjük meg a gyereket."25 A történelemtanítást igyekeztek megtisztítani a nacionalista szemlélettől, ennek érdekében azonnal hatékony intézkedéseket is foganatosítottak. A tantárgy tanításának a célját a következőképpen fogalmazták meg „az ifjúságot minden eddigi társadalom gazdasági, osztály tagozódásáról s elnyomott tömegeit forradalmi megmozdulásairól tájékoztassa, s ezzel a proletariátus felnövekvő
nemzedékét előkészítse a társadalom átformálásának arra a hatalmas munkájára,
amely most van folyamatban."26 Ennek megfelelően szükségessé vált a történelemoktatók átképzése is. A Néptanítók Lapjában mellékletként rendszeresen közölték
a világhistória és a magyar történelem új szempontok szerinti értékeléseit. A történelem újszerű tanításában szakítottak az egyének kultuszával, az ideológiai hatások
túlbecsülésével, vagyis az idealista, tudománytalan történelemszemlélettel. A történelmi materializmus szellemében a történelmi eredményeket, eseményeket szociológiai és közgazdasági szempontok megvilágításával mutatták be. Az előadások „nem
egyes történelmi személyiségek dicsőítését szolgálták, hanem az egyes korok életviszonyaival, szokásaival ismertetik meg a gyermeket." Megszüntették a magyar
történelem nacionalista szellemű előadását, azt a hamis szemléletet, amely szerint
Magyarország volt a kultúrvilág centruma. A tulajdonképpeni történelemtanítás az
V—VI. osztályokban történt, mégpedig az őstörténelemmel kezdve és az imperialista világháborúval és a proletár forradalommal fejezve be. A célkitűzés itt is helyes.
Külön tárgyként be akarták vezetni a társadalmi ismeretek oktatását is. Ennek
tematikáját a család, a társadalom, a termelés, az elosztás, a gazdasági és politikai
jellemzései alkották volna. Ezekről a fontos kérdésekről kívántak volna korszerű
tájékoztatást nyújtani. El akarták juttatni a tanulókat a szocialista társadalom lényegének a megértéséhez. A tantárgy igen nehéz és sokrétű feladatot lett volna hivatott
betölteni. Újszerűsége következtében is sok nehézséggel kellett volna megküzdenie.
Ezeket a nehézségeket azonban jól látták maguk a javaslattevők is. De ezekre a társadalmi ismeretekre a mai embernek valóban szüksége is van, segítségükkel megvethették volna az alapját annak, hogy az iskolából kikerült gyermek tájékozódni tudjon
a társadalom életében, érdeklődjön a társadalmi élet jelenségei iránt, felismerje a
társadalmi jelenségek közötti összefüggéseket. Olyan ismeretek lettek volna ezek,
amelyek az életet hozzák közelebb a gyermekekhez.
Az iskolai oktatásnak a termelő munkával való összekapcsolása leginkább a
természettudományi tárgyak terveiben és előadásaiban lehetséges. Itt az egyes tár25
26

230

Szocialista tanítómozgalom Magyarországon 1900—1920. Bp. 1958. Kossuth. 213.1.
Hivatalos Közlöny. 1919. 21. sz.

gyak oktatásának a célját úgy lehet megfogalmazni, hogy azok közvetlenül szolgálják a termelőmunkára való fölkészítést. Ennek megfelelően a fizika oktatásának a
célját így fogalmazták meg: „hogy a gyermek megértse a természetben előforduló
fizikai tüneményeken alapuló eszközöket, gépeket és berendezéseket. Felismerje és
alkalmazni tudja a jelenségekben megnyilvánuló törvényszerűségeket."27
Meg kell jegyezni, hogy a nyolc osztályos népiskolában a munkára nevelés elsősorban csak erkölcsi, világnézeti értelemben lehetséges, mintegy előkészítve a tanulókat arra, hogy az iskola utáni munkát Örömmel fogadják, de ebben a korban még
korai a tényleges munka megvalósításának a követelménye. A munkára nevelésnek
azt kell eredményeznie, hogy mód nyíljon az elméleti ismeretek tényleges, gyakorlati
ellenőrzésére. Ezzel együtt olyan készségeket is ad, amelyek később válnak hasznosakká. A munkaoktatás a reformtervekben nem külön tantárgy, hanem „minden
tárgy oktatásánál alkalmazott módszer volt." A célt így fogalmazták meg: „Költözzék be az iskolákba az alkotás vágya, az élet valósága, izgalma, derűje." A munkaoktatás olyan nevelési elv, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy gondolkodni és dolgozni tudó, alkotó embereket képezzenek, akiknek vérévé válik a munka „szeretete
és megbecsülése."28 Nyilvánvaló, hogy a munkaiskola a jövő iskolája, de ma még
nagyon is gyermekcipőkben jár. Ma már az is világos azonban, hogy a fejlett munkaiskolát csakis fokozatosan lehet megvalósítani. Arra is szükség van, hogy menetközben és a gyakorlatban állandóan és rendszeresen tanulmányozzák a megfelelő módszereket és elveket, mert csakis így szűrhetők le a megfelelő tapasztalatok. Az ún.
munkaoktatás központi problémája abból ered, hogy ennek mindenképpen emelnie
kellene az oktatás színvonalát, amit azonban a valóságban hihetetlenül nehéz elérni.
Minden tárgy oktatását igyekeztek a kor színvonalára emelni. A földrajzoktatás célját abban jelölték meg, hogy: „Megadni a gyermeknek a világban való helyes
tájékozódáshoz, a gazdasági struktúra megértéséhez szükséges pozitív ismereteket".29
Ezek a célkitűzések aktuálisak ma is. A földrajz jelentősége a reform szerint is
abban áll, hogy: „a földre mint az emberi élet színhelyére mutat rá."
Ugyancsak előremutató kezdeményezéseket találunk az alsófokú számtantanításnál is, helyesebben a matematikai oktatásban, olyanokat, amelyeknek a kikísérletezése még ma is éppen csak elindult. A tanterv azt írja elő, hogy a gyermek cselekvését és alkotó munkáját „kell a számtantanítás alapjává tenni." Az új iskola a számtantanítás irányelveinek és módszereinek a megállapításánál „a gyermeklélektan
eredményeit, a fejlődéstant, számpszichológiát, a munkaiskola elveit s az új társadalmi és gazdasági berendezkedést vette alapul." 30 A gyermek eszerint a számtantanulásnál dolgozik majd számképekkel, agyaggal, pálcikákkal, színes rajzzal stb.
A tanulók életkori sajátosságait figyelembevéve a játékos foglalkozásoknak igen nagy
jelentőséget tulajdonítottak. Ugyancsak helyes és modern elveket dolgoztak ki az
V. osztályos mértantanításnál is, aminek a célja: „a mértani testek és elemeinek oly
módon való megtanítása, hogy ezen ismereteket a gyakorlati életben is hasznosítani
tudja a tanuló."
A természetrajz tanításánál is a korszerűségre és a tudományosságra törekedtek.
Alapvető fontosságot tulajdonítottak a természetrajz tanításánál a szemléltetésnek.
A szemléltetésnél is előnyben részesítették a természet közvetlen megfigyelését, és
csak szükség esetén szorítkoztak a preparátumok, a műkészítmények, képek stb.
alkalmazására. A tanulóknak fontos feladata volt az önálló megfigyelés és ezekről
27
28
29
30

Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság iskolai reformtervezete. 185.1.
Szocialista tanítómozgalom Magyarországon 1900—1920. Bp. 1958. Kossuth. 202—203. 1.
Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság iskolai reformtervezete. 113.1.
Szocialista tanítómozgalom Magyarországon 1900—1920. Bp. 1958. Kossuth. 218.1.

231

napló készítése. A tanulóknak kirándulások alkalmából gyűjteni kellett, ásványokat
kellett meghatározni, növényeket és állatokat megnevezni és felismerni. A tanításnál
a rendszertani szempont helyett a biológiai rendszert helyezték előtérbe. A régi iskolákban éppen a természetrajz tanítása volt a legkorszerűtlenebb, tehát itt nagyon
komoly előrelépést jelentett a reform megvalósítása. Ma is e tárgy oktatásánál sikerült a korszerűség követelményének a legjobban megfelelni.
Az elmondottakat röviden összegezve azt kell mondani, hogy a népiskola reformja tartalmában korszerű oktatást akart biztosítani és a módszerekben is kereste
a legfejlettebbet, a kor színvonalán állót. Hatalmas ugrást jelentett volna ez a magyar
közoktatás történetében. Ma, amikor napirenden van az oktatás korszerűsítése és
reformja, látni kell azt, hogy a modern technika és a tudományok állandó fejlődése
következtében az oktatás reformálásának és tökéletesítésének szinte folyamatosnak
kell lennie. Nyilvánvaló, hogy az oktatás reformja nem lehet egy lezáró aktus, hanem
egy folyamatnak kell lennie, amiben természetesen kikristályosodnak bizonyos állandó elemek, de ugyanakkor folyamatosan lépnek be új elemek is. A Tanácsköztársaság a maga idejében a legmodernebbet, a legfejlettebbet igyekezett megvalósítani az
oktatás területén, nekünk is ezt kell tenni ma. Azonban nemcsak a követelmények
nőnek állandóan, hanem a megvalósítás lehetőségei is egyre jobbak lesznek. Ha a
Tanácsköztársaság a maga korlátozott lehetőségei között képes lett volna megvalósítani azokat a nagy célkitűzéseket, amelyekről eddig is beszéltünk, akkor ma sokkal
inkább képesek vagyunk az előttünk álló követelések teljesítésére. A Tanácsköztársaság intézkedéseiből számunkra ma a legfontosabb, hogy az oktatásnak lépést kell
tartania a kor követelményeivel, vagyis korszerűnek kell lennie.
b) A középiskola reformja
A 8 osztályos népiskola megteremtésével a Tanácsköztársaság fölöslegessé tette
a nyolcosztályos középiskolát és helyette 5 osztályos középiskolát tervezett, ahol
majd a humanisztikus műveltség egyeduralmát megszüntetik, nagy figyelmet szentelnek a természettudományok oktatásának és a tanulók gyakorlati képzésének. Az új
középiskola a gyakorlati életre kívánta felkészíteni a tanulóit. A középiskola feladata
a tanulók tudományos világnézetének a kialakítása. Az első három osztályban az
elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása került előtérbe, a felső két osztályban,
a felsőoktatás igényeire való tekintettel — az önálló kutatások is fontos szerepet kaptak volna. Az alsóbb osztályokban szerzett ismeretek rendszerbe foglalását szolgálta
volna a szociológia és a filozófia oktatásának a bevezetése a két felsőbb osztályban.
Nem mehetünk el megjegyzés nélkül amellett a tény mellett, hogy a világnézeti nevelésnek igen nagy jelentőséget tulajdonítottak a Tanácsköztársaság vezetői, amit jól
mutat a 8 osztályos népiskola tanterve is és nem utolsósorban a gimnázium tantervei is. Ezek az intézkedések számunkra is igen tanulságosak, különösen az a törekvés,
hogy egységes, általános, rendszerezett világnézet kialakítására törekedtek. Látták,
hogy az iskola egyik legfontosabb feladata a tudatos világnézettel rendelkező emberek nevelése, mert ezek fogják a szocializmus érdekébe állítani képességeiket.
Az intézkedéseket, a helyzetből eredően átmeneti jellegűnek szánták, de emellett
azon a területen, ahol ennek megvoltak a lehetőségei, végleges jellegű intézkedéseket
is hoztak. Nem véletlenül intézkedtek elsőként éppen a történelem oktatásáról. Világosan látták, hogy: „az egész történelmet valóban újra meg kell írni, a történelmi
materializmus nézőpontjából rendszerezve, csoportosítva és megítélve a múlt eseményeit."31
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Nagy gondot fordítottak az általános műveltség emelésére. Bevezették az ingyenes zeneoktatást, felkeltették a tanulók érdeklődését a művészetek iránt, és több lehetőséget biztosítottak a sportolásnak is.
Jelentős szerepet szántak a tanulók önálló munkájának-is. A középiskolai oktatás célját így fogalmazták meg; amit a tanuló megtanul „az alapja legyen gondolkodásának, továbbfejlesztésének, viszont a megszerzés módja olyan legyen, hogy azzal
megtanulja az újabb ismeretek megszerzésének az útját."32 E célkitűzés elérésének
az útjait és módjait is igyekeztek meghatározni és az egyes tárgyak oktatásmódszerére
konkretizálni.
A korszerű követelményeket figyelembevéve törekedtek megoldani a humán és
a természettudományos képzés helyes arányait. A középiskolai tanterv ebben a tekintetben sem volt egyoldalú, megfelelő helyet biztosított az irodalmi, történelmi, társadalmi ismereteknek is. A tantervi javaslatok az élet követelményeit vették figyelembe,
és igen mértéktartóak voltak.
A Tanácsköztársaság iskolapolitikáját vizsgálva szólni lehet bizonyos hibás intézkedésekről is. Abból a célból, hogy a diákság legjobbjait is bevonják a szocialista
nevelésbe létrehozták a diákbizottságokat, ezek feladata lett volna a diákok fegyelmi
és jóléti ügyeinek az intézése. Ez a munka növelte volna a diákság felelősségét is. Sok
diákbizottság eredményesen is dolgozott, helyesen együttműködött a tantestületekkel^
a legtöbb azonban túllépte hatáskörét, beavatkozott a tantestület belső ügyeibe,
zavarta az iskola rendjét és fegyelmét. A Népbiztosság nagy rugalmasságról tett tanúbizonyságot, amikor gyors intézkedéssel megszüntette a diákbizottságok működését.
A legtöbb és nagyon is célzatos támadás a Tanácsköztársaságot az oktatásügyi
intézkedései közül azért érte, mert az iskolákba bevezették a nemi felvilágosítást.
A Közoktatásügyi Népbiztosság abból indult ki, hogy szakítani kell az álszenteskedő,
a valóságot elhallgató régi neveléssel és az ifjúságot ebben a kérdésben is helyesen,
tudományosan elő kell készíteni az életre. Az intézkedés maga jó volt, de túlkapások
történtek ezen a téren és ezért az intézkedést korainak kell ítélni. Ma már sok kérdést
tisztábban látunk, azt pl. hogy a nemi nevelés az általános nevelés része, de még ma
sincs teljesen megoldva ez a kérdés. Más jellegű, de következményeiben szintén káros
intézkedés volt az osztályozások megszüntetése és az érettségi vizsga eltörlése. Bár az
utóbbi szintén olyan kérdés, amely még ma is viták tárgyát képezi. A kérdés eldöntéséhez további kísérletezésekre van szükség. Nem egészen átgondolt intézkedésnek
kell tartani az elnevezések, a pedagógusok megszólításának a megváltoztatását is.
A Tanácsköztársaság intézkedéseinek a tanulságait a felszabadulás után figyelembe vették, és a hasonló hibák elkövetésétől ezek a tanulságok megóvták a felszabadulás utáni iskolapolitikát.
c) A felsőoktatás reformja
A Közoktatásügyi Népbiztosság egyetemi oktatók bevonásával azonnal hozzákezdett az egyetemi reform kidolgozásához is. A közoktatásügy e területének vezetői
(Kármán Tódor és Fogarasi Béla) az egyetem gyökeres reformját tartották szükségesnek. A felsőoktatás reformjának legfőbb elvét, „vezérlő eszméjét", így fogalmazták
meg: „A tantervnek, amelyet a népbiztosság most a főiskolák szervezésére kidolgozott, vezető eszméje a szakoktatás és a tudományos kutatómunkára nevelés olyan
elhatárolása, hogy egyrészt a fontos specialisták szaknevelése rendszeresen történhessék, másrészt a tudományt művelő és tudósokat képező kollégiumok keretében
módjukban legyen a tudomány valódi képviselőinek gond és teher nélkül a szükséges
32
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eszközök birtokában művelni és fejleszteni szakmájukat, és egy következő nemzedéket tudományos szellemben nevelni."33
A felsőoktatás reformjának a következő főbb feladatokat kellett volna megoldani:
1. Biztosítani a marxista szellemű egyetemi oktatást;
2. Emelni az egyetemi képzés, mindenekelőtt a tudósképzés színvonalát;
3. Az összes főiskolákat meg kellett nyitni a proletárság odavaló rétegei előtt.
Meg kell jegyezni, hogy az egyetemi reform tette lehetővé először Magyarországon, hogy a nők az egyetemek és főiskolák összes fakultásaira beiratkozhattak. Ez a
Tanácsköztársaság egyetemi reformjának jelentős eredménye. Tudni kell, hogy
ekkor járhattak először nők a műegyetemre is. A nők egyetemre való bejutásáról
szóló intézkedés mélységesen demokratikus volt. Hogy mekkora ellenállást kellett
leküzdeni azt jól mutatja egy 1917. XI. 9-én kelt egyetemi fölterjesztés, amelyben a
következők olvashatók: „A nőhallgatókra vonatkozó korlátozó intézkedések a bölcsészeti karon továbbra is fenntartandók." A kari bizottság ülésén csak Веке Manó
egyetemi tanár foglalt állást ez ellen a fölterjesztés ellen. A felterjesztők az egyetemi
oktatás „komolyságát", „eredményességét", és „tudományos" színvonalát féltették
a nőhallgatóktól.34 A nőhallgatók felvétele ellen ilyen indokokat soroltak föl: a nők
alkatuknál fogva komoly munkára alkalmatlanok, mert képtelenek absztrahálni,
rendszerezni, objektívek lenni stb. A tananyagot csak bemagolni képesek és a vizsgákon úgy beszélnek mint a fonográf. Nem kívánjuk elemezni ezen antidemokratikus
és elavult nézeteket, inkább csak azt jegyezzük meg, hogy a Tanácsköztársaság nemcsak a nőhallgatóknak tette lehetővé az egyetemekre való beiratkozást, hanem kinevezte az első nő egyetemi oktatót Götz Irén személyében. Götz elméleti kémiát tanított a Természettudományi Karon.
Megkezdték a pedagógusképzés új rendszerének a kidolgozását is. A tanítók régi
követelését figyelembe véve, elvileg állást foglaltak a felsőfokú tanítóképzés bevezetése mellett, amit a felszabadulás után is csak jelentős idő elteltével tudtunk megvalósítani, pedig a követelmények ezt már korábban is indokolttá tették volna. Az új
felsőoktatási intézet részére megfelelő ütemben folytak a részletes tanterv kidolgozásának a munkálatai is. Ennek megfelelően az 1919—20-as tanévben a tanítóképző
első osztályát nem kívánták megnyitni, viszont átmeneti intézkedésként megkezdték
az V. osztályok szervezését, aminek az elvégzését a tanítói állás elnyerésének a feltételévé tették.35 A tanítóképzés új rendszerének a bevezetésig is jelentős reformokat léptettek életbe.
A népbiztosság egyszerűsítette a középiskolai tanári vizsgák rendszerét is.
A felsőoktatásban egy sor átmeneti intézkedést is foganatosítottak. A jogi fakultáson ideiglenesen beszüntették az oktatást, mert ezeken az oktatás szelleme annyira
reakciós volt, hogy teljesen át kellett szervezni. Ugyancsak megszüntették a hittudományi fakultásokat azzal, hogy az egyházaknak jogukban volt azokat papjaik képzésére saját költségükön továbbra is fenntartani.
Sok új egyetemi tanárt neveztek ki, olyanokat, akik tudásuk révén erre rászolgáltak, de haladó nézeteik miatt eddig nem oktathattak, ugyanakkor elbocsátották
azokat, akik nem tudományos érdemek alapján működtek az egyetemen. A kinevezéseknél nemcsak a marxista tudósokat vették figyelembe, hanem más haladó szellemű
tudósokat is, akiket a régi rend éppen e nézeteik miatt mellőzött. A kinevezett tudósok között olyanok voltak, akik később az ellenforradalom miatt emigrációba kénysze33
34
35

234

Jelentés a Közoktatásügyi Népbiztosság működéséről. Bp. 1919. 27. 1.
ELTE Levéltár. 351/1917/18.
Vörös Újság. 1919. július 28. sz.

rültek, de külföldön is jelentős eredményeket értek el. Ilyenek voltak Varjas Sándor,
aki később elsőként írt marxista szellemű filozófiatörténetet és ismert filozófusként
működött a Szovjetunióban, vagy Hevesy György fizikus—kémikus, aki később Nobeldíjat is kapott kiemelkedő munkásságáért, vagy Kármán Tódor, aki egy sor egyetem
tiszteletbeli tagja lett, de nem utolsósorban Babits Mihály és mások.
Az oktatásügy vezetői látták, hogy milyen jelentős feladatok állnak előttük a
tudomány fejlesztése és népszerűsítése terén is. Ezek eddig igen elhanyagolt területek
voltak. „Égető szükség van — írta Fogarasi Béla — tudományos standard irodalomra
valamennyi tudományszakból. Nincsenek a mai tudomány színvonalán álló főiskolai
tankönyveink, általános tájékoztató munkáink."36 A feladat megoldását elősegítő
célból létrehozták a „Közoktatásügyi Népbiztosság tudományos csoportját." Ez a
csoport a tankönyvek készítésén kívül feladatként kapta a „modern tudomány legfontosabb műveinek a lefordítását."37 Hogy a tankönyvkérdés milyen fontos volt,
az is mutatja, hogy a diákoknak állandó harcot kellett folytatni, mert a régi szisztémában csak uzsorásokon keresztül tudták beszerezni a szükséges tankönyveket. Ezért
most az egyetem megnyitása után azonnal rendeletileg szabályozták a jegyzet- és tankönyvkiadást és a velük való kereskedést is. Az volt a cél, hogy az egyetemi hallgatókat olcsó és magasszínvonalú tankönyvekkel lássák el.
Tehát a felsőoktatás területén is jelentős munka folyt, az erőket pedig igyekeztek
úgy csoportosítani, hogy a lehető legeredményesebb lehessen a munka. Azzal, hogy
megszüntették a magas tandíjakat, a főiskolák kapuit megnyitották a dolgozók gyermekei számára is, a régi rend ugyanis a magas tandíjakkal távol tudta tartani a dolgozókat az egyetemektől.
Röviden foglalkozunk az egyetemi diákság problémáival is. A haladó szellemű
egyetemi hallgatók között már 1908-tól kezdve működött a Galilei-kör. Célja volt az
egyetemen a szabad, tudományos gondolkodás és kutatás megvédése, a társadalomtudományokkal való foglalkozás, a szegénysorú hallgatók szociális problémáinak a
felkutatása, a demokratikus eszmék hirdetése az egyetem falain kívül is. Tagjai közül
később sokan beléptek a MKP-be, aktívan részt vettek a Tanácsköztársaság kulturális és politikai munkálataiban. Ez a mozgalom igen jelentős szerepet játszott a
szocialista diákmozgalomban és az egyetem szellemi életének a formálásában.
A Tanácsköztársaság nagyszabású népművelési munkába is fogott, az egyik röpirat, amely a diákokat arra szólította fel, hogy nagy számban vegyenek részt a népművelési munkában, így ír: „Még mindig proletárok milliói, főleg a földmíves szegények nem tudnak sem írni, sem olvasni. Diák elvtársak—jelentkezzetek minél nagyobb
számban, hogy ebben a nagy oktatómunkában részt vegyetek. Csak azok jelentkezzenek, akik belső meggyőződésből hirdetik az új tanokat." 38
Az elmondottak alapján állíthatjuk, hogy a Tanácsköztársaság idején jelentős
munka folyt az oktatás és a népművelés minden területén.
4 A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG OKTATÁSÜGYI INTÉZKEDÉSEINEK
LEGFONTOSABB TANULSÁGAI

A negyedszázados ellenforradalom idején elhallgatták, vagy elferdítették az első
magyar proletárdiktatúra kulturális tevékenységét és eredményeit. Ez természetes és
magától értődő is volt. Sokkal kevésbé érthető viszont, hogy a felszabadulás után
csupán néhány kisebb cikk és jelentéktelen dokumentum publikációja történt meg e
36
37
38

A Magyar Tanácsköztársaság 1919. Bp. 1949. Szikra. 161.1.
Uó. 162.1.
Uo. 170.1.

235

témakörből, pedig az egész Tanácsköztársaság tevékenységét ismertetve nem kétséges,.
hogy a legtöbbet éppen ezen a területen sikerült megvalósítani. 1956 után azonban,
megindult az érdemi foglalkozás ezekkel a kérdésekkel is.
A történelmi eseményeket a történelmi távlat egyre világosabbá és egyre érthetőbbé is teszi. így vagyunk a Tanácsköztársaság eseményeivel is. A múlt eseményeiből
a tanulságok levonása mindenkor hasznos a jelen számára is. A feladat persze korántsem lehet az, hogy a jelen színtjéről elmarasztaljuk az akkori intézkedéseket vagy
azok korabeli értelmét, és jelentőségét úgy magyarázzuk, hogy azok mai intézkedések
helyességét bizonyító argumentumokká váljanak. Világos, hogy mai közoktatásunk
fejlettebb, mint a Tanácsköztársaság tervezte szint, de az is nyilvánvaló, hogy mai
közoktatásunk, a dolog természetéből eredően olyan szintről indult el, amely nagyjából megfelelt a Tanácsköztársaság idején meglevő szintnek. így a felszabadulás
utáni időkben feltétlenül adódtak volna olyan érintkezési pontok, amelyeknek az
egybevetése hasznos tanulságokkal szolgált volna.
Közvetlen tanulságok levonása jelenleg már nem lehetséges, mert most más feladatok állnak oktatásügyünk előtt, mint amelyek akkor álltak. De vannak a Tanácsköztársaság intézkedéseinek olyan általános vonásai, amelyek általánosságuk révén
ma is érvényesek és időszerűek. Ilyen mindenekelőtt a korszerűségre való törekvés
igénye. A korszerűség fogalma természetesen csak általánosságokban azonos az 50 év
előtti fogalmával, de konkrétan már eltér attól. Az magától értetődik, hogy a népoktatásnak olyannak kell lennie, hogy az harmonizáljon azokkal a követelményekkel,
amelyeket a mai élet, a termelés, a tudomány mai szintje támaszt. Ebből a célból
szükséges a különböző szakmák számára a gyakorlati oktatás széles láncolata.
A matematika behatolása a tudományok különböző területeire pl. azt mutatja,
hogy a matematikus képzést nagyon sok területen célszerű a mai közvetlen követelményeknél magasabb szinten végezni, mert látható, hogy ezen a téren a követelmények állandóan nőnek. A korszerűség követelményének tehát az intézkedések konkrét
szintjén nem könnyű megfelelni. Úgy látszik, hogy ma olyan korszakban élünk, amikor módszertani szempontból egy elvi fordulat elvégzésének a feladata érlelődik az
iskolapedagógiában. E követelmény egyre jobban kirajzolódik, de konkretizálásához
még sok részkutatásra, részprobléma tisztázására van szükség. Ismeretes, hogy napjainkban a pszichológia, a pedagógiai pszichológia is, óriási ütemben fejlődik, aminek
következtében újra kell értékelni a pedagógia és pszichológia viszonyát is, de sok régi
pedagógiai elvet is. Ha korábban a helyzet az volt, hogy a pedagógia megfogalmazta
a maga elveit és a pszichológia ezeket igyekezett alátámasztani, akkor ma a pszichológia egyre önállóbb tudománnyá válik, ami ezt az egyoldalúságot elavulttá teszi.
A pedagógiai-pszichológia alapvető feladata abban rejlik, hogy megelőzze a pedagógia kutatásokat, azokból a lehetőségekből kiindulva, amelyeket az általános
pszichológia mai eredményei biztosítanak számára, másrészt azoknak a pszichológiai problémáknak az önálló megoldásából, amelyek az oktatás és a nevelés terén
keletkeznek. Ez a feltétele, hogy az oktatás módszertana is megfeleljen a korszerűség követelményeinek, amelyeknek ma sokkal nehezebb megfelelni, mint 50 évvel ezelőtt, de aminek a megoldása még fontosabb, mint akkor volt. A Tanácsköztársaság
idején is abból indultak ki, hogy az iskolának az életre kell nevelnie, és ma is ez a cél.
Az is bizonyos, hogy a problémák ma másként vetődnek fel mint akkor. Ma már sokkal világosabban látjuk, hogy azoknak a tudományoknak a feladatköre, amelyeket
ki kell dolgozni annak érdekében, hogy sikeresen átépíthessük a népoktatás rendszerét a mai és a közeli követelményeknek megfelelően, a következő: tisztázni kell,
hogy az ismeretek milyen szintje és összessége szükséges az egyes szakmák specialistáinak.
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A korszerűség követelményének csak akkor felelhet meg a közoktatás, ha a problémák megoldásában együtt dolgozik az irányító szerv a pedagógiai tudományos intézetekkel, a Tudományos Akadémia megfelelő szerveivel, amelyek rendszeresen foglalkoznak az oktatás átszervezésével az élet, a gyakorlat követelményei alapján. A legfontosabb feladat az ismeretek állandó rendszerezése és az oktatási rendszer új tanterveinek az állandó és folyamatos tökéletesítése. El kell érni, hogy az oktatás eredményeként önállóan gondolkodó nemzedékek nevelődjenek.
A Tanácsköztársaság idején a közoktatásügy vezetői helyesen nagy súlyt helyeztek az ifjúság internacionalista szellemű nevelésére. Ez a soviniszta szellemű nevelés
után szinte üdítően hatott az egyébként is soknemzetiségű országban. Akkor még nem
értették meg, ahogyan Fogarasi Béla írja: „hogy a proletárinternacionalizmus és az
igazi haladó szellemű, demokratikus patriotizmus egymásra utalnak, egymást kiegészítik, egységet alkotnak.39
Minden tekintetben nemes célkitűzés volt a közösségi nevelés, a közösségi embertípus kialakításának a szándéka. Az erkölcsi nevelés kérdései jelentős helyet foglalnak
el a reformintézkedésekben. Helyesen látták, hogy az erkölcsöt nem oktatni kell,
hanem „ennek minden tárgyon végigvonuló princípiumnak kell lennie."40 Az erkölcsi
nevelés jelentős tartalmát a közösségi nevelés alkotta volna, nagy súlyt helyeztek volna
benne a munkaerkölcsre. Az erkölcsi nevelés célja a szocializmus ügyét híven szolgáló
embertípus kialakítása. Az erkölcsi nevelés ezzel valóban, reális és életszerű problémákkal telítődött volna meg. A társadalmi ember, a társadalom és az egyén érdekeit
helyesen látó és értelmező ember nevelése ma is legfontosabb feladata iskolai nevelésünknek.
A nevelés nagy és bonyolult feladatába a Tanácsköztársaság igyekezett a legszélesebb erőket bevonni. Következetes célkitűzés volt a családi és iskolai nevelés egységének a megteremtése. Olyan intézkedéseket hoztak, amelyeknek a célja volt az
iskola és a család közelebb hozása egymáshoz. Jól látták, hogy a sikeresebb és eredményesebb nevelés és oktatás csak úgy érhető el, ha a családi nevelés harmonizál az
iskolai neveléssel.
Végeredményben egy következetesen szocialista oktatási rendszer körvonalait
látjuk magunk előtt. Az intézkedések ebben az irányban harmonikus, egységes egészet
alkotnak. Megvalósításuk lehetővé tette volna egy magaskultúrájú nemzedék nevelését és azt, hogy az oktatás és a nevelés a legnagyobb mértékben szolgálta volna a társadalmi szükségleteket. Az egész reform sarkpontja volt az iskolának az élettel, mégpedig a szocialista élettel való összekapcsolása.
A Tanácsköztársaságnak rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie, a háború
utáni gazdasági kimerültség, a nyomor enyhítésével, a háborús károk és sebek gyógyításával stb. „De minden nehézség között és minden fogyatékossága ellenére: a forradalom egész ideje alatt nap-nap megszakítatlanul folyt a kulturális munka, folyt a
harc egy új kultúráért, igazi magyar kultúráért, amelynek semmi köze a kiváltságosok,
a tehetségtelen törtetők és tudatlanok reakciós kultúrájához, amely egyes-egyedül a dolgozók szabad, haladó szellemű, demokratikus kultúrája."41

39

213. 1.

40
41

213.1.

Fogarasi Béla: A Tanácsköztársaság kultúrpolitikája. = Társadalmi Szemle. 1949. 3—4. sz.
Vörös Újság. 1919. május 14. sz.
Fogarasi Béla: A Tanácsköztársaság kultúrpolitikája. = Társadalmi Szemle. 1949. 3—4. sz.
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ВЫВОДЫ ДЕЛ ОБРАЗОВАНИЙ ВЕНГЕРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(РЕЗЮМЕ)
Положение дела образования перед Советской Республики во Венгрии. Самые важные
мероприятия Советской Республики в области образования. Реформы Советской Республики
в школах. Реформы народной школы Реформы средней школы. Реформы высшего образования. Самые важные выводы дел образований Советской Республики.

238

SZOMBATHI JÁNOS:
MAGYAR ATHENAS TOLDALÉKJA
TORBÁGYI TIBORNÉ

Bod Péter 1766-ban megjelent Magyar Athenasa. irodalomtörténetírásunk úttörő
munkái közé tartozik. Adatai sok esetben ma is forrásértékűek. Külön érdeme magyar nyelvű volta, s az, hogy Erdély határait átlépve az egész Magyarországra kiterjesztette vizsgálódásait. Bod arról írt, amit saját maga is látott, olvasott, mégis — lexikonának minden érdemét elismerve — meg kell állapítanunk, hogy vannak hiányosságai, tévedései, s akadt pótolnivalója a kolozsvári Szathmári Pap Mihálynak, vagy
a győri Szerencsi Nagy Istvánnak, aki nem sokkal Bod Magyar Athenasának megjelenése után hozzákezdett annak bővítéséhez. Újra kiadását is tervbe vette, de 1789ben bekövetkezett halála megakadályozta ebben.1
1966-ban a Tiszáninneni Egyházkerület Nagykönyvtára (Sárospatak) birtokába
került egy tizenhat munkát tartalmazó kézirat-colligatum, melynek legfigyelemreméltóbb darabja a Magyar Athenas Toldalékja címet viseli. Szerzője Szombathi János
pataki tanár, könyvtáros.2
Szombathi János érdekes, de mondhatnánk teljesen ismeretlen alakja irodalomés kultúrtörténetünknek. 1749. október 8-án született Rimaszombatban. Pataki, majd
utrechti tanulmányai után három évig magántanítóskodott, majd 1782-ben a pataki
iskola elöljárói az elhunyt Szentesi János helyébe Szombathit hívták meg a „Törvény»
História és Ékesen-szóllás Tanítójának"3.1783. január 14-én iktatták be, s ettől kezdve
negyven évig, élete utolsó napjáig Patak tanára volt. Már 1783-ban a kollégiumi bibliotheca inspektora, főkönyvtárosa lett. A könyvtár régiségekben, kéziratokban akkor
is rendkívül gazdag anyaga keltette fel Szombathiban az érdeklődést későbbi kutatási
területei iránt, s ekkor kezdte meg hangyaszorgalmú polihisztorként azt a sok irányba elágazó, filológushoz méltó pontosságú adatgyűjtést, mely mindvégig legjellemzőbb vonása volt munkásságának. Foglalkozott irodalomtörténettel, írt nyelvészeti
tanulmányokat, maradtak ránk történeti vonatkozású munkái, érdekelte a néprajz,
a numizmatika, ő írta meg a pataki kollégium — máig is használatos — történetét,
kiadta Comenius Orbis pictuséX, a kollégium könyvtárában pedig felbecsülhetetlen
értékű munkát végzett a könyvállomány gyarapítása érdekében. „Soha még Patakon
nem volt Professor, kinek a Bibliotheca annyit köszönhetett volna, mint neki, s 5
vala az, a ki az innepekre kijáró Deákoknak meghagyta, hogy a falusi Prédikátoroknak könyves almáriomaikat s gerendáikat vizsgálják meg, s azoktól a régibb Magyar
könyveket, akármik légyenek, ha kalendáriomok, Imádságos és Énekes könyvek is,
1
Bod Péter Athenasának eddig ismeretlen toldaléka 1786-ból. Közli: Harsányi István. ITK.
1928.281—95.1.
* 61 V Ц
Szombathi János: Magyar Athenas Toldalékja. Kézirat. Tiszáninneni Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak. Kt. 4369,11. Valamennyi — egyéb forrás feltüntetése nélkül szereplő —
Szombathi-idézet a jelzett kéziratból van.
3
Magyar Hírmondó. 1782. 60. levél. 479. p.
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pénzen vagy ajándékban, megvásárolják; s az a nagy kincs, a mit e részben Patak bir,
az ő teremtménye." — írja a régi magyar könyvek gyűjtőjéről Kazinczy.4
Pontos feljegyzéseket vezetett a beszerzésekről, s könyvállományán belül külön
tartott számon egy Bibliotheca Hungaricat, mely már az 1788-as katalógus szerint is
ritka értékű darabokkal dicsekedhetett.
A Sárospataki Nagykönyvtár számos Szombathitól származó kéziratot őriz,
ezek számához viszonyítva nyomtatásban megjelent munkája kevés. Életének, egyéniségének behatóbb tanulmányozása arra enged következtetni, hogy ezt a munkáját
sem szánta kiadásra, valószínűbb, hogy mint história litterariát tanító tanár és könyvtáros, saját munkájának megkönnyítésére gyűjtögette feljegyzéseit. (Kazinczy írja
róla: „... félénk volt nyomtatásban kimondani vélekedését, s nyomtatóját kifárasztá, midőn Magyar-Históriai Kézikönyvét sajtó alá eresztette."5)
A Magyar Athenas Toldalékja című munkája jellegében, felépítésében Bod Péter
Athenasát6 követi. Lényegében Bod ismereteit kiegészítő munka ez, de elszórtan tartalmaz helyesbítéseket Horányi7, Weszprémi8 és az erdélyi Benkő József9 műveihez is.
Szombathi — akinek fő erőssége az adatgyűjtés — ritkán értékel, véleményét csak
itt-ott engedi előtörni, többnyire csupán életrajzi vagy bibliográfiai adatokat pótol,
vagy Bod által egyáltalán nem említett írókat, történészeket jegyez fel.
A kézirat első részében hatvan név szerepel: irodalmárok, a tudománytörténet
kiemelkedő alakjai, az egyházi élet neves emberei, továbbá négy „nevetlen" könyv.
A kézirat második felében egy újabb abc-rendbe szedett névsort állított össze
Szombathi, ez részben az előzőben már felsorolt szerzőket tartalmazza, de huszonhat
újabb nevet is feljegyzett ide, az első változathoz hasonló jellegű pótlásokkal.
Első adatai Aszalós Mihályra vonatkoznak:
„Hazájára nézve volt Göntzi fi. Tanult a S. Pataki Kollégiumban, azután a Marpurgi Akadémiában, a'hol laktában irt egynehány Fő Uri emberek, úgymint
Rákóczi György, Rákóczi Sigmond, Zólyomi és egynehány Professorok s Papok
tisztességekre, uj esztendői Deák verseket, mellyek kinyomatattattak illyen
titulus alatt:
Calathus Strenarum hortensium, Symbolicarum et poeticarum. Marpurg 1618.
4r. [RMK. III. 1222.]
Már ma igen ritkán fordul elöl. Megvagyon a Pataki Collég. Biblíothecajában."
S valóban ritka, mert Szabó Károly is mindössze négy példányról tudott, Bod Péter
pedig nem ismerte Aszalós Mihályt.
Ezt követően rövid bejegyzéssel következik Balajthy Máté, — utalással Instiíutiones arithmeticae numericae, ... (Agriae, 1765.) című művére — Bányai Istvánnál
feljegyzi a Bod Péter által nem említett Supremum pietatis munus (Kolozsvár 1748.)
című, Szathmári Paksi Mihály felett mondott halotti beszédet. Beythe Istvánnal kapcsolatban már érdekes problémát vet fel:
„Beite István. Vid. Horányi. A' Magyar Füves Könyv mindenestül Beyte Istvánnak tulajdoníttatik. Ki is ir belőle egy példát a' Méh fűnek hasznairól Weszprémi
4
6
6

Tudományos Gyűjtemény. 1824. XI. köt. 58.1.
Tudományos Gyűjtemény. 1824. XI. köt. 58.1.
Bod Péter: Magyar Athenas. 1766. A továbbiakban Szombathi valamennyi Bod-hivatkozása
innen értendő.
7
Horányi Elek: Memoria Hungarorum et provincialium scripta editis notorum. Viennae,
1775—1777. (Valamennyi Horányira való hivatkozás erre a műre értendő.)
8
Weszprémi István: Succincta medicorum Hungáriáé et Transilvaniae biographia. Lipsiae.
1774—1778. (Valamennyi Weszprémire való hivatkozás erre a műre értendő.)
9
Benkő József: Transsilvania sive Magnus Transsilvaniae principatus. Vindobonae, 1778.
(Valamennyi Benkő Józsefre való hivatkozás erre a műre értendő.)
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István Uram, in Biographia Medicor urn Hung, et Transsilv. centuria prima pag. 16.
Azomban Tiszt. Szőke Ferencz Uramnál RSzombatban vagyon egy igen régi kézírás
(meg-lehet, hogy magának Bejthének az irása), mellyben a könyv iró maga magát

Beíthe Andrásnak nevezi, nem pedig Istvánnak. Le irom ide az egész titulussát azon
kézzel irott könyvnek:
Fives könyv, Fivek és Fáknak nevekrül, természetekrül és hasznokrul írattatott
és szereztetett... Beythe András által 1595.
Epigramma ad Lectorem Studiorum Medicináé:
Florifer ut campus renidet fragrantíbus herbis,
Indeque apes lactent suavia mella sibi.
Lector amice tibi talem fore crede libellum.
Qui medicarmina dat commoditate levi.
Suscipe vultu igitur grato, legitoque in amore
Tali, quo dedimus: sicque valere velis,
Andreas Beythe de Kő, Servus Jesu Ch. crucifixi Distichon ad Zoilum.
Feci quod potui, potui quod Christe dedisti
improba fac melius si potes invidia.
16 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VI
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Eddig van a'Titulussa. A' Deák Versek is magától a' Könyv irótól valók világosan.
Hogy hogy lehet ez? hanemha két Bejthe volt azon egy időben, egyik István, másik
András. De hogy adhattak ki ketten ugyanazon egy esztendőben egy könyvet. Én a
nyomtatott munkát nem láthattam Tisztelet. Uram reménylem könynyebben fel
találhatja; méltóztassék a dolognak végire járni. NB. Ketten voltak bizonyosan —
és András volt István öttse."
A Szombathit nem sokkal megelőző Bod csak Beythe Istvánról tud, a vitatott
Füves Könyv írója pedig valóban Beythe András, Beythe Istvánnak második (Czyppán
Zsófiával kötött) házasságából származó fia10 [Beythe András: Fives Könyv. NémetUjvár, 1595. RMK. I. 278.].
Ha végig tekintünk Szombathi munkáin, akár csak ezen az egyen is, azt láthatjuk,
hogy Szombathi soha nem elégszik meg egy véletlen talált adattal, hanem kérlelhetetlen nyomozásba kezd, elegendő bizonyíték nélkül soha nem fogad el feltevéseket.
Ez eredményezi, hogy ez a munka is — egybevetve a ma pontosnak tartott adatokkal — az esetek kilencven százalékában helytálló. Saját magát iá állandóan korrigálja.
Buzinkay Mihálynál például ezt olvashatjuk:
„... megholt 1683. esztend. Novemberének 23dik napján. A' minap irtam volt
1684dik esztendőt, mert ugy találtam egy Históriában, de most már bizonyosabb
régi jegyzésekből tudom, hogy 1683ban hólt meg."
(Bod nem jegyzi fel Buzinkay halálának évét, Szombathi javított évszáma — 1683 —
helyes.)
Szombathi nemcsak a magyar származású írókat veszi be Toldalékjába, hanem
kultúrtörténetünk olyan alakjait is, akik Magyarországon éltek — legalábbis egy
ideig — és dolgoztak is itt. így került be feljegyzéseibe a nagy cseh pedagógus, Comenius Arnos János és a typographus Manskovit is. Szombathinak Comeniusról alkotott véleménye más, nyomtatásban is megjelent munkájából ismert, mégis utalnunk
kell ezen kézirat Comenius-jegyzetének legalább egy mondatára, mert Szombathi
felvilágosult gondolkodásának bizonyítéka:
„... Tanult ember volt, hanem hogy holmi haszontalan álomlátásokban igen
nagyon hitt és egynehányat ki is nyomtattatott: a'többek között a Drabicius
látásait..."
Comenius minden érdemét elismerte, mindig a nagy elődnek kijáró tisztelet és
megbecsülés hangján emlékezett róla, de ez nem akadályozta meg abban, hogy hibáit
is felismerje. (Nem csak Comeniusnak, de Bonfininek is vétkéül rótta fel, hogy hitt
az álmokban.)
Debreczeni Ember Pál neve mellett csak kisebb életrajzi kiegészítéseket olvashatunk, de a Drégelypalánki Jánossal kapcsolatos feljegyzése bizonyítéka annak,
hogy a legkisebb, a mások szemében sokszor lényegtelennek tűnő mozzanat sem kerüli el figyelmét, a másod-kiadásokról is pontos feljegyzései vannak, melyekkel kiegészíti Bod AthenaséX.
„Drégely Palánki János: Tanula a' S.Pataki Collegiomban. Azután lett Tállyai
Pap. Adott ki Deák titulussok alatt holmi Magyar Prédikátziókat.
A' Palatina Katékézise 1667dik esztendőben Kassán. [Conciones in Catechesim Palatinatam. RMK. I. 1055.]
NB. Ez a' munka meg-bővitve újra ki-adattatott illyen tituluss alatt:
Via salutis secundum Catechesím Palatinam exposita seu Catechesis concionatoria cui annexa est Catena salutis, una cum Ala Seraphina Orationes
10
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publicas comprehendente. Editio nova ab Authore recognita aucta et emendata. Debrecini per Johannem Rosnyai.
Ugy tartom, hogy az 1682dik esztendőben nyomtattatott: mert a' könyv írónak
tisztességére Íratott versek alatt ez az esztendő van feltéve."
Szombathi feltevése helyes, az 1682-es kiadás valóban a második kiadás évszáma
[RMK. 1.1278.].
Félegyházi Tamás debreceni prédikátorral kapcsolatban is hasonló jellegű megjegyzést tesz, bár Félegyházi idézett munkájának első kiadásáról Ő sem tud:
„Félegyházi Tamás adott világ eleibe Magyar nyelven illyen tituluss alatt. A*
Könyvnek egész titulussá így van:
Az Kereztieni igaz Hitnek Rézéiről való Tanítás Kérdéseckel és feleleteckel
ellenuetéseckel és azoknak meg feitesiuel az hiueknek épületekre irottatot
és mostan megh öregbittetet Féleg'házi Thamás Debretzeni Praedicator
által. Debreczenbe Níomatattatot Rodolphus Hofhalter által. Anno Domini
MDLXXX 4°. (nem 1583-ban a'mint Bód Péter írja, hanemha az második
kiadás találna lenni.). [RMK. I. 163., RMK. I. 202, a sem Szombathi, sem Bod Péter
által nem említett első kiadás: RMK. T. 152.]
Felvinczi Sándorra vonatkozó rövid életrajzi bejegyzés és a Haeresiologia [RMK.
II. 1518.], valamint A Pestisről való rövid beszélgetés ... Debreczen, 1679. [RMK. I.
1230.] с munkáinak feljegyzése után Filiczki János következik. Róla Bod ezt írja:
„... Lett volt a' Hazában Bethlen Gábor fejedelem idejében Pataki Professor, a'mellyben menyi ideig élt? előttem nem világos."11 Szombathinál ezt olvashatjuk:
„Lev. 85. lin. 25. [t. i. Bodnál] Filiczki János lett Pataki Profesorrá 1617dik észt.
a'melly hivatalt mintegy hat esztendőkig ditséretessen folytatván, megholt 1622dik
esztendőben, a'melly esztendőben nagy pestis uralkodott Patakon, ugy hogy azon
egy esztendőben három Professorok holtának ki a' Pataki Collegiomból, tudniillik
Szenczi Boros János, Filiczki János és Muraközi Márton." (Filiczki Szinnyei
szerint is 1622-ben halt meg pestisben.)
Gönczi István neve mellett csak kétsoros bejegyzést olvashatunk:
„Lev. 101. lin. 2. NB. edítum est opus Visolii per Valentinum Manskovit, 1599.
4°. Meg vagyon a' Pataki Bibliothecában."
Gönczi Panharmoniájának Bodnál impressum adatok nélküli jegyzetét egészíti itt ki
[RMK. II. 295.].
Horváth Stansith Gergelynél Horányi adataihoz pótol Szombathi, Iratosi Jánosnál Bod hiányos életrajzi adatait egészíti ki. Komáromi Csipkés Györgyre vonatkozó
bejegyzése feltűnően rövid: oka ennek nem az érdektelenség, vagy az, hogy nem
ismeri Komáromi Csipkést; a hosszabb és komoly tájékozottságról tanúskodó
feljegyzését szintén a pataki Nagykönyvtárban találhatjuk meg: Bod 1766-os kiadású
Magyar Athenasának hátsó két üres oldalára jegyezte fel.12 Komáromi Csipkést
a Bodnál nem szereplő Kopácsi István követi. Ebben a kéziratában Szombathi is
rendkívül szűkszavúan, csak életrajzi adatokat közöl róla. A magyarázat itt is hasonló: Kopácsi István munkásságát a Biographia Professorum с munkájában részletesen ismertette.13
11
12

Bod Péter: i. m. 85.1.
Található: Tiszáninneni Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak. K. sz. 1280/NN 1125. sz.
könyvben.
13
Szombathi János: História brevis ill. Collegii Helv. Conf. addit. S. Patakiensis. Pars secunda:
exhibens biographia professorum. Kézirat a Tiszáninneni Egyházkerület Nagykönyvtárában, Sárospatakon. K. sz. 38.
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A Bod Péter által szintén nem említett, első bejegyzésében Karkai, későbbi javítása szerint Krakkai Demeterről a következőket írja:
„Született Erdélyben, nevezetét vette ugy látszik Karkótul [!]. Tanult Vittebergában 1587dik esztendőben, azután bejárta Olasz, Német és egyéb országokat.
Viszsza jővén a' Hazában lett S.Pataki Professor 1596dik észt. tájban. Jeles poéta
volt, a'mint bizonyítják az ő Deák Versei, Epigrammái, mellyek kinyomtattak
Vittebergában 1588dik esztendőben." [RMK. III. 779.]
Keresszegi István neve mellett egyetlen fél mondat olvasható: „nyomt. Várad 1640ben
és nem 1630ban." Bod Athenasának 138. oldalán az 1630-as év szerepel Az keresztényi
hitnek ágazatairól való Preadicattoknak Tar-haza c. Keresszegi-munka mellett, holott
a mű megjelenésének éve valóban 1640. [RMK. I. 708.].
Ahogy már arra utaltam, Szombathi ezen kéziratában nemcsak Bod tévedéseit
korrigálja, hiányosságait pótolja: Köpeczi Jánosról írott feljegyzése például Weszprémi István munkájához kapcsolódik:
„Köpeczi János orvos Doktor. Confer. Weszprémi Bíographía Medicor, centuria
altera part. 178 et 287 pag. NB. Weszprémi Ur ugy irja le, mint Pataki Professort,
de valósággal Pataki Professor soha nem volt. Meg tetszik az magából Weszprémi Úrból: mert azt irja, hogy Köpeczi János tanult Franekerában és Leidában
1665ben és 1666ban. Ugyan azt erősiti pag. 285. Ugy is van a' dolog, a'mint nálam levő Leidai Dissertatiojából De Cometis [RMK. III. 2342.] világos. Mégis
uram Weszprémi Ur azt irja pag. 287. a' Pataki Professor volt Joh. Köpeczi Med.
Doctor anno 1665. A' ki pedig 1665ben Franekerában tanult, és 1666ban pedig
Leidában; hogy lehetett ugyan az 1665ben Pataki Professor? A' dolog ugy van,
hogy Köpeczi Bálint, hasonlóképen Med. Doctor volt Pataki Professor 1665től
fogva 1668íg. Köpeczi János pedig Pataki Professor nem volt soha: noha annak
irja hibásan Lampe is Hist. Eccl. Hungar. pag. 597."1*
Lisznyai K[ovács] Pál halála évszámát (1695) kiegészítésként jegyzi fel a Bodnál
szereplő életrajzi adatokhoz. A Mádi Jánossal kapcsolatos feljegyzés újabb bizonyítéka annak, hogy semmilyen adat, évszám nem kerülte el Szombathi figyelmét. Bár
Mádi művének első kiadása 1761-ben volt, nem 1754-ben, ahogy az előszó alapján
feltételezte, mégis a feljegyzést Szombathi módszerére rendkívül jellemző volta miatt
érdemes idéznünk:
„Mádi János volt ugy tartom, Ketskeméten Leányok Tanítója a'kiknek hasznokra adott ki egy kis verses könyvetskét illyen titulus alatt: Gyermeki elméhez
intéztetett Erköltsi Rythmusok etc. Budán 1769. 12°. Ezek gyönyörködtető, szép
és hasznos versek. A' könyvetske végin vannak Tavaszi, Nyári, Őszi és Téli énekek. Először, ugy ítélem, 1754-ben jöttek ki: mert az Elöljáró beszédét igy rekeszté bé: Ketskeméten, Julius Havának 12dik napján, 1754dik esztendőben. De én
az első kiadást nem láttam."
Monoszlói Andrásnak Bod Péter által említett egy munkája mellett másik kettőről is tud:
„Monoszlói András: Három munkát adott ki a' mennyire tudhatom:
1. Apologia a közönséges keresztyén hit ágazatinac és az Anyaszentegyház bizonyos fő vallásainak oltalma Dávid János felelete ellen, ki ellenzetté Telegdi Miklós írását. Nagy-Szombat 1588. 4r. [RMK. I. 224.]
2. De invocatione et veneratione Sanctorum. Nagy-Szombat 1589. 4r. Ezt is
Magyarul. [Bodnál ez a munka szerepel. RMK. I. 229.]
14
Lampe, Friedrich Adolph: História ecclesiae reformatae in Hungária et Transylvania.
Trajecti ad Rhenum. 1728.
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3. De cultu imaginum. Az idvösségre intő képek tiszteletéről. Nagy—Szombat
1589." [RMK. I. 230.]
Károlyi bibliafordításának híres nyomdásza is bekerült Szombathi Athenasába.
Bod Péternél Manskovit sem szerepel, annak ellenére, hogy magyarul jelent meg munkája, bár ez nem eredeti mű, hanem fordítás:
„Manskovit Bálint volt visolyi hires Tipográfus, a' kit oda Németországból Rákóczi Sigmond és Bátori István urak hozattak a' Károlyi Gáspár által fordíttatott Bibliának kinyomtatása végett, a' melly munkát ditséretesen véghez is vitt
1589 és 1590dik esztendőkben. De ámbár született Magyar nem volt, mindazonáltal a' Magyar nyelvet meglehetősen értette: sőt a' mi nagyobb, adott is ki egy
magától fordíttatott Magyar könyvet illyen titulus alatt: Index Biblicus, az az
Az egész Szent irás könyveinec Rentsere vezérlő mutató és inditó laistroma's
a' t. Visolban Németből Magyarra fordíttatott és nyomtattatott Manskovit
Bálint által, 1593. 8r. [RMK. I. 275.]
. Vagyon ajánlva az Nagyságos Rákóczi Sigmondnak, Thorna Vármegye Fő
Ispánnyának. Meg van nálam a' könyv."
A protestáns egyházi irodalom egyik legkiemelkedőbb, legcsodálatosabb egyénisége volt Szenczí Molnár Albert. Tudjuk, milyen sok területre terjedt ki munkássága
•— és Szombathi Szenczi Molnár sokoldalú munkásságának kiváló ismerője volt.
Introductio brevis in notitiam librorum et auctorum melioris notae et selectis históriáé
litterariae capitibus depromta et usíbus juventutis scholasticae accomodata című munkájának Lingua Hungarica15 fejezetében nyelvészeti munkásságáról közölt érdekes
megfigyeléseket, de máshol is idézi, utal rá, külön jegyzete is van Szenczi Molnárról.
A tárgyalt kéziratunkban olvasható rövid feljegyzésben Benkő Józsefet javítja, valamint Bod Péter adatait egészíti ki:
„Molnár Albert: a Bód Péter által elöl számlált munkákon kivül ki adta a' Beketsi Reform. Templom fel szenteltetése alkalmatosságával elmondott prédikátziókat, és a' fel szentelés tzerimoniáit szépen leirta. A' könyvnek a' melly már most
ritka, titulussá ez: Consecratio templi.noví, az az Az újonnan fel éppitetett
Bekecsi Templomnak Dedikálása és meg-szenteltetésekor ... 1625 Esztendő első
napján tétetett praedikatiok. Nyomt. Cassán Schultz Dániel által 1625. észt.
[RMK. I. 546.] Hozzá van adva a' kassai templom f. szentelése is illyen titulussal:
Dedicatio Regii Sacelli Cassoviensis per. Rev. et Clar. virum Di. Petrum Alvinci
etc. [RMK. I. 547.]
NB. Ezen titulust azért irtam le egészben, mert Benkő József 346. p. azt is a'
Molnár Albert munkájának gondolja lenni, mivel az első levele a' könyvének ki
volt szakadva. A' nálam lévő könyv egész."
Nagyari Benedek híres váradi prédikátorra vonatkozó néhány sora után a Nevetlen könyvek címszó alatt olyan feljegyzéseket találunk, melyek olvasásakor méltán
soroljuk érdemei közé a tudós ember pártatlanságát: a protestáns Szombathi tárgyilagosan, elismeréssel ír a XVI. századi katolikus egyházi prózairodalom nagy alakjáról,
Telegdi Miklósról, illetve az általa kiadott műről:
„Nevetlen könyvek:
1. Agendarius, liber continens ritus et caeremonias, quibus in administrandis
Sacramentis, benedictionibus et aliis quibusdam Ecclesiasticis functionibus, parochi et alii curati, in Dioecesi et provincia Strigoniensi utuntur. Quibus additae
sunt, lingua vernacula, piae et catholicae aliquot exhortationes, ad eos, ... [RMK.
I. 204.] Ki adta ezt először Telegdi Miklós akkori Pétsi püspök és az Esztergomi
15
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Érsekségnek administratis 1583dik esztendőben. Vagyon irva részt közt Magyarul, részt közt Deákul. Igen sokat lehet ebbül tanulni ollyat, a'mit másutt fel
nem találna az ember, kivált az akkori időbeli tzeremóniák, innepek tartása, módja felől, a' mint akkor Magyar országban a' Catholica Ekklésia szokása volt.
Sőt még az irás és beszéd formájára nézve is. — Meg van nálam ez a ritka könyv.
2. Liturgia Sacrae Coenae. S.Patak. 1658. 8r. Készitették azt Veréczi Ferencz,
Medgyesi Pál és Portsaimi János prédikátorok és Tolnai János Pataki Professor,
a' mint a' Zempléni Matriculából kinyomozhattam. [RMK. I. 933.] ... ."
Nógrádi Mátyásról rövid életrajzot közöl, és egy művét jegyzi fel pótlásként:
„Nógrádi Mátyás: Tanult a' S.Pataki Kollegiomban a' hol seniorságot is viselt
1642dik esztendőben. Azután lett Tállyai oskola Mester. Onnan ment a Lejdai
Akadémiába. Akadémiákból pedig viszsza jőve Pataki Professor 1647dik esztendőben. Ezen hivatalt mintegy két esztendeig viselvén, lett Debreczeni, azután
pedig N. Bajomi pap, és a' Tiszán tul lévő Ekklesiáknak Püspökjök. Megholt
1680dik esztendőben, hetven esztendős korában, lin. 30. [t. i. Bod Athenasának
201. oldalán] 3szor adott ki a' Római levélre egy Magyarázatot illyen titulussal:
Epistolae ad Romanos scriptae. Brevis explicatio. Huic accessit Explicatio Orationis Dominicae Quaestionalis. Debreczinl, 1651. 8°. Vagyon ajánlva Bornemiszsza Istvánnak." [RMK. II. 746.]
Nógrádi Mátyást Otrokocsi Fóris Ferenc követi egy rövid helyesbítő bejegyzéssel
(„Tanulta' S.Pataki Kollégiumban 1667 előtt. Azután lett Szathmári oskola Mester,
Akadémiákból pedig viszsza jövén R.Szétsi Pap 'sa't. Megholt 1718dik esztendőben
:nem 1717ben mint Bod Péter Ur irja: ".).
Az ellenreformáció kiváló képességű vezéralakjának, Pázmány Péternek talán
minden művét ismerte Szombathi, mint kiváló stilisztát nagyra értékelte. Itt a Bod
Péternél felsorolt nyolc Pázmány-műhöz feljegyez még kettőt. A néhány soros megjegyzés újabb bizonyítéka annak, hogy alapos kutató módszerrel dolgozott, minden
elérhető, igénybevehető könyvet, régi kéziratot áttanulmányozott, így bukkant sokszor eddig ismeretlen adatokra:
„Pázmány Péter: lev. 219. Az itt elöl számlált munkáin kivül vágynak ezen munkái is:
1. A Sz. írásról és az Anyaszentegyházról. Két rövid könyvetskék. Nyomt.
Béts 1626. 4°. [RMK. I. 552.] Vagyon ajánlva Böcsületes Bihar Vármegyének.
2. Az mostani új tudományok hamisságárul. 4°. Ezt én a' Rákóczi Sigmond
könyveinek Registromából tudom." [A mostan támadt tudományok hamissága.
Grätz, 1605. RMK. I. 398.]
A patakiak által iskolaalapítóként tisztelt Perényi Péter életrajzát írja meg aztán
Szombathi, ezt követi Péczeli Imre rövid biográfiája, majd Pósaházi Jánosnak, a.XVII.
századi filozófusnak Descartes tanait cáfoló munkáját jegyzi fel a Bod Péter által említett munkák mellé:
„Pósaházi János. Lev. 228. A' könyvei közzül ki vagyon még ez hagyva: Ars
Catholica, vulgo metaphysica. Patakini 1662. 12°. [RMK. II. 999.] ugyan ott lin.
19. Édes Attya volt Pósaházi Mihály <:nem pedig Pál:) Pataki Pap. Bizonyos ez
Patak város Protocollomából és a' Zempléni Tractus Matriculájából. De Mihálynak nevezi Lampe is Hist. Eccl. Hungáriáéban pag. 597. NB. Legbizonyosabb az
inauguralis dissertatiojából, mellyet irt De Legibus etc. Ultraj. 1655. 4° 's dedicálja a' többek közt az Attyának, Pósaházi Mihálynak."
Szombathi kiegészítése és javítása helytálló, s a következő, Rádai Pálra vonatkozó egyetlen soros bejegyzése is pontos:
„Rádai Pál: lev. 229. Megholt 1733dik esztendőben Május havának 20dik napján.
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Bod Péter Athenasánák 230. oldalához kapcsolódik Szombathi következő kiegészítése :
„Rádéczius Bálint: Lev. 230. Irt a házasságról is egy munkát illyen titulus alatt:
De Matrimonio tractatus, Authore Valentino Radecio. Claudiopoli, Typis Heltanis. Excudebat Joannes R.Makai. 1621. 4°. [RMK. II. 417.] Meg vagyon nálunk."
Salánki Györgyről írott kiegészítő életrajzi adatok után Bodnak egy újabb tévedését javítja Szombathi: kimutatja a két XVII. századi hitvitázó ellenfélre vonatkozó
Bod-feljegyzés ellentmondásos voltát, ugyanis Bod összetéveszti a jezsuita Sámbár
Mátyás barokk stílust lealacsonyító vátozatban írt durva vitairatát a vele hasonló
stílusban, bár talán színvonalasabb művel polemizáló Vásárhelyi Matkó István munkájával. Bod Magyar Athenasáhsin a Bányász Csákányt egyként tulajdonítja Vásárhelyi Matkónak és Sámbár Mátyásnak is. Sámbárról ezt olvashatjuk: „Forognak
előmost-is holmi apróság könyvetskék az ő neve alatt; a'mellyből akárki-is igen kevés
épületet vehet, hanem-ha mást vagdaló, motskoló formulátskákat tanul, s a' minémüek: Három idvességes kérdés. Fövenyen épült Ház. Bányász Tsákány."16 Vásárhelyi Matkóról ezt írja: „Könyvei fordulnak elő illyen nevezetekkel: ... 2. X ut Tök
Könyvnek el tépése, avagy Bányász Tsákány; mellyel ... Sámbár Mátyás nevű tudatlan sár gyúró meg tsákányoztatik K. Vásárhellyi Matkó István Zilahi Pap által,
a'ki Bányásznak neveztetett volt Sámbártól."17 [RMK. I. 1072.] A Toldalék így javítja
ki ezt a tévedést:
„Sámbár Mátyás: 1666dik s következő esztendőkben lakott Patakon és Pósaházi
János Professorral szüntelen disputált.
írása többek közt:
Matkó hazugságainak megtorkolása és Pósaházi motskainak megtapodása. Cass
1687. 8r. [RMK. I. 1056.]
Ott lev 235. lin. 2. [t. i. Bodnál] NB. A Bányász Tsákány nem a' Sámbár munkája,
sőt ellene Íratott Vásárhelyi Matkó István által, a' mint Bod Péter Ur is feljegyzi
pag. 323."
A Toldalékok első változatának második része kidolgozatlanabb, szűkszavúbb az
egy-egy szerzőre vonatkozó jegyzetanyag is. Sárkány Dávid életrajzi adatainál például csak saját korábbi feljegyzését javítja Szombathi (... megholt 1762dik esztendőben Septembernek 18dik napján. (A' minap irtam 1763dik esztendőt, mások után,
de azólta kezembe akadt bizonyos Miskolczi levél, mellyben halála a' Kollégiumnak
hírül adatott. Abból bizonyosodhatok halála felől)). Siderius Jánosról és Skalik Pálról csak rövid életrajzi kiegészítéseket találunk, Somosí Petkónak az Igazi és tökéletes
boldogságra vezető ut c. munkájához [RMK. I. 913.] pedig némi tartalmi ismertetést
4
fűz.
A Stöckel Lénárttal .kapcsolatos feljegyzése sem közöl ugyan semmi újat Bod
anyagához viszonyítva, mégis érdemes megemlítenünk, pusztán azért, mert szépen
illusztrálja Szombathi pontosságát, megbízhatóságát, minden kis, sokszor elhanyagolhatónak látszó megjegyzésre is kiterjedő figyelmét. Stöckelről Bod ezt írja: „... hivatott 1538dik esztendőben a' Bartfai Oskola igazgatására és tanítására, a' mellyben
serényen szolgált 1560-dik esztendeig mellyben hetedik napján Sz.Iván Havának megholt, hatvan napokkal az után, hogy Luther e' Világból ki múlt Islébiában."18 A Toldalékban ezt olvashatjuk:
16
17
18

Bod Péter: Lm. 235. I.
Bod Péter: i. m. 323.1.
Bod Péter: 1. m. 248. 1.
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„Stöckelius Lénárt lev. 248. Azt irja felőle Bód Péter, hogy megholt 1560ban
hatvan napokkal azután, hogy Luther e világból ki múlt Islébiában. — Mit akar
ezzel mondani, épen nem értem: mert hiszen Luther Márton megholt 1546dik
esztendőben. Ugy tartom ezért, hogy Melankton Philipet akarta irni ... ."
Bodnak a Luther halálára való hivatkozása téves, hiszen ő valóban 1546. február
18-án halt meg, valószínűleg Bod is az 1560. április 19-én meghalt Melanchthonra
gondolt.
Még itt, a Toldalék első változatában olvashatjuk a Szathmári Paksi Mihályra
és Szathmári Ötvös Istvánra vonatkozó biográfiai jegyzeteket, majd Szepsi Korocz
Györgyről és Técsi István váradi prédikátorról ír rövid néhány sorban, Thoraconymus
Mátyás névváltoztatását is megemlíti futólag, majd a puritanizmus magyarországi
nagy képviselőjéről, Tolnai Dali Jánosról emlékezik meg hosszabban. Mivel a jegyzet lényegileg megegyezik a volt pataki tanárok életrajzát feldolgozó Biographia
professorum című19 Szombathi-munka részletes Tolnai Dali János életút-ismertetésével, szükségtelen itt idéznünk. Érdemes viszont a Bod Péternél egészen hiányos
adatokkal szereplő Tolnai Istvánra vonatkozó feljegyzést megemlítenünk:
„Tolnai István. Lev. 296. Édes Attya volt ugyan Tolnai István a Veszprémi Tractusnak Esperestje. Tanult S.Patakon, azután lett Bodrogkereszturi oskola Mester,
onnan ment Akadémiákba. Viszsza jővén a' Hazába lett Tarczali Káplán; azután
1623dik esztendőben Pataki Professor, melly hivatalt három esztendeig nagy
haszonnal folytatott, és az elpusztult oskolát újra hellyre állította. Le tévén ezen
hivatalt, 1626dik esztendőben lett Rákóczi György urnák udvari Papja, 's nem
sokára a'Zempléni Tractusnak Nótáriusa. Minekutána pedig Rákóczi György
Erdélyi fejedelemségre vitetett, lett a' S.Pataki Ekklésiában első Pap 1632ben,
melly hivatalában meg is hólt 1642dik esztendőben Áprilisnak lOdik napján.
Sokat ellenkezett Pap korában Tolnai Jánossal a' Professorral: mert a' két Tolnai
egymást éppen nem szenyvedhette. Magyarra fordította a' Vitebergai Akadémiának 'sa't. [RMK. I. 617.]
Tolnai F. Istvánnál a Abxvoc, AoyiJfog etc. Franek. 1659. [RMK. III. 2057] művét
írja be pótlólag a Bodnál szereplő két munka mellé, Tolnai Fabriczius Tamásról
rövid életrajzi kiegészítést olvashatunk, majd Tolnai Ferenc következik:
„Tolnai Ferencz külső országon laktában adott ki egy munkát, illy titulus alatt;
Hungária, cuius Antiquitates et Statum Praeside Paulo Hachenberg proposuit
Franciscus Tolnay de Geollye, Nob. Hungarus. Heidelberg, 1675. 4°. [RMK. III.
2702.] A munka nálam megvan; de az iró felől többet nem tudok."
A Toldalék első változatában még egy említésre méltó feljegyzés szerepel, az idősebb Csécsi Jánosé, aki a Tsétsi névforma miatt került a felsorolás végére:
„Tsétsi János: a' leg öregebb. Lev. 311. Született 1650dik esztendőben Szakály
nevű helységben Abauj megyében. Tanult S.Patakon és Fejérváron az ott bujdosó
Pataki Kollégiumban. 1682dik esztendőben ment Ultrajectomba, a'hol Witsius,
Mastricht és egyéb hires Tanítók alatt magát szorgalmatosan viselte, ott létében,
1684dik esztendőben Kapo'si Sámuellel együtt sokat dolgozott a' Tótfalusi Kis
Miklós által ki nyomtatott Magyar Biblia körül. Viszsza jővén a Hazába 1686dik
esztendőben lett a' Pataki Kollégiumnak a Professora, és annak kül. kül. bujdosásaiban 's egyéb bajaiban 23 esztendők alatt hűséges Attya volt. Meg hólt 1708
dik esztendőben Májusnak 14dik napján, életének 58dik esztendejében. Tanult
19
Szombathi János: História brevis ill. Collegii S. Patakiensis. Pars secunda. Sárospatak. K.sz.
38. (Id. előbb) Külön jegyzete Tolnai Dali Jánosról: kéziratban szintén Sárospatakon, k.sz. K.
373. sz. könyv végén.
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és igen szorgalmatos ember volt, a' ki a' maga tanítványainak tanitott Theologiát, Physicát, 'Sido nyelvet, Magyar grammatical Históriát, Politicát 's egyebeket. Az ő Magyar Orthographiája kijött Lötsén 1708dik esztendőben (: nem
1705ben mint irja Horányi Ur:). Nem keveset dolgozott Páriz Pápai Ferencz
Dictionariuma körül is, mellyet véle közlött 1705dik esztendőben az emiitett
neves iró. Hasonlóképpen közölt vele 1707dik esztendőben Debreczeni Ember
Pál is a' maga Históriáját, mellyet a' M. és Erdély országi Rfta Ecclesiakról irt.
Ennek fia volt iffj. Tsétsi János, Pataki Professor."
Gyakorlatilag itt be is fejeződik a Toldalék első változata, hiszen a Csécsi Jánost
követő néhány sor már csak egészen rövid, kevésbé lényeges életrajzi adatokat közöl
Csúzi Cseh Jakabról, Csúzi Cseh Jánosról, Csanaki Mátéról és Czeglédi Ferencről.
A Continuatio, a Toldalék kiegészítő, rövidebb része következik ezután, mely
szolgáltat ugyan fontos új adatokat is, de részben csak egy pontosabb betűrendbe
szedett felsorolását adja meg azoknak a szerzőknek, akikkel foglalkozott — vagy a
későbbiekben kíván foglalkozni — Szombathi. A Continuatio első kiegészítése -=— 1.
számmal jelölve — Dávid Ferencre vonatkozik.
„Lev. 60. Azokon kivül, mellyeket elölszámlál Bód Péter Ur és Benkő József Ur
Tansylv. Tom. 2. pag. 354. vágynak ezen munkái is:
1. Confutatio Responsionis Faistinae. Itt Faustus Socinussal vetélkedik a' Christus imadtatása felől.
2. Tractatus de Dualitate. Itt pedig Blandrata Györgyei veszekedik ugyan azon
kérdésre nézve. Ezen két munkái kijöttek .... Defensio Francisci Davidis in
negotio de non invocando Jesu Christo in precibus. 8°. [RMK. II. 168.] Akinyomtatásnak helye s' esztendeje fel nem tétetik, de az előljáró beszédből ugy tetszik,
hogy 1579ben jött ki v. azután tsak hamar. Megvagyon nálunk a' könyv."
Dávid Ferenc után Huszár Gállal foglalkozik szerzőnk, de a Palatina Catechésiséwel kapcsolatos feljegyzését többször javította, nehezen olvasható itt a kézirat néhány sora. Illyésházi Gáspárról is röviden emlékezik meg, de a jegyzet rövidsége ellenére is lényeges, hiszen Bod egyáltalán nem ismerte Illyésházit:
„Volt Trencsén, Liptó és Árva Vármegyéknek főispánya. Származott az Illyésházi
Grófi famíliából, a'mellyből való volt a Palatínus Illyés Házi István is. Magyarra
fordította Beust Joachimnak egy munkáját, mellyet az ő halála után Laskai János
nyomtattatott ki illyen titulus alatt: Kézben viselő Könyv a' jó és bódog kimúlásnak mesterségéről. Debreczenben 1639. 8°. Meg vagyon nálam. [RMK. I.
689.]
Kecskeméti C. János a következő olyan szerző, akiről több és pontosabb ismerete
van Szombathinak, mint Bodnak. Toldalékjában a két Kecskeméti János körüli félreértéseket igyekszik tisztázni; a Magyar Athenas Kecskeméti A. Jánossal kapcsolatos
tévedését javítja:20
„Ketskeméti С János: a' ki volt először Tokai Káplán, azután Kállai, végre
pedig Ungvári Pap, és egyszersmind Esperest. Ez irott ünnepi prédikációkat, nem
Ketskeméti Alexi János, 1 mellyek ki jöttek illyen titulus alatt: „Három fü és
nevezetes esztendős Innepekre való Praedíkatiok, úgymint Karácsonyra, Húsvétra és Pünköstre. Irattattanak Ketskeméti János Kállai Praedikator által.
Nyomt. Debrecz. 1615. 8°. [RMK. I. 455.] azután egynehány prédikációkkal
megbővitve kinyomtattatott Debrecz. 1624. 8°. [RMK. I. 536.] Vagyon ajánlva
nemes Lórántfi Urnák. Nálam az utolsó nyomatása van. — Bód Péter Ur ezt a
kettőt egynek tette; de hogy két különböző ember volt(:noha egy időben éltek:)
20

Bod Péter: i. m. 141.1.
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világos ezen könyvek titulusából és előljáróbeszédéböl; 's tsak abbul is, a'miket
megjegyez ezen két Ketskeméti felől Lampe Hist. Eccl. Hung. Pag. 588. 597. 603.
Sőt abban az időben volt egy harmadik Ketskeméti János is, Fejérvári Pap. Vid.
Lampe pag. 744."
A Keserűi Dajka Jánosra és Komjáti Benedekre vonatkozó jegyzet után már
egyszer említett nevekkel találkozunk újra, aztán Melotai Nyilas Istvánnal kapcsolatban egészíti ki röviden az Athenast:
„Lev. 174. 175. Az itt elöl számláltakon kivül adott ki egy közönséges Papi gyűlés alkalmatosságával egy munkátskát illy titulus alatt: Assertiones Verae, oppositae Pontificorum etc. Debreczini. 1615. 4°. [RMK. II. 361.]"
Utaltunk már rá, hogy Szombathi fő érdeme a történetírói-filológus pontosság.
Tárgyilagosan, bizonyítékokra építve, forrásait megjelölve ír. Nem fogad el olyan
adatokat, melyeknek pontosságáról nincs meggyőződve, amit nem látott maga is.
Ha fel is jegyez néhol egy-egy mások által látott-hallott adatot, nem tekinti azt sohasem biztos ténynek, míg önmaga nem győződik meg helyes avagy hibás voltáról.
Ilyen jellegű Ozorai Imrével kapcsolatos néhány sora is:
„Ozorai Imre. Lev. 208. Adott ki egy bizonyos munkát De Christo et Antichristo.
8°. [RMK. I. 5.] Többet ezen könyvről nem tudok; mivel nem láthattam soha.
Azt is hogy jött ki Ozorainak illyen munkája, a' Rákóczi Sigmond könyveinek
Registromából tudom."
Patai Istvánra és Pécsi Lukácsra vonatkozó sorok után olyan problémát igyekszik tisztázni Szombathi, mely nem csak Bod Péternél, de sokkal későbbi szakirodalomban sem egészen világos. A Magyar irodalmi lexikon Sellyei Balog Istvánról ezt
írja: „Életrajzi adatait a kézikönyvek többsége is összekeveri Sellyei M. István ref.
püspök életrajzi adataival."21 — s hogy ez valóban így van, annak bizonyítéka az
említett lexikon két idevágó címszava is, ugyanis születési évnek Sellyei M. Istvánnál
1627-et ad meg, Sellyei Balognál pedig „1627 körül"-t. Egyébként itt a két életrajz
vitás adatai — ezen egy pont, a születési év kivételével — már tisztázottak. Szombathi
idevágó jegyzeteiben ezt írja:
„Sélyei Balog István: volt először Huszti Prédikátor és Máramarosi Esperest,
azután 2dik Rákóczi György Fejedelem Papja 'sa't. Munkáit jól elölszámlálta
Weszprémi Ur Biogr. Medic. Centur. alt. Part. post. p. 33. 34. hanem, a'melly
Oratiot emlit a' 4dik szám alatt pg. 35 már az oda nem tartozik: mert az nem ennek
a Sélyeinek a' munkája. Tudniillik különbözik Sélyei Balog Istvántól."
„Sellyei M. István: a'mint iratik világosan a' Pataki Collegiomnak régi Matriculájában. Ez a Sellyei M. István született 1627dik esztendőben. Tanult a' többek
közt S.Patakon. Pataki Diákká lett 1650ben, azután a'Deákok között Seniorrá 165 3
ban. Patakrul vitetett a' Pápai oskola Mesterségre, onnan ment külső országokra,
Akadémiákba. Viszsza jővén a' Hazában lett ugyan tsak Pápai Prédikátor és
idő jártával Dunán tul való Superattendens. 1675ben több Prédikátorokkal
együtt a' Neápolyi Gallyakra küldetett a'honnan kiszabadulván egy darabig
Tigurumban mulatott, a'hol a képét is kifestették, és szép alatta való versekkel
megtisztelték 1676ban. Volt akkor 49 esztendős. (:Vid. Weszprémi loc. cit. pag.
30. 31.:) Viszsza jött Magyarországra 1678dik esztendőben és lett újra Pápai
Prédikátor. Megholt 1692ben életének 65dik esztendejében. És ez irta már Tigurumban azon Oratio Valedictoriat mellyet emlit Weszprémi Ur (:loco cit. 35. p:).
NB. Ezt a' különböző két személyt öszve zavarta és eggynek tette Bód Péter,
Benkő József és Weszprémi Ur is, hanem hogy Weszprémi Ur a' hibát észre
21
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Magyar irodalmi lexikon. Foszerk.: Benedek Marcell. 3. köt. Bp. 1965. 52—53. p.

vette és megvallotta (:loco cit. p. 35:) de meg-jobbitani el-mulatta. Hogy pedig
két különböző személy volt meg tetszik tsak onnan is: m. Sélyei Balog István
már 1646ban Máramarosi Esperest volt (:vid. Lampe Hist. Eccl. Hung. p. 422:)
Sellyei M. István pedig született 1627ben és mikor Gallyakról ki szabadult és
Tigurumban mulatott 1676ban volt 49 esztendős, a'mint a' képe alatt való irás
bizonyitja. Ha már ő lett volna a' Máramarosi Esperest is, tehát 19 esztendős
korában kellett volna néki Esperestnek és a Szathmár Németi Gyűlés követjének
lenni, a' melly képtelenség. — De ezt csalhatatlan világosra hozza a' Pataki Collég. Matriculája, a'mellyet emiitettem. E' szerint már Lampéban is a' Dunántúl
való Püspökök Registromába ezen Sellyei M. Istvánt kell érteni, a' Máramarosi
Esperestek Rendébe pedig Sélyei Balog Istvánt."
Szombathi világos tényekkel támasztja alá elődeinek tévedéseit, valóban a Sellyei
M. adatait a pataki kollégium anyakönyvével bizonyító érvelése helytálló, és további
bizonyítéka Szombathi adatainak, hogy Sellyei Balog már 1629-ben a debreceni kollégium beiratkozott diákja volt22 — minden jel arra mutat tehát, hogy jóval 1627 előtt
született.
Röviden utal ugyan Szendrey Ferencre, Székely Istvánra és Szilágyi Benjáminra
is, de a következő említésre méltó jegyzetét Szkhárosi Horvát Andrásról olvashatjuk:
„Szkhárosi N. N. Kereszt nevét nem tudhatom. Egy volt a Magyarországi Reformátorok közzül, és a' mint Ítélem Tállyai Pap 1542 's következő esztendőkben.
Tsudálkozom, hogy a' Historicusok nem emlékeznek róla. Jeles elméjű és szép
tudományú ember volt, a'mint munkáinak maradványai mutatják. Én három kis
részre akadtam. Egy vagyon a kül.-kül. féle ditséretek közt, melly igy kezdődik:
Semmit ne bánkódjál Christus szent serege [Szkhárosi Horvát: I. Vigasztaló
ének.], a vers fejében Skharosinus. A kettő pedig kinyomtattatott több énekkel,
együtt Bártfán, Debreczenben 's egyebütt, újra kinyomtatta pedig Molnár Albert
1618ban a Scultetus Ábrahám Magyarra fordíttatott Jubileumi Esztendei Prédikácziója után. [RMK. I. 482.] A' Vallásban bé tsuszott babonákat kívánja különösen elöladni mind a kettőben. Igen gyönyörűséges énekek ezek, és olly dolgok jegyeztetnek fel bennek, mellyeket másunnan nehezen tudna az ember.
Egyik igy kezdődik: Szánnyd Ur Isten a' te népednek illyen nagy romlását
[Szkhárosi Horvát: VI. Az istennek irgalmasságáról.] .... A másik igy kezdődik:
Siess keresztyénség, gondolly jól igyedről." [Szkhárosi Horvát: IV. Kétféle
hitről.]....
A Toldalék második része ugyan túllép az elsőn, hisz ott az utolsó adatok Czeglédi (Tzeglédi) Ferencre vonatkoznak, de részletesen kidolgozott címszó a Toldalék
continuatiójában is csak néhány van a T betű után, többnyire egy-egy soros utalásokat olvashatunk csak a nevek mellett (például Varjú Istvánnál és Vásárhelyi Mózesnél), vagy rövid pótlást Bod anyagához (pl. Wásonyi Mártonnál a Boldog emlékezetű
Kortholt Christian súlyos papi terhe, Jena, 1726. с fordítás bejegyzése). E néhány lényegtelen adat mellett van még négy érdekes, említésre méltó jegyzete itt Szómbathinak, melyek csak részben illeszkednek az eddigi viszonylag pontos betűrendbe: az
Udvarhelyi Péterre és Vízaknai Gergelyre vonatkozó adatok mellett szerzőnk itt
közli ismereteit Szegedi Gergelyről és Diószegi K. Istvánról. Udvarhelyi Péterről ezt
írja:
„Ki adta Diest Henriének egy munkáját illy titulus alatt: Öt sima kövekkel elkészített Dávid parittyája, az az a ' Keresztyéni vallás igasságának megállatása
tulajdon, tsak a' Keresztyén vallásnak öt ágazataiból, az igaz Anyaszentegyházra ingerkedő Góliátok ellen 'sa't. Mellyet készített Diest Henríc. Most pedig
23

Thury Etele: Iskolatörténeti adattár. Pápa, 1908.
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Magyar nyelven tolmátslott Udvarhelyi Péter. Nyomt. 1661. 12°. [RMK. I. 975.J
N B. Ezen Dávid parittyája nevű könyvetske felöl azt irja Bód Péter Ur (:p. 330.:)
hogy fordította Uzoni Bálás. Én az Uzoni Bálás fordítását nem láttam; de az
Udvarhelyi Péterét soká forgattam és olvastam. Ugy vélem ezért, hogy mind a
ketten lefordították és kiadták ... ."
Helyes itt Bod Péter és Szombathi jegyzete is, hiszen valóban lefordította a kérdéses
munkát Udvarhelyi Péter is, Uzoni Balázs is [RMK. I. 930.], sőt Szoboszlai Miklós is
[RMK. I. 802.], de erről az 1648-as debreceni kiadásról egyikőjük sem tudott. Vízaknai Gergelyre vonatkozó rövid, két soros jegyzetében Bod Péter hiányos adatait
igyekszik pótolni Szombathi, bár lényegében ő sem tud többet Vízaknairól, mint.
Bod: „Lev. 329. Botsátott ki egy munkát Az Keresztyéni Tudományról. 12°. — Erről
többet nem tudok, a' titulussát is tsak a' Rákóczi Sigmond könyveinek Catalogussából tudom." [RMK. I. 273.]
Szegedi Gergelynél feljegyzi azt a művet, melynek az RMK. III. 444. adatai szerint
már csak egy példánya volt ismeretes a kötet összeállítói előtt:
„Szegedi Gergely: Szép Deák és a' Históriákban jártas 's bölts ember volt. Munkája: Epistola ad Illustrissimum ac Magnificum Dominum D. Petrum Petrouuit.
Scripta a Gregorio Zegedino. Witten. 1557. 8°
"
S végül az utolsó bejegyzés:
„Diószegi K. István: Prédikációi illy titulus alatt: Kiosztatott Talentom, az azollyan idvességes Magyar Prédikációk, mellyekben az hibás vallás megczáfoltatik, az igaz vallás értelmesen leíratik, mellyeket prédikációkból vett 's ki bocsátott Diószegi K. István S. I. M. D. H. P. Debrecz. 1679. 4°. [RMK. I. 1230.]Tanult a Váradi és Debreczeni oskolákban. Onnan ment külső országokba,
nevezetesen Belgiomba 1664dik esztendő tájban. Visszajőve a' Hazába lett Debreczeni Professor, melly hivatalt 2 esztendeig viselte azután lett a maga Hazájában, Diószegen Prédikátor."
Ezzel a pótló jegyzettel fejeződik be Szombathi Toldalékja. Láthatjuk, hogy nemi
tervezett egy nagy koncepciójú munkát, nem akarta kiadni újra Bod művét. Ezekből1
a feljegyzésekből világosan kitűnik, hogy vitathatatlanul nagy lexikális tudással, magasfokú olvasottsággal, széleskörű irodalomtörténeti tájékozottsággal rendelkezett,,
élt a pataki könyvtár adta gazdag lehetőségekkel. Elismerésre méltó tény, hogy Bod
Péter adatait (és másokét is!) oly sok helyen tudta helyesen kiegészíteni vagy javítani.
Munkássága széleskörű, sokoldalú volt. Talán éppen ebben rejlett hibája: kutatásai oly sok irányba ágaztak el, hogy ha erejét a tudomány egy ágának művelésére
összegezte volna, akkor ma kevesebb, de minden bizonnyal még értékesebb mű őrizné
nevét. Képességei megvoltak ehhez: hiszen a korabeli viszonyok között is végtelen
pontos és megbízható adatgyűjtést végzett. Semmi nem kerülte el figyelmét, olvasás
közben állandóan feljegyezte észrevételeit; ennek eredményét megtaláljuk a sárospataki Nagykönyvtár Szombathi korában már meglévő anyagának számos darabján,
hiszen sokszor magának az olvasott könyvnek üres oldalaira, a lapszélekre írta be
megfigyeléseit, javításait, melyek egyik helyen életrajzi, máshol bibliográfiai jellegűek,,
vagy mindkettő együtt. Nemcsak önálló munkái, de ezek a könyvbeli bejegyzések is
elismerésben részesültek irodalmunk akkori vezéralakjaitól. Kazinczi így ír erről:
„... egész életét olvasásban 's tanításban töltötte, 's leginkább a' Magyar országi
Világi 's Egyházi történetek tudományának élt. A' köz Bibliotékának nehezen van
valamely e' tárgyra tartozó könyve, mellynek vagy széleit vagy fejéren hagyott leveleit a' maga igazításaival s bejegyzéseivel be ne tarkította volna, melly vétek ugyanf
de midőn illy készületü férfijutói jő, dicséretes és hasznos vétek"23
23
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Tudományos Gyűjtemény. 1824. XI. köt. 58.1.

JÁNOS SZOMBATHI: ANHANG ZU „MAGYAR ATHENAS"
(ZUSAMMENFASSUNG)
János Szombathi (1749—1823) war Professor und 40 Jahre lang Bibliothekar des Kollegiums
zu Sárospatak. Seine vielseitige Tätigkeit erstreckte sich auf die Gebiete der Literatur, der Geschichte,
der Völkerkunde, der Numismatik, der Sprachwissenschaft u, s. w.; auch schrieb er die noch heute
brauchbare Geschichte des Kollegiums. Eine hervorragende Rolle kommt ihm in der Entwicklung
•der Bibliothek des Kollegiums zu, vor allem infolge seiner Sammlertätigkeit des alten ungarischen
Schrifttums.
Sein in Handschrift erhaltener „Anhang" zu Peter Bod's Magyar Athenas (erschienen im Jahre
1766:) war ancheinend nicht für die Veröffentlichung, vielmehr zum eigenen Gebrauch bestimmt.
Szombathi erwähnt in seinem „Anhang" jene Schriftsteller, Geschichtsschreiber und hervorragende
Persönlichkeiten der Kulturgeschichte, die bei Bod gar nicht, oder nur mit lückenhaften, vielleicht
falschen biographischen und bibliographischen Angaben vorkommen.
In der ersten Hälfte der in zwei Teilen gegliederten Handschrift werden sechzig Autoren und
•vier anonyme Bücher genannt; in dem zweiten Teil sind noch sechsundzwanzig weitere Notizen
hinzugefügt.
Seine Mitteilungen sind zuverlässig; die sich auf einzelne Autoren beziehenden Daten, die
Korrektionen der Angaben von Bod, sind mit wenigen Ausnahmen noch heute massgebend.
Die Handschrift ist im Besitz der Bibliothek des Reformierten Kirchendistrikts diesseits der
Theiss, ín Sárospatak. (:Katalognummer: Kt 4369/11:).
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„SYNTIPAS" MESÉI
WIMMER ÉVA

I. AISÓPOS — SYNTIPAS — ANDREOPULOS

Egy moszkvai kódexben1 a Syntipas név két különböző mesegyűjtemény élén
maradt fenn: ezek egyike a keleti eredetű Sindbad mesék görög fordítása, a másik pedig
egy késői aisóposi gyűjtemény.
Ez utóbbit adta ki 1781-ben Lipcsében Ch. F. Matthaei, Syntipae philosophi
Persae fabuláé LXII Graece et Latiné címen. A gyűjtemény 62 mesét tartalmaz, többnyire állatmeséket.
Milyen kapcsolat lehet a címben szereplő Syntipas és a gyűjtemény tartalmát
alkotó aisóposi állatmesék között?
A kérdés megválaszolásához mindenekelőtt a Sindbad — Syntipas történetének
ide vonatkozó részleteit kell tisztázni.
A Keletről származó Sindbad gyűjtemény a világirodalom legismertebb művei
közé tartozik. Olyan irodalmi alkotás ugyanis, amelynek különböző nyelvű fordításai
és változatai Kelet-Ázsiától Nyugat-Európáig, valamint a héber és az arab nyelvű
irodalmakban is egyaránt megtalálhatók. A Sindbad eredetével foglalkozó kutatók
egy része amellett foglal állást, hogy a Sindbad őshazája India2. Szerkezetileg ez egy
különféle elbeszéléseket tartalmazó keretelbeszélés, amely Asoka király életének egy
epizódján alapul, akinek második felesége, Asandhimiträ a királynak egy másik
asszonytól származó fiát, Kunala herceget szerelmével üldözi3.
A történet alapmotívuma nem egyezik meg valamennyi változatban, hanem országonként és koronként módosul.
A gyűjtemény legkorábbi útja4: Indiából Perzsiába kerül, itt lefordítják pehíevire.
A VIII. században arab fordítás készül, majd az arabból szír, óspanyol és héber,
később európai feldolgozások ófranciától skandinávig. A görög fordítás alapjául a
szír szolgál, s a görögnek külön irodalomtörténeti jelentősége, hogy viszonylag közel
áll az eredetihez. Az egyes változatokban a színhelyek és személyek sem azonosak,
így a görög változatban a közelebbről nem ismert ind Kuru nevű királyból Kyros, a
perzsa király lesz, s az elbeszélések pedig a hét udvari bölcs azon történeteit tartalmazzák, amelyek az asszonyi csalfaságról szólnak, s a királyfi életének megmentését
szolgálják a mostohaanya fondorlataival szemben. Asszonyi csalfaságok, házasságtörések, vagy ezek szándéka van a történetekben.
1
2

Ld. erről: B. E. Perry: Aesopica 1. vol. Urbana, 111., 1952. 511.1.
K. Krumbacher: Geschichte der byzantinischen Litteratur. 2. Aufl. München, 1897. 891.1. —
Pauly—Wissowa: Real—Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearb. A továbbiakban: RE. 2. Reihe. 4. Bd. 1464. h. A Sindbad elnevezést, amelynek görög változata a Syntipas, a keleti eredetű gyűjtemény jelölésére összefoglalólag használjuk, vö.: B.E. Perry: The origin
of the Book of Sindbad. Berlin, 1960.
3
RE uo.
4
Krumbacher: i. m. 892. 1. sk.
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így az 1. mesének5 pl. az a tanulsága, hogy nem szabad mindent elhinni és a
gyanú sokszor nem igazolódik be. Élt eszerint egy király, aki nagyon szerette az aszszonyokat. Egy asszony pedig annyira megtetszett neki, hogy elküldte annak férjét
királyi megbízással, s meglátogatta alattvalója feleségét. Az engedelmesnek mutatkozott, de egy könyvbe való betekintésre kérte, amely a házasságtörést nagy bűnnek
nyilvánította. A király erre végül lemondott vágya beteljesítéséről, de gyűrűje a fekhely alá esett. Ezt a férj hazatérve megtalálta, s attól kezdve elhidegült az asszonytól,
aki ezért férfi rokonait elküldte a királyhoz panaszra. A képletesen megfogalmazott
vádra a férj szellemesen felelve közölte, hogy a királytól való félelmében nem mert
közeledni feleségéhez. A király viszont megnyugtatta őt, hogy végül nem történt semmi a feleségével.
A 2. történetben egy férfi beszélni tudó papagájjal figyelteti feleségét távolléte
alatt, amely mindenről beszámol neki, s így az asszony hűtlenségére fény derül. A férj
ezért elhidegül a feleségétől, s az asszony ezen úgy igyekszik segíteni, hogy lerontja a
papagáj hitelét. Egy alkalommal a kalitkát letakarja, vizet önt rá és zajt csap, hogy a madár úgy vélje, hogy zápor és vihar van mennydörgéssel. Amikor a papagáj azt mondja
gazdájának, hogy a mennydörgés miatt semmit sem hallott és látott az éjjel, a férj,
mivel nem volt vihar, hazugnak hiszi a madarat és megöli, a feleségének viszont megbocsájt.
A Syntipas gyűjtemény egyes történetei a áukasaptatiban és a Tütí-name-ben
is előfordulnak.6
A Syntipas történetek egyik jellegzetessége, hogy szereplői emberek és nem állatok.
Az a szír nyelvű kódex amelyből a görög fordítás készült, a Sindbadon kívül
aisóposi mesék egy kisebb gyűjteményét is tartalmazza,7 s ez az a pont, amelytől
kezdve a görög Sindbad és egy aisóposi mesecsokor sorsa közös — anélkül azonban,
hogy ezeknek az állatmeséknek akár a regénnyel, akár annak szerzőjével bármiféle
egyéb kapcsolata lenne8.
Mi volt az alapja a szír Aisöpos-fordításnak? Az aisóposi mesék legrégibb gyűjteménye az i. sz. I—II. századból származó Augustana gyűjtemény, amely 230 mesét
tartalmaz. Babrios paraphrasisából és az Augustanából a VII. század előtt 75-öt
lefordítottak szírre9, s ez a 75 mese válik alapjává a görög Syntipas—Aisópos gyűjteménynek. A Syntipas-történetek és az állatmeséket tartalmazó szír kódexnek később
görög fordítása készült, s a görög fordítások a Vita Aesopinak egy változatával kiegészülve a két moszkvai és a müncheni kódexben maradtak fenn.
A fordító személyéről és koráról egyedül a moszkvai kódexben fennmaradt
iambikus verselésű prooimion tanúskodik 10 :
'H архц Щ$ ßißXob eve OVXWQ
TOD (iüBoypá(pou Zvvxínct xotxá lőpovc,
fidtXXov öe nspccov xov üO(pov koyoypáqov
0LüXY\ néípvxev rjv ßleneig őéÁxog, q>íÁs.
fjv xoti lupixoíg xoiq Xóyoig ysypappévrjv
eiq xr/v napovaocv avxög 'EXMőot cppáaiv
pextjyayóv те mt yéypotcpa xrjv ßißAov,
6
e

Fabuláé Romanenses Graece conscriptae. Ed. A. Eberhard. Lipsiae, 1872.
Ld: Sukaszaptati. Ford., az utószót és a jegyzeteket írta Töttössy Csaba. Bp., 1962. 220.1. —
Ld. még: Th. Benfey: Pantschatantra. I. Teil. Leipzig, 1859. 22 skk.
7
Krumbacher: i. m. 894. 1. — RE uo. 1469. h.
8
RE uo.
9
Perry: i. m. 300. 1.
10
Eberhard: i. m. VIII. 1.
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xcbv ypappaxixcbv hoymóg ye wyxávcov,
' AvopeoizcoXog МгуущХ, Xpiaxov Mxpig,
spyov xe&sixajg npoax&xaypévov xóÓe
napa raßpitjA, xoü peyiaxávcov xXéovg,
őoüxög asßaaxov nóXsajg peXcovvpoü,
őg eaxi Xpiaxov Ssppög övxwg оЫехцд.
őg xai öicopíaccxo ypotcpfjmi xáős,
öxi ys \ih npóaeaxi 'Pcopaícov ßißXoig.
f] avyypaqi) yap цЬе xobg xaxepyáxag
öiaaúpsi páXiaxa xai npög хф xéXei
npá^eig snai vei xäg xocXcbg eipyaapevvig"
A Sindbad történetek és az aisóposi mesék fordítója tehát Michael Andreopulos,
aki Meliténében élt, maecenasa Gabriel, a város vezetője a XI. században11. így a
szírről görögre történt lefordítás, azaz visszafordítás a XI. századból származik.
Matthaei, aki a moszkvai kódex anyagát adta ki, a fordítás idejét még csak hozzávetőlegesen tudta meghatározni, s a XIV. század előttre tette. Azt, hogy a fordító a
Sindbad történetek és az aisóposi mesék esetében egy és ugyanaz a személy volt,
Perry Aesopica-ja nyelvi-stilisztikai elemzésével12 kétséget kizáróan bizonyítja. Mivel
nem kétséges, hogy az állatmesék írójaként feltüntetett Syntipas név tévedés Matthaei kiadásában — Perry szerint —•, valószínűleg hiányzott annak a szír kódexnek az
első lapja a címével együtt, amelyet Andreopulos használt, s ezért került oda Syntipas
ismert neve Aisóposé helyett13. (Ebből a kódexből még az első meséket tartalmazó
lap is elveszett, s a Syntipas a harmadik mesénél kezdődik itt.) A legtöbb szír kódexben
az aisóposi mesék szerzőjeként losipos szerepel: „Fabuláé quas narravit losipos vir
sapiens regi Nebuchadnezar".
Aisóposnak azonban a Syntipas—Sindbaddal való kapcsolata nemcsak a közös
kódexekben való előfordulásban rejlik, Sindbad ugyanis keleti bölcs, Aisópost pedig
a görög bölcsek között emlegették.
Lysippos Aisópos szobra is hátterében a hét bölccsel ábrázolja a meseírót14 f
s hasonlóan emlékezik meg róla Agathiasnak a Lysippos szoborhoz írt epigrammája15.
Plutarchos Párhuzamos életrajzaiban a Solón biográfiában Aisópos szívesen
látott vendége Kroisos udvarának16, s épp akkor van ott, amikor Solón Sardeisbe
érkezik. Aisópos helyteleníti Solónnak a Kroisos hivalkodó gazdagsága iránti visszautasítását, s így figyelmezteti őt: „... királyokkal a lehető legkevésbé, vagy a lehető
legkedvesebben kell társalogni." Mire Solón bölcsen: „... vagy a lehető legkevésbé,
vagy a lehető legderekabban".17
Akárcsak Plutarchos, a Vita Aesopi is tesz említést Kroisos és Aisópos kapcsolatáról; eszerint a samosiak Kroisosszal való viszályát is Aisópos talpraesettsége
simítja el.
Abban pedig, hogy a hagyomány hogyan kapcsolta össze ezeket az adatokat
Kyrosszal, s — a görög Syntipas változat szerint — Kyros udvarában levő hét bölcs11
12

Ebsrhard: i. m. IX. I. — Krumbacher: i. m. 893. 1. — A datáláshoz Id. Perry: i. m. 515. 1.
Perry: i. m. 519. 1.
is
Perry:
i.m. 518. 1.
14
Aisópos meséi. Ford. és bev. Czimer J. Bp., 1943. 6. I.
15
Czimer: i. m. uo.
16
Plut. Vit. parall. Solon 27.
17
Plut. i. m. Soloh 28.: „...zoigßicrilsöai ösl d>^ rjxKXnx tf cbg rjőiaza ößiXsiv." Kai ó SóXcov:
,,... áll' cbg tjxwxa, tj ág йдшха."
17 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VI
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csel, talán szerepet játszik az a történet, amelyet szintén Plutarchos mesél el: nem sokkal Solón sardeisi látogatása után Kyros legyőzi Kroisost, aki végül csak Solón révén
menekül meg a máglyától18. Talán ekkor került Aisópos új pártfogó, Kyros udvarába.
II. A GYŰJTEMÉNY SZERKEZETE.
A CSAK ANDREOPULOSI TIZENHAT MESE

A gyűjtemény, amelynek a kódexben szereplő címe: Zvvxínx той (púoccxpov

ßöSoi ex TCÖV TiccpaŐEiyfiotTixcűv aőxoü Áóycov, 19 , hatvankét mesét ölel fel, s ebből ti-

zenhat mesének nincs párhuzamos története az aesopusi corpusban (4., 6., 11,, 17.,
19., 20., 21., 30., 32., 38., 45., 49., 52., és 54.), a többi negyvenhatnak viszont ismerjük a más forrásokban fennmaradt változatait is.
A tizenhat mese eredetére vonatkozólag megállapítható, hogy nem alkotnak
olyan egységet, amelyből közös eredetükre lehet következtetni; minden valószínűség
szerint különböző kéziratokból, munkákból lettek összeszedve. Elvileg fel lehet tenni
azt is, hogy a fordító, Andreopulos a többi mintájára maga is költött meséket.
A csak itt szereplő tizenhat mese közül a 4. és a 48. ismeretlen eredetű20, a 49.,
amely egy vadász s az őt megtámadó lovas történetében a „savanyú még a szőlő"
egy sajátos megfogalmazását adja, valószínűleg szír eredetű21. Phaedrusi változata
a tizenhat meséből egynek sincs. Ez a tény valószínűvé teszi, hogy bizánci korból
származhatnak; úgyszintén bizánci szellemet evokál az 54. mese obszcenitása is.
Ez a tizenhat mese gyengébbnek, kevésbé szellemesnek tűnik a többinél (32.),
s a tanulság sem mindig szervesen és logikusan illik a történethez (4.).
Érdekes összehasonlítás adódik számunkra a negyvenhat és a tizenhat mese
között a szereplőket illetően is. Míg a párhuzammal rendelkező negyvenhat mese
közül mindössze három van, amelynek kizárólag ember (v. pl. a megszemélyesített
halál) a szereplője, egynek fák, egynek a szél és a nap, s egynek a gyomor és a lábak,
a többinek viszont kivétel nélkül állatok (vagy állatok is), addig a tizenhatból ötnek
(azaz majdnem egyharmad részének) nem állatok a szereplői. Az öt megoszlása:
négynek csak emberi szereplője van (ill. egy kyklops), s egynek a folyók és a tenger.
A tizenhat mese egyébként megfelel annak az ideológiai felfogásnak, amely a
Syntipas gyűjtemény egészét jellemzi. Talán nagyobb arányban, mint a többi negyvenhat, foghatók fel általános érvényű emberi tulajdonságokat hordozó karaktermeséknek, s talán nehezebb őket meghatározott társadalmi osztályhoz, réteghez,
vagy korhoz kötni.
Az andreopulosi gyűjtemény meséi nevelő szándékúak, céljukban mindenképpen
az emberek jobbá tételét akarják elérni. Módszerbelileg azt a hatásosabb megoldást
választják, hogy visszáságokra mutatnak rá, azaz: negatív példát, negatív jelenséget
elénk állítva tanítanak pozitív viselkedésformákra. Az egyetlen olyan mese, amely
pozitív példát mond el, Az ember, a ló, meg a csikója (45.) című, azoknak a meséknek
egyike, amelyek csak a Syntipasban maradtak fenn.

18
19

Pl út. i. m. Solon 28.
„A bölcs Syntipas meséi a példabeszédeiből. А падаоегу^апхдд /.óyog — a magyar „példabeszéd" megfelelője.
20
Perry: i.m. 516.1.
21
Perry: i. m. 517. 1. Ugyanitt a többi mese eredetére vonatkozólag is.
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III. A HATVANKÉT MESE GONDOLATI-ETIKAI VILÁGA,
TÁRSADALMI-IDEOLÓGIAI FELFOGÁSA
Az állatmese műfaja számos népnél megtalálható, mégpedig nemcsak kölcsönzési összefüggések közepette, hanem úgy is, hogy önállóan alakult ki. Legfőbb jellemzője, hogy emberek helyett állatok szerepelnek, ami nemcsak az emberi típusok
megalkotását teszi lehetővé, hanem olyan megfogalmazásokat is, amelyek emberszereplőkkel megjelenítve sértőek lennének a nagyobb hatalommal rendelkezőkkel szemben. Világos, hogy a társadalom alacsonyabb rétegeiből származik tehát — olyan
fokon, amikor a mesék megalkotói nyílt szembeállásra erőtlennek érzik magukat,
s ezért használják az allegorikus kifejezési formát. Nem a rabszolgák, de a dolgozók
köréből jelentkezik általában az ókori állatmese, s az aisóposi mesék esetében eléggé
látható, hogy a földdel foglalkozók, a parasztság köréből22.
A mesékben a tulajdonnak igen nagy a szerepe, s jelentős részükben — mint
látjuk majd — a tulajdon megtartásáról és biztosításáról van szó. Kialakulásuknak
egy olyan korszak lehet a háttere, amikor a vagyon tekintetében változások állnak
és állhatnak be, de nem a nyerészkedés lehetőségei, hanem a megtartás nehézségei a
jellemzőek a mesékre.
A XI. században, amikor a feudális viszonyok kialakulása befejeződött Bizáncban, s a feudális nagybirtok tulajdon megerősödése mellett a kisebb birtokok és a
paraszti gazdaságok is tönkremennek, a vagyon megtartása ismét fontos kérdéssé
válik. Az, hogy egy nagy folyamat része ez a tönkremenetel, nem eléggé világos annakidején, hisz a tönkremenetelek egyedi jelenségekként jelennek meg és tűnnek fel.
A folyamat társadalmi elemzése elmarad, s a tönkremenetel alkalmával a parasztság
is úgy látja, hogy az egyesek hibája eredményezi a tulajdon elvesztését. így az egyeseket — póruljártakat — hibáztató megfogalmazásokat nem kell a felsőbb rétegek
harácsolását igazoló álláspontnak tekinteni, sőt ellenkezőleg, a helyzetével visszaélő
hatalmasabbal szembeni ellenállásra buzdítóak azok is, és legalábbis az objektív
folyamat egyes eseteinek tényszerű regisztrálásai, ha nem is a folyamat helyes elemzései.
Mi jellemzi tehát azt a világképet, amely a gyűjteményből kibontakozik? Mely
elv szerint történhetett a mesék kiválogatása?
A szamár és a tücsök (Synt. 1, Hausrath kiad. 195. 22/a) más változatban is fennmaradt történetének mondanivalója arra tanítja az olvasót, hogy nem szabad esztelenül olyan dolgot utánozni, ami idegen természetünktől, s csak kárt okozhat az
után sóvárogni, amit a természet nem adott meg. Ennek figyelmen kívül hagyása
miatt kell bűnhődnie a majomnak is (Synt. 46, Hausr. 219), amely halászni akar, bár
a természettől nem kapta meg a halászat tudományát; s a pöffeszkedő hollónak (Synt.
9, Hausr. 2), mely ostobaságában a sast olyasmiben akarja utánozni, amihez ereje
kevés. A sas karmaival könnyedén el tudja ragadni a bárányt, a holló vadászatra
alkalmatlan karmai azonban csak saját pusztulását okozzák. Elpusztulnak a dicsvágyó egerek is a macskákkal vívott küzdelmükben (Synt. 51, Hausr. 174), mert olyan
harc eszközéül fegyverezték fel magukat szarvakkal, amelyre nem hivatottak, amelyre
a természet nem tette őket alkalmassá.
Hasonló indítékokból, végső soron elvileg azonos okból pusztulnak el tehát a
fenti mesék szereplői: a természet, természetes adottságaik ellenére akarnak tenni.
23
Erről egyebekben ld. Sarkady J.: Aisóposés az aisóposi mese. = ELTE ВТК évkönyve. 1952
—53. Bp., 1953. 87. 1. Ld. újabban uő.: Aiszóposz meséi. Ford., az utószót és a jegyzeteket írta
Sarkady János. Bp., 1969., és hozzá: Szilágyi János György: Antik Tanulmányok. XVII. 94—98.1.
22 a
/ Corpus fabularum Aesopicarum. Ed. 2. Lipsiae. 1. vol. 1957. 2. vol. 1959.
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Kereshetjük-e ugyanennek a gondolatnak konkrétabb megfogalmazását a Syntipas-gyűjtemény meséi között? "... ouöev xcov(роттсш просуpáxcov xrjgípvGixfjQ íöióxtjxoq
pexocßaAAsxai... 23, mondja annak a mesének a tanulsága, amelyben az etióp
sötét bőrét, bármennyire igyekszik is, nem tudja fehérré varázsolni, a folyó vize nem
változtathatja meg veleszületett színét (Synt. 41, Hausr. 274). S ha történetesen a gonoszság, a hálátlanság természeti-lényegi sajátja valaminek, ezt sem lehet megszüntetni. Magyar szólásként is előfordul a „kígyót melengettél a kebleden" fordulat,
hasonló gondolatot tükröz latin elődje, a petroniusi „veperam sub ala nutricare" sor.
A paraszt és a kígyó esete (Synt. 25, Hausr. 62) szinte szóról szóra ezt formálja meg
mese alakban: a tél hidegétől megdermedt kígyó az őt átmelegítő és ezáltal megmentő
parasztot megharapja. Egy másik történetben (Synt. 57, Hausr. 206) a kígyótojást
találó jószívű madarat is óva inti a fecske attól, hogy a tojást kiköltse, mondván,
hogy a gonoszságot még a legnagyobb jótétemény árán sem lehet megszelídítem.
Ne nyújtsd jobbodat gonosz embernek, nem lesz híved soha, miként a kutyát, mely
megharapott, sem lehet még egy kis önként adott vérrel szelíddé tenni. A kertész és a
kutya c. történet szintén a hálátlanság motívumát adja tartalmúi a változtathatatlanság komor gondolatának (Synt. 34, Hausr. 122).
Míg a mesék előbb említett csoportja (Synt. 1, 46, 9, 51) a többet-akarás reménytelenségét és veszélyét mutatja ki, a második csoport (Synt. 41, 25, 57) már a dolgok
megváltoztathatatlanságáról vallott felfogást mutatja, és a bizalmatlanságot (Synt.
34).
Egyfelől tehát a konzerválás igénye, másfelől a helyzet megváltoztathatatlanságának tudomásulvétele fogalmazódik meg ezekben a mesékben — mintáz „eredeti"
aesopusi gyűjteményben is. Az ember társadalmi helyzetéből nem tud kiszakadni,
nem tudja megmásítani azt, amibe beleszületett. A lesüllyedt szabad parasztság keserű életérzését kifejezően tükrözik vissza a fenti mesék. Kifejeznek egyrészt egy igényt,
hiszen a szereplők sorsuk jobbrafordulását várják, másrészt a változásról való — esetleges keserű tapasztalatok miatt kialakult — reménytelen lemondást is. Talán félelem is él bennük ettől a változástól, mert esetleg van valamijük, amit elveszíthetnek,
van mit kockáztatniuk, s nem akarnak kockáztatni. Hogy éppen a lemondás, a beletörődés, a nem-lázadás szerepel a gyűjteményben pozitív értékeléssel, bár néhol keserű
igazságként kimondva, ebben a fordító-válogató személyének is része lehet. A moszkvai kódex görög Syntipasának néhány soros bevezetése24 szerint Andreopulos„Zpz(7Toí>
Mxpig" volt, tehát keresztény ember, keresztény ideológiával, vagyis a beletörődést hirdetve.
A meglevő kisbirtok védelmében szól a — legalábbis a gyűjtemény terjedelméhez
viszonyítva — gyakori mondanivaló: őrizd meg a keveset, de biztosat, és ne tedd kockára a bizonytalan többért.
A világirodalmi hagyományban a mohóságért bűnhődőnek szinte szimbólumává
vált a folyón át húst vivő kutya története (Synt. 28, Hausr. 136). Máshol a kapzsi
teve szarvakat kér Zeusztól (Synt. 59, Hausr. 119), aki telhetetlensége miatt azzal
bünteti őt, hogy még füleit is megkisebbíti. Egy másik mese (Synt. 27, Hausr. 89)
elmondja, hogy valakinek volt egy aranyat tojó tyúkja; gazdája a benne levő arany reményében levágja, aranyat viszont nem talál benne. Kapzsisága miatt bűnhődik ez az
ember, akárcsak az az asszony, aki minden nap tojó tyúkját addig hizlalja napi két
tojást akarván, míg az kövérsége miatt egyáltalán nem tud tojni (Synt. 42, Hausr.58).
A szamár és a ló meséjének (Synt. 29, Hausr. 272) tanulsága mondanivalójában még
23
24
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„A természet dolgai közül semmi sem változtatja meg természetadta tulajdonságát."
Eberhard: i. m. VIII. 1. — Krumbacher: i. m. 893.1.

ennél is továbblép: a szegényes élet gyűlölségmentes létére becsesebb a gazdáénál,
mivel az több veszélyt rejthet magában. A biztonság tehát megéri, hogy az ember
vállalja érte a szűkösebb körülményeket. Ugyanez mutatkozik meg a vadszamár és háziszamár életformájának szembeállításában is (Synt 30, Hausr. 338): a háziszamárnak
gazdája, bár keményen dolgoztatja, az oroszlánnal szemben védelmet nyújt, míg a
gondok és munka nélkül élő vadszamár védtelen marad vele szemben.
A biztonság és a béke igényének fokozottabb kifejezését megint csak indokolhatják konkrétabb történelmi körülmények is. A XI. században a kisázsiai területek
lakossága különösen sokat szenvedett a külső hódításoktól. Egymást érik a besenyők,
polavecek, s keleten az oguz-törökök támadásai. Meliténé, mint a birodalom Eufratés
melletti keleti területe, az 107l-es manzikerti csatavesztés után a szeldzsuk törökök
kezére is került. S a háborúk legnagyobb terhei általában mindig a paraszti tömegeket
sújtják. így a fenti mesét nem annyira a kizsákmányolás ízléstelen dicsőítése, mint
inkább az állam védelmi funkciójára való igénytartás jellemzi, rámutatva arra, hogy a
hatalmasoktól remélt védelemért keményen meg kell viszont szenvedni és dolgozni.
A hatalmasokkal való szembeszállás reménytelenségére mutat rá a gyűjtemény
Nyulak és rókák (Synt. 22, Hausr. 169) c. darabja. A nyulak a sasok elleni harcukban
a rókákat hívják segítségül, akik a kérést visszautasítják: nem akarván magukat erősebbekkel küzdve veszélybe dönteni. S itt a hangsúly a hatalmasság motívumán van,
amely mozzanat kimutatható az aesopusi corpus párhuzamos meséivel történő összehasonlításból is. Másfelől mindenáron való béketűrést hirdet, azzal a meggyőződéssel
a háttérben, hogy a hatalmasokkal való szembeszállásból, az ellenük való lázadásból
a kisebb, a gyöngébb szükségszerűen húzza a rövidebbet.
Nem derűs az a világkép, melyet Syntipas elénk tár. Szinte mindig és mindenben
felfedez valami sötétet, valami olyat, ami az emberből, a társadalomból a negytív
•oldalt ragadja meg. Genre-képei plasztikusan rajzolják meg az emberi visszásságok
portréit.
Andreopulosnál a haszonleső figurája többször is visszatér. Azok közül a mesék
közül, amelyek az aesopusi mű egyéb forrásaiban nem maradtak fenn, négy is ezt az
•emberi mentalitást állítja pellengérre.
A kovács kutyája (Synt. 16) egész nap tud aludni a hatalmas kalapácsok zuhogása mellett, de mihelyt gazdája enni kezd, a rágás zajára felébred. A mondanivaló:
az emberek hajlamosak nem észrevenni kötelességeiket, csak a számukra kellemeset,
csak azt, amiből hasznuk van. Egy másik mesében némelyek olyan tanácsot adnak,
hogy abból saját maguknak származzon hasznuk, talán éppen a tanácsot kérő rovására — ezt példázza a farkas és a kecske meséje (Synt. 44, Hausr. 162). S a „bőkezű"
tolvaj esete (Synt. 21): vannak, akik az igazságot nagylelkű ajándékokkal akarják
elkendőzni, akárcsak a tolvaj, aki a kutyát „önzetlenül" látja el csonttal, amikor az
tetten éri. A gyűjteménynek az álszent öregasszonyról szóló története (Synt. 54) arra
hívja fel a figyelmet, hogy az emberek egy része vágyát betöltve úgy tesz, mintha nem
saját érdekében cselekedett volna, hanem önfeláldozóan valamiféle szükséges kellemetlen dolgot tenne meg. A folyó és a tenger (Synt. 4) története is ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódik a végén megfogalmazott tanulság szerint: azokat állítja elénk,
akik ok nélkül panaszkodnak azokra, akikből inkább hasznot húznak.
Az álszent haszonleséshez hasonlóan utasítja el a gyűjtemény két meséje a gőgöt,
a gazdagsággal és szerencsével való hencegést. Az egyikben (Synt. 7, Hausr. 266)
a kérkedő kakas pusztul el megérdemelten, a másikban (Synt. 31, Hausr. 324) a szépségét fitogtató fügefa ég el. Ezek ismét a nagyravágyás elutasításai is, s a vágyak teljesedését reménytelennek tartják.
A kutya és a nyúl példája a kétszínűséget ostorozza (Synt. 50, Hausr. 139).
261

A gyakorlatiasság iránti fejlett érzékre utal az a tendencia, mely egyrészt mindenben a hasznosságot keresi, másrészt a haszontalanságot, hiábavalóságot utasítja el.
Az előbbit illusztráló történetek közül kettőnek is szarvas a szereplője. Az egyikben
(Synt. 15, Hausr. 76) az állatot a folyóban önmagát megpillantva nagy szomorúság
fogja el gyönyörű agancsaival ellentétben rút lábai miatt. Veszélybe kerülvén azonban
a puszta mezőn lábai gyorsasága megmenti, míg az erdőben agancsai, mivel beakadnak a fákba, pusztulását okozzák. Azt értékeljük tehát, ami hasznos, sugallja a mese,
s vonatkozik ez a barátságra is, miként a másik szarvas esetében (Synt. 20), amelyikhez, amikor beteg, egy vad látogatóba jön, a látogatás alatt lelegeli körülötte a füvet
úgy, hogy a szarvasnak, amikor meggyógyul, nincs mit ennie, és éhen hal. Ebből az a
tanulság, hogy a haszontalan barátok csak kárára vannak az embernek. A hasznosság
más vonatkozására utal az uralkodást szépségével megszerezni akaró páva története
(Synt. 53, Hausr. 244). A mese tanulsága az, hogy az uralkodás szempontjából a szépség haszontalan, ahhoz erő kell és nemesség. Míg azonban az előbbi két mesében a
hasznosság (nem haszonlesés!) paraszti vonások, hiszen a kevésből megélni csak
ennek figyelembevételével lehet, e legutóbbi mese, bár a hasznosságból indul szintén
ki — különösen tanulságában — már nem valami túlzott paraszti alázatosságot mutat, hanem az uralkodó osztály részéről uralma igazolásra való törekvést.
A haszontalanságot elmarasztaló mesék közül kettőben szerepel tücsök. A hangya és a tücsök életmódjának szembeállításából (Synt. 43, Hausr. 114) az a következtetés adódik, hogy éhen pusztul, aki hiábavaló dolgokkal foglalkozik. A másik mesében (Synt. 62, Hausr. 298) szereplő tücsök arra hivatkozva kéri szabadonbocsátását,
hogy senkinek sem lehet haszna az ő rabságából. A menyét ambíciója (Synt. 5, Hausr.
49) a ráspoly elkoptatására vonatkozóan is hasztalansága miatt fullad kudarcba.
A mese szerint ugyanis a menyét a kovácsműhelyben talált reszelőt nyelvével el akarja
koptatni. Ugyanez a mese az aesopusi corpus többi gyűjteményében a viszálykodótermészetük elleni példálózás.
IV. AISÓPOS ÉS SYNTIPAS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Syntipas—Andreopulos gyűjteményének tizenhat meséje az aesopusi corpus többi
forrásában nem maradt fenn, a többi negyvenhatnak azonban — gyakran több változatban is — megtalálhatók paralleljei.
Amint az aisóposi mese egy meghatározott társadalmi réteg terméke („Esope
est l'expression d'une classe sociale")25 egy meghatározott korban, éppúgy a mesék
változatai is visszatükrözik azokat a körülményeket, amelyekben az átalakulás létrejött.
A párhuzamos mesékre általánosságban jellemző, hogy az azonos történetekhez
az eltérő korok és felfogások szerint megváltozott tanulságok fűződnek. Eltérő a mesék felépítése, a hangsúly egyik mozzanatról esetleg másikra tolódik át, eltérő a mesék
kidolgozása, terjedelme, és természetesen lexikai jellemzőik, a kifejezésformák grammatikai konstrukciója.
Az előbbi szerkezeti elemzést szinte minden ponton ki lehet egészíteni egy-egy
olyan példával is, ami valamely válogatási elvet a párhuzamos történet adott irányú
megváltoztatásával is alátámasztja.
Szolgáljon kiindulásul egy olyan példa, amely a gyűjtemény egészének elemzésé25
M. Nöjgaard: La fable antique. 1. tome. Köbenhavn, 1964. 555.1. Ld. még Nöjgaard: i. rru
554-557. L, valamint Sarkady: i. m. 87.1.
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ben nem szerepel, s egy olyan gondolati tartalom, amelyről éppen csak szó esett.
A mese a Sas és a róka (Synt. 24, Hausr. 1) meséje, a gondolati tartalom pedig a hatalmasság mozzanata.
Az aisóposi hagyomány többi feldolgozásában szereplő sas és róka történetében
két alapvető mozzanaton van a hangsúly: az egyik a barátsági szerződés megszegése26,
a másik pedig az isteni bosszú bekövetkezése, az isteni igazságszolgáltatás. Változott-e a mese valamit Andreopulosnál? A történet maga mindössze egy apróságban
tér el: míg a sas fiai az előzőkben az izzó húsdarabtól kigyulladt fészekből a földre
esnek, s a róka megeszi őket, itt a sas fiai megeszik az izzó húsdarabot, és így pusztulnak el. így az isteni igazságszolgáltatás azonos értékkel szerepel, mint Andreopulosnál. S hogy a másik alapvető mozzanat valami mással cserélődött fel, arról mindössze a mondanivaló eltérő megfogalmazása tanúskodik: „ „ó po&og ЬцХог, cog oi
T<5V ávSocóncov ÖDvádTOii xai aőixoi, EÍ xoci napa TCOV ádixoD^évcov ЦЦЬЬУ náoxomív,
ye iáig éxeívoov ápaíg Seíav ayaváx%r\aiv entancovtai"21'.
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Kincs itt szó barátsági szerződésről, barátság megszegéséről, hanem a hatalmasabb
igazságtalansága bűnhődik, mégpedig a jogtalanságot elszenvedettek átkainak magára vonása folytán. A hatalmasság kifejezése fontosabb volt a szerzőnek, mint a
közös baráti kapcsolat, összetartás megfogalmazása.
Nagyon érdekes ugyanakkor felfigyelni arra, hogy ezek a hatalmasok nem általánosságban vannak említve, hanem az andreopulosi kor konkrét társadalmi rétegére
való célzásként. A hatalmasok jelölésére ugyanis a őüváatai szót használja Andreopulos28. Márpedig Bizáncban a nagybirtokosok összefoglaló jelölésére a Ővvatoí 29
használatos30. A őováazai alatt Andreopulos világosan ŐÜVOLTOÍ -t ért már e helyen is.
Andreopulos a Bika és a vadkecskék (Synt. 40, Hausr. 242) с mesében szintén a
bab ővvaaTÖJv kifejezést használja. Ugyanakkor az aisóposi párhuzamos mesében a
TCOV xpemóvoov alakot látjuk a „hatalmasabb, erősebb" kifejezésére. E helyen ez a
párhuzamosság világosan mutatja, hogy Andreopulos a maga konkrét társadalmi
valóságában gondolkozik. Egyébként a mese mindkét változata azt példázza, hogy
a hatalmasabbtól való félelmünkben a gyengébbek bántalmazását is elviseljük. Ugyanakkor Andreopulos maga is használja a xpehxwv szót is (Synt. 8, valamint Synt.
31)31, tehát nem arról van szó, hogy ez a bizánci görögben, vagy az andreopulosi
görög nyelvhasználatban nem lenne szokásos.
A holló és a pásztor (Synt. 9, Hausr. 2) с mesében magából a övvaxóq-ból van
képezve a középfok, az aisóposi paralleljében azonban szintén nem ez használatos
(hanem a xovg őnspéxovtag alak). A tanulság szerint, ha a gyenge az erősebbet
akarja utánozni, elpusztul. A kakasok (Synt. 7, Hausr. 266) с mese tanulságában is
szerepel a Őúva^ai igéből származó egyik főnév32. Szívesen vennénk célzásnak e
26
Ld. Trencsényi-Waldapfel I.: Egy ezópuszi mese és keleti párhuzamai. Vallástörténeti tanulmányok. 2. kiad. Bp., 1960. 183. 1.
27
„A mese azt mutatja, hogy az emberek közül a hatalmasok és a jogtalanságot elkövetők, ha a
jogtalanságot elszenvedők részéről nem is részesültek semmiféle büntetésben, de legalább ezeknek
az átka révén magukra vonják az isteni haragot."
28
ővváoTtjgó = uralkodó, hatalmon levő, hatalmas, főúr, főember (az államban); vö.: lat.
optimates.
29
ővvaróg = erős, hatalmas, képes valamire.
30
Ld. Moravcsik Gy.: Bevezetés a bizantinológiába. Bp., 1966. 107.1. — Az ókorban viszont
más kifejezések használatosak az uralkodó osztály különböző előkelő rétegei megjelölésére.
31
Azonban ezekben az esetekben a XQEÍXTCÜV szónak semmi társadalmi jellegű célzatossága
nincs, hanem a 8.mésébena#a>r£05tv*ia-ra vonatkozik, a 32. mesében pedig ц rtuv litfxéQ&v avaTQopff
32
ó fivBog őrjXoi, OJQ ov XQV ™ш &? S&TVXÍQ- x&i ővvá/uei fiéya tpgoveív HCÍÍ á<pQÓvcoq Goßageveadm,
azaz: „a mese azt mutatja, hogy nem szabad valakinek jósorsában és hatalma idején dölyfösködni
és esztelenül pöffeszkedni."
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Sovapig (hatalom) szó használatát is a konkrétan értelmezett ŐOVOCTOÍ hatalmára.
Annyi kétségtelen, hogy sokkal konkrétabb e mesékben az andreopulosi tanulság
megfogalmazása, mint az aesopusi corpusbeli másik változaté, amelyben a tanulság
keresztény megfogalmazásúra cserélődött: ó po&og ŐY]XOÍ ŐXI Kópiog üTCEpyfípávoig
ávuxáoaemi, WKEIVOÍQ ŐS ÖÍŐCOGI %ápivy azaz „a mese azt mutatja, hogy az Űr ellene szegül a gőgöseknek, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad"33.
A fenti példák talán megengedik az andreopulosi szóhasználat célzatosságának
feltételezését, és azt mutatják, hogy nem általános érvényű tanulságokról, hanem konkrét társadalmi vonatkozásokról van szó ezekben.
Érdekes módon azonban — a fenti Synt. 24-hez hasonlóan — a hozzátartozóval
való összefogás iránti érzék hiánya hatja át egy másik mesében történt változtatást is:
a vadász hálójába egy fogoly akad (Synt. 26, Hausr. 205), s amikor az az állatot meg
akarja ölni, a fogoly az életéért cserében felajánlja, hogy sok más fogolymadarat
segít majd tőrbe csalni. A vadász azonban megöli őt, mivel azt, aki a vele egy családba
tartozókat árulja el, nemcsak azok büntetik meg, akiket elárult, hanem az is, akinek
a javára az árulás történt. Amennyiben ezt szükségszerű igazságszolgáltatásnak fogjuk fel, ugyanazt a két mozzanatot tartalmazza a mese, mint a Sas és a róka aisóposi
változata. Ezzel szemben Andreopulos tanulsága csak az „aki másnak vermet ás,
maga esik bele" motívumra egyszerűsödik.34
Kapcsolódnak-e ezek az ideológiai jegyek a gyűjtemény más meséihez?
1. Az isteni igazságszolgáltatás, vagy általánosabban fogalmazva az igazság
győzelmének szinte népmesei ihletésű igénye kettős aspektusból három olyan mesében
fordul elő — s ez nem véletlen —, amelyek csak Syntipasnál szerepelnek. A férfi és a
kyklops c. mese (Synt. 48) tanulsága szerint a gonosz embereknek az idő meghozza a
büntetést, míg a jók osztályrésze a megérdemelt jutalom lesz. Ugyanígy a másik mesében (Synt. 11): a kölykét sirató oroszlán fejéhez vágja a vaddisznó: amilyen mértékkel mér valaki, olyannal fog méretni. Végül a vagyon szempontjából megfogalmazva
az igazságszolgáltatás szükségszerűsége: ebül szerzett vagyon ebül vész el — ez a farkas és az oroszlán (Synt. 52) példájából leszűrhető tanulság.
2. A hatalmasságról, a hatalmassággal való szembeszállásról alkotott felfogása
kétoldalú: egyfelől azt hirdeti, hogy az erősebbel nem szabad ujjat húzni (Synt. 22,
Hausr. 169), másfelől ezt a belenyugvást azzal a kicsit talán idealista szemlélettel egészíti ki, hogy az igazságszolgáltatás, a rossz bűnhődése valamiképpen úgyis bekövetkezik. Ez utóbbi az elnyomott nép vágyát kifejező általános népköltészeti motívum.
3. Az összetartást illetően: a gyűjtemény hatvankét meséjéből mindössze egyetlen egy van, amely szemléletesen, félreérthetetlenül mutat rá az összetartás jelentőségére. A két bika és az oroszlán (Synt. 13, Hausr. 321) с mesében az oroszlánnak (— az
ellenségnek) az adna módot a bikák felfalására, ha kettőjük közé férkőzhetne. Syntipas tanulsága szerint a városok és emberek egyetértése az ellenséget megsemmisíti,
míg meghasonlasuk következtében az ellenség áldozataivá válnak. Az összetartás itt
nem baráti összetartás, és nem a familiárissal való összefogás; nem ok, hanem kizárólag cél jellegű; praktikusan az önvédelem egyik lehetőségének felismerése. Az a
jelenség pedig, hogy tisztán állatmesével nemcsak emberek, de városok összetartására
is utal, ismét az aktuális politikai helyzetre célozhat.35
A barátság-összetartás problematikához kapcsolódik egy igen érdekesen megvál83
Ld. azonban a tanulságok későbbi megváltoztatásáról Falus R.: Az ókori görög irodalom
története. (Bp.), 1964. I. köt. 248. I.
34
„ö fiu&oQ ŐIJXOI (b~ ó srégco nayí3a~ iarcöv abrög év abrtj eóc axmöz Eßnsoehai."
35
Figyelembe vehetjük itt ugyanis a fent már említett háborús körülményeket Bizáncban a
XI. században, valamint mindezekhez a feudális belharcokat.
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tozott párhuzamos mese: A libák és a hattyúk (Synt. 60, Hausr. 256). A libák és a
hattyúk barátságot kötve ugyanazon a síkságon legeltek, amikor vadászok közeledését pillantották meg. A hattyúk gyorsan elrepültek, míg a libák a testalkatukból következő lassúság miatt a vadászok áldozataivá lettek. A tanulság szerint a mese azokat
kívánja elénk állítani, akik veszély alkalmával cserbenhagyják barátaikat. A történet a
hitvány barát bemutatásával valamiféle pesszimisztikus felfogást érzékeltet a baráti
összetartást illetően. Ennyiben a fenti barátságkoncepciót egészíti ki. Az viszont, hogy
a mese Syntipasnál a többi aesopusi párhuzamhoz viszonyítva éppen ebben az irányban (barátság irányában) egyszerűsödik le, némileg megbontja az összkép egységét.
Az aisóposi párhuzamok tanulsága ugyanis ezt mondja:,, ...oűxcoxaixőjv ávSpconcűv
snáv axáaig sv nóXei yévnxoci, oi p,ev névrjxeg evnpócpopoi ővxeg QCCÖÍCOQ and nóXewg eig
nóXív аф&ухои, oi ös nXoúaioi dia xf)v xcőv önxpxóvxcűv unepßoXt)v névovxsg noXXáxig
őooXeóoüaiv"3*
Ugyanabból az ellentétből tehát—a libák és a hattyúk eltérő természeti adottságaiból — az aisóposi hagyományok egy — ha úgy tetszik — osztálytartalommal töltött
mondanivalót alkotnak, míg Andreopulosnál egyszerűsödés, s egyben inkább az egyén
felé fordulás érezhető. Emlékeztet azonban nála a mese talán a „természettől idegen"
egész gondolatkörére, hiszen itt a barátság nem-egyenlők, nem-egyformák, nem azonos veleszületett tulajdonságokkal rendelkezők között fulladt kudarcba.
Aisópos és Syntipas más párhuzamos meséiben az aisóposi előrelátás, céltudatosság igénye hol a megfontoltság, hol a hasznosság mozzanatával cserélődik fel Syntipasnál.
Az aesopusi corpus több változatában maradt fenn a róka és a bakkecske története (Synt. 10, Hausr. 9), melyben a bakkecske nem tud kimászni a kútból. A tanulságban megfogalmazott igény: előbb kell a célt megnézni, s azután a dologba belekezdeni.
Syntipasnál a bakkecske helyett nyúl szerepel; s a tanulság azt kifogásolja, hogy
a nyúl Önkényesen cselekedett, nem előbb kért tanácsot a felmenésre vonatkozóan
a rókától, mielőtt lemászott volna a kútba, hanem csak amikor már bajban volt.
(A megfontoltság igénye sem egyedül ebben a darabjában fogalmazódik meg a gyűjteménynek: A szomjas galamb (Synt. 8, Hausr. 217), amely meggondolatlanságában a
festett vízesedényen összetörte magát, szintén hasonló mondanivaló hordozója.)
A veszély előre történő felismerésére hívja fel a figyelmet a beteg oroszlán álnokságát bemutató mese is (Synt. 37, Hausr. 147), összekapcsolva ezt a képmutatás ellen
való küzdelemmel is.
Másutt, A hangya és a tücsök с mesében (Synt. 43, Hausr. 114) a céltudatosság
motívuma a hiábavalóság ostorozásával cserélődik fel. Az egyik aisóposi változatban
a tücsök azért pusztul éhen, mert nem gondoskodott előre téli táplálékáról. Syntipasnál viszont az előrelátás helyett a hiábavalóságon van a hangsúly, azért bűnhődik
a tücsök, mert hiábavaló dologgal töltötte nyarát.
Hasonló irányú hangsúlyáttolódás figyelhető meg a ráspolyt nyalogató menyét
történetében is (Synt. 5, Hausr. 59): míg az aisóposi változatokban oktalan becsvágya
pusztítja el, Syntipasnál azért következik be bukása, mert haszontalan dolgot művel
a ráspoly nyalogatásával.
Végezetül még két rövid megjegyzés az andreopulosi mű jellemzésére. Az életösztön ereje és az életnek még a vagyonnál is többre értékelése mutatkozik meg a
Marhapásztor (Synt. 12, Hausr. 49) с mese andreopulosi változatában. A marha38
»így az emberek közül is, valahányszor viszály keletkezik a városban, a szegények könnyen
elhurcolkodók lévén, városról városra könnyen elmenekülnek, a gazdagok azonban igen sok vagyonuk miatt ott maradva gyakran alattvaló sorba kerülnek."
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pásztor, ha elveszett állatát megtalálja, áldozatul felajánlja egy másik állatért az istennek. Mikor azonban látja, hogy az oroszlán éppen azt falja, amelyiket keresi, újra
felajánl egyet áldozatul, ha ő maga megmenekül az oroszlán karmai közül. A syntipasi tanulság szerint: „о рШос, дцко!, сад trjv íőíctv (,tof}v ávSpconoi TKXVXÖQ xépŐouq xai
nXovxoo nponpoxépav exoticrív"37. Ugyanezt a gondolatot az aisóposi tanulságban
nem találjuk meg.
Az életösztön, a haláltól való természetes irtózás nem egyedül ebben a darabjában fogalmazódik meg a gyűjteménynek, hanem Az ember és a halál (Synt. 2, Hausr.
60) címűben is. S ugyanezt a felfogást mutatja az a mese (Synt. 3, Hausr. 258) is,
amely a szépségével kacérkodó fecskénél többre becsüli a hollót, mivel annak egészsége, testi ereje télen-nyáron egyformán megmarad.
Igen finom hangsúlybeli áttolódást ad a Hélios és Boreas (Synt. 55, Hausr. 46)
történetének kétféle változata is. Boreas és Hélios azon versengnek, melyikük tud
előbb levetkőztetni egy embert. Boreas minden erejével fúj, az ember minden erejével
leszorítja ruháját, Boreas nem tudja azt letépni. Hélios viszont addig ontja melegét,
míg az ember magától levetkőzik. Aisópos ebben a példában a kényszert és a meggyőzést állítja szembe, Syntipas pedig a haszontalan dicsekvést a győzedelmeskedő szerénységgel.
Mindezeket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bár „az állatmese par excellence tanító mese már a Pancsatantrától és Aesopustól kezdve"38, s különböző változataiban, a Bibliában, az ókori kelet irodalmaiban, a görög és latin változatokban
egyaránt megtalálhatók ugyanazok az emberi tulajdonságok és igények, egy-egy
gyűjtemény kialakulásában mégis jelentős szerepe lehet a konkrét gazdasági-társadalmi-történelmi körülményeknek. Bár a Syntipas féle, először Matthaei által kiadott
aisóposi mesegyűjteményből is többnek ismerjük variációit pl. a Pancatantrából, sőt
a Bibliából is (pl. a hálátlan kígyó vagy a szarvakat akaró teve története39), Andreopulos változata kimutathatóan eltérő szellemet, világnézetet és környezetet tükröz.
A mese funkcióját éppen akkor képes teljesíteni, ha korának saját problémáira is
reagálva, saját hallgatóságához szól: a Syntipas a XI. századi elnyomott bizánci
parasztsághoz.
LES FABLES DE „SYNTIPAS"
(RÉSUMÉ)
DansuncodeäMoscou(nr. 436) le nom „Syntipas" est resté ä la tété de deux différents recueils
de fables. L'un est la traduction grecque des histoires de Sindbad, d'origine Orientale, l'autre est un
recueil postérieur ésopique. Се dernier a été publié par Ch. F. Matthaei sous le titre „Syntipae
philosophi Persae fabulae Graece et Latiné" en 1781 ä Leipzig.
A partir du resume bref des recherches concernant le sort commun des deux différants recueils
de fables, la composition s'occupe de la structure et du contenu du recueil ésopique et en outre de la
base sociale de sa formation.
En analysant la vue du monde du recueil ésopique traduit du grec en syrien avant le VHIe
siecle, puis retraduit en grec par Andreopulos de Méliténe au cours du Xle siecle — aussi bien que
les differences constatées par la comparaison des fables paralleles ä celles correspondant ä l'oeuvre
ésopique — on peut observer que се sönt les circonstances et le sentiment de la vie des paysans
opprimés ä Byzance contemporain (XL siecle) qui se manifestent.
Andréopulos présente le monde conformément ä la réalité concrete de la société, се qui peut
étre prouver par l'analyse philologique de l'oeuvre aussi.
37
„A mese azt mutatja, hogy az emberek a saját életüket minden haszonnál és gazdagságnál
becsesebbnek tartják."
38
Honti J.: Válogatott tanulmányok. Bp,. 1962. 80.1.
39
Erről Id. Heller В.: A héber mese. Bp., (1922?). 16—17.1.

266

тш-т

Felelős kiadó: dr. Mátrai László
Megjelent 1100 példányban 23,5 (A/5) ív terjedelemben
Készült mono-szedéssel, íves magasnyomással az MSZ 5601-59
és az MSZ 5603-55 szabványok szerint
72-2289 — Szegedi Nyomda

* '!^'

