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Előszó
35 esztendővel ezelőtt, 1962-ben indította útjára MÁTRAY László,
az akkori főigazgató az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei sorozatot. A következő tíz esztendőben, egészen 1972-ig minden második évben rendszeresen
megjelent az Évkönyv, reprezentálva az Egyetemi Könyvtárban foíyó szakmai munka színvonalát és a munkatársak tudományos kutatómunkájának
eredményét. E korszakban az Egyetemi Könyvtár nem csupán országos és
nemzetközi hírű gyűjteményéről volt nevezetes, de kiváló munkatársairól is,
akik a könyvtártudomány mellett más szakterületek művelésében is jelentőst
alkottak. Ha átlapozzuk az említett évtizedben megjelent évkönyv köteteket,
a szerzők között találjuk - többek között - DOMANOVSZKY Ákost, MARÓT
Miklóst, PAJKOSSY Györgynét, TóTH Andrást, VÉRTEsY Miklóst. Az évkönyvben publikált történeti vagy filozófiai tanulmányokat DüMMERTH Dezső, ENGEL Pál, HÖLVÉNYI György, ízsÉPY Edit, HERMANN Zsuzsanna,
MÁTRAY László és MEzEY László is. A korántsem a teljesség igényével készült névsor, úgy véljük, magáért beszél és mutatja, hogy a hatvanas években
milyen tudományos munka kapcsolódott az Egyetemi Könyvtárhoz és annak
értékes állományához. E sorok írója kezdő egyetemistaként élte meg ezeket
az éveket, és emlékezik arra a tekintélyre, amely a Könyvtárat övezte. Az
egyetem kutatói, különösen a Bölcsészettudományi Kar történelem és filozófia szakos oktatói számára magától értetődő program volt az Egyetemi
Könyvtár kutatótermében hosszú időt töltve kutatni, írni és megtermékenyítő
szakmai közegben eszmét cserélni. A szakdolgozó diák, a fiatal oktató számára pedig nagy tisztesség volt e nagytekintélyű intézményben dolgozni, a
kutatói munka légkörével megismerkedni.
Az évkönyvek kiadása 1972-ben megszakadt. Azóta immár negyed
évszázad telt el. A tudományos kutatást az intézmény eközben is pártfogolta,
és arra törekedett, hogy a kutatások eredményeit lehetőségéhez képest nyilvánosságra hozza. NÉMETH G. Béla főigazgatósága alatt új könyvtári kiadványsorozat, a "Fontes et Studia Bibliotheca Universitcttis Budapestinensis"
látott napvilágot. A sorozatban KuLcsÁR Péter szerkesztésében jelentek meg
kisebb forráskiadványok, vagy éppen tanulmányok. 1983 és 1992 között
nyolc kötet jelent meg, egy kivételével szerényebb külsővel, mintegy jelképezve a Könyvtár egyre nehezebbé váló helyzetét.
Az ezredfordulóhoz közeledve az Egyetemi Könyvtár - csakúgy,
mint az egész magyar felsőoktatás - hatalmas változások közepette végzi
munkáját Az 1561-ben alapított gyűjtemény a magyar nemzeti kulturális
örökség egyik fontos intézménye, ahol nemzetközi mértékben is számottevő
értékeket őrzünk. Kézirat- és ritkaságtára, ősnyomtatványai, régi könyvgyűjteménye egyedülálló az országban, és nekünk, a Könyvtár mai munkatársai15

nak kötelességünk megőrizni e jelentős értékeket, folytatva a hagyományos
könyvtári feldolgozó munkát.
Ezzel egyidőben azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy egy
korszerű egyetemi könyvtár nem lehet meg napjaink számítógépes integrált
könyvtári rendszere nélkül, nem tekinthet el a modern technika alkalmazásától. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jelenlegi formájában is Magyarország nemcsak legrégibb, de legnagyobb egyeteme, amiből azonban az is
következik, hogy könyvtári rendszere a legszéttagoltabb valamennyi hazai
egyetem közül. A karokon, intézetekben, tanszékeken közel 120 kisebbnagyobb könyvtár működik, s ezek együttesen több mint 3,6 millió könyvtári
egységet őriznek. Az ország egyik legnagyobb könyvgyűjteménye ez, de
feltártsága, használhatósága messze elmarad napjaink lehetőségeitől. A
mintegy 1,6 millió könyvtári egységet őrző Egyetemi Könyvtárban is meglehetős késéssel kezdtük el a modern informatikai rendszerek alkalmazását, és
hosszú még az út addig, hogy e rendszert az egész egyetemen egységes szervezetbe fogjuk össze. Tudjuk, hogy elkerülhetetlen az egyetemi könyvtári
rendszer reformja. Csökkenteni kell a könyvtárak számát, hogy a megmaradtakban a korábbinál magasabb szintű szolgáltatásokat vezethessünk be. Nem
központosítani akarunk, hanem ésszerű összefogást, egységes beszerzési
elveket, az átfedések, a felesleges kiadások elkerülését, a meglévő könyvtári
kapacitások jobb kihasználását és az információhoz való hozzájutás gyorsítását. Az Egyetem Tanácsa ezen elvek jegyében fogadta el a könyvtárügy fejlesztésének koncepcióját, és 1996-ban egyetemünk könyvtári hálózatának új
szabályzatát.
Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az elmúlt negyedszázadban
alapvetően változtak meg az olvasói szokások, és mások már a kutatók elvárásai, még a klasszikus humán tudományokat gyűjtő Egyetemi Könyvtárral
szemben is. Az egyetemi oktatók és kutatók csakúgy, mint a hallgatók, a
gyors információszerzésre törekednek. Egyre kevesebb az olyan olvasó, aki
napokat, heteket vagy hónapokat tölt el egy könyvtárban választott témáját
kutatva. A hallgató is inkább kölcsönözni szeretne minden művet, mintsem
helyben olvasni. Megnövekedett az igény a másolás minél teljesebb lehetősége iránt, és fokozatosan tör be immár a humán tudományok területére is a
számítógépes információszerzés. A klasszikus könyvtári hagyományok
szempontjából ezt a folyamatot sokan csalódásként élik meg, és a hagyományos szolgáltatások minél magasabb színvonalú biztosításában jelölik meg a
tudományos nagykönyvtárak feladatait. E véleménnyel ellentétben úgy véljük, hogy a kor változásaival szemben, az olvasói szokások ellenében nem
fejleszthetjük más irányba az Egyetemi Könyvtárat. Kettős követelményt kell
magunk elé állítani: hagyományos értékeinket megőrizve alkalmazkodni kell
a már unalomig emlegetett információs forradalomhoz. Ez a könyvtárosok
munkáját is alapvetően változtatja meg, hiszen valamennyiünktől új ismereteket kíván. Munkatársaink így többszörös szorításban dolgoznak; saját
szakterületük müvelése mellett új, informatikai ismereteket kell elsajátítani16

uk. Ezt meg is követeljük. De minden eszközzel támogatjuk azt is, hogy
fennmaradó erejüket önálló tudományos kutatásra is fordítsák a történettudomány, a nyelv- és irodalomtudomány, a művelődéstörténet, vagy akár más
tudomány területén.
Az igen szerény közalkalmazotti besorolás körülményei közepette, a
megnövekedett olvasói igények mellett, bizony nem könnyű a ma könyvtárosának új tudományos eredményeket felmutatni. Napjainkban nem neves tudósok sora dolgozik az Egyetemi Könyvtárban, de van sok ifjú, vagy éppen
még ifjabb tehetséges munkatárs, akiknek publikálási lehetőséget szeretnénk
biztosítani az Egyetemi Könyvtár évkönyvsorozatának felújításával. Az elmúlt negyedszázadban az Egyetemi Könyvtár mellett megalakult az Egyetemi
Levéltár, ahol az első magyar univerzitás 362 éves múltjának írott dokumentumait őrzik. Ez az archívum évtizedek óta szoros kapcsolatban van a
Könyvtárral, önálló kiadványsorozatot is jelentetett meg, de évkönyvünk
nekik is publikálási lehetőséget biztosít. Napjainkban van kialakulóban az
Egyetemi Múzeum, amely az elmúlt két évben már második kiállítását rendezte a Könyvtár épületében. Újrainduló sorozatunkban a későbbiekben
szándékunkban áll valamennyi egyetemi közgyűjteményt bemutatni az érdeklődőknek. Egyben esetenként a Könyvtárral szoros kapcsolatban álló egyetemi professzorok közreműködésére is számítunk. Mostani kötetünk
terjedelmében meghaladja évkönyveink szokásos méreteit. Az előző kiadvány óta eltelt hosszú idő is indokolja, hogy most kettős kötettel jelentkezzünk. A továbbiakban azonban kétéves rendszerességgel kívánjuk az
évkönyvet megjelentetni.
Kérem az olvasót, fogadja jó szívvel az Egyetemi Könyvtár újrainduló évkönyvsorozatát.
Budapest, 1997. május

A Szerkesztő
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Preface
László MÁTRAY, the university Library's director general of that
time initiated 35 years ago, in 1962 the publication of a collection, the
Annuals of the University Library. In the following ten years up to 1972
every two years the Annual was published regularly, representing the level
of the professional work that were going in the University Library and also
the results of our colleagues' scientific research. In that period the University
Library was famous for its nationally and internationally well-known
collection, but also due to its prominent collaborators who have created
considerable works in the science of library studies and in other specialities,
too. if we run through the pages of the annuals published in the mentioned
decade, we will find amongst the authors Ákos DOMANOVSZKY , Miklós
MARÓT, Györgyné PAJKOSSY , András TÓTH, Miklós vÉRTEsY, and many
others. Dezső DüMMERTH, Pál ENGEL, György HÖLVÉNYI , Edit izsÉPY,
Zsuzsanna HERMANN , László MÁTRAY and László MEZEY have published
dissertations in the annuals on the subjects of philosophy and history. This
list of names, though by far cannot be complete, demonstrates, as we think,
that in the period of the sixties there was a high-level scientific work directly
attached to the University Library and its precious stocks. The author of
these lines lived this period, being a student of the University, still
remembers the respect and authority which enclosed the Library. It was
natural to the researchers of the university and first of all to the philosophy
and history professors of the Faculty of Arts to take their time to research
and write essays in the research-room of the University Library and
exchange their views in a fertile professional environment. It was also a
considerable honour to the young professors and the students writing their
theses to have the chance to work in this highly respected institution and
made to get acquainted with the atmosphere of research.
The publication of the annuals was interrupted in 1972 and already
25 years have passed since then. The institution patronized the scientific
research through that period as well and its purpose was to publish the results
of these studies in accordance with its possibilities. There was another
collection of publications, „Fontes et Studia Bibliotheca Universitatis
Budapestinensis" which appeared during the period when G. Béla NÉMETH
was the director general. In this collection some minor source publications or
essays appeared edited by Péter KULCSÁR . Between 1983 and 1992, eight
volumes were published and excepting one volume, they were all of modest
format; this was in some part due to the situation of the Library which was
getting more and more difficult.
Approaching the turn of the twentieth century the University Library,
just as all the Hungarian higher education is doing its work amongst
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enormous changes. The collection, founded in 1561, represents one of the
important institutions of Hungarian national cultural heritage. We protect
and safeguard internationally considered valuables here. Its Archives of
manuscripts and rarities, its collection of old books and its incunabula are
unparalleled in Hungary and our obligation as the Library's present
collaborators is to keep these considerable valuables to pursue the traditional
work of librarian treatment.
At the same time we should not forget that an up-to-date University
library cannot operate without our days' integrated library system; it cannot
work without the application of modern technics. The Eötvös Loránd
University of Sciences is not only the oldest, but also the biggest University
of Hungary in its present form. Consequently, its library system is the most
disintegrated one in the country. There are nearly 120 different libraries
operating all over the faculties and institutions and their stocks are larger
than 3,6 million volumes. This is one of the country's biggest bookcollections, but it is poorly discovered and its utilization is far backwarded.
The University Library safeguards 1,6 million volumes but even there the
application of modern informatics systems has begun with some lateness and
our aim in the long run is to develop and sustain this system as an integrated
one which covers the whole University. It is generally known that the library
system of the University should be reformed. We must cut the number of
libraries in order to introduce a higher level service in the remaining
ones.Our goal is not the centralizaton, we only want rational collaboration,
uniform acquisition principles, avoiding unnecessary expenditure and
overlapping, a better exploitation of existing librarian capacities and
accelerate the access to information. The Council of the university adopted
in these terms the conception of library development and also the new
regulations of our University Library network.
We must face the fact that during the past 25 years the reading
practices have basically changed and the expectations of researchers are
already different even towards the University Library which is collecting the
works of classical of humanities. Not only the university professors and
researchers but also the students aspire to obtain information in less time.
There are less and less readers who would spend days, weeks or months in a
library researching his chosen subject. The students, too would like to
borrow every book instead of reading it in the library. There is an increasing
claim to have the possibilities of copying and getting the information by the
computer network which is gradually taking its place even in human
sciences. Many people are living this process as a deception from a
traditional librarian point of view and they think that the task of the great
scientific libraries is to guarantee the highest possible level in the traditional
furnishing. Against their opinion we think that it is impossible to develop the
University Library to a direction different from the changes of our times and
from the reading practices of our readers. We must raise two kinds of
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demands: we must adapt ourselves to the informatics revolution that we
mention all the time but at the same time we must protect our traditional
valuables. This will basically change the work of librarians because it
demands new kinds of knowledge from all of us. So, our library staff
members are working among a multiple pressure; in addition to their
professional work they must undertake the acquirement of informatics
knowledge, we are insisting on it. But we also support them with all
possible means to enable them to use their remaining energies to the
individual scientific research in linguistics, literature, history of civilisation
or any scientific ground they want. Really, it is a hard task for a librarian to
produce new scientific results because of the readers' increasing claims and
the truly modest circumstances of salary categories, in our days we haven't
got a lot of famous erudites working at the University Library, but there are
a number of young or even younger talented collaborators and we would like
to give them the chance to publish their works renewing the publication of
the Annual of the University Library.
In the past 25 years, besides the University Library the University
Archives was founded where the written documents of the past of the first
Hungarian University are safeguarded, old of 362 years. There has been a
close co-operation between the Archives and the Library for decades. The
Archives has brought out an individual collection of publications but our
Annual gives them, too, a chance to publish. Nowadays the Museum of the
Library is beginning to take shape, in the past two years they organized two
expositions in the Library's edifice. It is our will to show to the curious
people every public collection of the University. We count on the
cooperation of all the University professors having close links with the
Library. Our volume exceeds in its size our previous annuals' common
shape.The long time that has past since our last publication gives an
explanation that we now publish a double volume. In the future we intend to
publish our annual in every two years.
I solicit the reader to warmly welcome the new series of the Annuals
of the University Library starting now once again.
Budapest, May 1997.
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The Editor

I. Az Egyetemi Könyvtár gyűjteményeiből
Knapp Éva
A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtára.
Tudományos ismertető

A

Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtára az ország
egyik leggazdagabb és legrégibb történeti, művelődés- és irodalomtörténeti forrásgyűjteménye. Az itt őrzött forrásanyag minél teljesebb
feltárása, a kutatás feltételeinek biztosítása és fejlesztése nemcsak elsőrendű
tudományos, hanem nemzeti érdek. A gyűjtemény alapvető feladata felbecsülhetetlen értékű forrásanyag biztonságos megőrzése, kiegészítése, állapotának javítása és a dokumentumok megfelelő színvonalú hozzáférhetővé
tétele.
A tár állománya nagyon sokrétű, s számos eltérő jellegű, kisebbnagyobb gyűjteményből tevődik össze. A könyvtár főállományától elkülönített különgyűjtemények létrehozásának és az alapállománytól független,
analitkus feltárásának igénye a XIX. század közepétől követhető nyomon.
Azt megelőzően a kéziratokat, a könyvritkaságokat és a régi nyomtatványokat azonos módon kezelték. Ezek folyamatos és tervszerű beszerzését nem
tekintették külön feladatnak. CSAPODI Lajos irányításával 1774. októberében
készült el az első olyan szakrendi katalógus, amelyben a kéziratokat önálló
csoportban {manuscriptí) vették számba. Ez azonban még nem jelentette a
kéziratos anyag tervszerű elválasztását, a nyomtatványoktól eltérő, önálló
kezelését.
Történeti áttekintés

A könyvtár XVII. századi katalógusainak tanúsága szerint a kéziratokat és a nyomtatványokat közös katalógusba vezették be. A XVII. századi
kéziratok közül PÁZMÁNY Péter kéziratai például az 1630-as években kerültek a könyvtárba. XVII-XVIII. századi kéziratok legnagyobb része elsősorban az oktatást segítette. így például 1699-ben a másodéves filozófus
hallgatóknak készült az a kéziratos, illusztrált NEWTON-compendium, amit
1720-tól használtak Nagyszombatban.
A szerzetesrendek feloszlatása után a könyvtár kéziratos anyaga jelentős mértékben megnövekedett. A jezsuita rendházakból 1773 után mintegy 140, a pálos kolostorokból 1786 körül több mint 120 kézirat került a
könyvtárba. Az aboliciós intézkedések után TÓTH András számításai szerint
összesen 450 új kézirat, köztük 66 középkori kódex jutott a gyűjtménybe.
Egy másik adat szerint a jezsuita rend 1773-as feloszlatásakor összesen 507
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kéziratot vettek számba a nagyszombati rendházban. A források nem utalnak
arra, hogy a már a XVIII. század végén is ritkaságszámba menő nyomtatványokat és a kéziratokat elválasztották volna a többi nyomtatványtól. Ez megfelelt a korabeli európai szerzetesi könyvtári gyakorlatnak.
Legkorábban a kéziratok önálló számbavételének az igénye merült
fel. Az aboliciós korszak végére erőteljesen kibővült, vegyes tartalmú kéziratos állományt a XVIII-XIX. század fordulóján kezdték el feldolgozni. Az
unikum kéziratok katalogizálása során szükségessé vált a nyomtatványok
feldolgozásától eltérő szempontok kidolgozása. Ennek ellenére a kronológiai
és a minőségi elvek a XIX. század középé ig-nem játszottak nagyobb szerepet
az állomány felállításában. Ekkor kezdődött meg a Kézirat- és Ritkaságtár
anyagának fokozatos leválasztása és eltérő kezelése. 1857 előtt csak a kéziratokat kezelték önállóan: az igazgatói szobában külön szekrényben őrizték
őket.
Az új gyakorlat FEJÉR György igazgatósága (1823-1843) alatt összekapcsolódott a kéziratos anyag első, tervszerűnek mondható gyarapítási időszakával. Az egyetemi előadásokon készített kéziratos jegyzetek, professzori
hagyatékok (például LAKITS György, KATANCHICH Péter kéziratai), valamint
a könyvtár és az egyetem történetével foglalkozó kéziratok ettől az időtől
kezdve viszonylag rendszeresen kerültek be a könyvtárba. Az 1840-es évek
elején mintegy 1400 kéziratos állagot tartottak nyilván. A kéziratok közül a
Kaprinai gyűjteményről az 1840-es években önálló katalógus készült.
TOLDY Ferenc igazgató (1843-1873) bevezette a kéziratok teljes
körű kezelését, s szorgalmazta a történeti és irodalomtörténeti kéziratos források beszerzését. Gondosan áttekintette a kéziratokat és elrendelte, hogy a
könyvtár az 1802-ben visszaállított szerzetesrendeknek se adjon vissza kéziratos anyagot. A Toldy által 1846-ban kidolgozott szervezeti szabályzat
intézkedett a kézirat- és ritkasággyűjtemény leválasztásáról a könyvtári
alapállományból.
A Kézirat- és Ritkaságtár történeti katalógusai viszonylag rövid,
100-150 éves múltra tekintenek vissza. A kéziratok első betűrendes cédulakatalógusát GARAY János, a Kézirattár első gondozója 1849-től kezdte el
készíteni. Mivel ez nem tartalmazott részletes felvételeket és utalásokat, a
nyomtatott katalógusok megvalósításához további előmunkálatokra volt
szükség. Az alapállománytól leválasztott kézirattári anyag első katalógusa
1857-re készült el. 1858-ban állt össze a nem kéziratos különgyűjteményi
anyag (például ősnyomtatványok) első, összegző számbavétele. Az 1858.
decemberében tartott un. szakmai könyvtárvizsgálat során a vizsgálóbizottság
javasolta a Garay-féle kézirattári katalógus felülvizsgálatát, kijavítását, s
előírta egy metszetkatalógus elkészítését.
Mindez csak a könyvtár új épületébe történt átköltözés (1876) után
valósulhatott meg. Ekkor vált lehetővé a ritkaságtári nyomtatványok végleges
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leválasztása, a különgyűjtemények megfelelő felállítása, katalogizálása. Az
átköltözést követően az egyetem rektora elrendelte, hogy az 1711-ig megjelent magyar és magyarországi, valamint az 1520-ig megjelent külföldi
nyomtatványokból létesítsenek különgyüjteményt. Ezt követte a tár anyagának különböző színtű feltárása, mindenekelőtt a kódexek és az egyéb kéziratok elkülönítése. A kéziratos anyag nyomtatott katalógusainak
megjelentetése és a Ritkaságtár katalogizálása párhuzamosan haladt. Az ősnyomtatványtár 1879 óta tartó újjárendezése 1882-re készült el.
1881-ben jelent meg a Kézirattár nyomtatott katalógusának első kötete, amely a kódexek leírását tartalmazta. Ezt követte az 171 l-ig magyar nyelven és Magyarországon megjelent nyomtatványok leválasztása az
alapállománytól és besorolása az RMK I. és RMK II. gyűjteménybe Szabó
Károly bibliográfiájának, a Régi magyar könyvtárnak az elvei alapján. Az
alapállományból még Szabó Károly Régi magyar Könyvtára III. kötetének
megjelenése (1896-1898) előtt elkülönítették az 1711 előtti hungarika
nyomtatványokat Magyar Vonatkozású Nyomtatványok címen. A bibliográfia
megjelenése után ezt a különgyüjteményt a századfordulón az 171 l-es időhatár meghagyásával szétválasztották a magyar szerzők munkára (ez lett az
RMK III. gyűjtemény) és a magyar vonatkozású művekre (ez maradt a Magyar Vonatkozású - MV - gyűjtemény).
Az 1501-1520 között megjelent nyomtatványok feldolgozását és
katalogizálását 1883-1888 között KUDORA Károly végezte. 1885 után az
alapállományból leválasztották a XVI. századi aprónyomtatványokat, köztük
a reformáció kori hitvitázó műveket, politikai röpiratokat. Ez lett az Aprónyomtatvány gyűjtemény alapja. Később a gyűjtemény időhatárát tartalmi
szempontok alapján kiterjesztették a XVII-XVIII. századra is. Ekkor váltak
önálló egységgé a XVIII-XIX. századi Üdvözlő versek, Halotti versek és
beszédek is.
A Kézirattár állományát feltáró katalógus második kötete 1889-1910
között jelent meg négy részben. A harmadik részben (1907) az időközben
állományba vett új anyag feltárása is megtörtént (supplementum). A negyedik (1910) rész TETZEL Lőrinc összeállításában a mutatókat tartalmazza. A
kötetek megjelenésével párhuzamosan folyt a különgyűjtemények rendezése.
A kézirattár újrarendezésének feladatát 1914-ben HÓMAN Bálint kapta meg,
aki feldolgozta az újonnan bekerült kéziratokat és kibővítette az ősnyomtatvány-katalógust. A Ritkaságtár belső rendjének kialakításakor Hóman munkáját FlTZ József segítette, aki 1920-tól átvette a különgyűjtemények
kezelését.
A katalogizálási munkák fontosságát az új gyarapodások jelentős
mennyisége is alátámasztotta. A XIX. század végi szervezett ritkaságtári
gyarapodások közül kiemelkedik SZILÁGYI Sándor hagyatéka megszerzése
(1899). Az anyagot a kultuszminisztérium vásárolta meg és adta át a könyvtárnak. A hagyaték nagyobbik, kéziratos része a Kézirattár magyar történelmi
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anyagát, ezen belül elsősorban a török kori és az erdélyi forrásgyűjtést gazdagította. PAULER Tivadar ország- és megyegyűlésekre vonatkozó kéziratos
hagyatéka, valamint ARANY János Arisztophanész-fordításainak kéziratai (az
író özvegyének ajándékaként) szintén ekkor kerültek a Kézirattárba.
A régi metszetekből, valamint a különleges értékű illusztrált nyomtatványokból a XX. század elején alakították ki az ún. Metszetszoba gyűjteményt. A II. világháború után kronológiai elvek szerint a Ritkaságtárban
helyezték el az alapállományból leválasztott, 1521-1550 között megjelent
nyomtatványokat. Ez a Vetustissima gyűjtemény nevet kapta. Az időhatárok
figyelembevételével ide sorolták át a Magyar Vonatkozású-, az Aprónyomtatvány- és a Metszetszoba gyűjtemény megfelelő bibliográfiai egységeit. Ez
a gyűjtemény az országos Antiqua-pro^m keretében napjainkban 1600-ig
tovább bővül a könyvtár alapállományából. 1945 után alakították ki a
Rariora Hungarica, a Párttörténet és az időközben már megszüntetett
Remota Politica és Remota Erotica gyűjteményeket, valamint a kéziratos
disszertációk tárát.
A kéziratok 1907-1961 közötti gyarapodásáról évtizedeken át csupán
gyarapodási naplók nyújtottak tájékoztatást. Erről az anyagról 1954-1961
között elnagyolt gépiratos katalógus készült, ami alapjává vált egy szakszerűbb és könnyebben kezelhető cédulakatalógusnak, valamint az állományegységenként
vezetett
állománynaplóknak.
Ezzel
párhuzamosan
cédulakatalógus készült a Tudós Levelezés anyagáról. Az 1960-as években a
könyvtár ősállományát, az ún. Antiquissima gyűjteményt kiemelték az alapállományból. Ez a gyűjtemény a könyvtár 1635 előtti állományának fellelhető
köteteit tartalmazza. Kiválasztása a tulajdonosi bejegyzések alapján történt.
Bővítése napjainkban is folyik. Ugyancsak az 1960-as években kezdték el
rendezni és katalogizálni az 1840 előtt készült egylapos kéziratos és nyomtatott térképeket, valamint a tájképeket. Az 1980-as években a kellőképpen fel
nem tárt XVUl-XIX. századi aprónyomtatványok váltak az alapállománytól
külön kezelt ritkaságtári gyűjteménnyé, melynek katalogizálása elkezdődött.
A XX. században a Kézirattár viszonylag kevés kézirattal gyarapodott. Ezek közé tartozik például az a Velencei egyezmény keretében 1932ben Bécsből átadott három kötet, amely a XIX. században az Egyetemi
Könyvtár katalogizálatlan állományából került Ausztriába.
A Kézirat- és Ritkaságtárhoz tartozó különgyüjteményeket nyomtatott katalógusok, valamint a szolgálati- és olvasói cédulakatalógusok tárják
fel. Nyomtatott katalógusok tájékoztatnak a latin kódexekről. A görög és a
német kódexek az országos állományt analitikusan feltáró nyomtatott katalógusokban is megtalálhatók. A többi kéziratról a századfordulóig áll rendelkezésre nyomtatott katalógus. A kéziratos egyetemi disszertációkról olvasói
leíró- és szolgálati helyrajzi katalógus tájékoztat. A korábbi előkészületi
munkák után az 1980-as évek második felében szükségessé vált az 1907
utáni kézirattári gyarapodás teljes anyagának újrakatalogizálása. Az értékes
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anyagról a feltárás és az előmunkálatok lezárása után a könyvtár kiegészítő
katalógus kötet megjelentetését tervezi.
A ritkaságtári nyomtatványokról, valamint a mikrofilmtárról állományegységenként szolgálati helyrajzi katalógus, továbbá olvasói leíró- és
helyrajzi katalógus áll rendelkezésre. Ez utóbbiak cédulakatalógusok. Néhány ritkaságtári gyűjtemény, így például az Ősnyomtatványtár és a Régi
Magyar Könyvtár sorozatok anyaga szerepel az országos állományt feltáró
nyomtatott katalógusokban is.
A különgyűjtemények jellegzetességei
I. Kézirattár
A Kézirattár összesen 132 latin, 13 arab, török, kopt és perzsa, 11
szláv, 8 magyar, 6 német, valamint 4-4 görög és olasz nyelvű kódexet őriz. A
kódexgyűjtemény származása szerint két csoportból áll. A nagyobbik rész a
feloszlatott magyarországi szerzetesrendek könyvtáraiból vagy ajándékként
került az Egyetemi Könyvtárba. A kisebbik részt, 35 kódexet II. Abdul
HAMID török szultán 1877-ben mint korvinákat ajándékozta a budapesti
egyetemistáknak. E kódexek közül 12 bizonyult korvinának. A többi törökországi ajándékkódex közül ALBUCASIS Alsaragus Chirurgiája (Gerardus
Cremonensis 1280 körül készített latin fordításában), valamint DANTE
Divina Comediájának 1345 körül készült, kilencvennél több miniatúrával
díszített kézirata emelhető ki.
A XVIII-XIX. század fordulóján a könyvtárba került kódexek egy, a
négy evangéliumot tartalmazó görög kódex kivételével a XIV-XVI. században készültek. Az Egyetemi Könyvtár legrégibb, valószínűleg a X-XI. század fordulóján Bizáncban másolt görög nyelvű kódexe a XV. század második
felében Janus PANNONlUSé volt (Cod. Graec. 1.). A Legenda aurea egy XIV.
század második felében Itáliában másolt változatába két XV. század eleji
magyarországi használó Zsigmond és Demeter legendáját másolta (Cod. Lat.
44.). A kódexek közül többet Magyarországon másoltak. Az egyik legdíszesebb az ún. Pannonhalmi Evangelistar ium, amely két külön kéziratból áll. Az
első evangéliumi részeket, a második benedictiókat és a szerzetesi fogadalomtétel pannonhalmi rituáléját tartalmazza. A kolligátum második tagját
Losonczi FORGÁCH Pál készítette Pannonhalmán, aki a scriptori munkát
1516. február 10-én fejezte be. Evangeliarum-rész miniatúráiban BERKOVITS
Ilona Albrecht DÜRER Kis-Passiójának hatását mutatta ki. A kódex csereszerződés keretében 1996. decemberében visszakerült a Pannonhalmi Főapátság könyvtárába. A csereszerződés megkötésére a kulturális emlékek
eredeti származáshelye iránti tiszteletből és a könyvtári állományok célszerű
kiegészítéséből fakadó kölcsönös érdekek figyelembevétele alapján kerülhetett sor. Az Egyetemi Könyvtár Kézirattárába a kódex átadásával egyidőben
Pannonhalmáról átkerültek a Pray-gyűjteményt kiegészítő kéziratok.
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SZTÁRAI Máté volt a másolója a két, 1474-ben, illetve 1475-ben készült latin kódexnek. Mindkettő EGERVÁRI László váradi püspök használatára készült. Az egyik Sztárai-kódex (Cod. Lat. 25.) a Gesta Romanorum
szöveghagyományába pontosan még be nem illesztett szövegvariánst, valamint Ponciánus históriáját tartalmazza. A másik Sztárai-kódexben (Cod. Lat.
71.) a trójai háború történetének 1287-es, Guido de COLUMNA-féle regényes
feldolgozása olvasható. A két kódex sorsa több évszázad után az Egyetemi
Könyvtár Kézirattárában újra összekapcsolódott: az egyik (Cod. Lat. 71.) a
lorettomi szervita kolostorból, a másik (Cod. Lat. 25.) 1877-ben Isztambulból
került ide.
1802-ben WINKLER Mihály gödrei plébános a könyvtárnak ajándékozott hét értékes kéziratot, köztük az 1506-ben készített, ma Winklerkódexnek nevezett, valamint a XVI. század első negyedében írt, Veszprémikódex néven ismert magyar nyelvemlékeket. Egy Winklerre utaló papírlap
volt a Codex Germanicus 3. jelzetű német kódexben is. Az első kötéstábla
belső oldalán található XIX. századi bejegyzés azt rögzíti, hogy a kéziratot
bevezették az Egyetemi Könyvtár katalógusába. Ez a XVI. század elejéről
származó kódex a Gilgengart címen ismert nyomtatott imádságos könyv
kézzel írott másolata. A kéziratot hét széles keretezésü, gazdagon színezett
egész oldalas fametszet díszíti, a szöveges oldalak egy részét ugyancsak színezett fametszetek keretezik. Az egész oldalas figurális díszítések szoros
kapcsolatban állnak az utánuk következő szöveges résszel. A metszeteket az
antik és humanista irodalmi alkotások illusztrálásával hírnevet szerzett művész, a Petrarka-mester készítette. A kézirat nyolc fő szerkezeti egységét
bűnbánati és búcsúimádságok, Mária-imádságok, a Szentháromsághoz fűződő imádságok, Krisztus szenvedéséhez kapcsolódó szövegek, áldozási imádságok, a Mária-imádságok egy újabb csoportja, a hét bűnbánati zsoltár
litániával és szent Anna-imádságok alkotják. A kódexet vékony fatáblára
húzott, vörösesbarna, kissé kopott aranyozott bőrkötés borítja, amely a virágdíszes, legyezőmotívumos nagyszombati kötések egyik változata a XVIIXVIII. század fordulójáról. A kötéstáblákat két, hátulról előre záródó filigrán
vaskapocs fogja össze.
A kódex a későközépkori imádságoskönyvek műfajának egy olyan
egyedivé tett változata, amely egyrészt hűen tükrözi a német későreneszánsz
udvari kultúra kisugárzását, másrészt jelzi a középkori, későközépkori vallási
szövegek popularizálódási folyamatának egy állomását. A kódex ráirányítja a
figyelmet a korszakváltásra a sokszorosító technikák történetében, melynek
során a kéziratok fokozatosan átadják helyüket a kézzel, majd a fametszetekkel díszített ősnyomtatványoknak, míg végül a miniátor szerepét is a nyomda
veszi át.
A kódexek nyomtatott katalógusának elkészítésére FEJÉRPATAKY
László külső szakértőket is felkért: ÁBEL Jenőt a görög, BOJNISICH Ivánt a
szláv, GOLDZIHER Ignácot az arab, SZILÁDY Áront a török kódexek leírására.
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A latin és a magyar kódexeket a Fejérpataky László és BARABÁS Samu dolgozta fel. A katalógus 1881-ben jelent meg. A latin kódexeket MEZEY László
az 1961-ben megjelent nyomtatott katalógusban analitikus módszerrel újra
feldolgozta. A magyar nyelvű kódexek szövege megjelent a Nyelvemléktár
köteteiben, többnek közülük új kiadása is van.
A kódexeken kívül a Kézirattár 300 latin nyelvű középkori kódextöredéket őriz. Az 1954-ben elkezdődött kézirattári újrarendezés során Mezey
László talált egy, a VIII-IX. század fordulóján készült BEDA Venerabilistöredéket {Vita rhytmica Cuthberti). Ez egyben az Egyetemi Könyvtár egyik
legkorábbi kézirata, amely ösztönzője lett a kódextöredék-gyűjtemény öszszeállításának. A tö-redékek meghatározása és katalógusa Mezey László
vezetésével készült el.
A kódexek mellett a Kézirattár három alapgyűjteményét a Diplomata
autographa (Dipl. Aut), a Litterae et epistolae originales (LEO) és a szakrendbe sorolt kéziratok alkotják. Az utóbbit régebben a "könyvszerűen tárolt
kéziratok szakrendes gyűjteményé"-пек nevezték. A három alapgyűjtemény
elkülönítésének elveit ma nehezen lehet meghatározni. A Litterae et epistolae
originales-ban például több olyan bibliográfiai egység szerepel, ami besorolható lenne a Diplomata autographa gyűjteménybe is. A két forrásgyűjtemény
közötti választóvonal már a múlt században is elmosódott. Erre utal, hogy az
újabb kézirattári szerzemények 1907-ben megjelent katalógusában DEDEK
Crescens Lajos a Litterae et epistolae originales és a Diplomata autographa
kiegészítő anyagát egybeolvasztva közölte, "Documenta et literae
originales" címen. A Diplomata autographa anyagát azonban azóta sem sorolták be a Litterae et epistolae originales gyűjteménybe. Az 1950-es években Tóth András újra elkezdte gyarapítani a Diplomata autographát, s az
eredeti kronologikus rendbe újabb egységeket illesztett kisbetűkkel tört számok segítségével.
Csak formális határvonal van a kötetes szakrendi kéziratok és a
Litterae et epistolae originales között is. Ha ugyanis egy néhány leveles kézirat kötve került a Kézirattárba, akkor a szakrendbe sorolt kéziratok közé,
polcra helyezték. Ha viszont egy akár harminc leveles kézirat fűzve érkezett,
akkor a Litterae et epistolae originalesba, dobozba tették. A szakrendbe sorolt kéziratokat, a Kézirattár törzsállományát 1880 körül tíz tematikus csoportba osztották. A szakrendbe sorolást és a rendezést Szilágyi Sándor
rendelte el, utána végezték a katalogizálást. A leírásokat Fejérpataky László,
Barabás Samu és SZÁDECZKY Lajos készítették. A katalógus
Supplementumát Dedek Crescens Lajos állította össze századunk elején.
A szakrendbe sorolt kéziratok megoszlása és jellege a következőkben
összegezhető. "A" szak - teológia: több mint 300 bibliográfiai egység, elsősorban XVII-XVIII. századi kéziratok, 80%-uk latin nyelvű. A nemzeti nyelvű kötetek közül példaként említhető a Lucas a S. Nicolao által 1731-ben
Bécsben tartott német nyelvű prédikációkat tartalmazó kötet. A legbecsesebb
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magyar nyelvű kézirat KÁLD1 György teljes i?z7>//'ű-fordítása. A fordítás elkészítését 1605-ben Pázmány Péter ösztönözte, s Káldi azt 1607. március 25-én
már be is fejezte. A könyvtárba legkorábban bekerült kézirat is ebben a szakban található: ez egy magyar nyelvű Cantionale és Passionate, amely még a
turóci korszakból, azaz 1597 előttről származik.
"Ab" szak - egyháztörténet: közel 300 tétel, melyek nyelvi és tartalmi összetétele hasonló a teológia szakéhoz. Kiemelhető közülük a morva
testvérek tizenhat, különböző tartalmú, német nyelvű egyházi szertartás- és
kegyességi könyve, bibliamagyarázata a XVI-XVII. századból. Ezek a
szakolcai jezsuita rendházból 1773-ban kerültek az Egyetemi Könyvtár állományába. Az egyháztörténet szak kéziratos anyaga művelődés-, politika-,
város-, oktatás-, egyetem- és tudománytörténeti szempontból kellőképpen
még nem feldolgozott. A jezsuita História domusok jelentősen segíthetik
egy-egy város XVII-XVIII. századi kulturális életének, társadalmi átalakulásának újraértékelését. így például az iskolai szín-játszás adatait közreadó
forráskiadvány sorozat nem kismértékben a história domusok anyagán alapul. Kassa esetében a források lehetővé tették annak bemutatását, hogy a
jezsuita szervezésű laikus vallási szervezetek a társadalom összetartása mellett hogyan segítették elő a társadalmi átrétegződést, s a hatalmi viszonyok
megváltoztatásával, egy társadalmi és vallási elit kialakításával hogyan járultak hozzá az új, katolikus többségű városi társadalom létrejöttéhez.
Az "Ab" szak Acta Paulinorum részének tíz kötete nem csupán az
egyházjog történetének nagyrészt feltáratlan adatait tartalmazza, hanem hozzájárulhat a nyomdatörténet megoldatlan kérdéseinek megválaszolásához is.
így például a tévesen feltételezett XVIII. századi máriavölgyi nyomda esetében az Acta Paulinorum egyik irata alapján lehetett bizonyítani, hogy ez a
nyomda valójában nem létezett.
További szakok: "B" - jogtudomány (több mint 200 egység), "C" politika (12 egység), "D" - orvostudomány (102 egység), "E" - matematika
és természettudomány (137 egység). Az utóbbi szakban a német nyelvű kéziratok aránya mintegy 20%. Tudománytörténeti szempontból mindegyik
gyűjtemény megérdemelné a részletes feldolgozást. Az "F" - filozófia, esztétika, pedagógia szakban több mint 150 bibliográfiai egység található. Ezeknek a kéziratoknak a feldolgozásához a könyvtár munkatársai és
hozzájárultak. BEZENYI Béláné például KAZAY Gábor kálvinista köznemes A
Philosophia Győzödelme ...című, 1836-ban befejezett kéziratát mutatta be.
A könyvtár gazdag történeti kéziratos forrásai a "G" - történelem,
irodalomtörténet, földrajz, néprajz szakban találhatók. A mintegy 700 bibliográfiai egység között van például Heinrich BULLINGER Zürich történetével
foglalkozó munkájának XVII. századi másolata. Ez a szak tartalmazza a legtöbb, több mint ötven német nyelvű kéziratot. A gyűjtemény viszonylag sok
magyar vonatkozású, részben kiadatlan várostörténeti forrást is őriz. Johann
Ludwig KUEFSTEIN felső-ausztriai kormányzó, Hans von MOLARTH és
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Ludwig von MOLARTH császári diplomaták XVII. századi iratai tizennégy
kötetben az európai történelem eseményeihez szolgáltatnak adalékokat. A
"G" szakból több forráskiadás is készült. így például az Id. Szilágyi Ferenchez írt leveleket IZSÉPY Edit tette közzé.
A "H" szak a nyelvészeti és a szépirodalom körébe tartozó kéziratokat tartalmazza (350 egység). Többek között ide került KAZINCZY Gábor
hagyatéka. Ezt a hagyatékot Kenyeresné BOLGÁR Ágnes tárta fei, s az analitikus katalógust kiegészítette az iratok tartalmi feldolgozásával és a szövegek
kiadásával. A "J" szak különféle XVIl-XX. századi könyvtári katalógusokat
tartalmaz (260 egység). Ezek nemcsak elsőrendű könyv-, könyvtár- és művelődéstörténeti források, hanem több esetben, így például a ma már fellelhetetlen köteteknél, a mai napig használt könyvtári segédletek.
Ebben a szakban találhatók az Egyetemi Könyvtár történeti katalógusai. A könyvtár ma is fellelhető legkorábbi katalógusa 1632-ben készült
Nagyszombatban. Ezt NÉMETHI Jakab, 1632-1633-ban a jezsuita kollégium
prefektusa készítette. A könyvállomány legrégebbi rétegének tulajdonosi
bejegyzései szerint azonban már ennél korábban, 1600 körül is készült egy
katalógus. Az 1632-es katalógus betűrendes, de készítésénél csak a rendszó
első betűjét vették figyelembe. Rendszóként a szerző keresztneve szolgált.
Némethi Jakab 1489 kötetet jegyzett be ebbe a katalógusba.
Amikor az 1632-ben készített katalógusban alkalmazni kezdték az
1680-as évek második felében kidolgozott szakrendszer elvét, a katalógus
áttekinthetetlenné vált. Ezért 1690-ben új katalógust készítettek. Ez a magyar
könyvtártörténetben először előre nyomtatott, rubrikázott űrlapokon történt.
A katalógus rendszere lényegében nem változott: betűrendes szerkezet, s az
egyes betűkön belül szakok szerinti tagolás érvényesült. Ezt a katalógust
1773-ig használták. Ezt újabbak követték, például 1774-ben, 1777-ben, 1779ben és 1790-ben. Mindezeknek a katalógusoknak az elemzése modern
könyvtártörténeti módszerekkel még nem történt meg.
A feloszlatott szerzetesrendek könyvtári állománya mellett az Egyetemi Könyvtárba kerültek a könyvtárak történeti katalógusai és aboliciós
jegyzékei. Ez a forrásanyag a nyomtatott kézirattári katalógus megfelelő
kötetének megjelenése (1889) és kiegészítése (1907) óta jelentősen bővült.
Ha eltekintünk a könyvtári irattermelésből származó és a könyvtár ХГХ-ХХ.
századi történetére vonatkozó forrásoktól, a legegységesebb és a legutóbbi
időkig fo-lyamatosan bővülő forráscsoport ebben a szakban a XVIII. századi
egyházi könyvtárakkal kapcsolatos. Elsősorban ezek elemzésétől remélhető,
hogy rekonstruálhatóvá válnak a különféle szerzetesrendek könyvtárai, s
pontosabban kirajzolódik a feloszlatott könyvtárak abolició előtti története és
további sorsa is.
A kéziratos könyvtárkatalógusok és a ténylegesen fennmaradt
könyvállomány összehasonlító vizsgálata lehetőséget ad a szekularizált ko29

lostori könyvtárak rekonstrukciójára. A rendi könyvtárak a XVII-XVIII.
században alapvető intézményei voltak mind a teológiai, tudományos tevékenységnek, mind a művelődésnek. Könyvállományuk tükrözi a tulajdonosok
szellemi környezetét, az általuk befogadott és közvetített szellemi, lelki, művelődési áramlatokat. A forrásanyag alapján vizsgálható például a szakrendszerek története és alkalmazása, a könyvhasználat, az olvasói magatartás, a
rendi cenzúra kérdései, a könyvek beszerzésének, birtoklásának és a tőlük
való megválásnak a folyamatai, a könyvek alternatív értékelése. A tisztázandó kérdések közé tartoznak a könyvanyag egységeinek tartalmi, szerkezeti,
műfaji sajátosságai és ezek változása, a könyvek különböző csoportjaihoz
fűződő viszony alakulása és a könyvekben rögzített ismertanyag közvetítési
folyamatai.
A Kézirattár levélgyűjteménye két részből áll. Az egyik a
Diplomatarium autographum, amely eredetileg a Pray gyűjteményből leválasztott ötvenkét oklevelet is tartalmaz. A másik rész a Litterae et epistolae
originales. Ennek alapállományát a XVIII. század utolsó negyedében a
Helytartótanács adta át oktatási célra. Ezt kiegészítették az Egyetemi
Könyvtár kézirataiból kiemelt levelekkel, valamint a megvásárolt hagyatékokból a kéziratoktól leválasztott iratokkal. A Litterae et epistolae originales
nyomtatott, kronologikus katalógusát Dedek Crescens Lajos készítette el. A
katalogizálást 1950-1955 között Tóth András folytatta.
A Litterae et epistolae originales gyűjteményből több forráskiadvány
készült. így például HERMANN Zsuzsa rekonstruálta a gyűjteménybe szétosztott Analecta Saeculi XVI. Hungarica című kötet iratainak eredeti rendjét és
sorsát. A kötetet a XIX. század második felében bontották szét. II. Rákóczi
György levelezéséből (1646-1660) Izsépy Edit hatvanöt levelet rendezett
sajtó alá.
HEVENESI

Gábor (1656-1715),

KAPRINAI

István (1714-1786) és

PRAY György (1723-1801) jezsuita történészek kéziratos forrásgyűjteményei
egyaránt tartalmaznak eredeti okleveleket és másolatokat. Ezek a forrásgyűjtés sorozatok a XVIII. század végén és a XIX. század elején, különböző úton
jutottak a könyvtárba. Hevenesi KOLLONICH Lipót érsek megbízásából állította össze gyűjteményét. A kollekció a jezsuita rend feloszlatása előtt, 1768ban Nagyszombatból a pozsonyi Magyar Kamarához került át. Kaprinai István forrásgyűjtése a gyűjtő halála után (1786. december 26) ugyancsak a
Magyar Kamarához került, ahonnan elsőként negyvenegy középkori oklevelet adtak át az egyetemnek oktatási célra. Később ez lett a Litterae et
epistolae originales gyűjtemény alapja. Pray György gyűjteményét évi
kegydíj ellenében, 1784-ben adta át a könyvtárnak.
Ugyanekkor Pray kérte az Egyetemi Tanács segítségét, hogy
Hevenesi és Kaprinai gyűjteménye is az Egyetemi Könyvtárba kerüljön. Ez
1790 tavaszán valósult meg. Az anyag első rendezése után mindhárom kollekció lényegében megbontatlan maradt mindaddig, amíg Szilágyi Sándor
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igazgató el nem rendelte az eredeti okleveleket tartalmazó kötetek szétbontását, így került át Pray-kollekció néhány kötetének (58., 59.) anyaga a
Hevenesi gyűjtemény 68. és 74. kötetének anyagával együtt a Litterae et
epistolae originales gyűjteménybe.
A kollekciók számos egyedi történeti dokumentumot tartalmaznak. A
három gyűjtemény összterjedelme mintegy tizenöt folyóméter. Forrásértékük
a magyar történelem, művelődéstörténet kutatásában felbecsülhetetlen. A
Hevenesi és a Kaprinai gyűjtemény jelentősége az újkor történetére nézve
kiemelkedő. Ez az anyag csak kismértékben jelent meg nyomtatásban, míg a
régebbi korok anyagát Fejér György kiadta a Codex Diplomaticus sorozatban.
A céhlevelek gyűjteménye (Litterae Coehales) elsősorban a magyar
gazdaságtörténet kutatásában jelentős. A magyar kormányszervek a céhrendszer megreformálásának terveihez 1848 előtt bekérték a céhleveleket és azok
másolatait. Az összegyűjtött anyagot a Helytartótanács elküldte a bécsi Kancelláriához, majd 1887-ben visszakapta. Egyik részét a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában, másik részét az Egyetemi Könyvtárban helyezték el. A
múzeumban őrzött céhlevelek később a Magyar Országos Levéltárba kerültek, ahol 1945-ben elégtek. így az Egyetemi Könyvtárban megmaradt rész az
ország egyetlen nagyobb, történeti múltú céhlevél gyűjteménye, amely mintegy 850 tételt tartalmaz. A céhek betűrendjébe szedett katalógust a nyomtatott kézirattári katalógus II/1-es kötete tartalmazza. Ezt az 1907-es
Supplementum további húsz céhlevél leírásával egészítette ki. Az 1907 után
bekerült tizenegy céhlevél leírása, valamint az 1907-es Supplementum
átjelzetelt céhlevelei az 1957-ben nyitott állománynaplóban szerepelnek.
A Kézirattár egyik legfiatalabb gyűjteménye a disszertációké. Az
ELTE-n megvédett egyetemi doktori disszertációkat a Kézirattár a lehetőség
szerinti teljesség igényével őrzi. A tárba ezen-kívül bekerülnek a Magyar
Tudományos Akadémiától érkező kandidátusi és akadémiai doktori disszertációk. A gyűjtemény 1960-tól folyamatosan bővül. A beérkezés sorrendjében eddig 8000-nél több kötetet katalogizáltak a legkülönfélébb
szakterületekről.
II. Ritkaságtár
Az Egyetemi Könyvtár Ritkaságtára több, országos jelentőségű, régi
nyomtatványokból álló gyűjteményt őriz. A Ritkaságtárban található az ország harmadik legjelentősebb Ősnyomtatvány-gyűjteménye (Incunabula):
több mint 1040 bibliográfiai egység, mintegy 1150 kötetben. Ez a gyűjtemény a könyvtár történetének kezdetétől folyamatosan gyarapodott. A köteteket nem a bibliofilja szempontjai szerint válogatták össze, hanem
mindennapi használatra szánták. Az egyetem alapítása előtti időből összesen
huszonhat ősnyomtatvány származik. Ebből hat kötet már az 1632-es katalógus készítése előtt a könyvtárban volt. A jezsuita rend feloszlatása után a
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nagyszombati könyvtárban őrzött ősnyomtatványok 223 további kötettel
bővültek az egykori rendházakból. Az 1780-as évek elején a könyvtárnak
összesen mintegy 350 ősnyomtatványa lehetett. Ez a II. József-féle feloszlatások után további 300 kötettel bővült.
Az első ritkaságtári különgyűjtemény az Ösnyomtatványtár volt. Első
katalógusa a XVIII. század végén, a könyvtár Pestre költözése utáni években
készült. A XIX. század elején újabb katalógust készítettek, de a korábbihoz
hasonlóan ez sem dolgozta fel a teljes állományt: mindössze 325 müvet sorolt fel. A két katalógus elkészítése nem jelentette az anyag önálló kezelését.
A katalógusokban szereplő jelzetek szekrényekre utalnak, amelyekben a legkülönfélébb nyomtatványokat őrizték egy helyen. Amikor a könyvtár átköltözött az új épületbe, a XV. századi nyomtatványokat leválasztották a
törzsanyagtól. A gyűjtemény rendezését Szilágyi Sándor kezdeményezte. Az
állomány ekkor 953 mű volt 972 kötetben. Az első teljes körű katalogizálást
Kudora Károly végezte el 1879-1882 között. A felvételeknél biztonságos
azonosításra törekedett, ezért azok incipitet, kolofont és bibliográfiai hivatkozásokat is tartalmaznak. A katalógus kinyomtatása azonban 1881-ben és
1888-ban is elmaradt.
A második teljes körű katalogizálást az időrend és a helyrajzi szempontok együttes figyelembevételével végezték a XX. század elejétől.
FERENCZI Zoltán be nem fejezett munkáját Hóman Bálint folytatta. Mindketten nagy gondot fordítottak a proveniencia rögzítésére. Ferenczi ezenkívül
jelezte a kötés formáját és a kéziratos bejegyzéseket. Hóman Bálint ilyen
típusú megjegyzései részletezőbbek voltak. Az ösnyomtatványtár harmadik
katalogizálását GERÉZDI Rábán kezdte el 1945 után. Gerézdi reprodukálta az
ősnyomtatványok kéziratos glosszáit és a hosszabb bejegyzések teljes szövegét. Esetenként leírásokat készített a kötéstáblák kódex-töredékeiről is. Az
általa elkészített mintegy 400 címleírás, amit 1974 tavaszán Mezey László
még használt, 1977-ben nyolc lap kivételével már "lappangott". A gyűjtemény a felállítását követő száz évben mintegy száz müvei gyarapodott. Ezek
nem elsősorban vásárlások útján, hanem a könyvtár raktáraiból, átsorolással
kerültek a gyűjteménybe.
A reneszánsz könyvkultúrát képviselő ősnyomtatványok közül kiemelhető IX. Gergely pápa Decretalisa 1479-es velencei kiadásának gazdagon illuminált példánya, amely VÁRADI Péter kalocsai érseké volt (Inc. 65.).
A magyarországi későgótikus könyvkötészetet képviseli például Augustinus
Opusculája. 1483-as velencei kiadásának az a példánya, amelyet a lövöldi
karthauzi kolostorban kötöttek be 1486-ban (Inc. 139.). A Missale
Strigoniense 1493-as és 1503-as velencei kiadásainak egy-egy példánya a
budai kötések különböző típusát képviseli (Inc. 483., RMK. III.29).
Az ősnyomtatványgyűjteményben országos unikum példány többek
között Laudivius XV. század második felében írt szent Jeromos életrajza
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(Inc. 862.), amely a helyhez pontosan nem köthető második magyarországi
ősnyomdában készült 1478-1479 körül.
A Régi Magyar Könyvtár (RMK) gyűjteménynek a Ritkaságtárban
három sorozata van mintegy 63 folyóméter terjedelemben. Az RMK I. hozzávetőlegesen 500, az RMK II. és az RMK III. 700-700 bibliográfiai egységet tartalmaz. Az RMK I-be, illetőleg az RMK II-be osztották be az 171 l-ig
megjelent magyar nyelvű, valamint a Magyarországon nyomtatott műveket.
Az RMK III. sorozatban a magyar szerzők külföldön megjelent nem magyar
nyelvű munkái találhatók. A gyűjteményben Szabó Károly Régi Magyar
Könyvtárához viszonyítva több országos unikum nyomtatvány van. Országos
unikum példány az a forrásvizek eredetéről szóló értekezés, amely Heltai
Gáspár kolozsvári nyomdájában készült 1585-ben. Ez az értekezés (Marcello
Sqarciapulí: Defontium etfluviorum origine acßuxu...) Európában az egyik
első természettudományos szemléletű geológiai és hidrológiai dolgozat. Fametszetei a legkorábbi nyomtatott műszaki ábrák Magyarországon (RMK.II.
18.). Szintén unikum példány Martin Chemnitz német evangélikus teológus
Repetitio sanae doctrinae de vera praesentia című művének részleges magyar fordítása, amely 1587-ben került ki a sajtó alól Bártfán. Fordítója
Gradeczi Horváth (Stansith) Gergely szepességi nagybirtokos, a felsőmagyarországi evangélikusok egyik, több külföldi egyetemen tanult vezetője
a XVI. század végén (RMK. I. 32a.).
A gyűjtemény gyarapodása az új könyvtárépület alapozásakor talált
régészeti leletek kicserélésével kezdődött el: a Magyar Nemzeti Múzeum egy
római kori faragott kő, egy Hunyadi címeres kapuzatcsúcs és egy Mátyás
palotájából származó oszlopfő fejében az RMK gyűjteménybe tartozó öt
nyomtatványt adott át a könyvtárnak. Vétel útján az RMK tár 1914-ig további 87 nyomtatvánnyal gyarapodott.
A magyar szerzők 1711 előtt magyar nyelven megjelent munkáinak
bekerülési arányát vizsgálva VÉRTESY Miklós megállapította, hogy a régi
magyar nyomtatványokat 1773 előtt nem katalogizálták a teljesség igényével.
A katalogizált állományrészben az elkallódás aránya a latin és a magyar
nyelvű kiadványokon kívüli más, nemzeti nyelvű kiadványokhoz képest a
magyar nyelvű könyveknél volt a legmagasabb. Ez az erőteljes igénybevételből fakadt elsősorban. A könyvtár történeti katalógusainak és a Régi Magyar
Könyvtár bibliográfiai köteteinek összevetésével rekonstruálhatóvá vált az az
unikum jellegű régi magyar állomány, amelyből a kutatás ma nem ismer példányt (huszonkét bibliográfiai egység). Az RMK II. és RMK III. gyűjteményben a nemzeti nyelvű (például német, cseh, horvát) kiadványok
erőteljesen háttérbe szorulnak a latin nyelvű munkák mellett.
A Magyar Vonatkozású (MV) nyomtatványok gyűjteménye jelenleg
összesen kb. 600 kötetet őriz. Ezek 20%-a német, a többi elsősorban latin és
olasz nyelvű. A gyűjteményt az 1711-ig megjelent hungarikákból állították
fel 1896 előtt. A századfordulón Szabó Károly RMK III. kötetének megjele33

nése után szétválasztották az RMK III. anyagára és az egyéb
hungaricumokra. Ez utóbbit továbbra is Magyar Vonatkozású gyűjteménynek
nevezték.
A Vetustissima gyűjtemény több ezer kötetes állománya rendkívül
gazdag, az ország egyik legjelentősebb antiqua-tára. A különgyüjteményt a
múlt században állították fel az 1501-1520 között megjelent nyomtatványokból. Első katalógusát 1883-1888 között Kudora Károly készítette el. A
gyűjtemény első továbbfejlesztője GÁSPÁR Ilona volt, aki Pray György: Index rariorum librorum Bibliothecae Universitatis Regiae Budensis című
munkája alapján a különgyüjteményt mintegy 600 kötettel egészítette ki a
könyvtár raktári állományából. A XX. században először az 1550-es, majd
napjainkban az 1600-as megjelenési évig bővül tovább az állomány. Gáspár
Ilona munkáját Gerézdi Rábán folytatta, a tár cédulakatalógusát Vértesy
Miklós készítette el. Az elmúlt évtizedekben a gyűjteményt Hölvényi György
több mint 400 kötettel bővítette, melyeket a könyvtár raktáraiból emelt át a
gyűjteménybe. A Vetustissima-tár számos darabját értékes illusztrációk díszítik, így például Stephanus Taurinusnak a Dózsa parasztháborúról írt ötrészes eposzát {Stauromachia, Viennae, 1519.) Dózsa György kivégzésének
duda- és sípszóval kísért fametszetű ábrázolása vezeti be (Vet. 19/9).
Az Antiquissima-gyűjtemény a könyvtár legrégebbi, úgynevezett
ősállományát foglalja magában az egyetem megalapítása (1635) előtti időszakból. A több mint 250 kötet között csak néhány nemzeti (pl. olasz, cseh,
spanyol nyelvű) mű található. Mint az állományrekonstrukció alapján
DÜMMERTH Dezső megállapította, a gyűjtemény különleges értékét nem
elsősorban a könyvek tartalma adja, hanem az, hogy ezeket a köteteket az
Egyetemi Könyvtár több mint 300 éve megszakítás nélkül őrzi. Ez a Ritkaságtár könyvtártörténeti gyűjteménye, s az állomány 1635 előtti nagyszombati, znióváraljai és vágsellyei köteteiről tájékoztat. Mivel a jezsuiták első
nagyszombati megtelepedésének idejéből (1561-1567) nem maradt fenn
kötet, a gyűjtemény három kollekciója a következőképpen oszlik meg:
Az első kollekció a turóci korszakban bekerült kötetekből áll. Négy
szériája van. Az első széria az 1586-1589. évi beszerzéseket tartalmazza. Ez
28 kötetben 36 mű, melyből 27 kifejezetten tankönyv jellegű. Ezek a kötetek
a znióváraljai misszió idejéből származnak.A második széria az 1589-1591.,
a harmadik széria az 1593-1594., a negyedik széria az 1595-1597. évi beszerzéseket öleli fel. Ez a három sorozat a turóci korszak második periódusát
képviseli. A szériák az egy-egy újabb könyvtáros kezétől származó tulajdonosi bejegyzések alapján oszlanak meg. A második kollekció a Vágsellyére
történt átköltözés utáni időszakból, 1598-1605-ből származik. Az első széria
az 1599-1600, a második az 1601-1605 között beszerzett könyveket tartalmazza. Ezek a második kollekcióhoz tartozó kötetek elsősorban az újskolasztikus jezsuita oktatás Ratio Studiorumhoz kötődő tankönyv anyagát
tükrözik. A harmadik kollekció a nagyszombati jezsuita kollégiumhoz kötő34

dik, s az 1615-1635 közötti beszerzéseket tartalmazza. Az eddig feltárt 139
kötetből 71 főként az egyházi, 68 világi oktatási célt szolgált.
A Rariora Hungarica gyűjteményt 1945 után létesítették, melyben az
1711 után megjelent ritka, vagy különösen értékes magyar nyomtatványokat
(pl. első kiadások, unikum példányok) helyezték el. Ez az egyetlen olyan
különgyűjtemény, amelyben a mű-veknek csak egy példánya található. A
további példányok a raktárban vannak. Ennek a tárnak a bővítése és kiegészítése az Antiquissima-gyűjtemény gyarapításával együtt fontos feladat.
A Metszet-, Térkép- és Táj kép-gyűjteményekben összesen több mint
15000 bibliográfia egység található. Ezt a külön-gyűjtemény-együttest a századforduló után hozták létre. Az egylapos metszeteken kívül eleinte csak a
drága metszetes és a gazdagon illusztrált könyveket akarták itt elhelyezni.
Később a gyűjtőkör kitágult. Ide sorolták mindazokat a könyveket, amelyeket
ritkaságuk, áruk vagy különleges tartalmuk miatt fokozott védelemben kívántak részesíteni. A tár körülbelül 15-20 %-ban német vonatkozású nyomtatványokat tartalmaz. Az állomány ennek megfelelően vegyes, mivel a gyűjtőkört
tartalmi vagy könyvtártörténeti szempontok nem korlátozzák. Számos régi faés rézmetszet, valamint néhány, levonatok készítésére alkalmas rézlemez is
tartozik a gyűjteményhez. Ezeket a XX. század elején két csoportba sorolták:
az egyikbe az arcképek, a másikba a vegyes tárgyú tájképek, épület- és városábrázolások kerültek. A térképtárban őrzött kéziratos térképek közül két
olyan lapot emelünk ki, melyek a dél-amerikai jezsuita missziók földrajzi
környezetét mutatják be. Az 1767-ben készült színezett térképrajzon a perui
missziós terület egészét láthatjuk (Térk. I.A. 17). Az 1762-es térkép a perui
Huanoco kerület tervezett jezsuita missziós telepeit rögzítette (Térk. I.A. 19).
A Kisnyomtatványtárhoz tartoznak az aprónyomtatványok, az üdvözlő versek, a halotti versek és beszédek, valamint a miscellanea állomány,
összesen mintegy 35000 bibliográfiai egység terjedelemben. Az állományrészeket kéziratos katalógusok tárják fel. A negyedrét alakú miscellanea sorozat különösen gazdag Magyarországon és külföldön nyomtatott XVIII.
századi katolikus prédikációkban. A gyűjteményt 1885-ben állították fel azzal a céllal, hogy hozzáférhetővé tegyék az 1875-ben megindított teljes körű
könyvtári rekatalógizálási munkálatoknál mellőzött nyomtatvány-anyag értékesebb részét. Felállítása után a gyűjteményt tovább gyarapították és bővítették. Elsősorban a reformációval kapcsolatos kiadványokat, röpiratokat,
beszédeket és színműveket sorolták át ide. Ezzel párhuzamosan az értékesebb
nyomtatványok más gyűjteményekbe kerültek át. 1975-1976-ban például
Hölvényi György 227 bibliográfiai egységet sorolt át a Vetustissimagyűjteménybe.
A gyűjtemény sorsát máig meghatározza az idejétmúlt álláspont,
amely szerint ezek a rövidebb terjedelmű nyomtatványok tudományos szempontból értéktelenek. Emiatt megfelelő színtű feldolgozásuk elmaradt. A
gyűjteményen nyomot hagytak a különböző rendezési, katalogizálási és feltá35

rási kísérletek is. Úgynevezett kisnyomtatványok az aboliciós időszakban
kerültek először a könyvtárba nagyobb mennyiségben. Elkülönítésük és feldolgozásuk a XIX. század utolsó harmadáig nem szerepelt a könyvtár feladatai között. Első rendezésük 1878-ban indult meg. A kötetbe nem kötött
anyagot tartalmi csoportosítás után kezdték katalogizálni. A munkát MÁRKI
József és LlTTASY József végezte a nyomtatványok időrendjében. A kisnyomtatványok feltárása azonban a századfordulón abbamaradt. Az 1910-es
években újra elkezdődött, de a személyi feltételek hiányában leállt. Ugyanez
megismétlődött az 1930-as és az 1970-es évek végén, majd 1993-ban.
A kisnyomtatványok különböző rendezett és rendezetlen egységeiben
egyaránt értékes források találhatók. A legutóbbi években innen közölték
több, eddig ismeretlen XVIII. századi iskoiadráma magyar nyelvű programjának szövegét a Régi Magyar Drámai Emlékek megfelelő köteteiben és az
azokat kiegészítő közleményekben.
A Ritkaságtárhoz tartozik a Párttörténeti-gyűjtemény. Ebben az 1945
után felállított különgyűjteményben elsősorban a Tanácsköztársaság röpiratai
és egyéb hivatalos kiadványai kaptak helyet. Ezenkívül főleg szociáldemokrata kiadványokat soroltak ide. A gyűjteményt Tóth András katalogizálta.
A Mikrofilmtárban körülbelül 3000 filmtekercs a Magyarországon
fellelhetetlen jelentősebb tudományos müvek egy részét, valamint a könyvtár
különleges értékeit dokumentálja és archiválja.
A Ritkaságtárhoz több olyan külön gyűjtemény is tartozott, amit időközben megszüntettek. A már említett Remota Politica és Remota Erotica
gyűjteményeken kívül ilyen volt például az 1910-es évek elején felállított
Shakespeare-könyvtár. Ez Shakespeare müvein kívül tartalmazta a rá vonatkozó fontosabb szakirodalmat is. A gyűjteményt és katalógusát CZEKE
Marianne állította össze, a katalógus az 1920-as években jelent meg nyomtatásban. Az 1930-as években a külön gyűjteményt beolvasztották a raktári
állományba.
Összegzés
A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtára több szakterületet átfogó, gazdag történeti állománya révén létrejötte óta a magyar és
az európai művelődéstörténet egyik fontos tanulmányi és kutatóhelye. Az
európai kulturális örökség részét alkotó gyűjtemény dokumentálja egy kulturális régió történetét, s terjedelmes kézirat és régi nyomtatvány állományát a
nemzetközi kutatás sem nélkülözheti. Az itt őrzött forrásanyag a későközépkori és kor újkori történeti, egyháztörténeti, egyetem- és művelődéstörténeti
kutatásokat segíti elsősorban. A Kézirat- és Ritkaságtár más kézirat- és
könyvgyűjteményekhez hasonlóan nemcsak jelentős mennyiségű tudás- és
ismeretanyagot halmozott fel és őriz, hanem a kulturális emlékezet megtestesítőjeként szerepet játszik a mindenkori társadalom történetiségének tuda36

tosításában. A gyűjtemény története megmutatja a könyvtári rendszerezési
kísérletek különböző szakaszait, s ezzel jelzi a tudásszervezés és -közvetítés
folyamatainak korhoz kötöttségét.
A Kézirat- és Ritkaságtár folyamatosan részt vesz a könyvtár által
szervezett különféle tudományos és kulturális rendezvények (kiállítások,
előadások, konferenciák) előkészítésében és lebonyolításában, s rendszeresen
hozzájárul más intézmények hasonló jellegű vállalkozásaihoz, országos és
nemzetközi viszonylatban egyaránt. A gyűjtemény munkatársai közül hosszú
idő óta többen a hazai és a nemzetközi tudományos élet elismert szereplői.
Nem hallgatható el azonban az sem, hogy a krónikus személyzethiány mély
nyomokat hagyott a gyűjteményben. Nem megoldott a forrásanyag kutatásához nélkülözhetetlen legfontosabb kézikönyvek és szakirodalom folyamatos
beszerzése sem.
A kínálkozó feladatok között első helyen áll a zárt történeti gyűjtemény fenntartása és hozzáférhetőségének biztosítása, amely egyszerre segíti
a korábbi rendszerezési kísérletek láthatóvá tételét, az adott történeti konstellációk, gyűjtők és könyvtárosok elképzeléseinek megismerését, valamint a
XVIII-XIX. században végbement szakterületi kanonizálódás viszonylagosságának tudatosítását. További fontos feladat a forrásanyag által kínált lehetőségek jobb kihasználása, valamint az optimális munkafeltételek
megteremtése a kutatóknak és a gyűjtemény gondozóinak. A könyvtár saját
gyűjtés- és állománytörténetének eddiginél pontosabb rekonstrukciója mellett
a forrásanyag jó lehetőséget ad a XVII-XVIII. századi magyarországi művelődés- és oktatástörténet fehér foltjainak megszüntetésére. Mindehhez szükség van az új szakmai eredmények folyamatos figyelembevételére és
összekapcsolására a gyűjteménnyel, amit egyedül a forrásokkal kapcsolatos
élő tudományos párbeszédben való részvétel biztosíthat.
Fontosabb források és irodalom
Az Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtárával foglalkozó tanulmányok és közlemények bővebb felsorolása megtalálható "Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei" I-V. kötetében
Déri Miklósné, illetve a VI. kötetben Vértesy Miklós összeállításában.
I. Alapvető segédletek
1. Catalogus incunabulorum quae in biblithecis publicis Hungáriáé asservantur. Ediderunt
Géza Sajó et Erzsébet Soltész. Vol. I—II. Bp., 1970.
2. Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universität® Buspestinensis.
Tom. I. Catalogus codicum. Bp., 1881. Tom. II. Pars 1. Catalogus librorum
manuscriptorum. Bp., 1889, Pars 2. Catalogus litterarum originalium ac collectionis
Hevenessianae et Prayanae. Bp., 1894. Pars 3. Catalogus collectionis Kaprinayanae. Bp.,
1907. Pars 4. Index alphabeticus et chronologicus cum tabula. Bp., 1910.
3. Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Recensuit
Ladislaus Mezey. Bp., 1983.
4. KlRNER A. Bertalan: Budapesti baptista kódexek Kirner-féle elnevezésben a Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtárában. Békés, 1942.
5. KUBINYI Mária: Libri manuscripti Graeci in bibliothecis Budapestinensibus asservati. Bp.,
1956.
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6. MEZEY László: Codices Laiini medii aevi Bibliotheca Üniversitatis Budapestinensis. Bp.,
1961.
7. PRAY, Georgius: Index rariorum librorum Bibliothecae Üniversitatis Regiae Budensis.
§,
Vol. I-II. Budae, 1780-1781.
8. Régi Magyarországi Nyomtatványok. I. 1473-1600, II. 1601-1635. Bp., 1971, 1983.
9. SZABÓ Károly: Régi Magyar Könyvtár. Az 1531-171L megjelent magyar nyomtatványok
könyvészeti kézikönyve. Bp., 1879.
10. Uő: Régi Magyar Könyvtár. 11. kötet. Az 1473-tól 171 l-ig megjelent nem magyar nyelvű
hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Bp., 1885.
11. SZABÓ Károly - HELLEBRANT Árpád : Régi Magyar Könyvtár, ill. kötet. Magyar szerzőktől
külföldön 1480-171 l-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. I-II. rész. Bp., 1896-1898.
12. SZTRIPSZKY Hiador: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár с munkájának 1-11.
kötetéhez. Pótlások és igazítások 1472-1711. В p., 1912.
13. TÓTH András: Tanácsköztársasági aprónyomtatványok az Egyetemi Könyvtárban. Bp.,
1959.
14. VlZKELETY András: Beschreibendes Verzeichinis der altdeutschen Handschriften in
ungarischen Bibliotheken. Bd. 1-2. Bp., 1969-1973.
II. Összefoglaló munkák
1. DÜMMERTH Dezső: Az Egyetemi Könyvtár személyzete 1597-1961. Ms. ВЕК К G 916.
2. SziNNYEl József: Az Egyetemi Könyvtár rendezéséről. = Magyar Könyvszemle, 1876. 2 1 25. p.
3. TÓTH András: Az Egyetemi Könyvtár és a magyar tudományos élet 1849-1876. = Tanulmányok Budapest múltjából. XII. (1957). 459-495. p.
4. Uő.: Az Egyetemi Könyvtár Kézirattárának fejlődése. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei.
VI. (1972). 13-41. p.
5. Uő.: Geschichte der Universitätsbiblothek Budapest 1561-1918. = Bibliothek und
Wissenschaft 6. (1969). 197-242. p.
6. TÓTH András - VÉRTESY Miklós: A Budapesti Egyetemi Könyvtár története (1561-1944).
Bp., 1982.
III. Forrásközlések
1. Baranyai Decsi János: Adagiorum. A hasonmás szövegét gondozta Molnár József. Bp.,
1978.
2. Codex Germanicus. (Facsimile kiadás). Kisérőtanulmány magyar és német nyelven Knapp
Éva. Bp. 1993.
3. Codex Graecus quatuor evangelicorum a Bibliotheca Üniversitatis Pestinensis. Cum
interpretatione Hungarica editus a Samuele Márkfi. Pestini, 1860.
4. Cordines-kódex. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Jegyzetekkel és tanulmányokká
kisérve közzéteszi Bognár Ágnes és Levárdy Ferenc. Bp., 1967.
5. Correspondence de Ferenc Weiss astronome hongrois du XVlIle siecle. Publiee par Magda Vargha. I—II. Bp., 1990-1992.
6. Esterházy Pál: Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden
föltett eredeti. Nagyszombat, 1690. (Facsimile kiadás) Knapp Éva és Tüskés Gábor kísérőtanulmányával. Bp., 1994.
7. Levelek id. Szilágyi Ferenchez (1794-1826). Közzéteszi Izsépy Edit. Bp., 1985.
8. //. Rákóczi György levelezéséből. 1646-1660. Sajtó alá rendezte Izsépy Edit. Bp., 1992.
9. Nádor-códex. A pesti Egyetemi Könyvtár eredetiéből bevezetéssel és szótárral ... kiadta
Toldy Ferenc. Budán, 1857.
10. Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. Szerk. Budencz József, Szarvas
Gábor, Szilády Áron. 2., 8., 15. kötet. Bp., 1878, 1879, 1908.
11. Példák Könyve 1510. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Közzéteszi Bognár Ágnes és
Levárdy Ferenc. Bp., 1960.
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12. S. Bernardini Senensis opera omnia. Tom. 9. Postillae in epitolas et Evangelia. Selecta ex
autographo Budapestinensi. Florentiae, 1965.
13. Sermones Dominicales. Két XVI. századból származó magyar glosszás latin codex. Bevezette és szótárral ellátta Szilády Áron. 1-2. kötet. Bp., 1910.
14. Tamerlán. A lappangó pápai pálos iskoladráma magyar nyelvű programja 1761-ből.
Közli Knapp Éva. = Irodalomtörténeti Közlemények 97. (1993) 537-540. p.
15. Valuable Historical Maps. University Library Budapest. Catalogue. Ed. Eva Knapp. Bp.,
1989.
16. Veszprémi-kódex. XVI. század első negyede. Bp., 1988.
17. Winkler-kódex. 1506. Közzéteszi Pusztai István. Bp., 1988.
IV. Feldolgozások
1. BERKOVITS Ilona: A budapesti Egyetemi Könyvtár Albucesis codexe. Bp., 1937.
2. Uő.: A budapesti Egyetemi Könyvtár Dante-kódexe s a X1II-X1V. századi velencei
miniatürfestészet története. Bp., 1928.
3. Uő.: A budapesti Egyetemi Könyvtár festett kéziratainak egy festett kéziratainak egy csoportja. Bp., 1932.
4. BEZENYI Béláné: Egy deista köznemes reformkorban. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
IV. 1968.307-318.
5. BOLLÓK János - KAPITÁNFFY István: Megjegyzések az Egyetemi Könyvtár Gr. I. jelzetű
kódexének bejegyzéséhez. = Antik Tanulmányok 26. (1979) 106-109. p.
6. BOROSS Klára: Váradi Péter könyvtárának újabb kötete az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményében. = Magyar Könyvszemle, 101. (1985) 276-280. p.
7. CENCI, Cesare: Un manoscritto autografo di San Bernardino a Budapest. Codice latino
102 delta Bibliotheca Universitaria di Budapest. Pistoia, 1964.
8. CSONTOSI János: A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliográfiai ismertetése. =
Magyar Könyvszemle, 1877. 157-218. p.
9. DONATH Regina: Adalékok a XVII. századi Kolozsvár életéhez az Egyetemi Könyvtár egy
kézirata alapján. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyve I. 1962. 157-170. p.
10. Uő.: Iratok a westfáliai békekötés történetéhez az Egyetemi Könyvtár Kézirattárában. =
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei III. 1966. 239-252. p.
11. Uő: Egy törökkori forrásgyűjtemény az Egyetemi Könyvtár kézirattárában. = Az Egyetemi
Könyvtár Évkönyvei II. 1964. 193-212. p.
12. DÜMMERTH Dezső: Az Antiquissima-gyüjtemény III kollekciója. Ms. ВЕК К G 919.
13. Uő.: A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának alapjai. Az Antiquissima-gyüjtemény
I. és II kollekciója. (1586-1605). Bp., 1964.
14. Uő.: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése. Bp., 1963.
15. GÁRDONYI Albert: Közkönyvtári kézirathasználat a XVIIl. században. = Magyar Könyvszemle, 1938. 379-381. p.
16. HERMANN Zsuzsanna: Az Egyetemi Könyvtár Werbőczi-kéziratai és az "Analecta Saeculi
XVI Hungarica". Bp., 1983.
17. HORVÁTH Lórántné: Egy 1515-ös leveleskönyv az Egyetemi Könyvtárban (Kiadatlan reneszánsz-kori levelek). = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei III. 1966. 229-237. p.
18. HÖLVÉNYI György: Hevenesi Gábor Útmutatásai a történeti j'orrásanyag gyűjtéséhez. =
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VI. 1972. 147-152. p.
19. J. FODOR Adrienne: Az Egyetemi Könyvtár Cod. Lat. 112-es kódexének eredeti rendje és
provenienciája. = Magyar Könyvszemle, 107. (1991) 116-120. p.
20. KATONA Lajos: Die Budapester Handschrift der Gesta Romanorum. Berlin, 1900.
21. KENYERES Ágnes: Kazinczy Gábor hagyatéka nyomában. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V. 1970. 269-289. p.
22. Uő.: Szabó Károly és Kazinczy Gábor (Adalékok Szabó Károly levelezéséhez). = Az
Egyetemi Könyvtár Évkönyvei III. 1966. 269-283. p.
23. KNAPP Éva: A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a XVIII. században. I—II. rész. =
Magyar Könyvszemle, 1992. 193-216. p., 313-331. p.
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24. Uő.: Gilgengart. Egy német nyelvű imádságosköny a 16. század elejéről. = Magyar
Könyvszemle, 1994. 130-154. p.
25. Uő: Egy tévesen feltételezett XVIII. századi nyomda: Máriavölgy (1730-1736). = Magyar
Könyvszemle, 1994. 412^117. p.
26. Uő.: Vallásos társulatok, rekatolizáció és társadalmi átalakulás Kassán a 17-18. században. = Századok 1995. 791-814. p.
27. KULCSÁR Péter: Berger Illés történeti müvei. = Magyar Könyvszemle, 1994. 245-259. p.
28. LEHMANN, Phyllis Williams: Theodosius or Justinian? A Renaissance drowning of a
Byzantine rider in a fifteenth century codex of the Budapest University Library. New
York, 1959.
29. LEHR Miksa: A budapesti Egyetemi Könyvtár XV. századbeli ritka rézmetszete. = Magyar
Könyvszemle, 1892-3. 191-194. p.
30. PAJKOSSY Györgyné: Az Egyetemi Könyvtár története 1690-től 1774-ig. = Az Egyetemi
Könyvtár Évkönyvei IV. 1968. 63-88. p.
31. PÁL VÖLGYI Endre: Az Egyetemi Könyvtár 17-18. századi katalógusai. Az Egyetemi
Könyvtár Évkönyvei IV. 25-63. p.
32. SARBAK Gábor: A pálos Liber viridis (Budapest, Egyetemi Könyvtár Cod. Lat. 115.) =
Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Az Országos Széchényi
Könyvtárban 1986. február 13-14-én rendezett konferencia előadásai. Szerk. Szelestei N.
László. Bp., 1989. 155-167. p.
33. Uő.: Hadnagy Bálint pálos szerzetes kézírása a Budapesti Egyetemi Könyvtár 372-es
számú ősnyomtatványában. = Magyar Könyvszemle, 1995. 164-169. p.
34. TÓTH András: "Holt" kéziratgyűjtemények élete. = Magyar Könyvszemle, 1958. 42-50. p.
35. Uő.: Kisnyomtatványok az Egyetemi Könyvtárban. = Magyar Könyvszemle, 1968. 210—
214. p.
36. VÉRTESY Miklós: Die Geschichte der Inkunabelsammlung der Universitätsbibliothek in
Budapest. Beiträge zur Inkunabelkunde. Folge 3. Bd. 3. Berlin, 1968. 107-121. p.
37. Uő.: Az Egyetemi Könyvtár 1690. évi katalógusa. = Magyar Könyvszemle, 1957.
38. Uő.: Horváth Gergely ismeretlen XVI. századbeli magyar könyvei. = Magyar Könyvszemle, 1957. 52-54. p.
39. Uő.: Magyar nyelvű könyvek az Egyetemi Könyvtár régi állományában. ~ Magyar Könyvszemle, 1966. 66-70. p.
The Archives of Manuscripts and Rarities of the Library of Budapest University.
Scientific reviewer
By its rich historical stocks which cover various areas, the Archives of Manuscripts
and Rarities of the Library of Budapest University is, since its creation, an important place of
research and study of the European history of civilisation. The collection which forms part of
the European cultural heritage is a document of the history of a cultural region. Its
voluminous stock of manuscripts and ancient prints is indispensable even to the international
research. The documents help essentially the researches in the late Middle Ages' and in the
early modern history, ecclesiastical history, university history and history of civilisation.
Similarly to other archives of manuscripts and book-collections this Archives not only
preserves a significant material of knowledge but, being the incarnation of the cultural
remembrance, it plays also a prominent role by awakening the actual society to the
consciousness of being historical. The history of the collections shows the periods in the
systematization of the library stock and the processes of the organizing and transmitting of
knowledge.
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Anteusz Dantét jobb vállára emeli, bal vállára támasztva Vergiliuszt tartja
Dante Alighieri: Divina Comoedia.
Cod.Ital 1. 25a - miniatura -1345 körül - 88 x 70 mm
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Szent Erasmus Mestere: Krisztus születése.
Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum offxciorum.
Ulm, 1473. Inc. 11. az első fatábláról leáztatva az 1890-es években
- rézmetszet - 1473 előtt - 206 x 310 mm

:

Ludolphus de Saxonia: Vita Jesu Christi... Lugduni, 1519. Vet. 19/39.
címlap tulajdonosi bejegyzésekkel 1596-1768 között

Berzeviczy, Georgius: Quatuor columnae Sapientium ... Tyrnaviae, 1690.
RMK. II. 335. - kihajtható címlapelőzék
- rezmetmet -1. S. Schott - 184 x 149 mm

Farkas Gábor Farkas
Az Antiquissima-gyűjtemény és a számítógépes adatbázis*

N

emcsak a könyveknek, hanem az őket őrző könyvtárosoknak is megvan a sorsuk. S nemcsak életüknek, hanem munkájuknak is sok esetben különös története van. Az ismertetésre kerülő ún. Antiquissimaállomány (ahogy az Egyetem megalakítása - 1635 - előtt beszerzett anyagot
nevezzük) DÜMMERTH Dezső felfedezése, aki az 1960-as évek elején az addigi szakirodalmat cáfolva kiderítette, hogy az Egyetemi Könyvtár genezise a
16. században alapított jezsuita kollégiumok bibliotékájára vezethető vissza .
VÉRTESY Miklós ismertette először a könyvtár korai történetének forrásait,
majd rekonstruálta az ősnyomtatvány-gyűjtemény gyarapodását, amely több
ponton kiegészítette Dümmerth kutatásait2. PAJKOSSY Györgyné és
PÁL VÖLGYI Endre kiváló tanulmányokat írt a 17-18. századi jezsuita egyetem életéről és könyvtáráról3. TÓTH András munkáiban, majd a Vértesyvel
közösen írt könyvtártörténetében olvashattunk értékes adatokat az államosított - Budára, később Pestre költöztetett - könyvtárról4. Az 1980-as évek
elején Dümmerth munkáját folytatta - kódextöredékek kutatásával egybekötve - TIMKOVICS Pál, aki újabb kötetekkel gazdagította az állományt5. Legutóbb PINTÉR Márta Zsuzsanna használta fel - igaz főként a 18. századi
kéziratos katalógusokat - drámatörténeti kutatásra6. E tanulmány szerzője
* Rövidített formában elhangzott 1995. december 5-én Budapesten (OSzK) "A XVI-XVIU.
századi könyvek számítógépes feldolgozásának problémái" című konferencián, (továbbiakban
KONFERENCIA 1995) A munka első szakaszában segítségemre volt BARABÁS László Barna
(SzTAKI), akinek itt mondok köszönetet.
DÜMMERTH Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése.
(továbbiakban: DÜMMERTH 1963) = Magyar Könyvszemle, (továbbiakban: MKSz) 79. (1963)
43-58. p. - Uö.: A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának alapjai, (továbbiakban:
DÜMMERTH 1964) = MKSz 80. (1964) 292-309. p. - Uö.: Az Antiquissima-gyűjtemény III
kollekciója. = Egyetemi Könyvtár Kézirattára (továbbiakban: BEKK), Ms G 843.
2
VÉRTESY Miklós: Az Egyetemi Könyvtár 1690. évi katalógusa. = MKSz 73. (1957) 368-372.
p. — Uö.: Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének története, (továbbiakban:
VÉRTESY 1964) = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei II. Bp., 1964. 109-126. p.
3
PÁL VÖLGYI Endre: Az Egyetemi Könyvtár 17-18. századi katalógusai, (továbbiakban:
PÁL VÖLGYI 1968) = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV. Bp., 1968. 25-61. p. - PAJKOSSY
Györgyné: Az Egyetemi Könyvtár története 1690-1774. — Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
IV. Bp., 1968. 63-88. p.
4
CSAPODI Csaba - TÓTH András - VÉRTESY Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp., 1987.
104-105. p. - TÓTH András - VÉRTESY Miklós: A budapesti Egyetemi Könyvtár története
(1561-1944). Bp., 1982. 1-25. p.
Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapcstinensis. Recensuit
Ladislaus Mezey. Bp., 1983.
6
PINTÉR Márta Zsuzsanna: A budapesti Egyetemi Könyvtár jezsuita könyvjegyzékeinek drámakötetei. = MKSz 106. (1990) 139-147. p.

41

nem célzott kutatással, hanem a mindennapi könyvtárosi munka közepette
bukkant rá eddig még nem regisztrált antiquissimákra.
Az Egyetemi Könyvtár korai történetének sajátossága közé tartozik,
hogy nemcsak az egyetem 1635-ös alapítását megelőző fél évszázadból őrzött meg köteteket, hanem kéziratállományában fellelhető két 17. századi
katalógus, mely újabb információkat szolgáltat az akkori könyvállományról.
A kiadatlan katalógusoknak a magyar művelődés- és könyvtártörténetben
elfoglalt helyét jól jelzi az a lehetőség, hogy segítségükkel sikerülhet a nagyszombati egyetem több mint 5000 kötetes könyvtárát - a teljesség igénye
nélkül - rekonstruálni.8
A rekonstrukció három, egymástól elkülöníthető munkafolyamatban
történik:
1. A könyvtár állományában meglévő kötetek bibliográfiai és egyedi
feltárása.
2. A két kéziratos katalógus szövegkiadása betűhív olvasatban.
3. A források összegzése és adatbázissá formálása.9
Г.
Az első munkafázis, melyet Dümmerth kezdett el, a kötetek teljes
bibliográfiai feltárásán túl az egyedi jellemzők bemutatására is törekszik. A
könyvészeti ellenőrzést szükséges elvégezni az elmúlt évtizedekben előkerült
köteteknél is, hiszen a mai segédletekkel feloldható az anonim művek szerzője, s a hiányos impresszum-adatok. Ugyanakkor nem árt elvégezni a
kollacionálást a lehetséges kolligátumok, illetve mint ezt egy példán is bizonyítani fogom, a történeti rekonstrukció miatt.
Dümmerth, s a reá hivatkozó szakirodalom az ősny. 471-et tekintette
az első antiquissimának de a possessor-bejegyzéseket tartalmazó illetve az

7

A kutatásról rövidebb beszámoló jegyzetek, táblázatok nélkül: FARKAS Gábor Farkas: Számítógépes adatbázis az Egyetemi Könyvtár legrégebbi állományából. = IskoJakultúra, 7. (1997)
5. sz. 48-56. p.
8
BEKK, Ms J 1. illetve Ms J 2. - A bibliográfiai leírását I. Intézményi gyűjtemények Magyarországon 1535-1720. Összeállította Farkas Gábor, Monok István, Németh Noémi. = Könyvtártörténeti Füzetek VI. Szeged, 1989. 36. p. illetve 103. p. - A katalógusok szövegkiadása és a
könyvtár rekonstrukciója a szegedi Adattár 16-18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez.
(továbbiakban ADATTÁR) 17/2. kötetében fog megjelenni.
9
A régi könyvek számítógépes adatbázisának problémáiról a hazai és a nemzetközi gyakorlatban 1. KONFERENCIA 1995. alábbi tanulmányait: W. SALGÓ Ágnes: A régi könyvek számítógépes feldolgozásának főbb problémái a nemzetközi gyakorlat tükrében. - P. VÁSÁRHELYI Judit:
Régi hazai nyomtatványok adatbázisainak elvei. Tervek - elképzelések. - BEECK, Bart Op de:
The cataloguing of old and rare Books in the Royal Library and some remarks on other
Belgian libraries. - A konferencia anyagát I. az MKE Társadalomtudományi Szekciójának
vezetősége (Beck I., Haraszti P., Monok I., Murányi L., Sonnevend P.) által terjesztett floppylemezen.

42

azt megelőző lap az ősny. 256-ból származott. Az a? és az ag fóliót tévesen
az előzőhöz kötötték be, valószínűleg 1886-ban, mint az KUDORA Károly
könyvtárőr egykorú bejegyzéséből feltételezhető. Mindkét ősnyomtatvány,
CICERO "Epistolae ad familiäres" című művének velencei kiadását tartalmazza az 1487-es, illetve az 1493-as esztendőből. Az ősny. 256-hoz hozzá
volt kötve egy másik könyv, amely a J 1. katalógus szerint a fenti mű 16.
századi kiadása (Párizs, 1557). Ez a kötet még 1646 előtt a bécsi
Pazmaneumbsi került, amelyet az esztergomi érsek 1623-ben alapított, s innen került vissza a rend 18. századi feloszlatása után az Egyetemi Könyvtárba, anélkül, hogy sejtettük volna történetét. A J 2. katalógus szerint a
Nagyszombatban maradt ősny. 256-os 1690-ben „sine compactus", csakúgy
mint a most a raktár mélyéből előkerült antiqua, amely jelzi a könyvek erőszakos szétválasztását. A két összetartozó könyv eredetileg fehér hártyakötésben volt, s a tulajdonosi bejegyzés szerint 1586 után került a turóci
jezsuiták birtokába. Más köteteknél is tapasztalt eljárás sejteni engedi, hogy
az új könyvtárépületbe költözés után (1875) alapított ősnyomtatványtárban
igyekeztek teljes példányokat "létrehozni" az oktatásban oly fontos klasszikusokból, így kötötték be a tulajdonosi jegyeket tartalmazó oldalt a másik
Cicero kötetbe, mely egyébként nem antiquissima, hiszen 1636-ban szerezték
be, ahogy ez az első fólióra írt bejegyzésből látszik. Vértesy Miklós egyébként az 1690-es katalógus alapján jelezte a szóban forgó ősnyomtatvány
esetleges antiquissima-gyűjteménybe való tartozását, ám possessor-bejegyzés
hiányában ez csak feltételezés maradt."
A korszak könyvkultúrája jobb megismerésének elengedhetetlen
feltétele a kötetek egyedi jellemzőinek a bemutatása. Minden egyes könyvről, a lehetőséghez mérten, az alábbi jellemzőket tartottam fontosnak kiemelni:
1. A könyv kötése. Az állomány nagy része még az eredeti kötését
viseli, általában fehér bőr- vagy pergamenkötést. A később átkötött könyveknél - a katalógusok alapján - kideríthető a legtöbb esetben az eredeti, 16-17.
századi kötése. Az 1632-ben elkezdett könyvtárrendezéssel és katalogizálással párhuzamosan a kötéseket is ellenőrizték, a bekötetlen vagy sérült kötéseket újrakötötték, legtöbbször kódexlapokba. Maga NÉMETHI Jakab, ennek az
időszaknak a könyvtárosa, a J 1. katalógust is egy ilyen fragmentumba kötötDÜMMERTH 1963 - VÉRTESY 1964 - Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis
Hungáriáé asservantur. Ed. Géza Sajó - Erzsébet Soltész. Bp., 1970. XXIX-XXXII1. p.
BEKK, MS J 1. С. "149. Epistolae Familiäres cum enarrationibiis, in fol(io) membr(ana)
alba, Parisijs 1557. Idem, cum asserculis, Venetijs 1487." - BEKK, MS J 2. C. Humanistáé
"Eiusdem Epistolae Familiäres, cum Com(m)entario folio [18. századi kézírással:] Venetijs
1487. sine compactus 1690." - Az antiqua raktári jelzete: BEK, Hb 2r 35, a possessorbejegyzése: "CollegijPazmanianj Cat(alogo) Insc(riptus) 1646."Érdemes összevetni az 1681 ben készült katalógussal: "Eiusdem Epistolarum Familiarium libri 16. Parisijs 1557 Fol(io)

M(embrana) A(lba)" BEKK, Ms J 10/11. fol. 113. - VÉRTESY 1964 - FARKAS Gábor:

Bibliotheca Antiquissima (1586-1635). Szakdolgozat, Bp., 1994.
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te, melynek kötéstáblájáról a könyvkötő árjegyzékét fejtették le12. Az oktatáshoz nélkülözhetetlen, nagy mennyiségű könyvet kellett gyorsan bekötni
ebben az időben, így a könyvkötő a legolcsóbb alapanyaghoz, a középkori
kódexekhez nyúlt. Az Egyetemi Könyvtár töredékeinek kétharmad része
liturgikus kódexekből származnak, mely jól mutatja az adott korszakban
elavult könyvek sorsát13.
2. A tulajdonosi bejegyzések. A jezsuita rend könyvtárosi gyakorlatában mindig a címlapra - ennek hiányában a kiegészítő impresszum és szerzőségi adatokkal együtt a következő lapra - került egy formulával: rendház
nevével és az összeírás idejével.14 A possessorok időrendbe állíthatók, néhány kivételtől eltekintve összecsengnek a rendtörténettel, vagyis a jezsuiták
znióváraljai, vágsellyei és nagyszombati tartózkodásával. Az egymástól jól
elkülöníthető tulajdonosi bejegyzések datálását Dümmerth végezte el. Az
első nagyszombati korszakból (1561-1567) eddig nem bukkant fel kötet,
valószínűleg elpusztult az egész könyvtár az 1567-es tűzvész alkalmával15. A
legkorábbi possessor-bejegyzés csak az 1589-nél nem későbbi kiadású könyveknél fordult elő. Ismerve azt a tényt, hogy Znióváralján 1586-ban létesült
rendház - természetesen könyvtárral felszerelve - és a jezsuita kollégiumban
a képzés három évvel később indult meg, az első bejegyzést 1586-1589.
közöttre datálhatjuk16. A következő tulajdonosi bejegyzések már a kollégium
korszakában keletkeztek, három különböző kézírással.17 A kollégium 1600ban a jobban megközelíthető Vágsellyére költözött, Znióváralján rezidencia
maradt. Rövid, ám intenzív korszak következett, a szépen fejlődő iskolát

12

13

BEKK, MS U.Fr.l.m. 94.

J. FODOR Adrienne: A nagyszombati jezsuiták könyveiről lefejtett kódextöredékek. = Ars
Hungarica, 17. (1989) 51-56. p. - Sz. KOROKNAl Éva: Egy XVI. századi nagyszombati kötéscsoport. (Oláh Miklós könyvtárának eddig ismeretlen kötéséről.) = MKSz 93. (1977) 47-51.
P14
Monumenta Paedagogica Societatis Iesu. Ed. Ladislaus Lukács. IV. Romae, 1981. 420. p.
"X. Reguláé Bibliothaecae (...) Et in omnibus libris scribatur in prima pagina nomen collegii,
et significetur tibrum illum catalogo esse inscriptum hoc modo: Collegii Avenion. Catal.
Inscript." - JAKÓ Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának
rekonstrukciója 1579-1604. (továbbiakban: JAKÓ 1991) = ADATTÁR 16/1. Erdélyi könyvesházak I. Szeged, 1991.11-12. p.
15
PÉTERI János: Az első jezsuiták Magyarországon (1561-1567). Róma, 1963. 303-304. p.
említi, hogy a tűzvészből kimentettek néhány könyvet.
16
MESZLÉNYl Antal: A magyar jezsuiták a XVI. században. Bp., 1931. - BRAUNECKER M.
Margit: Nagyszombat mint irodalmi központ 1560-1640. Bp.,, 1933. - RÓNAY György: Az
ellenreformáció kezdetei. = Magyar Kultúra, 1935. I. 110-115. p. - A turóci könyvtár katalógusa: Jezsuita könyvtárak 171 l-ig. Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc és Ungvár. = ADATTÁR
17/1. S.ax Farkas Gábor, Monok István, Pozsár Annamária, Varga András. Szeged, 1991.
247-256. p.
17
A possessorok: 1.) "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [1586-1589] 2.) "Collegij
Turociensis Societatis Jesu" [1589-1598] 3.) "Collegij Selliensis Anno 1600." [1599-1605]
4.) "Collegij Tyrnaviensis" [1615-1635]
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Bocskai hadai dúlták széjjel 1605-ben. Az egy évvel később megkötött
bécsi béke kimondta, hogy a rend nem birtokolhat többé javakat az országban. A könyvtár - rövid bécsi tartózkodás után - 1607-ben ismét Nagyszombatba került, ám a kollégium megnyitására még nyolc évet várni kellett.
FORGÁCH Ferenc mellett már ekkor ott tartózkodott állandóan két jezsuita:
PÁZMÁNY Péter és DOBOKAY Sándor, a vágsellyei kollégium rektora, akiket
a provinciális a turóci prépostság elveszett birtokainak ügyeiért küldött az
esztergomi érsek mellé. Előkerült hat könyv, melyben még a kollégium megnyitása előtt (1612-1615) szerepelt tulajdonosi jegyként Nagyszombat neve,
melyet a jezsuiták tudatos felkészülésének és előrelátásának tulajdoníthatunk.19
Különös és zavarba ejtő ugyanakkor a Johann VARENNIO: "Syntaxis
linguae Graecae" című kötet kölni kiadásának (1576) harmadik possessorbejegyzése: "Collegij Tyrnaviensis S(ocietatis) J(esu) Catalogo Inscriptus
Anno 1600".20 Ebben az időben csak Vágsellyén működött jezsuita kollégium, Nagyszombatban pedig nem; a városban 1615-ben indult meg a képzés.
A bejegyzés (nagy valószínűséggel) SZENTIVÁNYI Márton kezétől származik,
aki 1690-ben fogott hozzá a könyvtár rendezéséhez. Több kötetnél találtunk
az ő kezével bejegyzést, ám egy kivétellel ezek mindig az 1632-es évre vonatkoznak. A másik kivétel a tournoni jezsuita akadémia "Vergilius thesaurus"-& (1588). Itt Dümmerth feltételezése szerint az 5. possessor-kéz
Szentiványié, aki ezt 1690-ben írta a címlapra. Ennek ellentmond, hogy szerepel tulajdonosként a vágsellyei rendház 1600-as évszámmal, majd Némethi
Jakab 1632-es bejegyzése "Collegij Tyrnauiensis". Miért tüntette fel Nagyszombatot még egyszer Szentiványi ezen a köteten, mikor már ott szerepelt
Némethi bejegyzése, illetve miért írt vágsellyei dátumot a fent leírt kötet
elejére 1690-ben? Az elírás (ti. 1690) ismerve Szentiványi precizitását, két
esetben nem valószínű. Mindenesetre eddig két olyan kötet került elő, ahol
együtt szerepel Nagyszombat neve az 1600-as évszámmal.
Fontos kérdés, hogy azok a könyvek, amelyeket a rend nem közvetlenül szerzett be - hanem ajándékozás során vagy más módon került a birtokába - , eredetileg kinek a tulajdonában voltak. Külön története van annak a
néhány kötetnek, amelyek a kolozsvári jezsuita egyetem könyvtárából kerültek Nagyszombatba. A szakirodalomból ismert öt kötet valószínűsíti azt a
feltételezést, hogy a kolozsvári könyvtár jó néhány darabja - a rend Erdélyből való kiűzése után - Nagyszombatban talált helyet.22 1588-as medgyesi

A znióváraljai és vágsellyei rendház életéről közöl értékes forrásokat: Jezsuita okmánytár III. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601—1606. = ADATTÁR 34. S.a.r. Balázs Mihály,
Kruppa Tamás, Lázár István Dávid, Lukács László. Szeged, 1995.
19
DÜMMERTH 1963 - p l . BEKK, Ant.Tyrn. 1612/1. vagy BEKK, Ant.Tyrn. 1613/1.
20
BEKK, Ant.Tyrn. 1600/1.
21
22

BEKK, Ant.Tur. 1/14.
DÜMMERTH 1963 - J A K Ó 1991 - p l . BEKK, Ant.Tyrn. 1632/14.
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országgyűlésen a protestáns rendek kikényszerítették a jezsuiták Erdélyből
való kitiltását. A jelentős értékkel bíró vagyonért versengés indult az osztrák
és a lengyel rendtartomány között. Az osztrák provinciális a Znióváralján
lassan beinduló kollégium számára - egyebek mellett - a könyveket kívánta
megszerezni, biztosítva az erdélyi kollégiumok részére a visszaváltás jogát.
Ugyanakkor a lengyelek, attól félve, hogy az osztrákok elsikkasztják ezt a
vagyont, arra hivatkoztak, hogy az erdélyi misszió és a kolozsvári kollégium
a lengyel rendtartományhoz tartozott. Ebben az időben a kolozsvári könyvtár
egy részét Leleszen őrizték, s így történhetett meg, hogy SZÁNTÓ Arator
István önhatalmúlag a turóci és a vágsellyei rendháznak juttatott belőle köteteket. Néhány évvel később, 1595-ben a gyulafehérvári országgyűlés érvénytelenítette a medgyesi végzést, s visszaadta a jezsuita rend teljes vagyonát,
engedélyezte az iskolák megnyitását. Alfonz CARILLO már 1591-től mindent
megtett annak érdekében, hogy a széthordott vagyont - köztük a könyveket visszaszerezze. Panaszt emelt Szántó intézkedései miatt, majd kérte az osztrák provinciálist, hogy a Bécsbe, Znióváraljára és Vágsellyére vitt köteteket
juttassák vissza.23 Elképzelhető, hogy a nagy sietség miatt nem kolozsvári
provenienciájú könyvek is belekerültek a visszaszolgáltatott anyagba, mert a
kolozsvári Akadémiai Könyvtárban ma is őriznek egy kötetet, amely - a
possessor-bejegyzés tanúsága szerint - a turóci jezsuita rendházé volt az
1589-1595. közötti időben.24
A városi polgárok közül ketten járultak hozzá, több kötettel, a kollégium könyvtárához: VÁLYI János25 és PARTINGER Gáspár26 városi tanácsos.
KÁLDY Ferenc országgyűlési követ, aki 1602-ben Vágsellyén a Máriakongregáció tagja volt, néhány könyvet adományozott a könyvtárnak. A bejegyzések szerint nemcsak ő, hanem barátai is olvasták-forgatták a köteteket.27 Jelentős gyarapítás volt a katolikus főpapság részéről is. OLÁH Miklós
(1493-1568) esztergomi érsek bibliotékájából mindössze egy kötetet őriz az
Egyetemi Könyvtár28. 1562-es végrendeletében rendelkezett a nagyszombati

23

24

JAKÓ 1991 - ADATTÁR 34. 369. p.

JAKÓ 1991, 411. tétel, Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár С 51158. - possessor: "Collegii
Turociensis S(ocietatis) J(esu) catalogo inscriptus"
25
Vályi könyve: "D. Joannes Valyo Civis Tyrnaviensis dedit Collegio Soc(ieta)tis Jesu
Tyrnav(iae) an(no) 1623. in Julio" BEKK, Ant.Tyrn. 1623/2.
26
Partinger könyve: BEKK, Ant.Tyrn 1622/3.
27
Káldy könyve: "Ex libris Francisci Kaldy et amicor(um) eius nonnunquam A.D. 1598"
BEKK, Ant.Tyrn. 1632/22. - NAGY Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkai (továbbiakban: NAGY) VI. Pest, 1860. 25. p. - ADATTÁR 34. 43. és 253.
számú iratát.
28
Oláh könyve: BEKK, Inc. 648. - SZELESTEI N. László: Oláh Miklós könyvtáráról. = Program
és mítosz között. 500 éve született Oláh Miklós. Szerk. Mózes Huba. Bp., 1993. 51-69. p. Végrendeletét 1. A magyar könyvkultúra múltjából, lványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. =
ADATTÁR 11. S.a.r. Hemer János, Monok István. Szeged, 1983. 56-57. p. "... reliqui
distribuantur pauperibus scholasticis Tirnaviensibus, qui sunt Studiosi" - Az ősnyomtatvány
Hartmann SCHEDEL krónikáját tartalmazza (Augsburg, Schönsperger, 1497). Oláh possessora:
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házában őrzött könyveiről is, amelyeket az ottani szegény diákokra hagyott.
A jezsuiták magyarországi letelepítésének másik két szereplője FORGÁCH
Ferenc (1566-1615)29 esztergomi érsek és TELEGDI Miklós (1535-1586)
pécsi püspök possessorai is olvashatók néhány kötet címlapján.30 Ismert
NÓVÁK Miklós (meghalt 1636-ban)31 esztergomi kanonok, SZUHAI István
(1551-1607)32 nyitrai püspök és BABÓTHY Ferenc (meghalt 1632-ben) esztergomi kanonok kötődése Nagyszombathoz, így nem véletlen, hogy egy-egy
kötet bekerült a gyűjteménybe.33 Francesco BARBERINI (1597-1679) bíboros,
a római Barberini-gyűjtemény alapítójának a könyvadománya ritka kivételként áll a sorban.34 Érdemes még megemlíteni THURZÓ György (1567—
1616)35 nádor illetve KOVACSÓCZY Farkas (1540-1594) erdélyi kancellár
tulajdonában volt könyveket, amelyek mutatják a beszerzések sokszínűsér. 36

get.

3. A használatra vonatkozó adatok. Jelzem a használat mélységét
és a formáját. Fontos kideríteni, hogy tulajdonosa végig olvasta a könyvet

"Nicolaus Olahus Archieptus (!) Strigoniensis 1557" mellett szerepel még SZENTIVÁNYI Ferenc 1620-ból származó tulajdonosi bejegyzése. Talán nem merész állítás - ismerve azt a
tényt, hogy Szentiványi többi 1620-as bejegyzésű kötete a jezsuitákhoz került még 1632 előtt,
illetve előfordult olyan kötet is az állományból, amelyet nem katalogizáltak ekkor, s mégis
antiquissima - hogy a kötet már 1635 előtt is a rend birtokában volt. Sajnos ezt possessorbejegyzéssel nem tudjuk alátámasztani. Szentiványi könyve pl. BEKK, Ant. Tur. HI/2. A turóci
kollégium 1594-1599. között szerezte be a könyvet, s utána került hozzá - más kötetekkel 1620-ban.
Forgács könyve, előtábláján supralibrosszal: "F(ranciscus) F(orgach) E(piscopus)
N(itriensis) 1598". BEKK, Ant.Tyrn. 1632/16.
30
Telegdi könyve: BEKK, Ant.Tyrn. 1633/3. raktári jelzete BEKK, Inc. 427. Érdekes, hogy a
nagyszombati jezsuiták csak 1633-ban katalogizálták, elképzelhető, hogy addig valakinek a
tulajdonában volt.
31
Nóvák könyve: "Nicolai Novak Cano. Sírig. Arch. Zoliensis [más kézzel] donavit Collegio
1622" BEKK, Ant.Tyrn. 1622/2. - RÓNAY Un- SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái.
(továbbiakban SZINNYEI) IX. Bp., 1903. 1117. col.
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Szuhai könyve: BEKK, Ant.Tyrn. 1632/50. - SZINNYEI XIII. Bp., 1909. 1153. col. ADATTÁR 34. 7. számú irata.
33
Babóthy könyve: BEKK, Ant.Tyrn. 1632/67. raktári jelzete: BEKK, Vet. 16/70. "Francisci
Babothy Tyrnauiensis Canonici Posoniensis 1617." - SZINNYEI I. Bp., 1891. 312. col.
34

DÜMMERTH 1964- BEKK, Ant.Tyrn. 1632/45.
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Thurzó könyve, az eredeti hártyakötés supralibrosszán felirat: "C(omes) G(eorgius) T(hurzó)
R(egni) H(ungariae) P(alatinus)" BEKK, Ant.Tyrn. 1632/32. - PAJKOSSY Györgyné:
Ellebodius és baráti körének könyvei az Egyetemi Könyvtárban "Nicasii Ellebodii Casletani et
amicorum". = MKSz 99. (1983) 225. p. - LUDÁNYI Mária: Könyvtárrendezés Thurzó György
nádor udvarában 1611-ben. - ADATTÁR 10. Coliectanae Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay
Tibor tiszteletére. Szerk. Galavics Géza, Hemer János, Keserű Bálint. Szeged, 1990. 271-277.
p. - A könyvjegyzékének kiadását 1. ADATTÁR 11. 505-535. p.
36
Kovacsóczy könyve: BEKK, Ant.Tur. II/3. Báthory István udvari papjának, Stanislaw
Sokolowskinak a teológiai munkája (Krakkó, 1583), melyet a lengyel király küldött kedves
emberének: "Magnifico Wolfango Kowaciockij Stephanus Rex Poloniae mittit: postulans ut ad
eius lectionem sedatis accedar affectibus, animoque praeparato etc." - A turóci jezsuita rendház 1704-es katalógusa említi a kötetet: 1. ADATTÁR 17/1. 253. p. - DÜMMERTH 1963
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vagy csak belenézett. Gyakori a tartalmi kiemelés és megjegyzés a margón.
Néhányszor, főleg neves tulajdonos esetében, találtunk család- vagy magyar
történethez kapcsolódó feljegyzéseket.37 Az eddigi vizsgálatok nem hoztak új
eredményeket az olvasmánytörténetben, természetesen inkább negyed- és
nyolcadrét köteteket forgattak mint súlyos fóliánsokat, latin klasszikusokból
sajátították el a grammatikai ismereteket és jó néhány, főleg a kézikönyvek
kategóriájába tartozó művek olvasásánál érvényesültek gyakorlati szempontok. Érdekes megfigyelni a jezsuiták cenzúrázási szokását néhány köteten,
protestáns szerző vagy szellemi közreműködő (pl. Philipp Melanchthon)
nevének áthúzását vagy kivakarását a címlapon. JANUS Pannonius híres műve (Zsámboki kiadása: Bécs, 1569)38 pajzán epigrammáit betintázták illetve
Giovanni VALERIANO: "Hieroglyphica" (Lyon, 1594)39 című művében található akt-metszeteket retusálták.
4. Az összeírás és a katalogizálás ideje és módja. Itt a possessorbejegyzések adatait értelmezem illetve bemutatom, hogy milyen szakrendbe
tették 1632-ben és 1690-ben.
5. Jegyzetek és a bibliográfia. A könyvről szóló szakirodalom hivatkozásai szerepelnek együtt az esetleges tulajdonosok életrajzi adataival és
a könyv hányódásának történetével, ha rekonstruálható. Példaként álljon itt
40
KEMPIS Tamás Krisztus követése című munkája (Lyon, 1587) , mely
Znióváralján maradt a 17. században, nem került a vágsellyei és a nagyszombati rendház könyvtárába. Majd a budai kapucinusok bibliotékájában bukkant fel, s innen került az 1950-es években az Egyetemi Könyvtárba.
Ugyanakkor érdekes a hazai nyomtatású Confessionale története is.
Dümmerth tanulmányában téves nyomdahellyel szerepelt. Hibás volt Vértesy
megállapítása is, csak egy példány került a könyvtárba a 18. századi
abolicíókor (lepoglavai pálos kolostor kötete), a másik szintén nagyszombati
volt, 1632-ben írták össze. Az eredetileg ősny. 44. jelzet alatt található kötetet 1927-ben elcserélték a berlini Staatsbibliothek öt ősnyomtatványára és

37

A használatra vonatkozó adatok értelmezésében segítségemre volt: A Bibliotheca Zriniana
története és állománya. írták és összeállították Hausner Gábor, Klaniczay Tibor, Kovács Sándor Iván, Monok István, Orlovszky Géza. Szerk. Klaniczay Tibor. Bp., 1991. (továbbiakban:
ZRÍNYI 1991) 41-49. p. és 465-503. p. - MONOK István: Olvasmánytörténeti forrásaink,
értelmiségtörténet. - Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. Szeged, 1988. 169181. p. munkája. - Az olvasmánytörténeti megközelítésre 1. még FARKAS Gábor: A 16-17.
századi polgári könyvtárak típusai. = MKSz 108. (1992) 100-121. p. - MONOK István:
Könyvtárak és könyvolvasás. = Iskolakultúra, 7. (1997) 5. sz. 17-22. p. - VARGA András:
Orvosaink olvasmányműveltsége a 17. században. = Iskolakultúra, 7. (1997) 5. sz. 35-39. p. DOMOKOS György - HAUSNER Gábor - VESZPRÉMY László: Hadtudományi nyomtatványok
régi könyvjegyzékeinkben. = MKSz 113. (1997) 33-57. p.
38
BEKK, Ant.Tyrn. 1622/1.
39
BEKK, Ant.Sell. I/ll. Ezt a szokást még a 17. században is őrizték, Luther fordításai pl. a
Biblia haeretica csoportba kerültek. MARÓT Miklós szíves közlése.
40
BEKK,Ant. Tur. 1/21.
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egy RMK-ra. Meglepő, hogy a J 2. katalógusban csak két 16. századi
Confessionale található, ősnyomtatvány egy sem.
II.
A második munkafázis a két katalógus szövegkiadása betűhív olvasatban. A tulajdonosi bejegyzésekből feltételezhető, hogy a znióváraljai és a
vágsellyei korszakban is volt katalógusa a könyvtárnak, ám ezek elpusztulhattak az 1605-ös menekülés következtében. így az egyetem alapítását megelőző időben az oktatáshoz oly nélkülözhetetlen könyvtár előfeltételévé vált
egy használható katalógus készítése. A ránk maradt katalógus datálatlan és
csonka. Ám a könyvtár rekonstruálása itt siet a segítségünkre, az
antiquissima-kötetek megőrizték az összeírás időpontját: 1632, illetve találunk közöttük olyan köteteket, melyek leírása a ma már hiányzó oldalakon
lehetett. Dümmerth Némethi Jakab személyében ismerte fel a kézirat készítőjét, aki hozzávetőlegesen 1500 kötet katalogizálását végezte el. A szerzőket
keresztnevük alfabetikus sorrendjében [!] tünteti fel, jelzi a kolligátumokat
is, így lehetővé válhat a ma már csonka vagy szétszedett kötetek rekonstruálása. Ezzel a módszerrel sikerült Jan DANTYSZEK, BÁTHORY András és
Háportoni FORRÓ Pál tulajdonában lévő, majd később a nagyszombati jezsuitákhoz került kötet valamikor meglévő egységét - legalábbis hipotetikusan helyreállítani.42 Sajnos az Egyetemi Könyvtárban még a 19. század folyamán
rosszul felfogott állománygyarapítási és gyüjteménynövelési céllal gyakran
szedtek szét kolligátumokat, sőt kódexeket is, mert ősnyomtatványt, RMK-t
vagy nyelvemléket tartalmazott illetve mint azt a Cicero-kötet is bizonyítja,
igyekeztek csak a szöveget figyelembe véve "teljes" müvet összerakni.
1690-ben katalogizálta Szentiványi Márton az akkor már 5500 kötetesre duzzadt állományt, s itt a vezetéknevek szerepelnek alfabetikus sorrendben, minden betűnél 23 tudományszakkal. A rendkívül precíz leírások
mellett a könyvtáros feltüntette a beszerzés és/vagy összeírás időpontját is.
Ez az adatsor egyedülálló lehetőséget biztosít számunkra, a nyomtatás éve és
a beszerzés dátuma közötti ún. késési index ilyen hatalmas fqrrásmennyiség
esetében már alkalmassá válhat arra, hogy a jezsuita rend állománygyarapítási trendjének változásait szemléltethessük. A szövegkiadás során számos
példával találkozhattam, mikor ez a késési index nulla, tehát még a nyomtatás évében sikerült a kötetet megszerezni.
A későbbiekben tanulságos lesz az egyes tudományszakok beszerzési
indexét a feltárt bibliográfiai tételek tárgyszavaival összevetni. Szentiványi
pontos katalogizálása alkalmas a még könyvraktárak mélyén fekvő kötetek
41

BEKK, Ant.Tyrn. 1633/1. raktári jelzete: BEKK, Inc. 46. - DÜMMERTH 1963 - VÉRTESY 1964

- BORSA Gedeon: A hazai ősnyomtatványok példányai. = MKSz 104. (1988) 128-132. p.
42
BEKK, Ant.Tyrn. 1632/70. raktári jelzete: BEKK, Vet. 22/24. - FARKAS Gábor: Egy lengyel
humanista (Jan Dantyszek) könyve. = MKSz 112. (1995) 76-87. p.
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nyomra vezetésére, illetve a már nem létező könyvek identifikálására. Erre a
munkafolyamatra azért is szükség van, mert valószínűleg kevés könyvvel
bővíthetjük tovább az antiquissima-gyűjteményt. Számolnunk kell azzal a
ténnyel, hogy az évszázadok során a könyvtár régi anyaga több ok miatt erősen lecsökkent. 1605-ben Bocskai közeledtével a menekített könyvanyag egy
része a Dunába veszett. A legenda szerint, amit egyébként a szakirodalom
cáfol, 1774-ben a tutajjal költöztetett állomány egy része szintén a folyóba
került. Ugyanakkor biztosan tudjuk, hogy a költözést megelőzően nagyarányú selejtezést végeztek, a könyvek egy része Nagyszombatban maradt, illetve a környékbeli lelkészkedő papság között osztották széjjel. Ismert az a
feltételezés is, hogy a legnagyobb bibliofil értékeket Bécsbe vitték, ám erre
tárgyi bizonyíték nincs. 1787-1797 között hét árverést rendeztek, melyek
során körülbelül 25 ezer kötet találhatott gazdára.43 E kötetek jó részét külföldi antikváriusok vásárolták meg; ez lehet a magyarázata, hogy a elkövetkező évszázadok során kevés nagyszombati tulajdonú könyv került vissza az
Egyetemi Könyvtár állományába szekularizáció, aukció vagy ajándékozás
formájában.44
A katalógusok szövegkiadása lehetővé teszi, hogy a 16-17. századi
nyomdatermelésünkről való ismeret néhány fontos adattal bővüljön. Állításomat ismét egy jellemző példával támasztom alá. Az 1632-es katalógus
egyértelműen szerzőként tünteti fel PÁLFFY Katát (1542-1616)45, Illésházy
István nádor özvegyét, kinek két művét megnevezi: Pönitenciának tüköré
(Bártfa, 1626)46 és Beszédek magyarul (Bártfa, 1626). Az első nyomtatvány a
bibliográfiákból ismert, fordítóját, aki német eredetiből dolgozott eddig nem
azonosítottuk. A másik könyv ismeretlen ez idáig, feltehetően szintén a
Klösz nyomda terméke volt. Mivel egyetlen, csonka példányban csak az
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VÉRTESY 1964 - DÜMMERTH 1963 - PÁL VÖLGYI 1968 - TÓTH András: Az Egyetemi

Könyvtár története a szerzetesrendek feloszlatása korában (1773-1791). = Az Egyetemi
Könyvtár Évkönyvei III. Bp., 1966. 101-145. p. - BEKK, Rar. Hung. 583-588a Catalogi
licitationum in Bibliotheca Regiae Universitatis 1787-1797. - SZALATNAI Rezső: Kempelen
Farkas és az Egyetem átköltöztetése Nagyszombatról Budára. = A Budapesti Egyetemi
Könyvtár Kiadványai. 6. sz. Bp., 1959.
44
A vágsellyei menekülésről és a könyvek pusztulásáról: ADATTÁR 34. 460-461. p. - Az
ajándékozásra pl. BEKK, Ant.Tyrn. 1618/6. eredetileg a firenzei jezsuita kollégiumé volt, majd
a nagyszombati jezsuitákhoz került 1618-ban. Néhány éve kaptuk ajándékba a nagyszombati
könyvtárból.
45
RMNY 1348., raktári jelzete: BEKK, RMK 1.91.
46
BEKK, MS J 1. С betű: "212. Catharinae Palfi Speculum Poenitentiae in 8. emporetica
charta flava Bartfae 1626. (...) 217. Catharinae Palfi Orationes Vngaricae in 8. in pergameno
Bartfae 1626." - NAGY V. Pest 1859. 225-226. p. - Pálffy Kata leveleskönyve. S.a.r. Ötvös
Péter. = ADATTÁR 31. Szeged, 1991. - Elképzelhető, hogy az Illésházy-könyvtárban is megvolt
egy-egy példánya 1. ADATTÁR 11. Szeged, 1983. 149-151. p. "In cista numero undecimo.
Libros hungaricos diversos." - Az Illésházy-könyvtárról: BERLÁSZ Jenő: Az lllésházykönyvtár. Fejezet az Országos Széchényi Könyvtár állománytörténetéből. = OSZK Évkönyv,
1967. 57-97. p. - ÖTVÖS Péter: Egy főúri könyvtár a XVII. század elején (Illésházy István). =
Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. Szeged, 1988. 149-157. p.
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Egyetemi Könyvtárban található meg, feltételezhetjük, hogy a kötet
antiquissima. A katolikus elmélkedés ajánlása Thurzó (III.) Kristóf özvegyének ERDŐDY Zsuzsannának szól. A Pálffyak a Bakócz családdal rokonságba
kerülvén felvették az erdődi előnevet, tehát Pálffy Kata és Erdődy Zsuzsanna
között rokonsági kapcsolat is létezett.
Az 1690-es katalógus is gazdag eddig nem regisztrált hungarikákban,
elég csak megemlítenem, hogy adatai szerint 1483-ban Velencében is adtak
ki magyar krónikát. Szentiványi jelzi, más ősnyomtatványokhoz képest szokatlanul, hogy a könyv "Typo Veteri". Nem tudjuk, hogy ez a Hess féle budai
krónikát vagy a Thuróczi által írott magyar történetet jelöli, esetleg egy harmadik műről van szó.47
Szükségessé vált, hogy az eddig nem regisztrált hungarikákról a lehetőséghez mérten mindent kiderítsünk, hiszen a középkori és koraújkori
könyvpusztulásunk miatt - a levéltári források mellett - más eszköz nem
lévén a korszak könyvkultúrájának rekonstruálására. Ezt a célt szolgálná a J
1. illetve a J 2. katalógusban lévő, eddig nem azonosított kötetek bibliográfiai
feltárása, számolva azzal a szomorú helyzettel, hogy az esetek többségében
csak sejtéseink lehetnek az adott könyv tartalmáról (szerzőjéről, kiadásáról) a
kéziratokban található néhány szavas címleírás alapján.
III.
A harmadik munkafázis az adatbázisnak a létrehozása lesz.48
A számítógépes adatbázisok felhasználása a különböző állományegységek rögzítésére csak az elmúlt évtizedben kezdődött el. Egy később
elkészülő egységes adatbázis felépítése a különböző szoftverek és nemzeti
szabványok miatt egyre későbbre tolódik. Egy régikönyves adatbázis egy
hagyományos katalógushoz képest lényegesen több információt képes hordozni. Az adatbázis feltöltése - mint a legkomolyabb műveletek egyike - két
módon történhet: vagy már meglévő katalógust viszik át számítógépre
(scanner-rel), vagy a retrospektív katalogizálás során, minden egyes kötetet

VÉRTESY Miklós: Magyar nyelvű könyvek az Egyetemi Könyvtár régi állományában. =
MKSz 82. (1966) 66-70. p. - Uö.: Egy 1483-ban kiadott magyar krónika. = MKSz 80. (1964)
74. p.
48
MONOK István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon 1526-1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Kandidátusi disszertáció. Szeged, 1992. rövidített változatban: Olvasmánytörténeti dolgozatok. V. Szeged, 1993. - Uö.: A könyv- és könyvtártörténeti
kutatások helyzete és finanszírozása. A szegedi könyvtörténeti kutatások 1980-1995.
(Esettanulmány) = Könyvtári Figyelő (továbbiakban: KnyF), 42. (1996) 23-29. p. - A már
működő szegedi adatbázisról 1. KEVEHÁZI Katalin - VARGA András: Régi könyvek számítógépesfeldolgozása a JATE Központi Könyvtárában. = KONFERENCIA 1995. - Hálózatról elérhető: http://www.bibl.u-szeged.hurclio/keve. - Itt emelném ki a szegedi József Attila
Tudományegyetem Központi Könyvtár régikönyves adatbázisát, amely munkám alapját képezi,
s szeretném megköszönni a könyvtár munkatársainak: BAKONYI Gézának, KEVEHÁZI Katalinnak, KOKAS Károlynak, MONOK Istvánnak és VARGA Andrásnak a segítségét.
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kézbe véve, új feltárási szempontokat kialakítva. Az első mellett a gyorsaság,
a második mellett a pontosság szól.49
1. Első lépésként a könyv bibliográfiai tulajdonságait tárjuk fel. A
keresési lehetőség a következőképpen oszlik meg, kiemelve egy lehetséges
mezőt: A szerző (Cicero, M.T.) esetében kereshetünk a mű címére {Epistolae
ad familiäres), formátumára (fólió), a kiadási helyére (Velence), a kiadás
idejére (1487), a kiadójára (Andreas de Paltaszichis), megadhatunk tárgyszavakat (latin irodalom), és a mű nyelvét (latin). Az adatbázis értékét nagyban növelni fogja, hogy az összetett keresések révén néhány
művelődéstörténeti mozzanat is adatolható lesz. Reményünk szerint bemutatható lesz például időrendi sorrendben Cicero minden művének akár velencei
akár párizsi, vagy más kiadása. Megfigyelhetjük, hogy a formátum változásai
miképpen illeszkednek az európai nyomtatás irányvonalába, nevezetesen
hogyan csökken a könyvek mérete, milyen módon válnak a latin és görög
klasszikusok fóliáns kiadásai "zsebben viselős könyvecskévé". A szerző,
tárgyszavak és a mű nyelvének a kombinációjával megismerhetjük egyes
nyomdák kiadási politikáját, adott szerzők milyen müveit részesítették
előnybe a sajtó alá rendezéskor. Természetesen úgy gondoljuk, hogy a szakirodalom által megírt tényekhez csak apró adalékokat nyújthatunk, pl. a
nagyszombati egyetemi könyvtár beszerzési stratégiáját. (I. számú táblázat)
2. A második lépés a két kéziratos katalógus címleírásának egymáshoz illesztése, amely további kérdéseket vet fel. Tanulságos a két katalogizálás közti különbség (ha van ilyen) összevetése. Több esetben nem tudtuk
beazonosítani a kérdéses szerzők egyes kiadásait. Furcsa, hogy a ma is megtalálható spanyol nyelvű OVIDIUS-kiadás (Antwerpen, 1551) nem szerepel az
1632-es katalógusban pedig antiquissima, 1615-ben szerezte be a nagyszombati kollégium. Ugyancsak meglepő a magyarországi kiadású Confessionale
esete is, hiszen 1633-ban katalogizálták, viszont az 1690-es katalógusban egy
példányára sem bukkantunk rá, jóllehet két kötetnek is kellene szerepelnie.
Lehet, hogy Szentiványi, eltévesztve az impresszum évét, 16. századi nyomtatványként írta le.50 Mindenesetre ez a műveletsor jól demonstrálja, hogy a
ma is létező könyvek feltárásával együtt a katalógusok adatai adnak árnyaltabb képet a korabeli állományról. Szándékunkban áll feltüntetni minden
egyes kötetnek a jezsuita szakrendjét, ezzel is hangsúlyozva a rend tudományfelosztásának fontosságát. (II. számú táblázat)
3. A harmadik lépés a könyvek egyedi tulajdonságainak az elemzése
lesz. Megkíséreljük csak az adott könyvre vonatkozó adatok összetett vallatá-
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W. SALGÓ Ágnes im. = Konferencia 1995.
BEKK, MS J 2. "Antonini Arciep(isco)pi Confessionale Fidei Folio Nirembergae 1507.
Tabulae ligneis 1631. (...) Antonini Archiep(isco)pi Summula Confessionis Folio minor
Coloniae 1578. corio rubro cum tabulis 1632."
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sát. A könyvkötés művészettörténeti jelentőségén túl, művelődéstörténeti
értékkel is bír. A könyvek nagy részét már a tulajdonosa kötteti be, látja el
szupralibrosszal, exlibrisszel, s így egy-egy könyvtár rekonstruálására fontos
adalék lehet a kötések vizsgálata. ' Azt is szem előtt kell tartani, hogy az
adott könyvnek ki(k) volt(ak) a birtokosa(i), milyen mélységben és milyen
formában használta(k), mikor katalogizálták először. A már említett
Sokolowski mű tulajdonosa volt Kovacsóczy Farkas, a znióváraljai jezsuita
kollégium illetve a 17. században rezidencia. Használatára nincs adatunk.
1590 után, vagyis a turóci jezsuita kollégium megnyitása után szerezték be,
feltehetően az erdélyi kancellár kivégzése (1594) előtt. A kötetnek az ún.
késési indexe hét év, ami a megmaradt állományt, illetve a 16. század körülményeit ismerve alacsonynak mondható. (III. számú táblázat)
4. Ezután következhetne a három lépés eredményeinek az összeillesztése. Optimális esetben körülbelül 5000 könyv azonosítását tudjuk elvégezni.
Ebből az adathalmazból megközelítőleg 1000 kötet az 1632-es katalógusban
is szerepel, vagyis metszete annak a két adatbázisnak, amelyek újabb információkat szolgáltatnak az adott könyvekről. Hozzávetőlegesen 250 könyv ma
is megtalálható az antiquissima-állományban, s ezek többsége szerepel mind
a két kéziratos katalógusban.
Az adatbázis létrehozása és az adatbázis-kezelő rendszer kiválasztása
előtt tisztáznunk kellet néhány problémát:
1. Adattartalom: Milyen adatokat akarunk felvinni s ehhez milyen
mezőket kell definiálnunk (pl. szerzőségi adatok, cím, kiadás stb.)? Az adatmennyiség nagysága, hány dokumentum kerül feldolgozásra, milyen mélységben kívánjuk a dokumentumokat feltárni (pl. bibliográfiai leírás, rövid
tartalmi feltárás stb.)?
2. Adatmezők: Hány karaktert tartalmazzanak, változó vagy azonos
hosszúságúak legyenek-e az egyes adatmezők?
3. Karakterkészlet: Milyen karakterkészletet kell kezelnie rendszernek (pl. magyar karakterek, számok)?
4. Műveletek: Milyen műveleteket akarunk a segítségével elvégezni? pl.: adatok rögzítése, javítása, törlése, visszakeresés (egyszerű, összetett),
statisztikák készítése.
5. Hardver igények: Milyen számítógépen fut (PC, nagygépek),
illetve elérhető-e majdan hálózaton keresztül?
Olyan adatbázis-kezelőre volt tehát szükségünk, amely személyi
számítógépre telepíthető, több ezer rekord tárolására alkalmas (kb. 5000 do-
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Itt mondok köszönetet ROZSONDAI Marianne-nak a munkám iránti figyelméért, önzetlen
segítségéért, hogy tanácsait a tanulmányomban hasznosítani tudtam.
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kumentumról tárnánk fel adatokat),egyszerűn kezelhető, lehetőleg magyar
felülettel rendelkezzen, a törzsfájl folyamatosan frissíthető legyen, az általa
létrehozott adatok konvertálhatóak legyenek más adatbázisokba, s a létrejövő
adatbázis mind lokálisan, mind hálózaton keresztül elérhető legyen.
Az igények felmérése után a Micro-ISIS szöveges adatbázis-kezelő
rendszert választottuk, igaz ugyan, az Egyetemi Könyvtár rendelkezik saját
integrált könyvtári rendszerrel, de mivel ez még nem üzemképes, így a munkát az ISIS-sel kezdenénk el52. Terveink szerint az így létrejövő adatbázis
később a Dynix-Horizon5 részévé válna.
A program változó hosszúságú mezőket képes kezelni. Régi könyvek
esetén ez igen fontos lehet, hiszen a négy karakterből álló kiadás éve mező
nem lehet azonos hosszúságú például a jóval több karakterből álló mű címe
mező hosszúságával. Logikusan felépített menürendszerrel dolgozik, a főmenüből indíthatók a különböző szolgáltatások. Igen nagy előnye, az előre
megtervezett adatmodell (rekordszerkezet, űrlap, megjelenítő és nyomtatási
formátum, indexfájl) a program futása közben is módosítható. A szoftver új
verziójával lehetővé vált az invertált fájlba való közvetlen betekintés, a szabad szövegkeresés és az alapvető matematikai müve letek elvégzése. Többszempontú visszakeresést biztosít pl. a cím- és szerzőségi, a kiadási,
terjedelmi adatok, a tárgyszó, a nyelv és ezek bármilyen kombinációja szerint. Néhány adat:
1. Maximális rekordhossz: 8000 karakter
2. A mezők maximális száma egy rekordban: 200
3. A kereshető elemek sorainak maximális száma: 200
4. Több mint 16 millió rekordot tartalmazhat.54

A keresőnyelv 1994-ig az IIF (Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program) körében legelterjettebb, s az UNESCO által támogatott ISIS (Integrated Set of Information System) volt,
amely többféle számítógépen, többféle operációs rendszer alatt használható. Nagy IBM gépekre kifejlesztett változata a CDS/ISIS, személyi számítógépen DOS alatt futó változata pedig a
MicroISIS. - ERDŐS Iván - BISZAK Sándor: A FREETEXT szöveges információkereső rendszer. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (továbbiakban: TMT), 35. (1988) 91-97. p. JACSÓ Péter: A Micro-ISIS lehetőségei újabb változatainak tükrében. = TMT 35. (1988) 104105. p. - GERÖ J. Péter: TEXT AR. Egy hazai fejlesztésű szöveges adat-báziskezelő rendszer. =
KnyF 36. (1990) 194-222. p.
53
A kiépülő integrált könyvtári rendszerről ismertető: MOHOR Jenő - SZELLE Béla: ELMESO:
összefogás három egyetem könyvtári információs rendszerének megújításáért. = TMT 41.
(1994)289-293. p.
54
BAKONYI Géza- KOKAS Károly: MicroISIS vagy TEXTAR. = KnyF 37. (1991) 219-255. p.
- Hunyadiné NASZÁDOS Edit - TOLNAI György: Könyvtári rendszerek PC környezetben. =
KnyF 38. (1992) 619-635. p. - KOKAS Károly: Új, integrált könyvtári rendszerek a hazai
piacon. = TMT 39. (1992) 311-332. p.
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A rekord szerkezetének létrehozása:
A szakirodalomban kiemelten tárgyalt problémák adatbázisunk létrehozása során bennünket sem kerültek el. A régi nyomtatványok mint speciális dokumentumok speciális rekordszerkezetet igényeltek. Az eddig elvégzett
kutatómunka, a gyűjtemény sajátosságai, az egyéb régi könyves adatbázisok
rekordszerkezetének megismerése, valamint az akadémiai Könyvtörténeti
Bizottság által kidolgozott adatelemek55 alapján a következő a adatmezőket
definiáltuk:
1. Raktári jelzet. A lehetőség szerint a könyv minden régi raktári
jelzete szerepelne a jezsuita korszaktól napjainkig. A régi katalógusok és a
gerincre ragasztott betű és szám jelzések valószínűsítik a könyvek elhelyezésének módját, abc sorrendben, s téma szerint foglaltak helyet a raktárpolcokon. Mivel a gyűjtemény jelentős része a Ritkaságtár része, így nemcsak
antiquissima kötetekről van szó, hanem ősnyomtatványról, RMK-ról, aprónyomtatványról, antiquáról. Ez esetben a raktári jelzet nem egyezik meg a
rekonstrukciós jelzettel.56
2. A szerző neve. A könyvben szereplő névforma, valamint a nemzeti névalak és az egységesített forma is. A görög szerzőknél gondot okozott,
hogy az Egyetemi Könyvtár hagyományához - latinos forma - képest az új
átírás lépett érvénybe, s a modern könyveket is tartalmazó katalogizálási
modul nem tudja elkülöníteni a listás megjelenítésben a régi könyvek szerzőjétől, így Homérosz neve 'Omeros formában szerepel Homerus helyett. Sok
auktornál hosszabb utánjárással deríthető csak ki az eredeti névforma illetve
a különböző névvariánsok. Lucio Andre DE RESENDE (1500-1573) portugál
költő, történész az Egyetemi Könyvtárban a szülőföldje után, mint Eborensis
szerepel. A Jöcher az Andreasról utal az Eborensisre, illetve az Eborensis az
Andreasra. A kör ezzel bezárulhatna, ha a de Resende címszónál nem bukkannánk a keresett személyre, viszont itt semmi nem utal a fenti névváltozatokra, viszont megemlíti Evorát és a keresztnevét, valamint egy feltételezett
születési dátumot (1498). A műveinek a címe eloszlatja a bizonytalanságot.
Az OSzK antiqua-katalógusa is két személyről tesz említést: Andreas
[Rodrigues] Eborensis szentencia-gyűjteménye mellett a Resende formánál
hozza a szerző híres régészeti munkáját.57

Az Akadémia Könyvtörténeti Bizottsága 1986-ban ajánlást dolgozott ki a Magyarországon
őrzött régi nyomtatványok bibliográfiai felvételére. A készülő adatbázisra 1. KÁLDOS János ROZSONDAI Marianne: Kísérlet az MTA К régi könyveinek számítógépes feldolgozására, különös tekintettel az ősnyomtatványokra. = KONFERENCIA 1995.
56
Pl. BEKK, Ant. Tur. 1/2., raktári jelzete: BEKK, Vet. 49/43., régi jelzete: Hb 2r 146.
57
Allgemeines Gelehrten-Lexicon. 1-4. Hrsg.: Chr. G. Jöcher. Leipzig, 1750-1751. - Az
Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa. Nem magyar nyelvű,
külföldi kiadványok. Összeállította: Soltész Erzsébet, Velenczei Katalin, W. Salgó Ágnes. Bp.,
1990. A 352-353. illetve R 197.
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3. A mű címe. A címoldalról betűhíven írunk le, ha nagyon hosszú
lerövidítjük (250 karakterig, ez magyar címnél egy kicsit rövidebb), és a
megjegyzéseknél tárjuk fel. A vagylagos címeket, a párhuzamos címeket és
az egyéb címadatokat a főcím részeként írjuk le. Itt tüntetjük fel a kiadásjelzest is.
4. A megjelenés helye. A könyvben szereplő formában (az adatforrásban megadott helyesírással és nyelvtani esetben), valamint szögletes zárójelben az egységesített formát is feltárjuk.59
5. A nyomdász és/vagy a kiadó neve. Szellemi közreműködők feltárása kiemelt fontosságú, s a visszakereshetőségüket biztosítani kell. Példaként említhetjük a Manutius család tagjait, akik hét esetben szerepelnek a
szerzői listán. Aldus Manutius jun. mint kiadó, mint kiadó és kommentátor,
nyomdász, s mint egy mü szerzője szerepel az adatbázisunkban. Aldus
Manutius sen. két tétellel szerepel mint nyomdász (Andrea Torresano-val),
Paulus Manutius egyszer mint a könyv szerzője, másodszor mint aki a szöveget gondozta, sajtó alá rendezte.60
6. A megjelenés ideje. Arab számmal, az anno és egyéb kifejezések
elhagyásával írjuk át.
7. Formátum. Folio, quarto, octavo stb. formában írjuk le.
8. A kiadás azonosító adatai. Minden kiadvány beazonosításához
igénybe vesszük az elérhető hazai és külföldi katalógusokat, néhány esettől
eltekintve mindig találtunk hivatkozható bibliográfiai számot.61
9. A kötetben található bejegyzések. Szignált, kéziratos bejegyzések, pecsétek, ex librisek, lényegesebb margináliák betűhű leírása datálással.62
10. A tulajdonosi bejegyzések. A személyek feltárása életrajzi adatokkal (Kovacsóczy Farkas 1540-1594, erdélyi kancellár), mikor szerezte be
a könyvet, esetleg honnan, mennyiért, milyen alkalomból. Az intézmény
mikor szerezte be, hogyan változott a tulajdonos minősége (turóci reziden-
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A 240-es MARC mezőben lehetőség adódik az egységesített cím megjelenítésére.
így a megfelelő mezőben egyaránt kereshetünk a Basileae illetve a Basel formára is.
Pl. BEKK, Ant. Tur. 1/10. vagy BEKK, Ant. Tur.

1/6.

Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienen Drucke des XVI. Jahrhunderts.
Hrsg.: von der Bayerischen Staatsbibliothek in München in Verbindung mit der Herzog
August Bibliothek in Wolfenbüttel. (Red.:) Irmgard Bezzel. Bd. 1-. Stuttgart, 1983-. Catalogue general des livres imprimés de la Bibliotheque Nationale. Auteurs. 1-231. Paris,
1897-1981. - Short-title catalogue of books printed in the German-speaking countries and
German books printed in other countries from 1455 to 1600 now in the British Museum.
London, 1962. - Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. I VII. Baden-Baden, 1962-1982.
62
A feltárás módszeréről 1. ZRÍNYI 1991
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cia-> turóci kollégium-» vágsellyei kollégium—» nagyszombati kollégium-»
pozsonyi kollégium-» nagyszombati egyetem-» Egyetemi Könyvtár).63
11. Összeírás. Ha kideríthető a család-, rend és intézménytörténetből, vagy a nyomtatványban található adatokból. Utalnék itt az első
turóci periódus problematikájára, hiszen az összeírás éve mellett a rendház
neve is hiányzik, csak feltételezhetjük, hogy a turóci rendház még a kollégium megnyitása előtt szerezte be a köteteket 1586-1589. között.64
12. Késési index. A könyv kiadása és beszerzése között eltelt idő.
13. A mű tárgyszavai. Megpróbálunk olyan tárgyszavakat használni,
ahogyan az olvasó a katalógusban keresni fogja. Az RMNy rendszerére épített tárgyszó-katalógusunk valószínűleg a feltöltés során módosulni fog.
14. A jezsuiták által adott tárgyszavak.65
15. A mű nyelve.66
16. Terjedelmi adatok. Itt a dokumentumnak megfelelő oldal- vagy
lapszámozást adunk, az arab és római számokat a kiadvány szerint közöljük,
a számozatlan oldalakat szögletes zárójelben arab számmal tüntetjük fel.
17. Megjegyzések.
Milyen összetett keresésekre adnának lehetőséget ezek a mezők? A
leltári szám, a kiadás-azonosítás adatait, valamint az oldalszámot leszámítva
bármely többi mezőt kombinálhatjuk egymással, a Boole-operátorok segítségével. Megtudhatjuk, hogy létezik olyan kiadása ARISZTOTELÉSZ Metafizikájának, melyet Lyonban 1586-ban nyomtattak és eredeti vörös bőrkötésben
ma is megtalálható az Egyetemi Könyvtár régi gyűjteményében, szerepel a
két kéziratos katalógusunkban, illetve egy felvidéki neosztoikus értelmiségi
kör (Káldy Ferenc és barátai) olvasgatta, tartalmi kiemelésekkel látta el a 16.
század utolsó évtizedeiben.
Az egyes rekordokhoz mellékelnénk a címlap másolatát is. Az adatbázis elkészülte után, a hazai és külföldi példákhoz hasonlóan, szeretnénk azt
az Interneteten keresztül is elérhetővé tenni, Telnet hívással, valamint
WWW felületen keresztül egyaránt.
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Pl. BEKK, Atit. Tyrn. 1616/1. raktári jelzete: BEKK, Inc. 274.
Pl. BEKK, Ant. Tur.

1/15.

Pl. „Humanistáé".
66
Pl. hun - magyar. Ettől eltér a megjelenítés ha fordítás, akkor az eredeti nyelv jelzése (ger =
német), ha többnyelvű (latgrc = latin-görög)
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1996 januárjától indult meg az Egyetemi Könyvtárban a DynixHorizon rendszer tréningprogramja. Májusig a rendszer tesztelése és az adatbázis elveinek tisztázása történt meg. A tréningszakaszban számos kérdés
vetődött fel, többek között a nevek egységesítésének problémái, a régi
nyomtatványok tárgyszavazása, speciális jegyeinek (kötésére, tulajdonosaira,
használatára vonatkozó adatok) feltárása és megjelenítése. 7 Gondot okozott
az adatelemekre való visszakeresés megoldása, az alaprekord mezőihez továbbiakat kellett illeszteni. Ez év májusától elkezdődött a rendszer feltöltése,
több mint 100 régi könyv található már az adatbázisunkon. Jelenleg a megoldandó problémák közé tartozik elsősorban a régi könyves - ez esetben az
Antiquissima-gyüjtemény - illetve a később létrehozandó, az Egyetemi
Könyvtár modern állományától elkülönített állományegységek (metszet- és
térképtár, kódexek, vetustissima stb.) adatbázisát valamilyen módon teljesen
leválasztani a most kiépülő, modern könyveket tartalmazó rendszerről. Másodsorban a katalógusunk még hálózaton nem hozzáférhető, 1997 végére
számolhatunk ezzel a lehetőséggel.68
A rekord szerkezete69
Az Egyetemi Könyvtár integrált rendszere: a Dynix-Horizon, OS/2
operációs rendszer alatt működik. A modern könyvekhez képest régi nyomtatványok feldolgozása - speciális tulajdonságaik miatt - elkülönítve történik, más lelőhely azonosítóval (Location), hiszen a kötetek fizikailag is külön
tároljuk.
Példaként nézzünk egy egyszerűbb keresést70. Tárgyszóként megadhatjuk a "jezsuita" kifejezést. A gép 56 találatot hoz a keresésre, különböző
minőségű tárgyszó-láncolatot feltüntetve.71 Az 56 találat valójában 138 köte-

Hasonló problémákról számol be: ROZSONDAI Béla: Gondolatok és kérdések a régi könyvek
számítógépes feldolgozásáról. - KONFERENCIA 1995.
68
Az egész kérdéskörről írt kiváló monográfiát BAKONYI Géza - KOKAS Károly: Könyvtári
integrált rendszerek és hazai alkalmazásuk. Szeged, 1996. Hálózaton elérhető:
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/electronic/libsys/
69
USMARC Format for Bibliographic Data: including Guidelines for Content Designation/
Prepared by Network Development and MARC Standards Office. Washington, Library of
Congress, 1994. Ed. MARC Format = MAchine Readable bibliofical data Change Format
"Számítógéppel olvasható szabványos bibliográfiai adatcsere formátum" amely a későbbiekben
MAchine Readable Cataloging Format-га változott.
70
A keresési lehetőségek: I. ELSŐDLEGES 1. Szerzői betűrend 2. Szerző kulcsszó 3. Cím betűrend 4. Cím kulcsszó 5. Tárgyszó betűrend 6. Tárgyszó kulcsszó 7. Raktári jelzet 8. Vonalkód.
II. MÁSODLAGOS (szűkítés) 1. Raktári jelzet 2. Megjegyzések a kötésre és a használatra 3.
Kiadás éve 4. Kiadó (vagy a nyomdász neve) 5. Kiadás helye. A lehetséges relációk: 1. Kisebb 2. Egyenlő 3. Nagyobb 4. Tartalmazza 5. Kisebb vagy egyenlő 6. Nem egyenlő 7. Nagyobb vagy egyenlő 8. Nem tartalmazza.
71
pl. Turóc -jezsuita - kollégium - 1590 = 1 TALÁLAT - Nagyszombat -jezsuita - kollégium
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/et tartalmaz a régikönyvek közül. A következő lépésben megtudjuk, hogy a
fent megtalált könyvekben hány darabban nincs kéziratos bejegyzés. 94 esetben nem talált a gép a szűkítéskor. A 94 könyvből tudni szeretnénk, hogy
hány darab 16. századi. Ez két lépést igényel.
MARC formátum
040
041
090
100
240
245
260
300
500
510
562
590
600
650
651
700

Katalógus forrása
Nyelvi kód
Raktári jelzet
Szerző
Egységesített cím
Főcím
Kiadásjelzés
Fizikai leírása
Általános megjegyzés
Bibliográfiai azonosító
Kötés
Használat
Személy tárgyszó
Szabadszöveges tárgyszó
Földrajzi tárgyszó
Szellemi közreműködők

(Hu ELTE EK)
(latin)
(Ant Тут. 1632/70.)
(Alfraganus - arab csillagász)
(Elementa astronomica - latin)
(Rudimenta astronomica)
(Nürnberg- Petreius -1537)
(10, 26, 90 pp. - quarto)
(Restaurált.)
(VD/16 A-1202)
(Eredeti barna bőrkötés.)
(Forró Pál ismeretlen verse.)
(Jan Dantyszek - tulajdonos)
(Csillagászat — arab)
(Nagyszombat - kollégium)
(Albategnius - társszerző)

Az első szűkítésben megadjuk a kisebb vagy egyenlő relációban az
1600-as számot a kiadás dátumaként. Ez 84 könyvet érint. Ezek között természetesen - vannak ősnyomtatványok is. A második lépésként a nagyobb
vagy egyenlő relációban az 150l-es évszámot írjuk be, s így megkapjuk,
hogy a 94 kötetből 79 darab 16. századi. Ez azt is jelenti egyben, hogy 5
kötet ősnyomtatvány illetve 10 kötet 17. századi nyomtatvány a fenti 94 kötetből, amelyek használatáról nem tanúskodik kéziratos bejegyzés. Szeretnénk megtudni, hogy ebből a mennyiségből hány kötetnek a kiadója Henricus
STEPHANUS (Henri II. Estienne 1531-1598). A gép rövid keresés után kiadja,
hogy 3 köteté. Az összetett keresésre lássunk példát, szintén a tárgyszó
mezőben: "turóc OR történelem" 122 találatot hoz a gép. Röviden úgy
értelmezhetjük, hogy azokra a kötetekre vagyunk kíváncsiak, melyek a turóci
rendház korszakából (1586-1599) kerültek elő - természetesen az időt tetszőlegesen tágíthatjuk és szűkíthetjük pl. a rezidencia (1586-1589) idejére, a
rezidencia szó beírásával - illetve történelem tárgyköréből valók. A 33 találat
valójában 63 könyvet takar, melyet szűkíthetünk pl. a kiadás dátumával. Szejezsuita - rezidencia - 1586-1589 = 35 TALÁLAT — Firenze -jezsuita — kollégium - 16. sz. =
1 TALÁLAT
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Anthologia diaphorón epigrammatón palaión. Genf, 1566. BEKK, Ant. Tur. 1/4. - APPIANUS
Alexandrius: Rhómaika. Genf, 1592. (Fordító Franciscus Beraldus^s Sigismundus Gelenius.)
BEKK, Ant.Sell. II/4. - THUKYDIDES: Peri tou Peloponnésiakon polemon biblia októ. Genf,
1588. (Fordító Laurentius Válla.) BEKK, Ant.Sell. 1/2.
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retnénk tudni, hogy a 63 kötetből hány darab az ősnyomtatvány, így a szűkítéssel a kiadás dátuma mezőbe beírjuk az 1500-at, bejelöljük a kisebb vagy
egyenlő pozíciót, s hamarosan megtudjuk, hogy egy munkára illik ez a tulajdonság.73
Az Egyetemi Könyvtár legrégebbi gyűjteményének adatbázisa nem
több egy kísérletnél, miképpen lehet felhasználni a művelődéstörténeti elemzésekben a számítógépet, s e praktikus eszköz segítségével talán sikerül jobban megismerni a korszak könyvkultúráját.
The Antiquissima Collection and its Database
It is due to Dezső Dümmerth that we know today the so-called Antiquissima
Collection (as we call the material acquired before the foundation of the University); he
contradicted the special literature up to that time and brought to light the fact that the genesis
of the University's Library is traceable to thejesuite colleges' libraries which were founded in
the 16th century, it is one characteristic of the early history of the University's Library that not
only it took care of books from the half century preceding the University's 16351 year
foundation but we can also discover, among the stock of manuscripts, two 17th century
catalogues which give us more information on the stock of books of that time. These two
catalogues make us possible to reconstruct, without the pretension of completeness, the Nagyszombat University's 5000 volume-Library and indicate the place they occupy in Hungarian
history of civilisation and history of library. The reconstruction presents three separate
working processes:
1. The individual and bibliographical discovery of the volumes existing in the library's
stocks.
2. The letter-perfect publication of the two manuscript catalogues.
3. Making a summary of the sources and transforming them into a database.

THURÓCZY János krónikája (Brno, 1488) BEKK, Ant.Tur. II/l. raktári jelzete: BEKK, Inc. 338
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I. Táblázat:
sorszám
1.
2.
3.
4.

szerző

mű címe

formátum

kiadási hely

Cicero, M.T.
Jacobus de
Voragine
Thuróczy János

Epistolae ad familiäres
Legenda aurea
sanctorum
Chronica Hungarorum

folio
folio

Velence
Párizs

kiadási
idő
1487
1509

folio

Brno

1488

Sokolowsky,
Stanislav

folio

Krakkó

1583

folio

Genf

1588

octavo
quarto

Antwerpen
Pozsony

1551
1616

6.
7.

Ovidius Naso P.
Balázsfi Tamás

De verae et falsae
ecclesiae discrimine
De bello
Peloponnesiaco libri
octo
Metamorphoses
Csepregi iskola

8.

Lipsius, Justus

Opera omnia

quarto

Antwerpen

1585

9.

Aibategnius

quarto

Nürnberg

1537

10.

Antoninus
Florentinus

Rudi menta
astronomica
Confessionale

folio

Magyarország

1477

5.

Thucydides

tárgyszavak

nyelv

latin irodalom
szentek
élete
magyar
történelem
katolikus
teológia

latin
latin

görög
történelem
latin irodalom
katolikus
vitairat
humanista
irodalom
arab
csillagászat
gyóntatok
kézikönyve

görög

latin
latin

spanyol
magyar
latin
latin
latin

П. Táblázat:
sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

1632-es katalógus
149. (...) Idem cum asserculis Venetij 1487.

1690-es katalógus

Epistolae Familiäres cum Commentario folio
Venetijs 1487. sine compactus 1690.
Nem volt Nagyszombatban.
Nem volt Nagyszombatban.
59. Ungarorum Chronica Joannis de Thurocz Turoczij Joannis Hungáriáé Regni história
in folio corio nigro sine loco sine anno
folio corio subnigro 1632
Nem volt Nagyszombatban.
Nem volt Nagyszombatban.
89. Thucydidis História de hello
Peloponnesiaco cum latina interpretatione in Nem található a katalógusban.
folio corio albo 1588.
Nem található a katalógusban.
Ouidij Metamorphosis Hispanicae explicata
in octauo corio nigro 1617.
109. Eiusdem Auctoris Csepregi Iskola in
Eiusdem idem quarto Posonij 1616.
membrana alba 1632.
membrana flaua Posonij 1616.
61. Lipsij Opera omnia (...) in 4. membrana
Lipsij Iusti Opera Humanistica quarto
Antuerpiae 1585. membrana alba 1632.
alba Antuerpiae 1585. (...)
173. Albategnius Astronomus de motu
Abbategnij de motu stellarum 4to
stellarum in 4. corio rubro Norimbergae
Norimbergae 1522. corio rubro 1632.
1537. (...)
193. Antonini Florentini summa Confessionis Nem található a katalógusban.
sine loco sine tempore in folio tabulis albis

jezsuita
szakrend
humanistáé
historici
hispanici
apologetici
humanistáé

mathematici
—

III. Táblázat:
sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kötés

tulajdonos

19. századipapír. Znió váralj a
Vágsellye 1600
Nagyszombat 1632
Eredeti vörös
Wárday Tamás 1547
bőrkötés fatábIá- Znióváralja
val.
Pozsony 17. század
20. századi barna Szabó Ferenc 1590
Znióváralja
bőrkötés.
Nagyszombat 1632
Eredeti pergaKovacsóczy Farkas
menkötés.
Znióváralja 1667
Eredeti fehér
Vágsellye 1600
bőrkötés.
Nagyszombat 1632
Eredeti vörös
Nagyszombat 1615
bőrkötés.
Nagyszombat 1617
18. századi félbőr Nagyszombat 1625
kötés.
Nagyszombat 1632
Eredeti pergaKáldy Ferenc 1598
menkötés.
Nagyszombat 1632
Johannes Dantiscus
Eredeti barna
bőrkötés.
Nagyszombat 1632
20. századi barna Nagyszombat 1633
bőrkötés.

használat

összeírás

kiadási
idő
1487

Dümmerth
Vértesy
Farkas
Nagy Iván
Dümmerth

1586

késési
index
99

1586

77

1509

Szövegaláhúzások, tartalmi kiemelések.
Nincs adat.

Dümmerth
Vértesy

1590

102

1488

Dümmerth

1590

7

1583

Nincs adat.

Dümmerth

1600

12

1588

Nincs adat.

Dümmerth

1615

64

1551

Nincs adat.

Dümmerth

1625

9

1616

Nincs adat.

Dümmerth

1632

47

1585

1632

95

1537

1633

156

1477

Tartalmi kiemelések a margón.
Magyar-latin
feljegyzések.

jegyzet

Forró Pál alkalmi Farkas
verse.
Aláhúzások a
Soltészné
margón.
Borsa

II. Művelődéstörténet
Fabó Edit
Az értékmegőrző közvetítő

A

(A 8-10, századi arab könyv- és könyvtárkultúra)

tanulmány témáját elsősorban az a tény inspirálta, hogy a - címben
jelölt tárgyat időben érintő - történeti munkák egy, az európai kultúrához szorosan hozzátartozó, fontos láncszem felett siklottak el. A
letűnő antik világ már nem, a szárnyait bontogató keresztény egyház még
nem volt képes arra, hogy az addig megszerzett kulturális értékeket fenntartsa, megőrizze, gyarapítsa. Ebben a történeti korszakban egy idegen kultúra
nyújtott segítő kezet. Ez az idegen kultúra pedig az iszlám világa volt, mely
épp akkor lépett felfelé ívelő pályájára. Milyen hatások, erők és tényezők
késztették a muszlinokat erre a vállalkozásra? A tanulmány e kérdésre próbál
megfelelő magyarázatot adni.
***
Epilógus az Ezeregyéjszaka meséihez (Ezeregyéjszaka után...)
... Miután a történetírók és az írnokok befejezték a rájuk rótt nemes feladatot, lejegyezvén mindazt, ami Sahriár királlyal és Sehrezádéval történt, megmutatták
harminc kötetnyi munkájukat a királynak. Sahriár király örömmel és megelégedett
szívvel vette kezébe a gyűjteményt, majd meggyőződvén annak pontosságáról és
helyességéről, könyvtárába tette a műveket.
Sehrezád a király színe elé lépett és így szólt: "Ó, minden idők királya, akinek korokban és nemzedékekben nem volt párja, látod, rabszolgád vagyok, ezer és
egy éjszakán meséltem neked régi históriákat, letűnt nemzedékekről szóló intő példákat, az emberi cselekedetek felelősségéről. Míg én ezer és egy éjszakán át kínáltam
neked nyugalmat és békességet a nappaltól fáradt testednek, háborgó lelkednek és
szívednek, látom, nem feledkeztél meg hozzád hasonló dicsőséges elődeid fenséges
fegyveréről, az írás, az írott szó hatalmáról, mert halld hát, hogyan emlékezik meg az
egykori nagy történetíró, költő, Abu Tammám* az írás eszközéről, a tollról:
Kezedben ahatahnas íráott, melynekéle,
hakett, vesá sebezhet s béníthat végtagot
S belőle viperáknakpusztító nyála, mérge,
vagy méh-gyűjtötte édes kertbäi méz csorog.
Cscáhamxícsqj^eiiiáskor, méymégjs, haksefpsn,
esőtámadnyomában, nyugaton, keleten;
sin megszólaltatod, nyergében, hangja ékes,

* Abu Tammám (800-845), arab költő, történetíró, fő műve a Hamásza. (ford. Jékely Zoltán)
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máskor beszélhetsz hozzá, csak hallgatfektiben
Ha ötfinomfogóra ül fel, s ontani kezdi
a gondolatpataigát, oly dús, oly szapora,
hogy engednek a lándzsák hegyei, s összeomlik
sugallatára roppant hadaknak tábora.
Ha fennkölt eszme fűti, s nyilai apapírra
kiszállónak, szerényen húzódik meg maga,
hol-ott, mivel a három más ujj köze bezárja
a mutató s középső ujjnak ajándoka
Ugye-e látod hatalmat, ámbátor, karcsú, gyenge,
de annál izmosabb, ésfaelmes, mint apenge!
Edesebben szól ez a szívnek, kellemesebb a fülnek, mint bármely győztes
csatazaj, diadaléneke a vérontásnak. Bölcs vagy, ó, uram! Hatalmad, tekintélyed
eszközéül nem közönséges fegyvert választottál, ám nagyságod emeli az írott szó, a
könyv, a tudás fénye. S rendelkezésedre áll csodálatos könyvtárad. Elhatároztam hát
nagy király, hogy az ezer és egyedik után elmondok még egy példát. Most hadd fogjak bele abba, amely a mi világunk jelességéről szól." Sahri király bólintott,
Sehrezád meghajolt, helyet foglalt ugyanott, ugyanúgy, mint azelőtt és hangja felcsendült.

Történeti háttér
A 8-10. századi iszlám történelemben három nagy dinasztia játszott
vezető szerepet: az Omajjád, az Abbaszida és a Fatimida. Zászlóikra egy új,
fiatal vallás, az iszlám igéit tűzték. Kereskedelem:1 kiemelkedően fontos
szerepe volt a társadalmi, gazdasági, kulturális életben. Az arabokat a nomád,
vándorló kereskedő élet- és tevékenységforma kötötte össze a Földközitenger térségében, Elő-Azsia, Kelet-Afrika és Dél-Ázsia között. Az afrikai
és az eurázsiai földrész valamennyi pontjára eljutottak. A 8-9. századra a
"világot látott" kereskedők hozták, vitték a híreket más népekről más népeknek. Megfordultak Keleten, Kínában, Indiában (a legendás Ofizból hozták az
aranyat, a drágakövet), Levédiában, Bizáncban, Délen Szomáliában és Dél
Arábiában tömjént és mirhát exportáltak, Nyugaton az óceán szabott határt,
Északon pedig a szlávföldön, Skandináviában, Orkney-szigeteken és Izlandon bonyolítottak le jelentős áruforgalmat. Közvetítő tevékenységük igen
széles volt, s a haszon jórészt a karavánút-kereszteződésekben kialakult városokban csapódott le, a megerősödött városok kultúrcentrumokká váltak. A
társadalom szerkezete:2 a 7-8. századra kiépült, megszilárdult társadalmi
berendezkedésük, amely hasonlított a feudális európaihoz. Azonban náluk a
hűbéri adománybirtok nem vált örökletessé, az arab hűbéresek közvetlenül a
kalifa alá tartoztak, a hűbéri lépcsőzetesség nem fejlődött ki. Egységes job1

CAHEN, Claude: Az iszlám : a kezdetektől az Oszmán birodalom létrejöttéig. Bp., 1989.
186-204. p. - BURCHARD, Brentjes: Izmaelfiai: Az arabok története és kultúrája. Bp., 1986.
12-19. p. - BENKE József: Az arabok története. [Bp.,] 1987. 42-46. p.

2

CAHEN im. 164-181. p. -BURCHARD im. 17-19. p.
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bágyság nem volt, hanem a korábbi (ókori) társadalmi rend maradványai: a
szabad parasztok, a bérlők és a rabszolgák alkották a termelő réteget.
Az Omajjádok.3 A 8. században az arab birodalom az Atlantióceántól egészen Indiáig terült el. Az arab-iszlám közigazgatási rendszer
alapjait az Omajjádok fektették le. ABDAL Malik (685-705) volt az a kalifa,
aki az arab államapparátusként működő közigazgatást létrehozta, hogy mellőzhesse a megbízhatatlan keresztény és perzsa hivatalnokokat. Hivatalos
nyelvvé az arabot tette, elindítva az arabosítás átfogó politikáját. Egységesítette a pénzrendszert. Adópolitikájukban az igazhitűek adómentessége számos feszültség forrása volt az országban. 712-ben elfoglalták Toledót és
Cordobát. Az omajjád birodalom belső életében egyre sűrűsödtek a lázongások, a felkelések, a forrongások, amelyek a teljes hanyatlás, összeomlás felé
vezettek. Az utolsó nagy felkelés vezére, ABU-MUSZLIM 749-ben ABULABBASZT (749-754) (a próféta egyik leszármazottját) kiáltotta ki kalifának.
(A legyőzött dinasztia egyetlen túlélője, I. Abdul-Rahman herceg, spanyol
földre menekült.)
Az Abbaszidák.4 Kúfában 749-ben megbuktatták az arab nemesség
birodalmát. A közös arab-iszlám kultúra egyesítette az arabokat, szíreket,
zsidókat, a perzsákat, a szogdokat és a koptokat, úgyhogy a közel-keletnek
évszázadokra arab jelleget adó asszimilálódó folyamat indult meg, ugyanakkor vezetőik más és más idegen törzsből származtak és görög, perzsa, illetve
szír örökségre támaszkodtak. A dinasztia igyekezett egységes ideológiai alapot létrehozni az iszlám jogtudomány és teológia fejlesztésével. Az iszlám
jogtudomány felvirágzása egybeesett az abbaszida birodalom felemelkedésével, amely Harun al-RASHID (786-809) alatt érte el tetőpontját. (A kalifa
legendás alakját a világ az "Ezeregyéjszaka meséV'-ЪЫ ismeri.) Fia, alMAMUN (813-833) folytatta, fokozottabban elősegítette a tudományoskulturális élet fellendülését, kiteljesedését, bár már az impériumban élénken
jelentkeztek a politikai széthullás tünetei a parasztlázadásokban, kopt felkelésekben és nemesi összeesküvésekben. A kalifa nem is hadvezérként, politikusként, hanem a tudományok és művészetek mecénásaként vonult be a
történelembe. A kultúra virágzása al-Mamun idejében a városi hatás erejét
reprezentálta a társadalomban. Az iszlám város nem volt önkormányzattal
bíró közösség. Nagyjából autonóm negyedekből tevődött össze, amelyeket az
állam által kinevezett kormányzó irányított. Állami hivatalnokok hatásköre
alá tartoztak az utca, a városi föld, a vízszolgáltató berendezések, a nyilvános
fürdők és a piacok. A városok gyakran szembekerültek az udvarral és a
zsoldoscsapatokkal. A hanyatló abbaszida államban burjánzottak a legkülönfélébb szekták, a széthúzás előmozdította a filozófia másodvirágzását.

3
4

CAHEN
CAHEN

im. 35-44. p. - BURCHARD im. 37-43. p. - BENKE im. 125-140. p.
im. 67-99. p. - BURCHARD im. 57-77. p. - BENKE im. 172-184. p
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A Fatimidák.5 Nevük jelentése szerint a próféta leányának, Fatimának leszármazottai. UBAIADALLAH, Iszmail állítólagos utóda 910-ben Tunézia és Kelet-Algéria területén megalapította a Fatimida dinasztiát. A fatimida
kor az arab történelem egyik ragyogó periódusa. Kairó centrumában 971-ben
felépült a muszlim világ egyik legjelentősebb mecsete, az al-Azhar al-Aziz
uralkodása alatt a mecset síita misszionáriusok iskolája lett. A Fatimidák
iszmaelita egysége hamar felbomlott, s az állam sem állt biztos talajon a l l .
század végére.
Hispánia.6 Az omajjád herceg, I. Abdul-RAHMAN (756-788) itt lelt
menedéket az Abbaszidák elől, majd nekifogott a csodálatos cordobai mecset
építéséhez. Az államhatalom megszilárdulása és fénykora III. Abdal-Rahman
(912-961) és II. Hakam (965-976) nevéhez fűződik. Rövid időn át pompázhatott csupán a gazdaság, a társadalom, a kultúra, mert al-Manszur vette át a
hatalmat - hódítóként - pusztulás és rombolás árán nem sokkal az ezredforduló után.
MOHAMED7 570-ben született Mekkában. Már gyermekkorában a
bálványimádók közt válik egy istenhívővé, később a beduin törzsön kívül
találkozik más törzsekkel, fejlettebb kultúrájú népekkel és az övétől eltérő
vallásokkal ismerkedik meg, mint a zsidó, a keresztény és a zoroasztriánus
hitrendszer tanaival. A gondolatrendszerek e színessége megindította a fiatalember képzelőerejét és életének 40. évében visszavonultságában különböző látomások, sugallatok után a Híra-hegy barlangjában arra a
következtetésre jutott, hogy Isten őt szemelte ki népe prófétájává. S ő, Mohamed, a sorban az utolsó próféta, a próféták "pecsétje", Allah küldötte, azért
küldetett, hogy Ábrahámnak, az ősprófétának a vallását megtisztítsa, helyreállítsa, hirdetéseinek tartalmát iszlámnak, "Allah iránti odaadásnak" nevezte,
követőit
pedig
muszlimoknak.
Az
általa
elmondott
kinyilatkoztatásokat, látomásokat az iszlám szent könyvében, a Koránban
rögzítették a társaságában élő tudósok, költők, írnokok. A Próféta bölcsességére és előrelátására utal, hogy mindig maga mellett tudott írni-olvasni tudó
embert és azt mondta:
"Olvass, Urad nevében, aki vérrögből alkotott.
És aki az írás segítségével megismertette veled a tudást."
(96. szúra, 1. vers)
Korán.8 Maga a szó különböző jelentésekben fordul elő a szentírásban: lecke, olvasás, szentírás, olvasott, recitált. 114, szúrára, "versre", fejezetre oszlik, melyek egyben a kinyilatkoztatás alapegységei. Az ortodox
5
6
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felfogás szerint Isten az, aki beszélt, Gábriel közvetítette és Mohamed pedig
átvette. Tehát Allah a Prófétán keresztül szólal meg, a Korán szava a teremtő
Isten szava, azaz örökkévaló. Ez a szemlélet a 9. századtól dogmává merevedett. A Koránt nem volt szabad más könyvek közé elhelyezni, csak a rituális
tisztaság állapotában volt szabad megérinteni és olvasni, nem volt szabad
más nyelvre lefordítani. (Ezért a nem arab muszlimoknak meg kellett tanulniuk arabul, legalább annyit, hogy a Koránt olvashassák.) A Korán egyben
törvénykönyv, az iszlám jog alapja. A ma ismert, kanonizált Koránt 655-ben
állították össze Zaid ibn THÁBIT vezetésével a korabeli feljegyzések alapján,
23 évvel Mohamed halála után. A Korán nem mindenhol egyértelmű, helyenként homályos, viszont szükséges volt ezek tisztázása, feloldása, mivel
ez volt jogrendszerük alapja, ezért a korabeli jogtudósok a hagyományokhoz
nyúltak. Ennek első formája a hadisz (azon kijelentések, mondások, amelyek
Mohamedtől származnak és a Korán nem tartalmazza), másik formája a
szunna (a Próféta azon cselekedetei, amelyekről társai tanúskodtak). Hadisz
jelentése hír, a szunnáé szokás.
Az iszlám.9 Mindenekelőtt vallás és a kereszténységnél sokkal inkább vallás: nincsenek szentségei, nincs benne hierarchizált klérus, nincs
egyház, minden hívő egyenlő. Elegendő csupán ezt kijelenteni: "Tanúsítom:
nincsenek istenek, kivéve az egy igaz Istent, és Mohamed a prófétája." Felfogásuk szerint Allah nemcsak uralkodó és teremtő hatalom, aki mindent előre
meghatározott, hanem jószívű, szelíd és segítő is. Az iszlám istene szellemi
lény, egyszemélyű isten, aki "nem nemz és nem nemzettetik", megbocsátó,
nemcsak hatalmas, engedékeny, nemcsak büntető. Ilyen istenkép összegződik
az iszlám fogalmában, amely az Istennek való teljes odaadást jelenti. (Érthető
tehát, miért terjedt el olyan gyorsan, minek köszönhette népszerűségét, miért
fogadták el annyian és lettek muszlimokká nemcsak a Földközi-tenger térségében, hanem világszerte. Hódítóbb volt bármely más vallásnál.) Mohamed
célja - többek közt - az arabok felemelése, a barbárság állapotát meghaladva,
civilizáció magasabb fokára emelje népét. Ezért pl. az újszülött lányok élve
eltemetését megtiltotta, a kötelességgel és becsülettel összefonódott vérboszszút gyilkosságnak tekintette, négyre korlátozta a feleségek számát. A házassági jogot szabályozva több jogot adott a muszlim nőnek, mint a korabeli
kereszténység. Az egyén felelősségére helyeződik a hangsúly, lehetőséget ad
az egyén érvényesülésének a közösségben. A Próféta öt alapkövetelményt
állított fel követőinek, amelyek világosak és elfogadhatóak:
1. a hit (Allah és Mohamed az ő prófétája),
2. az ima (naponta ötször az előírások betartásával, a tisztasági szabályok
figyelembevételével),
3. az ínségadó (a közösség fenntartása),
4. a böjt (Ramadán havában),
5. a zarándoklat (legalább egyszer elmenni Mekkába, a szent mecsethez).
9
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6. Létezik egy pont is a "dzsihád", harc, küzdelem, de nem katonai értelemben, hanem törekvést jelent az ember előrehaladására és a társadalmi
igazságosságra.
Ám az igazságosság és a megbocsátás elvére kegyetlenül rácáfolt a
történelem, az aktuális politikai, hatalmi, gazdasági érdekek. A harmadik
tételhez érdemes annyit hozzáfűzni, hogy az a tehetősebbek adója (add a
felesleget) a közösségnek, illetve azok szegényebb tagjainak, de nem tévesztendő össze ez egyfajta vagyonfelosztással, csupán a társadalmi egyenlőtlenséget volt hivatott mérsékelni. Tilalmas volt a kamat és az uzsora. "Mindaz,
ami az egekben van és mindaz, ami a földön található, Istené" (96. szúra,
284. vers), azaz: minden muszlimé. A hatalom sem lehetett más, mint miszszió, megszemélyesítője és feje a kalifa, akinek maradéktalanul a közösség
érdekeit kellett szolgálnia. Az iszlám hatalomnak három feltétele van: I. általános megegyezés, 2. célszerűség, 3. törekvés vagy erőfeszítés. Az utóbbi
kettőhöz tanulás, tudás szükségeltetik, amely az állandó tökéletesedés útja,
hiszen a legelsőként keletkezett szúra ezzel a felszólítással indít: "Olvass!"
Egy másik hagyomány (hadisz) szerint: "a tudomány egyetlen szava többet
ér, mint száz ima elmondása". Mivel a törvénykönyv is a Korán volt és annak
ismerete, használata követelmény volt, így a 8-9. századbeli muszlim férfiak
iskolázottsága felülmúlta a korabeli európaiakét, illetve napjaink
muszlimjaiét. Az első tudományos akadémia Bagdadban jött létre, s a 9. század elején a világ első, ma is fennálló egyeteme (Al-Azhar) létesült. A Korán
mellé, annak ellentmondásai miatt természetesen szorgalmasan gyűjtötték,
rendszerezték a Mohamed személyéhez fűződő hagyományokat, szokásokat a
jog, a jogtudomány és a tövénykezés tisztázása, pontosítása érdekében. Voltak olyan hagyománygyűjtők és magyarázók is, akik egész iskolát teremtettek
működésükkel. Négy nagy iskola nőtt ki: az első (Mezopotámiában a 8. században) a hanifita, a második (Arábiában, Észak-Afrikában FelsőEgyiptomban a 8. században) a málikita, a harmadik (Felső-Egyiptomban
Szíriában, Dél-Arábiában, a 9. században) az ortodox szumiita, a sáfiita, a
negyedik (Arábiában a 9. században) a hanbalita. Ezek iskolák, irányzatok és
nem szekták. S a 8. századra kiépült az egyházszervezet. A vándorló arab
(muszlim) törzsek igyekeztek gyorsan megvetni lábukat a meghódított területeken. Asszimilációjuk hozzájárult a különböző kultúrák megfelelő elemeinek átvételéhez, s minden szempontból eleven összhangba hozta azokat. (Ez
volt az arab/muszlim társadalom hosszú életének egyik titka.)
A könyvekhez, a könyvtárakhoz vezető út
"A kultúra mindazon anyagi javak és szellemi termékek összessége,
továbbá létrehozásuk, felhasználásuk, továbbadásuk mindazon módjai,
amelyeket az emberiség társadalmi-történelmi gyakorlata során megterem-

ik

tett." A kultyra szervesen kapcsolódik a társadalom változásaihoz. Nélkülözhetetlen a mindennapi gazdasági élet eredményeinek rögzítésében - eszközeiben, módszereiben. így pl.: a szerződésben a felek megállapodtak
egymás, illetve egy bizonyos dolog sorsáról, s ajánlatos volt azt írásba foglalni, vagy politikai célzatúak az egyes hősköltemények, dicshimnuszok. Az
állam irányításához elengedhetetlenül szükségesek voltak ezek az adatok. Az
ehhez kiépített írnok/hivatalnokrendszer óriási anyagot halmozott fel, amely
maga után vonta az erre alkalmas tárolóhelyiség kialakítását, abban egyfajta
rendszer megteremtését, hogy az információk hozzáférhetőek legyenek, sőt
feltételezi a kielégítő oktatás, képzés meglétét. Ez a séma többévezredes hagyománnyal bírt, amikor az iszlám elindult a világhódító útján.
Az arab írásbeliséggel kapcsolatosan alig maradt fenn valami a Korán előtti időkből. Elfogadott vélemény, hogy az arab ábécé a 4. század végén, vagy az 5. század elején jelent meg először. Bár van egy korábbról, a
328-ból származó nabatani felirat, amely egy arab beszédet tartalmaz és az
írásán jól felismerhetőek az arab írás jellemző jegyei. Szintén érdekes az
Aleppónál talált 512-ben keletkezett görög-szír-arab nyelvű felirat. Tény,
hogy az arab írás (első változata: a kúfí) csak a 7. században terjedt el. A
késést pótolta az írás általánossá válásának gyorsasága." Legfontosabb íróeszközük a (zsidó eredetű) toll, a különböző anyagokból nyert tinta és a három, írásra alkalmas anyag: a papirusz, a pergamen és a papír volt. Muizz ibn
BADIS (1007-1061) kb. 1025-ben foglalta össze művét a könyvkészítésről,
leírva a műveletek vegyi oldalát, összegezve mestereinek és elődeinek tudását. Könyvét fellapozva - kémiai ismeretek híján is - pontos kép kapható a
korabeli könyvművészetben használatos eszközökről, anyagokról.12
Könyvművészet
Az iszlám könyvművészet szerényebb alapokból nőtt ki, mint a koraközépkori keresztény művészet. Viszont hamarosan kilenc magas szintű
mesterséget forrt ki magából: festő, levélvágó-laparanyozó, fogalmazó,
könyvkötő, aranypermetező, papírkészítő, szegélykihúzó és lektor.13 Bár a
műveletek mesterei nem szakosodtak úgy, még kevésbé kezdetben, amely
egységében a következőt jelentette a hozzáértők számára: behasított tollat,
csodálatos tintát és vékony bőrt.14 Legfontosabb és legnemesebb feladat a
Korán-másolat készítése, amely szép kihívás volt a művészeknek, hiszen az
10
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iszlám egyház ellenezte (és ellenzi) az élő valóság megjelenítését a Szent
Könyvben, sőt szembeszállt annak bármilyen eszközzel történő díszítésével.
A mesterek azonban ragyogóan áthidalták a megkötéseket: a betűk szép formáját hangsúlyozva, illetve néhány diakritikus jelet kiemelve.15
így fejlődött ki nyolc féle kúfí írásfajta:
a primitív vagy egyszerű,
a csúcsos kiképzésű,
a leveles,
a virágos,
a fonott vagy csavart,
a szegélyező,
az építészeti,
a szögletes.

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

A nyolc típus még további két csoportra osztható: a virágos és a leveles kúfíra. A virágos kúfí a legvonzóbb, a legdekoratívabb stílus és jegyeiben
az arab írás csúcspontjára hágott.16
A kalligráfia, az illumináció az iszlám világra jellemző és abból
gyökerező művészet. Mestereinek hosszú felkészülésre, gyakorlásra volt
szükségük ahhoz, hogy - szó szerint - lélegzetvisszafojtva, koncentrálva,
elmélyedve egy, a szabályokon túli kalligrammában kifejezzék az örömöt, a
boldogságot, a békét, a szorongást és a társadalmi erőszakot.17
Az illuminálás kezdetei a 7. század végére, a 8. század elejére nyúlnak vissza. Csak a 8. században mutatkoznak az első előrelépés jelei. A szúrák kezdő sorait - címféleként - rubinvörös tintával írták. A fejezetek végén
már hagytak helyet az utólag odafestendő rácsozatnak, csomóknak, vagy
körkörös formáknak, félköröknek (ld. Masahif-kódex, 725). Idővel a szúrák
befejező díszítéseit az azután következő szúrák első formuláival kombinálták. Pontosabban jelölték a szúrák felosztását. A gondosan illuminált kódexekben gyakran négyszögűre írták a címfejet arabeszk indákkal, levelekkel
körülvéve, a csúcsos inda néha átment medal ion alakzatba.18 A 8. századi
Korán-levelekben a lapszélre kiugró leveles/indás medalionok mellett derékszögű ornamentikák is előfordulnak. A szövegek sötétbarna tintával írt kúfí
betűkből álltak, a diakritikus jeleket pirossal és sárgával, vagy csak pirossal
festették. Olykor a befejező írásjeleket arannyal húzták ki, vagy a címfejeket
arany alapon fehér kúfival emelték ki.
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Kopt és perzsa hatás érvényesült a szúrasorok piros, króm-sárga színeiben és a piros-zöld körkörös zárómotívumban. Szívesen követték a keresztényeket és a zsidókat az aranyozás (krizográfia) szokásában. Előnyben
részesítették az arany és kék színvariációt, olyannyira, hogy a világi tárgyú
kéziratokat is hasonlóképp ékesítették.20
A világi művekben is megtalálhatók az arabeszk és geometriai minták. Itt már szabadon ábrázolhatták a környező világot: a geometrikus keretben megfért a madár, vagy egy arabeszk tanulmány rajzban a pálmalevelek
közül kibújt egy állatfej.21 A koptoktól tanult főbb színeket: a pirosat, a sárgát és a zöldet továbbárnyalták pl. a halványpirossal, a karmazsinvörössel, a
sárgászölddel, a sötétzölddel, illetve törtfehérrel húzták ki a fekete körvonalakat.22 Az iráni (perzsa) művészek kifinomult festészeti hagyományai pedig
már végképp nem tűrték az iszlám egyház megszorításait, így - főleg világi
kéziratokban - bőségesen éltek az ember- és állatábrázolásokkal. Főként
portréfestésben tűntek ki. al-MASZUDi (915-957), az arab történetíró ad hírt
Istakr városából egy hatalmas könyvről, amelyet 27 Szasszanida király
(közülük kettő királynő) képmásával - ünnepi díszben - illusztráltak alTATAKHARI, perzsa földrajztudós a sirazi palota könyvtárában látott ugyanilyen vagy hasonló krónikát. A bagdadi kalifának, al-Mamunnak (813-833)
egy mozdén pap a Próféta előtt uralkodott Szasszanida király, Anusirván
arcképét.23
A borítást gazdagon díszítették a fedőlapon és a hajtóka mindkét
oldalán. Ötletes, változatos minták kiképzését tették lehetővé a különböző
présminták, amelyek alapelemei geometrikusak (gyűrű, négyszög, rombusz,
csillag, levél, virág, szív, kocka stb.) - s ezeknek a legváltozatosabb kombinációi legalább 240 féle sajtóformát feltételeztek. Szélesítette a választékot
pl. a kedvelt "sodrott zsinór" mintát körkörösen, háromszögben, négyszögben, hatszögben és nyolcszögben rendezték el.24
A kéziratok megjelenési formái
A művek alakját elsődlegesen az az anyag határozta meg, amelyre
írták. Emellett a forma szoros összefüggésben állt a tárolhatósággal, a tartóssággal, a használhatósággal és a kényelemmel. A kor három írásra alkalmas
anyagot ismert: a papiruszt, a pergament és a papírt. A papirusz már többévszázados hagyományra tekinthetett vissza, a pergamen sem volt új, a papír
viszont egészen friss szerzemény volt.
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A fennmaradt arab nyelvű szövegekből nem derült ki világosan, hogy
papiruszra, pergamenre vagy papírra íródott-e a kérdéses mű. A "kirtas" szó
jelenthet papiruszt, papirusztekercset, pergamenre és papiruszra írott szöveget. Azaz írott és még írható anyagra egyaránt gondolhatnak. A (papirusz-t)
kirtast rendszerint nem darabokban árulták. Ezekből a végekből vágták le a
kívánt nagyságú darabot. A papiruszt két nádréteg alkotta, így egyik oldalán
függőlegesen, a másik oldalán vízszintesen futottak a nádcsíkok. A legkisebb
papiruszlap, a "tumur kirtas", amelyet árultak, az alig észrevehető hatodik
nádcsíknál szelték le.25
Pergamen. Az Abbaszidák korai periódusában bőrlapok/leplek voltak forgalomban, amelyeket néha fiizetecskékbe/könyvecskékbe kötöttek (Id.
kirtas: táska, csomag). Az anyagok magas ára miatt a jó állapotban lévő írott
felületekről a régi, eredeti szöveget lemosták vagy lekaparták és újra felhasználták (palimpszeszt). A hártyák elterjedt, általános méretei szerint 30-40 cm
hosszúak és 20-30 cm szélesek voltak, ezek az arányok később megnőttek.26
A pergament juh, kecske és teve bőréből készítették ki. Arábiában már az 5.
században ismerték a "beszélő pergament". A "tirs" fogalma szerint a
palimpszesztnek megfelelő hártya volt. Az Omajjád kor elején a pergament
jobban kedvelték, Szíriában viszont a papirusznak volt keletje. Egyiptomban
a pergament - mint más iszlám országokban - elsősorban a Korán másolására használták, s csak kivételesen alkalmazták világi szövegek rögzítésére. Itt
általában a papirusznak volt nagyobb tere, de a Szent Könyv sorait az igen
drága gazella bőréből kidolgozott hártyára rótták. (A legkorábbi pergamen
784-ből való, Luxorban került felszínre.) Irakban a kancellária folyamatosan
bőrlapokat vett igénybe a papír megjelenéséig.
A papír a 8. században indult hódító útjára. A "fehér művészet"
szülőhazája Kína, 105-ben Caj-lun leírta a papírkészítés eljárását. A Tang
dinasztia az arab birodalom felé történő terjeszkedési szándéka nyomán 751ben a Talasz folyó mentén ütközetre került sor, mely az arabok győzelmével
ért véget.28 Az elejtett hadifoglyok közül néhány életéért mesterségének titkával fizetett.29 Az arabok azonban már korábban is ismerték, használták a
papírt, de csak (drágán) vásárolt áruként jutottak hozzá. A kínaiak azokat a
lapokat is értékesítették, amelyek egyik oldalára már írtak, így maradtak fenn
kétnyelvű dokumentumok erről a vidékről.30 Ám a papírkészítés birtokában
elláthatták magukat, sőt később fontos be-vételi forrást biztosított.31 A papír
előállításához szükséges nyersanyagok is rendelkezésükre álltak (keményítő,
25
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merevítő anyagok, kender- és lenvásznak). Szamarkandban állították fel az
első papírmalmot. Különböző papírféléket készítettek:
1. a "fírawni" (fáraói), amely a papirusszal kelt versenyre Egyiptomban,
2. szulajmani, amelyet Harun al-Rashid kincstárosáról, Szulajman b.
Rashidról neveztek el, úgy mint a következő háromnál:
3. a dzsafarit pedig al-Rashid vezére, Dzsafar b. Jahia után,
4. a talhit, a Tahiri dinasztia második uralkodója, Talha b. Tahir után,
5. a nuhit, a szamanida király, I. Nuh után nevezték el.
Harun al-Rashid elrendelte a papír használatát a kormány- és államhivatalokban, hogy kiküszöbölje a csalást, a hamisítást, mivel azt a papíron
nehéz volt nyom nélkül elkövetni.34 A 8-9. században már Bagdadban és
Kairóban is működtek papírmanufaktúrák, majd Thamában, Jemenben, Damaszkuszban, Tripoliszban, Hamatban, Manbidjban, Tiberiasban, Maghreb
területén, Perzsiában, Indiában és 1000-ben Fezben, illetve Marokkóban.35
(A 9. századra idejétmúlt papiruszlevelek végén egyféle apologetikus záróformula olvasható: "Bocsáss meg, papirusz!") A drótszitás merítőhálós papírkészítés viszont már arab újítás, ez az eljárás ma is él.
A táblanyomat, - amely a szakirodalomban méltatlanul mellőzött - a
papírt száz évnyi késéssel követi ugyanonnan. A módszer a nyomdászat legősibb, legprimitívebb eljárása. Fából kifaragták a falap síkjából kiemelkedő
szöveg betűinek tükörképét, amelyet festékkel bekentek és a ráfektetett papírt kefével vagy tömör párnával rányomták a táblára. Háromféle nyomást
készítettek: fehér alapra feketét, fekete alapra fehéret és fehérre piros színt
préseltek. Csak lapokat készítettek, rajtuk imák, Korán-idézetek (a fellelt
legrégebbi a Korán 34. szúrájának hat sora olvasható), illetve különleges
bűvölő írások, pl. "Levelem tulajdonosát védi a szemmelveréstől és a rossz
külsőtől".) találhatók.37 Miután az eljárás Európába került, könyvkészítésre is
alkalmazták, olyanokra, mint a Szegények Bibliája (Biblia Panperum), vagy
a Donatus-nyelvtankönyvek.
A papirusz, a pergamen és a papír közül az utóbbi kettő volt különösen kedvelt: a papír praktikussága miatt, a pergamen viszont "súlyt",
"méltóságot", "gazdagságot", "ünnepélyességet" adott a rajtafoglaltaknak.
Sokáig két kéziratforma versengett egymással: az egyik, az ősibb, a tekercslap-forma, a másik, a fiatalabb, a könyv-kódex-forma. Az iszlám történetében
Mohamed fellépésével vált fontossá, követve a zsidó és a keresztény vallás
példáját. A Tóra jellegzetes formájába öntötte Zaid ibn Thabit nagy munkáKALMÁR im. 25.p. - Enzyklopaedia of Islam. 4. köt. Leiden, 1978. 420. p.
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ját, az iszlám Szent Könyvét, a Koránt, melyet pergamenre írt. A könyvnek,
az írásnak valóságos kultuszáról lehet beszélni, a kortársak fennmaradt leírásaiból, mint azt az alábbiak bizonyítják, nem derül ki mindig a szavak többértelműsége miatt, hogy mire íródott a szóban forgó mű és milyen alakot vett
fel a fenti kettő közül. Néhány vallási csoportot a "Szentírás embereinek"
vagy a "Könyv-embereknek" (ahl al-kitab) hívtak.38
A kódex alakja ismert volt az arabok körében még az iszlám előtti
időkből. Az etiópiaiak "mushaf/mashaf'-пак nevezték. A bőr (esetleg papirusz-) lapokat fából készült borító ("lauhcmi", "gaffatani") fogta közre. A
könyv {"kitab") a korszak elején csupán "írásfélét", "jegyzeteket", "listát"
vagy "levelet" jelentett.39 Az Abbaszidák alatt tovább növekedett a könyv
szerepe, jelentősége, ugyanis az iszlám társadalom általános célja a Korán
ismereteit bővíteni, magyarázni. A kormányzat sajátos vonása, hogy a hatalom törvényesítésére vonatkozó kérdései kapcsolódnak az adminisztráció
problémáihoz elméleti (jogi) megközelítésben. Az arab tudomány kérdései
összefüggnek a teológiával (hadisz, fig), történelemmel, filológiával, orvostudománnyal, kémiával stb.40
A három írásra alkalmas anyag közül - egyelőre - a pergamen volt a
legáltalánosabb. Két kéziratforma létezett: a tekercs-lap és a kódex-könyv.
A papirusszal és a papírral a tekercs esetében óvatosabban kellett bánni, mint
a pergamennel, mivel könnyen tört, szakadt, repedezett. A könyvforma ezt a
rongálódási lehetőséget csökkentette a két fedőlappal (bár itt-ott a tekercset
tokban tárolták). Hosszabb műveknél célszerűbb volt a könyvalakot felvenni.
Egy pergamen kódex 15-20, nem egy esetben 30 tekercs anyagát is képes
volt felölelni. A lapok mindkét oldalára írhattak, egy-egy keresett szövegrészt könnyebben megtalálhattak, mint egy súlyos és nehezen kezelhető
(pergamen) tekercsben. A papír könnyebb és olcsóbb volt minden szempontból. Egy 600 oldalas kötethez egy egész juhnyájat fel kellett áldozni, mert az
3000 bőrt emésztett fel. A hártyák előállítása is hosszú időt vett igénybe.41
A kódex-könyv formája, melynek gyökerei kopt mintához vezettek,
eltért néhány apróságban az európaitól. A lapozás, számozás, írás, olvasás
"hátulról" kezdődött. Egy lapszám a nyitott könyvlapok - mindkét szárnyának - szembenéző oldalát együtt jelölte. A könyvforma változat letisztult
megoldásában a hátsó borítóhoz egy ötszögű fül csatlakozott, amely egy
egyenlő szárú háromszögben végződött. A háromszögszerű fül
"befogójának" hossza megegyezett a borító hosszával, szélessége pedig a
38
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könyv gerincének vastagságával. A "szárak" azt a részt fogták közre, amelyet
ráhajtottak a könyv első lapjára, az elülső borító alá, vagy fölé. Az ilyen kötés védte a lapokat és azok széleit a portól, a piszoktól, a sérülésektől.42 A 810. század kódexeinek sajátossága, hogy szélességük nagyobb volt hosszuknál.«
A könyvkötés, mint művészet, a könyvművészet része bonyolultabb
formai, alaki lehetőségeket is felkínált. A legjellegzetesebb változat az egykori kopt szokást követi: a hátsó borító két szabad éléhez további két fül,
hajtóka kapcsolódott. Ezáltal a bőr nemcsak széltében, hanem hosszában is
körülfogta a lapokat/kódexet, felvéve a dobozra emlékeztető külsőt. Olykor
valóban dobozba rakták a lapokat, rögzítették és készen volt a kötés. A borítót fából, ill. bőrrel bevont fából állították össze.44
Az írások tartalma
Az iszlám kezdetben elősegítette az értelmen alapuló hit erősödését,
támaszkodott a múlt idők tudós-műveinek ismeretére. A könyvek megírásának "szorgalmazói" tartalmukban három tényezőt különítettek el: a Korán, a
hagyományok (hadisz) és a tudományok.
A Korán megszületése után kezdték összegyűjteni a hagyományokat.
A muszlim uralkodórendszer hierarchiáját elsősorban az határozta meg, hogy
kit milyen erős szálak fűztek Mohamedhez, a prófétához. Törvényeiket a
Korán, a hagyományok (hadisz) és a szokások (szunna) szabták meg. Érdemes volt a prófétához fűződő emlékeket, illetve hagyományokat, legendákat
leírni, pontosan feljegyezni, hogy az esetleges trónkövetelőkkel szemben
felléphessenek. Urva ibn ZUBAIR (|712-13) - egy omajjád-kori főúr, akinek
szülei korán muszlimokká lettek, apai nagyapja a Kádi testvére, anyai nagynénje pedig Mohamed egyik felesége, Aisha - volt az első, aki tudatosan
használta fel a hagyományokat. így vált híressé könyvtárának jogi és történelmi gyűjteménye, amelyet ő rendszerezett.45
Nem csupán a próféta családjához fűződő mondákat örökítették meg,
hanem az őket megelőző - leigázott népek - nagy uralkodóiról is tudni akartak mindent (ld. a Királyok Könyvét, a perzsákról). Számos "pogány"-kor\
verset, legendát, művet mentettek meg. A 9. században fogtak bele a
(természet-) tudományi művek fordításába. (Arisztotelész különösen erős
hatást gyakorolt rájuk.) A messzi Keletre is elzarándokoltak forrásanyago-
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kért. A Korán-magyarázatok mellett sorra születtek a filozófiai és tudományos jellegű alkotások.
Szép számmal dolgoztak - főként őslakos keresztény vagy a nemrég
áttért - fordítók, akiknek munkája távolabbra mutatott. Az ő révükön ismerhette meg Európa az indiai eredetű "arab" számokat, az "algoritmus" és a
nulla fogalmát, ill. a helyiérték-rendszert. Abbasz al-FARGANI műve Kopernikuszig meghatározta az asztronómiát. Joannes MASUE szír orvos tanulmánya és későbbi kollégája Ibn SZÍNA műve, a Kánon a középkori orvosok
enciklopédiája lett. al-KlNDlnek, "arabok filozófusának" írásai Roger
BACONon át befolyásolták az európai filozófiát. A perzsa al-RÁZl kémiai és
orvosi eredményeivel, a harráni al-BATTAN csillagászati kutatásaival gazdagította a kontinenst. Fizikában és optikában egészen újat nyújtottak az
utókornak.
Könyvtárak
Mielőtt még a fenti értékek Európába kerültek volna, még létrehozásuk, megírásuk is roppant könyvtári és szakirodalmi hátteret feltételeztek. A
felgyülemlett anyagot valahol szakszerűen tárolni kellett. Elsőnek az uralkodók létesítettek könyvtárakat, majd őket követték a müveit, vagyonosabb
alattvalók. Ritka volt az a kalifa, akit csak a sznobság, vagy csak a rangjukkal
járó kötelezettség vezérelt volna egy ilyen intézmény felállításában, hanem
egyrészt mint kalifának, a hit igaz értelmezőjének szüksége volt a tudományokra, a művészetekre, másrészt rendszerint szívesen művelte azokat, ill.
bőkezű mecénásuk volt. Mesés gyűjteményekről szólnak a krónikák. A kard
mellett jól megfért a könyv is, sőt: "Nincs felemelőbb a világon, mint nyeregbe ülni, de a könyv még azon is túltesz." (al-Muttanabi). ' Nagy könyvtárakat alapíthattak uralkodók, tudósok, nemesek, azok, akik győzték
anyagilag. Ezek képezték - a mi fogalmaink szerint - a magángyűjteményeket, amelyek között volt egy árnyalatnyi, de annál jelentősebb eltérés abból a
szempontból, hogy a kalifák udvari nagy magánkönyvtára nagyobb vonzerővel bírt a tudósok, a költők és a művészek szemében.
Három fő könyvtártípus működött funkció szerint, azaz magas színvonalú oktatási-nevelési rendszer létezett, amelyeknek a megfelelő háttere is
adott volt. Az első csoportba a mecsetek könyvtárai sorolhatók, ezek rendelkeztek a legkisebb könyvállománnyal. Gyűjtőkörüket korlátozta az a tény,
hogy szigorúan teológiai jellegű müvekkel foglalkoztak, amelyekre a mecsetekben történő alapfokú oktatás támaszkodott. Az oldalépületek "korániskoláiban" tanultak írni és olvasni. A második csoportot a városi medreszék
könyvtárai alkotják, ahol közép- és felsőfokú oktatás folyt, azaz a szélesebb
körű ismeretek elsajátításához szükségesek voltak a tudományos (történelmi,
matematikai, filozófiai, filológiai stb.) és irodalmi tárgyú művek. Ez az in46
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tézményrendszer Bagdadban, Damaszkuszban, Fezben és Kairóban teljesedett ki. A nomádok sátormecseteket és sátoriskolákat állítottak fel. A harmadik csoportba tartoznak az akadémiák, az egyetemek, a kutatóhelyek nagy
udvari, ill. magánkönyvtárai, ahol a megszerzett tudást tökéletesítették, kamatoztatták.47 Az első két csoportot képező gyűjteményekről - közvetve - az
uralkodó gondoskodott, hatásköréhez tartozott ezek építése, fenntartása, gyarapítása. A magánkönyvtárak előbb-utóbb vagy a városokra (s így az államra)
maradtak, vagy még nagyobb gyűjtemények -jórészt udvariak - kebelezték
be azokat. Nem elképzelhetetlen, hogy az udvarokban, városokban olyan
totális művelődési központ alakult ki - amelyekre ma is vágyunk -, hogy a
könyvtár, az iskola, a művészetek, a tudományok egy fedél alatt kaptak helyet, s így hatásosabban formálták látogatóikat.
A könyv drága volt, nem mindenki engedhette meg magának azt a
luxust, hogy saját könyvtárral rendelkezzék. Természetes igényként merült
fel az olvasni, művelődni vágyókban a Koránon kívül más, vallásos, vagy
világi irodalom ismerete, élvezete, ezért valamennyi könyvtár ajtaja nyitva
állt - a lakosság, a közönség előtt - elvétve akadtak zárt könyvtárak. Az
utóbbi esetben azonban biztos volt, hogy a zárt gyűjtemény tulajdonosának
volt még egy másik, egy nyilvános gyűjteménye is, mint pl. Adud alDoVLAHnak is két könyvtára volt: egy zárt Dhirazban, és egy nyilvános
Baszrá-ban.48 Ez idő tájt a feljegyzések szerint példaképp Bagdadban 36 és
Cordobában 70 nyilvános könyvtár működött.49
Kulturális élet. A könyv- és könyvtárkultúrában teljes volt a demokrácia. Bárki beléphetett a könyvtárba, tekintet nélkül az olvasó nemére, korára, etnikumára, vallására, rabszolga volt-e vagy szabad. A lehetőség adott
volt olvasásra, jegyzetelésre, másolásra, a kölcsönzésért vagy fizetni vagy
megfelelő értékben zálogot, letétet kellett hagyni.50 Az épületben külön helyiséget biztosítottak a teológiai vitákra, az irodalmi, tudományos előadásokra, zenés összejövetelekre. A kulturális élet sem e korszakban (8-10. század!)
sem ezután nem élvezett ekkora szabadságot az iszlám világában.
A korabeli nőket a műveltség tisztelete késztette arra, hogy tanuljanak. Sokuk méltán vívták ki a kor elismerését, kitűnő esszéikkel, költeményeikkel, kalligráfiáikkal. Ilyen volt Fatima, a rabszolgalány, aki igen járatos
volt a nyelvtanban, az aritmetikában és más tudományokban, de kedvelte a
költészetet is és rajta kívül senki sem beszélt ékesszó lobban II. Hakam paloEgyetemes könyvtártörténet: A kezdetektől a felvilágosodás égéig. Szerk. Tóth Gyula.
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tájában. Zakaria, egy másik rabszolgalány, pedig gyönyörű kalligráfiáiról
volt híres, a kalifa számos kéziratát ő másolta. Ahmed ibn Mohamed lánya,
Aisha híres volt kiváló szónoklatairól, szép költeményeiről és gazdag
könyvtáráról.51
A könyvtárat sokféleképpen nevezték: Bait al-hikma (Bölcsesség
háza), Dar al-hikma (Bölcsesség palotája), Klikana al-hikma (Bölcsesség
kincstára), Dar al-ibn (Tudomány háza) és így tovább. Ezer név - a könyvtár
ezer arca.
Nagykönyvtárak
A vezető szerep a magánkönyvtáraknak jutott jelentőségük miatt. Az
első muszlim könyvtárat Kálid ibn JAZID (665-704) Omajjád kalifa alapította. Bagdadban Harun al-RASHlD (786-809) hozta létre később legendássá
növő könyvtárát 935-ben. Ibn SZAWAR Baszrában két könyvtárat is épített, a
harmadikat Ramahormuzba tette. Hamadanid herceg Aleppóban, Banu
AMMAR kalifa Tripoliszban, al-AZIZ (975-996) kalifa Kairóban alapított
könyvtárat. Továbbá Sirazban Adid al-DUALAH (977-982), Cordobában alHakam al-MusZTANSZIR (961-976) kalifa építtetett könyvtárat. Iszfahánból
és Rayból kettőt költöztettek Ghaznahba.52
A gyűjtemények nagysága elképesztő méreteket öltött. al-Mamun
könyvtárát százezernyi kötetre becsülték a kortársak. Cordobában viszont állítólag - hat teljes hónapig tartott, amíg a 400.000 kötetet áttelepítették az
új épületbe. Azonban akadtak túlzó becslések is, mely szerint Szabur ibn
ARDASZIR gyűjteményében 100.000-140.000 kötet, vagy a tipoliszi Ibn alFURAT birtokában 3.000.000 könyv lett volna. Egy másik forrás igencsak
kétes adatai szerint al-Aziz könyvtára 40 szobából állt, s minden egyes helyiségben több mint 18.000 kötet fért el.53 Nyomban hozzá kell tenni, ha a számok aránytalanok is, bizonyára valós háttér adhatott alapot a nagyításoknak.
Pontos leírások nincsenek a könyvtárakról, sem a könyvek számáról,
az épület külsejéről s a berendezésekről. A nagy könyvtárakról szóló források
gyakran kimerülnek az olyan jelzőkkel, mint a csodálatos, a pazar, a káprázatos, a további részletezést elhagyták. Némi viszonyítási alapot szolgáltat néhány medresz könyvtárának leírása. Belül elkülönítették a helyiségeket, a
galériákon voltak a könyvespolcok, a szobában a látogatók olvashattak és
tanulhattak. Külön szobát rendeztek be a kéziratok másolására, a zenés szórakozásra, az irodalmi összejövetelekre stb. Minden helyiséget gazdagon,
kényelmesen szereltek fel: a padlón gyékényszőnyeg feküdt, hogy az olvasók
keleti szokás szerint guggolva, keresztbe tett lábakkal olvashassanak, írhassanak bal kezük tenyere alá támasztották a papír- vagy pergamenlapokat. Az
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ajtókat és ablakokat függönnyel zárták, a főbejáraton különösen nehéz függöny akadályozta a hideg levegő beáramlását.54 A hiányos feljegyzések miatt
kuriózumnak számít az al-Hakam korabeli kairói könyvtár költségvetése:
Abbadani gyékényszőnyeg
Másoláshoz papír
A könyvtáros fizetése
Víz
Szolgák
Papír, tinta és toll
Függönyjavítás
A könyvek restaurálása, pótlása
Téli nemezfüggöny
Téli szőnyegek

10 dinár
90 dinár
48 dinár
12 dinár
15 dinár
12 dinár
1 dinár
12 dinár
5 dinár
4 dinár

Összesen 209 dinárra rúgott az évi kiadás.55 Szembetűnően magas a
könyvtáros fizetése, amely komoly társadalmi megbecsülésre enged következtetni. Igaz maga a foglalkozás takarhatott tudóst, filozófust, költőt, történetírót, orvost vagy csillagászt. Az összeg értékét nagyszerűen fel lehet mérni
azon, hogy akkoriban egy adófizető lakos éves adója 1-2 dinárt tett ki.
A korszak első kiemelkedő könyvtára Harun al-Rashid fiáé, alMAMUN (813-833) bagdadi kalifáé. О is, akárcsak apja a tanulás, a tudományok és a művészetek bőkezű támogatója volt. Mindketten tudósok, művészek társaságát élvezték, s szorgalmazták jelenlétüket udvarukban. al-Mamun
átlagon felüli szellemi képességekkel bírt, érdekelte a tudomány minden területe. Obszervatórimában méréseket végzett, írt és tanulmányozta a társtudományokat. Egyszerre hitt az asztrológiában és az asztronómiában, valódi
tudományos munkát azonban csak Jahia irányítása alatt fejtett ki. A másik
tudós, aki mellette dolgozott, al-KHVARlZMI volt, s hosszú ideig tartózkodott
a kalifa könyvtárában, míg - ura parancsára - el nem készítette az algebráról
szóló híres művét, a kalifának ajánlva és naptárát.56
Az olyan mű, mint al-Khvarizmi Algebrája, gazdag szakirodalom
meglétét kívánta meg. Valóban nagyon sok idegenből arabra fordított munka
volt a gyűjteményben, s közvetve bizonyíthatóan a csillagászati tárgyakban
is. A muszlim asztrológiának ez időben legkimagaslóbb eredménye a híres
"Ellen-őrző tábla", amelyet a (lefordított) Almagest állításainak gyakorlati
igazolása során készítettek.57
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al-Mamun, a mecénás nem szabta meg, mit gyűjtsenek, rendezzenek
el, viszont az irodalom terén is legalább olyan színvonalú elemzést, kutatást
végeztek, mint a tudományok terén. Rengeteget fordíttatott perzsából és indiaiból, amelynek finanszírozása hatalmas összeget emésztett fel. A kalifa
érdeklődését befolyásolta három főkönyvtárosa ("sahib"-ja.), Sahl, Szaid ibn
Harun és Salm. A könyvtárban egy időben csak ketten voltak, a harmadik
később jött elődje helyét betölteni, de nem tudni, hármuk közül melyik kettő
volt előbb, melyikük ment el vagy érkezett újonnan.
A perzsa származású SAHL a legismertebb, s valószínű, hogy annak
az al-Fadhnak a fia, aki már Harun al-Rashid udvarában fordított perzsa műveket. Sahl fordíthatta al-Mamun perzsa gyűjteményének a többségét. Ünnepelték elegáns stílusáért, tudásáért, a könyvek ismeretéért. Salm hasonló
lelkesedéssel nyúlt az indiai és görög mesékhez, elbeszélésekhez. Egy alkalommal al-Mamunnak megjelent Arisztotelész, ennek a látomásnak köszönhette Salm, hogy az örmény LEO császárnál járt azzal a küldetéssel, hogy
onnan minél több görög művet hozzon magával. Útjáról tömérdek könyvritkasággal tért vissza, amelyek többségükben filozófiai, geometriai, aritmetikai, zenei, mechanikai és orvosi témájúak voltak.60 Harmadikukról, Szaid ibn
Harunról csupán annyi ismeretes, hogy jó szónok volt és tanulmányainak
gyűjteményén dolgozott.61
A bagdadi kalifa igyekezett korának nagy tudósait, művészeit maga
köré gyűjteni. Eszmék, nézetek, elképzelések találkoztak, ütköztek, s mérföldes léptekkel haladtak előre. A vitákban a kalifa is szívesen vett részt. Azonban sajátos, hogy az előző nemzedékek igazságát sohasem kérdőjelezték
meg, nem kritizálták, "csak" tapasztalataikkal egészítették ki. al-Mamun udvara több volt, mint "egyetem, akadémia", kutatóhely: a tudományok és művészetek óriási kohója volt, a zajló, pezsgő, virágzó szellemi élet után, s
méreteiben mint ilyen úttörőnek mondható, mivel utána kezdtek jobban elszaporodni a különböző szekták, vallási (politikai) irányzatot képviselő
egyetemek, akadémiák.
Állománygyarapítás
A könyvtár állományának többféle gyarapítási módja volt. Örökség
vagy zsákmány képezhette egy új gyűjtemény magját, mint pl. az omajjád
kalifa, Kálid ibn Jazid könyvtárának gerince Omar ibn Abdul Aziz kalifáé
lehetett.62 A nagy (udvari, királyi, magán-) könyvtárak egy már korábban
meglévő gyűjtemény maradványaira épültek. A másik gyarapítási eljárás az
ügynökhálózat kiépítése volt. Azok, akik képesek voltak könyvtárat létre58
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hozni, gondozni, természetesen igyekeztek gyarapítani, növelni az állomány
nagyságát, értékét. Akárcsak II. HAKAM (961-976), a híres omajjád kalifa,
távolra tekintő uralkodó és elsőrangú tudós volt. Könyvgyűjtő szenvedélye
olyan méreteket öltött, hogy azt még az állami jövedelme sem volt képes
fedezni. Hispánia, Szíria, Egyiptom városaiban, valamint Bagdadban,
Khoraszanban ügynököket nevezett ki, régi vagy új, ritka és értékes könyvek
felkutatására. Amikor Abul Faraj Iszfahani befejezte "Kitabul Aghani"
(Énekek Könyve) című hatalmas költői és prózai munkáját, az ügynök értesítette a kalifát, s megkérdezte, hogy beiktathatja-e ezt a könyvet, mielőtt az
országban közkézen forogna, amely által valamelyest csökkent volta az ára és
értéke. A kalifa viszont megvásárolta s így az négyezer rúpiába került, azonban ez lett a már meglevő gyűjtemény II. Hakam irányítása alatti első darab• 63

ja.

Az ügynökök, vagy személyes kapcsolatot tartottak fenn a szerzőkkel, vagy a könyvesboltokból szerezték be a könyveket, majd eljuttatták
megbízójuknak. A szerzeményezés harmadik módja az előbb említett kis
könyvüzletek voltak, amelyek rendszerint a mecsetek szomszédságában
sorakoztak, sűrűn egymás mellett. A könyveket árusításkor állványokra rakták ki, hátukon címkével, megkönnyítve a keresést, a böngészést. A címkéket
vagy maguk az eladók, vagy segédeik ragasztották fel.64 Minden nagyobb
városban volt könyvesbolt, fontossága nem csupán abból állt, hogy a könyvcsere lebonyolításának helyszíne volt, hanem a tudósok (ügynökök) és diákok találkozóhelye is, ahol megvitatták, egyeztették azok eszmei (és csere-)
értékét. Az ügynöki feladatot tudósok (csillagászok, filozófusok, matematikusok, kémikusok, orvosok stb.) költök és irodalmárok látták el.

Borsos ára volt egy-egy könyvnek. Néhány példa: al-Tabari egy történeti művének a másolata tíz dinárba, al-Khalil "Kitab al-Ain" szótára ötven
dinárba, Arisztotelész Acrosisához Afrodisiai Sándor által írt magyarázat
fordítása száz dinárba került és al-Hakam (a cordobai kalifa) ezer dinárt (=
négyezer rúpiát) fizetett a "Kitab al-Aghaniért.,S5 (Egy dinár 33,48 g ezüstöt,
ill. 4,25 g aranyat ért.66)
A másolás a gyűjtés negyedik útja volt. Erre a munkára jórészt a
nagykönyvtárak vállalkoztak, elkülönített helyiségben nagy számú (képzett)
gyakorlott másoló dolgozott. Eltérő módszereket alkalmaztak. Olykor a másolók saját munkájukat másolták, máskor diktálás után írtak, egyszerre készült el az eredeti mű és annak másolata. Az intézménynek ez a szolgáltatása
a fenntartását is fedezte. A tripoliszi könyvtárban 180 írnokot foglalkoztattak, közülük 30 éjjel-nappal írt, ugyanúgy a kairói és sirázi könyvtárban. Ez a
gyakorlat élt az udvari és magánkönyvtárakban, mint pl. al-Aziz kalifánál
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Kairóban, al-Hakam alatt Cordobában, a történész al-Vakidinél, a spanyol
tudós Abu Mutrifnál.67
A fordítás a könyvtár másik bevételi forrása és a gyarapítás ötödik
lehetősége volt. A muszlimok a kezükbe kerülő minden idegen nyelvű könyvet - ha csak tehették - átültették arabra. Legendás volt al-Mamun-korabeli
fordító-iskola, ahol talán akkor a legnevesebb fordító, Hunajn ibn ISZHAK
(809-877) is dolgozott. Fordításaiért annyi aranyat kapott, amennyit a lefordított könyvek súlya nyomott. Munkáinak eredeti nyelve: perzsa,
szanszkrit, szír, kopt és görög volt. A kalifa tisztelete és elismerése jeléül
kinevezte irodalmi akadémiája felügyelőjévé.68
Munkásságuk a muszlim nép szellemi élénkítésén túl, lendítő erő is
volt az új szak- és résztudományok megalapozásában és továbbfejlesztésében. Ösztönzően hatott természetesen a munkák magas jutalma. Számtalan
művet állítottak össze és tettek közzé a legkülönfélébb tudományágakból
(aritmetika, földrajz, filozófia, csillagászat, meteorológia, optika, mechanika,
orvostudomány stb.).69 A könyvtárnak e két szolgáltatása, a korabeli viszonyokat figyelembe véve, kifejezetten kiadói tevékenységre utal.
A könyvek tárolása, nyilvántartása
A könyvek elhelyezésében, nyilvántartásában meghatározott rendszer uralkodott. A könyvtár sok boltíves helyiségből állt, mint a kairói alAzizé 40, a sirazi 360 szobából.70 Egy szoba egy tárgykör könyveit fogadta
be.
A könyveket ládákban, de inkább szekrényekben tárolták. A polcokon feltüntették a tárgyszavakat. Egy-egy szekrény a fal mentén húzódott
végig, nagysága körülbelül három méter széles és embermagasságú volt. A
szekrény tetejéről leengedhető redőnnyel zárták el a könyveket. így megőrizhették a gazdag és gyönyörű kötéseket a portól és a fakító napfénytől. Hátránya az volt, hogy a szellőztetés esetleges hiánya miatt férgek lephették el a
könyveket. A faragott, festett szekrények legalább olyan dekoratívak, mint a
könyvek.71
A könyvek muszlim szokás szerint nem álltak, hanem feküdtek a
polcokon. A hátoldalon tüntették fel a címet és a szerző nevét. Egy-egy rakás
betetőzője a Korán volt, alatta pedig szigorú sorrendben következett a hagyományt tartalmazó könyv, a jogtudományi, a lexikális, a nyelvtani, a költé-
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szeti és más ún. "műveltségi" munkák (pl. történelem). Azaz egy szobában
lévő müvek az adott tárgykört a lehető legnagyobb teljességgel, több szempontból tárták fel.
Minden szoba ajtaján függött egy lista, amelyen a helyiségben található könyvek szerepeltek tájékoztatásképp. A nyilvántartásra (amelyen észrevehető az alexandriai hatás) kétféle katalógust használtak: egy betűrendeset
és egy tárgyszavazást. A katalógust könyvekbe, ill. füzetekbe vezették, tartalmazták a könyv címét, a szerző nevét, a szerző apjának a nevét, az író
születési és halálozási évét, az író rövid életrajzát és a kéziratok méreteit.73
Egyes források úgy adnak számot a könyvtár nagyságáról, mint II. Hakam
cordobai kalifáéról, hogy a négyszázezres gyűjtemény verses-kötetei 808
oldalnyi helyet tettek ki a katalóguskönyvben. Egy nagykönyvtár általában
többkötetes katalógussal rendelkezett, amelyet az olvasók is forgathattak.
Bibliográfia
A korszak könyv- és könyvtárkultúrájának első nagy összegző műve
a Fihrist. Ibn al-Nadim, a bagdadi könyvkereskedő 987-988-ban állította
össze tízkötetes bibliográfiáját, a Fihristet, páratlan pontossággal a katalógusok mintájára. A köteteket a következő témák alapján osztotta tíz részre:
1. Korán,
2. nyelvtan,
3. történelem,
4. költészet és szépirodalom,
5. skolasztikus filozófia,
6. jog,
7. filozófia és hittudomány,
8. legendák és fabulák,
9. hitvallások és szekták,
lO.kémia.74
Ibn al-Nadim Fihristéből ismeretes az is, hogy a könyvekben az író
neve után az állt, hogy "...másolta" vagy "...al-Матшпак fordította a Bölcsesség Házában". Ugyanilyen értelme van pl. Ibn Iszhak által írt/másolt
könyv bevezetőjében az első sornak: "Egy azok közül a másolatok közül,
amelyet Abd Allah al-Mamun, az igazhitűek vezére rendelt." Ilyen és hasonló
kifejezések, ill. mások visszaemlékezései utalnak ex librisekre, pl. al-Mamun
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gyűjteményein ott állt pecsétjének nyoma vagy olyan célzások, mint a fentiek
jelezték, hogy az adott könyv kinek a tulajdona.
Osztályozás: ismeret- és tudományfelosztások76
Megoldották a tudományok, ismeretek osztályozásának alapvető
kéréseit. Talán a legkorábbi és a legortodoxabb tudós, al-FARABI volt az, aki
a tudományok felosztására vállalkozott. Az első enciklopédista, alKHVARIZMI már egy olyan szisztémát dolgozott ki, amely a mai arab könyvosztályozás alapja. Saját hivatali adminisztrációjához írta zsebkönyvét, a
"Mafatih al-ulum"-ot. Praktikusan az "arab" tudományokra fektette a hangsúlyt. Felosztásának két fő pillére a "vallásjog tudománya" és az "idegen
tudományok". A szakok neve utal a tárgy arab eredetére, akár vallásos, akár
nem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

jogtudomány, Korán-magyarázatok (tafsir) és hagyományok (hadisz),
teológia (kalam),
nyelvtan (nahv),
írnoki művészet (kitaba),
költészet (shir),
történelem (akhbar).

al-Khvarizmi Arisztotelészhez hasonlóan az "Elméleti tudományok"
(fizika, orvostudomány, meteorológia, ásványtan, botanika, zoológia, kémia,
matematika) és a "Gyakorlati tudományok" (etika, közgazdaságtan, politika)
felosztását végezte el.
A vallásos tudományok rendszerezését alaposabban dolgozták ki.
Kiemelkedő Ghazzali "Ihya" című müve - e szakot négy felé bontotta:
1. usul (alapelvek) részei pedig a Korán, a szunna, ijna (követelmény) és az
athar al-sahaba,
2. furu (származtatott tudományok) részei a fig és az ahval alqab,
3. muqadimat (nyelv, nyelvtan, írás stb.)
4. mutimmat.
A kalam (teológia) teljesen kimaradt, a nyelvészet megmaradt vallásos tárgynak a negyedik osztályban az első kettő variációjaként. Azelőtt csak
két osztály volt: usul ésfuru (eredeti és származtatott tudományok). Az usult
alkotja a tavhid (Isten egysége) vagy a kalam, a tafsir és akhbar vagy a
hadisz, a furut pedig a fig különböző ágai, vallási etikái.
Nem volt könnyű a könyvek osztályozására megfelelő sémát találni.
Az irodalom láthatóan kimaradt, mivel nem tekintették külön tárgynak, mert
MACKENSEN, R. S.: Four great libraries of médiával Baghdad. =Library quarterly, 2. sz.
(1932)284. p.
76
TlBBETS, G. R.: The classification of arable boob. = Library quarterly, 29. sz. (1959) 174—
198. p.
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már az oktatásban felaprózódott nyelvtanra, költészetre stb., nem jelent meg
egyetlen egységben sem. A történelem feltűnt al-Khvarizmi felosztásában, de
az az iszlám művészettörténetét jelenthette. Nagyon sok időszerű könyv volt
forgalomban, többségük az irodalom szakjába sorolható. A történelmi munkáknak részletesebb szakra volt szükségük.
Az arab írásanyag természeténél fogva három részre tagolódna: vallásra, irodalomra és filozófiai tudományokra. A filozófusok nem ezt az elvet
követték, kivéve al-Khvarizmit, akinél az első két osztály a vallásos jellegű, a
többi négy az irodalmi jellegű műveké. A vallás feltérképezése még bonyolultabb. A tanulmánynak nem feladata, hogy mélyebb rendszertani kérdésekbe merüljön, s egyébként is nehézségekbe ütközik európai szemmel való
követésük, értelmezésük. al-Khvarizmi és Ghazzali rendszere csupán illusztrálásként állt itt.
Az iszlám kultúra hatása
Mit is köszönhet Európa - a világ az arab/iszlám kultúrának? Nehéz
néhány mondatban megfogalmazni, mert a válasz megérdemelne legalább
akkora terjedelmet, mint ez az írás. A kérdésről részben a könyvek, a fordítások és a tudományos munkák sorával már esett szó. Továbbá az értelmen
alapuló hit erősítésének szemléletével az iszlám olyan gondolkodásmódbeli
változást kényszerített ki a keresztény világból, amely azt vallotta, hogy "a
filozófia a teológia szolgálólánya", elkezdte magyarázni a Bibliát, ill. a hitet
az írástudatlan tömegeknek, valamint már szerette volna meggyőzni ellenfelét igazáról. Azonban a kereszténység ilyen előrelépést csak úgy tudott megtenni, hogy az ókori kultúra eredményeit - kezdetben eltékozolt emlékeit - a
muszümok révén visszanyerve, felélesztve megfelelő bázist teremthetett
magának. A humanizmusnak és a természettudományok fejlődésének kerékkötője lett később a skolasztika dogmatikus sal lángjaival, a reneszánsz már
szabad utat engedett az új törekvéseknek.
A technikai-gyakorlati eszközöket sem lehet szó nélkül hagyni, megemlítve pl. a csillagászati, a geometriai, az optikai és orvosi eljárásokat, eszközöket. A táblanyomatok, a papír használata olyan előrehaladást képviselt a
Gutenberg-világ felé, hogy azt valódi nagyságában felmérni szinte lehetetlen.
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...Sehrezád szavai Sahriár király lelkét még nagyobb tisztelet és hódolat,
szívét pedig a büszkeség ragyogó örömével töltötte el. Miután Sehrezád hangjának
csengését a termek is elnyelték, tekintetét a királyra emelte és így szólt: "0, minden
idők királya, akinek korokban és nemzedékekben nem volt párja, látod, hatalmad,
birodalmad, udvarod, vagyonod, kincsed mérhetetlen, fénye és értéke örökkévaló.
Bölcs vagy, ó uram, hiszen tudom milyen körültekintőn tartod kezedben gondjait. De
fenséges uram, még mielőtt újból felvennéd a nappal terheit, nyisd fel magad előtt
lelked, nincs-e benne orvosolatlanul eltemetett fájó seb, amely elfogulatlan ítéleteidre ólomsúllyal nehezedne. S most nézz rám, rabszolgádra és emlékezz, hogyan kerültem udvarodba. Talán sejted miért kérlek az idő kerekének visszapörgetésére, s hogy
kedved szerint való választ hallhass, felidézem előtted egy még atyám palotájában
megszállt messzi utazó találóskérdését a vasgyűrűről, amelyet csak annak az ujjára
szabad húzni, akit valóban szeretünk. Egy fiú hogy-hogy nem találkozott a Tündérrel,
csalogató hívása elől hazafutott, ahol nagybeteg édesanyjától kapta ezt a vasgyűrűt,
s először anyjának szerette volna adni, de az nem tarthatta meg, mert nem sokkal
azután meghalt, majd a vándorló fiú egy hű barátra lelt, s társa életének legboldogabb pillanatában annak ujjára vonta a gyűrűt, akit nyomban elragadott a halál.
Később megismerkedett egy fiatal leánnyal, veleélt, s amikor már azt hitte új társa
élete; öröme teljes, a gyűrűt neki adta, de a leány is a halálé lett. A fiúból időközben
megkeseredett férfi lett, s ekkor ismét megjelent előtte a Tündér, s megadván magát
sorsának a Tündér nyerte el vasgyűrűjét. "Miért volt hát a hiábavaló halál? " - kérdezte a vendég. Atyám, a vezír így felelt: "Mindhárom veszteség a gyávaságot és a
felelőtlenséget terheli. Az első, az édesanyáé az áldozat volt, mert csak így vehette rá
fiát az elszakadásra, az önállóságra. Másodszor nem akkor ajánlotta fel a gyűrűt,
mikor annak ideje lett volna, hanem halogatta s elkésett, hiszen korábban a barátnak
nem adott bizalmat, s a leánynak sem akart előbb támasza lenni. Szerencsétlen társai
mellette, bár nélküle ismerték meg a boldogságot. Nem szerethette szívvel-lélekkel
egyiküket sem; nem vetődött fel benne idejében: választásakor a gyűrűváltás, a felelősségvállalás. A Tündér pontosan ezt jelentette számára. Tudott, hogy cselekedeteinkért, döntéseinkért mindig felelősek vagyunk amelyet méltón vállalnunk kell"
Figyelj hát, nagy király szomorú sorsú első feleséged hűtlensége nem csupán az ő
vétke, hiszen a hajdani gyönyörű leánynak és ifjú királynak a rang volt biztos keritője. Őt nem te választottad, s ő sem választott téged, házasságotok felett mások bábáskodtak, így szerencsétlen szép asszonyod nem is tarthattad egyébnek, mint uralkodói
járandóságnak, nem is bántak vele másként, még ha akarta volna sem léphette át
sorsát. Végzetéhez az vezetett, hogy nem ismerted fel, hogy értékes birtokodnak lelke
van, bár elhalmoztad ajándékokkal, kényelemmel mégsem azt kapta amire szüksége
lett volna, a társnak járó tiszteletre, megbecsülésre, figyelemre. Mivel a választás, a
döntés nem a tied volt, nem ébredt benned felelősség iránta, ahogy ő sem viseltethetett felelősséggel kiváltságos helyzetéért, könnyen elveszthette tartását, méltóságát.
Megcsalatottságod ezer és ezer leányon bosszultad meg. Mikor testvéremmel színed
elé hoztak, haragtól fásult szíved már szomjazta a csendet, a békét, mert nővéremet
vigasztaló történeteim hamar utat leltek feléd a nyugalom, pihenés óráiban,
fátyla lett sértett lelkednek, meséim bűvöletében felismerted a tettek, a felelősség
súlyát sorsodban és sorsomban. Végül kegyelmeddel engem választottál társadul.
Csak úgy tarthatsz rendet hatalmas birodalmadban, ha előbb magadban teremted
*
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meg a békét adó harmóniát, és egyre virágzó országodban még tündöklőbb és sugárzóbbfény övezi neved."
Le médiateur conservateur de valeurs
- extráit du contenu L 'étude s 'est donnée la peine d 'attirer I 'attention sur la période exceptionnelle de
l 'humanité et de I 'Islam qui I 'est aussi bien dans I 'histoire de la civilisation. La formation
intellectuelle, la sagesse, I'art et l'enseignement, done la culture n 'a jamais, jusqu a I'Europe
de nos jours, été sujet a un pared respect que dans le monde arabe des 8-Werne siecles.
Aucune religion n 'a fait des conquetes aussi rapides que I'Islam qui, avec sa propagation,
cherchait a créer sa propre base idéologique et culturelle en soutenant et sauvegardant les
résultats, les oeuvres et les creations les plus progressives de l'intellectualité d'une période
qui touchait ä sa fin. Dans cette étude apparaissent les chemins vers les livres et les
bibliothcques; les formes d'apparition des manuscrits et de I'art de manufacturer des livres;
les types de bibliothcques; les modes d 'élargissement du stock; le stockage, la registration, le
catalogage, la bibliographic des collections; la repartition des connaissances et des sciences;
la vie culturelle du Moyen-Orient vers le tournant du premier millénaire qui s'abstenait
entierement de la hierarchic sociale d 'exclusion.
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Izsépy Edit
Rimaszombat a 17. században*
A város és vezetői

A

középkorban a határoktól távoli Rimaszombat nem volt jelentős vásárhely, ellenség is kevésszer fenyegette. Földesurai nem tartották
szükségesnek, hogy messziről köveket szállíttassanak ide és kőfalakkal megerősítsék, a védelmet a közeli Szabadka kis erődje biztosította. A
városról csupán a 18. századból maradt látkép, a házak eléggé sematikus
rajzával.1 Egyes részei: a templom, a kerítés, a majorok azonban annyira
egyediek, hogy a kép bizonyosan a helyszínen készült, s a korábbi állapotot
is híven tükrözi. A piactér közepén jól látható a templom, régi román
szentéllyel. A gótikus hajó később épült, a négy fiatornyos, zsindelytetős
nagy toronnyal. Régen szokás szerint körülötte temetkeztek, de ekkorra már a
városon kívülre helyezték a temetőt. A templomot kör alakú kőkerítés védte,
nem úgy mint a várost, melyet csak fapalánk.
A szabályos nagy tér miatt egyesek német alapításúnak tartották Rimaszombatot, csakúgy mint Rozsnyót. A hagyomány szerint azonban hét kis
falu egyesült a középkorban: Istvánfalva, Szabadka, Kurinc, Téhány, Gács,
Tarnócz és Mőcsény. Az 1506-os tűzvészben a város nagy része elpusztult,
ezért földesura Losonczy Zsigmond megparancsolta, hogy egyenes utcákat és
nagy piacteret létesítsenek a hasonló pusztulások megakadályozására.2 Külön
órást és toronyőrt tartottak, ez utóbbi vigyázta, hogy nem lobban-e fel tűz a
zsindely- és szalmatetős házakban, vagy nem közeledik-e ellenséges katonaság.

Amíg a városnak csupán fapalánk kerítése volt, a templomot kőkerítés vette körül, ahová veszély esetén a város népe is bemenekült. Más magyar
városokban is kőfal védelmezte a templomot ( pl. Böszörményben). Idővel ez
is javításra szorult. Jellemző a korszakra, hogy a város tanácsa nem magyar
földesuraihoz vagy vármegyéhez fordult engedélyért, hogy helyre állíthassák
a templom kerítését, hanem az egri pasához. 1661-ben KÁSZON pasa teljesí* IZSÉPY Edit (1919-1995) egy fél évszázadig (1945-1995) volt az Egyetemi Könyvtár munkatársa. Az itt megjelenő tanulmányán haláláig dolgozott, ezzel magyarázható befejezetlensége.
Az iránta érzett tiszteletből közöljük utoisó munkáját, mely egy nagyobb ívű - Rimaszombat
17. századi életét bemutató - monográfia töredéke lett. (Főszerk.)
1
Fejezetek a rimaszombati járás történetéből és természeti kincseiről. Rimaszombat, 1967. 51.
p. = A rimaszombati járás honismereti szemléje. 10.
2
FlNDURA Imre: Rima-Szombat szabadalmas város története. Bp., 1894. 34, 94, 98. p.
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tette kérésüket: „leomlott az a kőfal, melyet rim (!) Szonbatvárosának ...
öreg temploma köré húztak. Engedélyt kértek tőlünk, hogy megjavíthassák és
felújíthassák. Mivel a törvény engedélyezi az öreg templomok javítását ...
kezükbe adtuk bizonyítékként ezt a levelet. Fontos, hogy amennyiben nem
lépik túl [a régi építmény méreteit] emiatt senki se zaklathassa ... őket. "
A nemességet szerzettek közül a leggazdagabb volt a KAZAl-család.
Valószínűleg Sajókazáról kerültek ide. A vagyon megalapítója a századforduló idején született Kazai Miklós. Fiúgyermeke nem maradt, vagyonát a
rokonság örökölte. Nemcsak Rimaszombatban volt háza, hozzátartozó földdel, hanem Füleken és Besztercén is, Leleszen pedig egy nemesi kúriája.
Bakostöréken malma és egész telke, Kis-Hontban még egy egész és öt résztelke, Gömörben hat telke és egy puszta része, Alacskán szőlője volt. Nem
tudjuk, hogy az ötvös Kazai János ezekből mit örökölt, de maga megszerezte
Bakti puszta egy részét.
Természetesen az armalista családok közül keveseknek sikerült meggazdagodni, a puszták és telkek bérlete ezt nagyban előmozdította. Míg a
polgárok egy része elszegényedett, az élelmesebb igás állatot, szekeret és
szőlőt szerzett. Az állandó háborús fenyegetettség miatt házaikat nem csinosították, inkább családjuk felemelkedését igyekeztek előmozdítani. Az
1630. évi 30. törvénycikk kimondta, hogy a jobbágy földesura és az illetékes
vármegye hozzájárulása nélkül nem nemesíthető. A két magyar földesúr jobbágyainak tartotta a mezőváros lakosait. Mivel ők hatalmas birtokaikra nehezen és nagy uzsorakamatra kaphattak kölcsönt, gyakran kerültek pénzzavarba, különösen akkor, ha a bécsi udvarban az osztrák és a cseh főurakkal
akartak versenyezni. Ezért FORGÁCH Ádám gróf 1669-ben kapott az alkalmon, amikor mezővárosainak néhány polgára és birtokainak meggazdagodott
jobbágy a hozzáfordult és földesúri kötelékből való elbocsátó levelet
manussio kért. Csak ennek alapján kaphattak Bécsben a magyar kancelláriától armálist, nemesi oklevelet.3 A rimaszombati KoÓS István is megkapta 400
tallérért (1000 Ft) a manumissiot, ugyanekkor mások csak 100-300 tallért
fizettek. A gróf rendezhette az adóságát, Koós pedig miután a magyar kancellárián lefizetett 50 forintot a nemesi levél kiállításáért és kiadásáért, majd a
megyei tisztviselőknek az armális kihirdetéséért egy-egy aranyat, bizonyításért ismét egy aranyat, s végre elérte, hogy nemzetes uramnak szólították. A
telek általában továbbra is a földesúr tulajdona maradt, ezért engedték el
szívesen jobbágyaikat. A Koós-család 1683-ban és 1692-ben is földesúri
telken élt, csakúgy mint APÁTI Nagy István és BORNEMISSZA András. A

3
Magyar Országos Levéltár (=MOL), Mohács utáni gyűjtemény (= R szekció), Városi iratgyűjtemény (= 314) 1661. I. 21. - 1669. augusztus 14. Forgách Ádám Libercsey Mihályhoz és
október 26. Forgáchné Rekberg (Rechberg) Mária grófnő. A Forgách cs. Itára P 1950. - 1600
kr. 120^400 Ft-ba került a manumissio. 1. RÁCZ István: Városlakó nemesek 1541-1848. között.
219. p.
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megnemesített polgárok ritkán tudták felszabadítani telküket (exemptio) és
családjukra íratni {inscriptió).
A városi tanács semmiféle nemesi különállást nem tűrt. 1683-ban 34
armális család élet Rimaszombatban. Nekik ezután is viselniük kellett az
összes városi terhet, sőt az állami adót is tovább fizették. Csak a bírók voltak
adómentesek. A kereskedőknek azonban a nemesség igen hasznos volt, mert
őket nem kötelezték a harmincad megfizetésére, ha a saját földjük termését
vitték eladni, vagy saját szükségletükre hozták be az árut. így hamarosan
megtérült az armálisra fordított pénz. Még lovat is vámmentesen hajtottak a
harmincad-helyeken át.4 Az armalisták száma annyira megnőtt a 17. században, hogy a Királyi Könyvekbe 1608-1715-ig be sem jegyezték őket. Az ősi
nemesi családok leszármazottai lenézték az új nemeseket. „Ma már a nemességet nem karddal és vérrel szerzik, hanem mint valamit portékát megvásárolják - írta NÁDASDY Ferenc gróf. - a nemesi ifiak... kereskedők lesznefc5. "
A város lakóinak száma
Rimaszombat lakosságának száma 17. század folyamán a hadjáratok
és járványok következtében inkább csökkent, semmint növekedett. Ám ez a
pusztulás nem volt akkora s olyan végzetes, mint az Alföldön s a nagy hadi
utak mentén. A magyar mezővárosokat általában nem erősítették meg mint a
szászok a magukét; részben, mert sem követ, sem (vályogon kívül) téglának
való anyagot nem találtak; de részben azért, mert az idő megtanította őket
arra, hogy egy ostrom több kárt okozhat, mintha az ellenséges seregek harácsolás után átrobognak a kifosztott helységen.
Ám a városokba tömörült lakosság mégis több oltalmat remélt, mint
a szétszórtan álló kis falvak népe, a hadak közeledtére ezért hagyták el szülőföldjüket. Emiatt maradt annyi falu pusztán nem csupán az Alföldön, hanem
a hegyvidék szélét is. Az erdélyi fejedelmek, majd THÖKÖLY Imre hadjáratai
Rimaszombat környékét sem kímélték, ám magát a várost nem pusztították
el. Az állatállomány elhajtása s az éles rekvirálások miatt többször fenyegette
éhínség, egyes porták lakatlanok maradtak. Az üres helyekre azonban hamarosan jöttek minden felől menekülő emberek, amint a családnevek bizonyítják. A városi tanács szívesen fogadta őket, hogy a növekvő adóterhek viselésében részt vegyenek.
Mai értelemben vett országos népszámlálás illetőleg országos adóöszszeírás csak a 18. század eleje óta van. A jobbágy portákat a korábbi századokban összeírták a magyarok (urbárium) és az 1500 évek közepétől a törökök (defter) is, az adózás miatt. A földesuraknak és a jobbágyoknak egyaránt
4

SZABÓ István: A jobbágyság nemesítése. = Turu! 55. (1941) 11-21. p. - SZAKÁLY Ferenc:
Magyar nemesség a 17. századi hódoltságban. = Magyarország társadalma a török kiűzésének
idején. Szerk. Szvircsek Ferenc. Salgótarján, 1984. /Discussiones Neogradiensis 1. sz./
Nádasdy Ferenc: Oratio. 1668. Idézi PAULER Gyula: Wesselényi nádor és társainak összeesküvése. I. köt. Bp., 1876. 18. p.
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érdekükben állt, hogy a porták s így a lakósok számát eltitkolják vagy legalább csökkentsék a hatóságok előtt. Összeírások idején a rokon telkes jobbágyok összeköltöztek, a zsellérek egy része elmenekült vagy a jobbágyportán húzta meg magát. Az állatok nagy részét is elhajtották a biztosok elől. A
szolgákat, legényeket inkább csak a következő században írták össze.
Magyarországon a 16-17. században a mezővárosok és falvak portaszám (kapu) szerint adóztak. A porta nagysága 2-32 hold között változott.
Az 1635. évi 8. törvénycikk kimondja, hogy egy portára négy saját ekével
rendelkező jobbágyot kell számítani, illetve egy kapura 16 zsellért, vagy
igásmarha nélküli jobbágyot.7 Ez nem jelenti, hogy a portaszámot néggyel
szorozva megkapjuk az ekés gazdák számát. A sessio, a jobbágytelek magába
foglalta a beltelket, a hozzátartozó szántófölddel, kaszálóval. A jobbágyi
termelőerőt vették figyelembe, függetlenül attól hány család él a telken. Ezért
különböző a sessio nagysága az ország más-más részein. A mezővárosiak
kiváltsága abban állt, hogy a telekért a cenzust nem egyenként, hanem egy
összegben fizették a földesúrnak.
Rimaszombat lakóinak nem lehet a kapu- (illetve ház) adó alapján
kiszámítani, legfeljebb arányszámul szolgálhat, hogy fogyott vagy nőtt-e a
népesség. A város a 16. század második felében a füleki bégnek 200 ház után
adózott; magyar részre pedig 90 porta után; Fülek visszafoglalásától a magyaroknak 1601-ben 100 ház után. 1609-től ismét porták szerint, akkor 40,
1649-ben 12, 1685-ben csupán 8 porta után adóztak.9 A csökkenést szerették
volna a törököknél is elérni, de csak később és jóval kisebb mértékben ikerült, 1667-től nem 100, hanem 80 ház után fizettek. ' A török és a magyar
adóalapot nem lehet egymással összevetni." Mennyi porta, hány ház és főleg
hány ember lehetett a 17. században Rimaszombatban, ezt akarjuk megtudni,
feltárni. BLASKOVICS József a török iratok kiadója hitt a defterek adatainak,
szerinte: „nem volt száznál több háza, a családok száma 200-250 lehetett."
6

JUHÁSZ Lajos: A porta története 1526-1648. Jobbágygazdálkodásunk egysége és az adóegység. Bp. 1936. = Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez. Szerk. Domanovszky
Sándor. 12.
7
Corpus juris Hungária. Magyar Törvénytár 1608-1657. évi törvényczikkek. Ford. Kolosvári
Sándor és Óvári Kelemen. 5. köt. Bp., 1900. 1647. év: 455. p. Az eke eredetileg két pár ökör.
Az elszegényesedést bizonyítja hogy 1609-ben még 12 zsellér alkotott egy portát.
8
VELICS Antal - KAMMERER Ernő: Magyarországi török kincstári defterek. II. köt. Bp. 18861890. 500., 518. p.
9
MOL, Magyar Kamara Archívuma (= E szekció), Conscriptiones portarum (= 158), 18. köt.
1586-1649. Kis-Hont portális összeírása itt megszakadt 1670-től a városi jegyzőkönyvek
alapján.
10
Részletesen lásd a magyar és török adózásnál.
11
1685-ben Rimaszombat magyar adó 8 porta, török adó 80 ház. (Városi jegyzőkönyv) 1562-ben Nógrádban, Szécsény magyar adó 10 porta, török adó 60 ház. I. Nógrád megye
története. 1. köt. Szerk. Balogh Sándor. 140. p. - Kecskeméten magyar adó 8 porta, török adó
156 ház. 1. HORNYIK János: Kecskemét város története, oklevéltárral. 2. köt. Kecskemét, 1861.
449. p.
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Azonban ilyen kevés család nem viselhetett ekkora adóterheket. Az itteni
egyházi anyakönyvek, ha már voltak, az ellenreformáció idején megsemmisültek. A 17. században egyetlen mezővárosban sem tudjuk pontosan kimutatni a lakosság számát, mert egyes rétegek és csoportok (gyerekek, cselédek,
lakók, stb.) mindenütt hiányoznak az összeírásokból. „A portaszám állandóan csökkenő adataival szemben a házak száma mindenütt jóval magasabb
...A portaszámok csökkenése ...nem jelenti feltétlenül a népesség fogyását"
állapítja meg DÁVID Zoltán.14
Körülbelül azonban mégis megközelíthetjük a valóságot a városi
jegyzőkönyvek egyes adatai, különböző gazdasági feljegyzések s a földesúri
portaösszeírások egybevetésével. 1673-ban a város 8 vagy 10 porta után fizetett adót. Ez évben csak az egyik földesúr, gróf Forgách Ádám colonusainak
és zselléreinek nevét ismerjük; tudjuk, hogy 85 egész telkén és 63 zsellértelkén 135 családfő élt. A város másik felét, 90 portát 1671-ben konfiskálták
BALASSA Imre gróftól. Összesen tehát 225 lakott telek volt a városban, több
mint húszszorosa az adóportáknak. 1683-ból még pontosabb adataink vannak. Ekkor az országos adót 8 porta után fizette a mezőváros. Forgách Ádám
gr. birtokolt 95 „földet" telkes = házat, 29 földtelen és zsellérházat; a másik
földesúr Thököly Imre gróf pedig 56 egész telket, 28 „földes" házat és 23
zsellérházat. A városban összesen 231 lakóház volt ( a városházán posztósházon és a nemesek házán kívül) és 228 adózó család. Egy telken ritkán élt
egy polgár vagy egy család egyedül, legtöbbször 3-4 család. 1692-ben minden telekre A-A családfőt írtak össze. De még az 1/3-ad telken is élhetett
több család, mint azt az 1673-as és 1692-es névsorok neveinek összevetése
bizonyítja. A földesúri névsorok csak az adózó családfők neveit tartalmazzák
(228 nevet). Kívülük még számosan laktak ugyanekkor Rimaszombatban,
mint az a városi jegyzőkönyvekből kiderül. Még az így összeállított névsor
sem egészen pontos, hiszen az asszonyok és mesterlegények nagy része hiányzik, a gyerekek és idős rokonok egyáltalán nem szerepelnek.
Egy egész telken vagy házban még az özvegyasszonyok sem éltek
egyedül; legénye, szolgája vagy rokona bizonyosan támogatta. A női telektulajdonosok majdnem mind özvegyek, akiknek legénye tovább vitte az ipart,
(pl. BAKA Istvánná aligha maga kovácsolta a sarkantyúkat,) VÁRADI Péterné
folytatta férje fazekasmesterségét, de valami családi vagy egyéb segítség neki
is kellett; a földműveseknél a szolga vagy lakó művelte a gazda halála után a
földet. Kiskorú gyermekei is lehettek az özvegynek, esetleg anyja vagy apósa
is élt még, akik semmiféle összeírásban sem szerepelnek. Az özvegyasszonyok között aránylag sok volt a nemes, mivel egy részük a férjétől örökölte a
12

BLASKOVICS József: Rimaszombat és vidéke a török hódoltság korában. Bp., 1989. [1991!]
33-34. p.
13
KÁLDY-NAGY Gyula: Magyarországi török adóösszeírások. Bp., 1970. 89-102. p.
14
Gömörben a porták száma 1609-ben 307, 1647/48-ban már csak 101. \. A történeti statisztikaforrásai. Szerk. Kovacsics József. Bp., 1957. - DÁVID Zoltán: A házak száma és a népesség
a 16—17. századi forrásainkban. = Történeti Statisztikai Közlemények, 1958. 83. p.
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Nézzük meg házak szerint:
zsellér ház Thököly féle 23 + Forgách féle 38
= 61 ház x 5 = 350 fő
„földes ház " Thököly féle 28 + Forgách féle 91
= 119 ház X 6
sessio (egész telek) Thököly féle 55 (x4)
= 220(?)ház
Ebbőlférfi
özvegyasszony
férjesasszony
legény
inas
Összesen:

516
35 (családnév: 291)
34 (de több Szabó, Varga stb.)
13
4
602

Mivel a férjes asszonyok, mesterlegények, inasok, lányok, fiúk,
egyéb rokonok tényleges számát nem ismerjük, az előbb említett módon próbáljuk kiszámítani a családok s ennek alapján a város lakóinak számát (külön
a családtagokkal)
pap, tanító, kántor
1~
özvegyasszony
=
35
kalmár, mester, városi főbb ember
=
319
zsellér
=
70
171 =
ismeretlen
Összesen

55 fö
1055 fő
1914 fö
350 fő
883 fő
3147 fő

Földesúri terhek
Divénybe a Balassa grófénak egész évben egyre vitték a polgárok az
ajándékokat: török szőnyeget, patyolatot, tarka selymeket, skófium szálat;
lábra valókat a puha szattyán csizmáktól a közönséges bocskorig, saruig meg
kapcáig; posztókat a finom londonitól a durva abáig; díszes és egyszerű kardokat, tőröket, karvasat, nyerget, kengyelt és más lószerszámot; különféle
bőröket stb. A konyhára rizst, fűszerszámot, citromot, halat, vadakat; túrót és
faggyút mázsaszámra; gyümölcsöket (cseresznye, barack, szőlő.)
Hasonlóképen mint a Balassáknak, Gács várába a Forgách grófoknak
újévkor ajándékba vittek skarlát szőnyeget, ezüst markolatú kardot, drága
prémeket, darutollat; a grófnénak selyem paplant végszámra patyolatot,
pubkánszín selymet, csillogó skófiumszálat; a gácsi kapitánynak (Libercsey)
pedig bélelt csizmát, ezüst fejű botot; a tiszttartóknak karmazsin csizmát,
égett bort, a számtartóknak olcsóbb csizmát, salavárit (lovagló nadrág) stb. A
háztartást is ugyan olyan bőven ellátták mint a másik várban (szőlő, füge,
mazsola, halak, madara, vadak, rizs, túró stb.). Évente legnagyobb tétel
azonban Gácsra a bor, mert a földesúrnak a bor után kilenced járt. De nem
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csak rimaszombati bort vittek, hanem a gyöngyösi boroktól Kezdve a
Galgóciig minden félét, hogy az uraság asztalától kezdve a tiszttartókén át a
hajdúkig mindenki el legyen a megfelelővel látva.
A rimaszombatiak földesúri kötelességei közé tartozott a gácsi szőlők
megmunkálása is. Ezt pénzen, 8 Ft körül összegen váltották meg. Forgách
Ádám gr. 1673-ban rendkívüli adót rótt ki a mezővárosra. Neki 85 egész és
36 zsellérsessiója volt itt; de csak 81 telkes gazdától kért pénzt (4 telken nemesek laktak). Az egész telkesektől 1 tallért, zsellérházanként 30 pénzt kívánt. A gácsi adó (500 Ft) és ajándék értéke 1670-ben 1. Ft, 1673-ban 782,26
Ft + 5 mázsa túró; 1683-ban 783,80 Ft; 1685-ben 805,28 Ft. Rendkívüli kiadás volt 1685 tavaszán Forgách Dorothea grófkisasszony menyegzője, csak
Rimaszombat városa 90 Ft-ot érő különböző élelmet és 156 Ft-ot küldött a
várba.
Augusztusban a két gróf úrfi táborba szállt a törökök ellen, a kétféle
adózó város ludakat és szalonnát küldött nekik és kíséretüknek természetben,
a többi élést pedig a tábor körül vásárolták meg számukra, de az árukat a
városi nótárius fel sem jegyezte. Amikor 1686-ban Thököly Imre birtokait
KOHÁRY István grófnak, a korábbi fuleki várkapitánynak adományozták,
ezután neki és János testvérének vitték Csábrágba a rimaszombatiak a szokott
ajándékokat, török szőnyeget, csótárt stb., a húguknak patyolatot; embereiknek, csizmát, pipát, dohányt, bort, a konyhára élelmen kívül főzőfazekat,
rocskát, még a lovak lábára „büdös kenőcsöt" is. A sokféle ajándékon kívül
a rimaszombati mesteremberek megjavították a szerszámokat, fegyvereket,
így érthetővé válik, hogy bár az évi 500 Ft adó nem változott, mégis csak a
Koháry földesurak 1688-ban 1.638,38 Ft-jába kerültek a városnak.
Közigazgatás
Rimaszombat, mint mezőváros, jobbágyi jogállása ellenére saját
önkormányzattal rendelkezett. A két magyar földesúr látszólag egyáltalán
nem szólt bele ügyeibe. A várost a lakósok közül választott tanács, tagjai: a
két bíró17, nyolc esküdt s a nótárius (jegyző). Mivel az egyik bírót az egyik
földesúr (pl. gr. Forgách Ádám), a másik bírót a másik földesúr (gr. Thököly
Imre) telkén lakó emberek közül választották, valamint a négy-négy esküdtet
is, a földesurak mindenről tudomást szereztek ami a városban történt; bár a
választásokon még megbízottjuk sem jelent meg. Míg az eperjesiek a templomban választották meg a bírót, itt (mint Gyöngyösön) a városháza előtt a
piactéren.
Két bíró azért is kellett, hogy míg egyikük az adót vitte el Eger vagy
Gács várába, azalatt a másik otthon intézze a város ügyeit. Vagy ha valamelyiket véletlenül baj érte volna, akkor sem maradt vezető nélkül a mezőváros.
A bíró tisztségét egy évig viselte. Ha alkalmasnak találták, újra választhatták,
17

Rimaszombatban a 17. szazadban még nincs főbíró, mindkét bíró egyenrangú.
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de csak a harmadik esztendőben. A tanácsbeliek emberismeretét bizonyította,
hogy némelyikük négyszer, ötször is bíró lett. Bár névsoruk, főleg a század
elején hiányos, de ezen szokás miatt valószínű, hogy személy szerint kevesen
maradtak ki belőle. Jelölésénél nem a vagyonosságot tartották az első szempontnak, hanem az alkalmasságot és megbízhatóságot, szegény ember azonban nem lehetett, mert ha a pasa, majd később a német generális kevesellte az
adót vagy az ajándékot, a bírónak kellett azt hirtelen kipótolnia. Némelyiküknek, a század vég felé, több mint ezer forinttal tartozott a város.18 A bírónak soha sem lehetett nyugta, feljegyezték, hogy éjjel 10-kor érkezett meg a
„posta rab" a földesúr levelével.19 A testi lelki erőt sem nélkülözhette, mert
évente egyszer kétszer személyesen vitte el az adó részletét a pasának és a
magyar földesuraknak. Útközben rablók, török és magyar kóborló katonák
egyaránt kifoszthatták. Télen (a karácsonyi adót januárban vitte el) a jeges
út, szélvihar és farkas falkák akadályozhatták. Az úti viszontagságok után
Egerbe érve nem tudhatta, hogy nem fog-e úgy járni, mint VÍGKEDVŰ Mihály
debreceni bíró, akit az elégedetlen váradi pasa kivégeztetett. Nemcsak a debreceniek, minden polgár a „város igájának" nevezhette a bíróságot. Ismernie
kellett a forgalomban levő sokféle pénz értékét, árfolyamát. A kihallgatás
előtt előbb aranyra vagy tallérra kellett beváltania a magával hozott sok és
sokféle aprópénzt, mert a kincstárnok csak így fogadta el az adót. Bátorságon
kívül jó emberismeretre, tárgyalóképességre is szüksége volt. Másképen viselkedett a török pasánál, mint amikor Gács várában kért valamint a gróftól.
Az egri pasa és díványülő urak előtt hol önérzetesen, hol hajlongva védte
városa érdekeit. Majd diplomatikusan puhatolódzott, milyen ajándékokat
hozzon legközelebb nekik s minden tisztségviselőnek a tinajától (a pasa helyettese) az ajtónállókig. Amikor minden ajándékot szétosztogatott nem térhetett rögtön haza, következett az „egri vásárlás". Ez két részből állt, a
„város szükségletére" sok minden kellett fűszerszámoktól a papírosig.
Mindezt árban sokszorosan felülmúlta, amiket a két magyar földesúr számára
vásároltak. Egy részét ugyan beszámították a földesúri adóba, de a nagyobb
része ajándék volt a török szőnyegtől a hajlékony kardpengékig.
A városi jegyzőkönyveket a sárospataki iskolában végzett nótárius
vezette, ám bírónak is olyat választottak, aki járt néhány osztályt a rimaszombati iskolában.20 A bürokratikus iratgyártás már elkezdődött, tudniuk
kellett, mit írnak alá. Némelyikük még latinul is értett.
A bírói tisztségre a tanultabb, tehetősebb polgárok közül első sorban
a kalmárok és iparosmesterek jutottak. BORNEMISZA András szűcs és kalmár,
APÁTI Nagy András, GONDA Bálint, NAGYVATHY Mihály, RÉPÁS György és
VlSKI Mihály kalmárok illetve tőzsérek, MESTER András, SZŰCS István és
Pl. a volt bíró, Kós Jánosnak 1682-ben. (Városi jegyzőkönyvek)
Koháry István levelei Eszterházy Pál nádorhoz. Közli: Merényi Lajos. = Történelmi Tár
1903.246. p.
20
Répás csak törökül nem tudott, azért cserélte össze a leveleket.
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VÁSÁRI János szűcs; KÖTŐ András és TAKÁCS István takács; NYEREGGYÁRTÓ György, SzÍJJ Gergely és SZÍJGYÁRTÓ Gergely szíjgyártók; CSISZÁR
Miklós, CSIZMADIA Pál, ÖTVÖS Benedek és Gergely, valamint a Szabók a
nevük szerinti mesterséget folytatták. Érdekes, hogy a leggazdagabb céh, az
ötvösöké 90 év alatt csupán két bírót adott. 15 bíró foglalkozását nem ismerjük, közöttük is lehetett még céhmester. Bár ebben a században elég sok rimaszombati polgár szerzett nemességet, a bírók között csak hét nemest találunk. Legtöbbjük korábban, mint esküdt vett részt a tanácsban, így számukra
nem voltak ismeretlenek a közigazgatás bonyodalmai. Az esküdtek között
már kisebb mesterek, kevésbé tehetős emberek is helyet foglaltak.
Idővel nemcsak a bírók, hanem az esküdtek körében is megfigyelhetjük a rokoni kapcsolatok összefonódását. A fiú, vagy testvér, unokaöcs is
esküdt, majd esetleg bíró lett. Pl. a KÓS családból Benedek már 1644-ben
esküdt, ifj. János 1682-ben esküdt, István 1681-ben bíró. KARA Máté 1628ban esküdt, 1628-ban és 1633-ban bíró, KARA Bálint 1658-ban és 1660-ban
esküdt; KIRÁLY János esküdt 1633-ban, KIRÁLY Márton esküdt 1662-ben,
bíró 1663-ban; A vezetők közötti vő vagy sógori kapcsolatokat nem ismerjük, pedig bizonyosan léteztek. Az esküdtek megválasztása hasonló megfontolások alapján történt. A jelölteknek is meg kellett fontolniuk, elfogadják-e
a megbízatást, hiszen valamelyik bíró váratlan halála esetén a helyére választhatják s akkor nyakába szakad a város sok bajának nyomasztó felelőssége. Másmind is Szent György napkor az egyik esküdtnek kellett Egerbe vinnie az adót. A magyar földesurakhoz szintén bármikor elküldhették a város
képében. Maga a tanácsülés se folyt le élesebb viták nélkül. Az esküdtek fele
az egyik földesúr, másik fele a másik emberei közül került ki. Már ezen az
alapon gyakran nem jó szemmel néztek egymásra. Hát még akkor milyen
parázs vita kerekedett a tanácsban, ha tudták, a földesurak kétféleképen vélekednek a város érdekeit érintő fontos dologban.
A bíró és a tanács kötelessége volt az adók kivetése és a behajtására
való felügyelet, a városokon a mértékek, bírságok ellenőrzése, a városi boltok és puszták bérbeadása, a szekerezési szolgáltatások soráról való gondoskodás. A lakosok egymás közti ügyeiben a tanács hozott ítéletet. (A céhtagok
ügyeiben a céh. Fellebbezni az úriszékhez lehetett.) Ők intézték a hagyatéki
ügyeket. Mivel a török és magyar részre küldendő ajándékokat a mesterek és
zsellérek természetben adták, nagy körültekintést igényelt ezek értékének
megállapítása, valamint a városi adóba való beszámítása. Továbbá ítélkeztek
a kihágások és komolyabb vétkek felett is.
A polgárok magánéletét szigorúan szabályozták; meghatározták hány
óráig járhatnak este az utcákon; a kicsapongást keményen büntették, megrótták még a zajosabb lakodalmakat is; tiltották a cifra ruházkodást; a század
végéig a pipázást. Polgárt csak gyilkosság, tanács ellen való lázadás bizonyított házasságtörés esetén lehetett elűzni a városból. Az esküdteken kívül
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tisztségviselők még a borbíró, a serbíró, égettborbíró, vásárbíró és a városi
kapitány.
A bíró és a tanács gondoskodott a városháza, a Rima vízén átvezető
hidak, a város kerítésének (fa palánk) karbantartásáról, a városkapuk kijavíttatásáról, a városi nagy borospincék rendben tartásáról, stb. A városi kiadások közt szerepelt: faggyúgyertya, mécses (a városházára), lakat (a pénzes
ládára), papíros (a jegyzőkönyvekhez), asztal (a kocsmába), a pásztor házának javíttatása), stb. A város konvenciósai, akik állandó ellátást kaptak a
közösségtől, igen eltérő rangúak voltak. Élükön állt a két református lelkipásztor, nekik készpénzen kívül természetben búza, faggyú és fa is járt. Őket
követte a rektor, (iskolamester), az egyes osztályok tanítói meg a kántor. A
város kocsmáinak „korcsolyasai" búzát, süveget és sarut kaptak némi készpénzen kívül.
Konvenciós mesterei voltak a városnak néhány kovács, lakatos, fazekas, asztalos és szíjgyártó mester, (korántsem az összes az illető céhből.) A
városháza szükségletein, javításain kívül főleg ők csinálták a törököknek s a
magyar földesuraknak az ajándékokat (kard, kardtok, tál, veder, hordó, kerék,
fejsze, patkó, stb.).21 Az ellátottak sorát a pásztorok zártak be, (pl. 1685-ben
a disznópásztor évi jövedelme 21.5 Ft). Ők a pénzen kívül gubát, bundát,
durva bőrcsizmát és bocskort kaptak vagy ezek helyett búzát. Házukat kijavították, állataik itatására vedret is adtak nekik. A tehénpásztor még szolgát is
tartott. Ide tartoztak még az órások, akik a templomtorony óráját gondozták.22
A városnak 1683-ban összesen 1.490,30 Ft-jába kerültek a konvenciósok, ebbe a természetbeni ellátmányt is bele számították. A pénzből se sokat
fizettek ki nekik (az egyházakat kivéve), mert a mesterek és pásztorok gyakran látogatták a városi kocsmákat, ahol bor és sörfogyasztásukat mindig feljegyezték s az év végi elszámoláskor levonták a konvenciójukból. így némelyikük csak néhány szapu (búzát vitt haza. Pl. Lakatos Miklós órás 15 Ft
készpénzéből a bor árát levonva csak 1,42 Ft-ot látott.
Ebben a korszakban már nemcsak a szabad királyi városok hanem a
mezővárosok nótáriusai is feljegyezték a közösség bevételeit és kiadásait.
Csak az 1670-es évektől juthattunk hozzá Rimaszombat jegyzőkönyveihez.
Bár ezekbe a Sáros-patakon végzett nótáriusok bizonyos sorrendet igyekeztek követni, nem oly világosak feljegyezései, mint a debrecenieké.23 A bevételek nem igen különülnek el a kiadásoktól, ezért igen nehéz eligazodni a
számadásokban. A kuszaságnak részben az az oka, hogy bár végeredményben
1671-ben Balogi István kovács egy faragófejszét csinált Egerben, valamint forgókarikat és
patkókat, a városházának egy vasazott kereket. (1671. Városi jegyzőkönyv)
22
Órás (1685. Városi jegyzőkönyv)
23
Debrecenben már pontosan vezették a főbíró számadásában a bevételeket és a kiadásokat.
1670-ben hiányuk volt, melyet a főbíró pótolt ki, 1671-ben azonban 230 frt maradványuk lett.
ZOLTAI Lajos: Debrecen város felülvizsgált számadásai 1676-1684. évekről. = Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 1903. 256-276. p. és 353-372. p.
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tetemes összegekről volt szó, a felelős bírók kezébe igen kevés készpénz
került, (az is inkább csak apró). Mivel barter kereskedelmet folytattak, árúért
másféle árút adtak cserébe. S nem csak az ajándékokat, hanem az adók egy
részét is pénz helyett termékekben és árúkban adták, mind a törököknek,
mind a magyar földesuraknak („ adóra való vásárlás ").
A bírók a várostól nem kaptak fizetést. Bizonyos jövedelemre hivataluknál fogva is szert tettek, megkapták a különböző bírságpénzek egy részét,
adómentességet élveztek akkor is ha nem voltak nemesek stb. A városnak
mégis volt kiadása vezető embereire. Négyszer kellett évente adót vinniük
Egerbe, kétszer a két magyar földesúrnak, valamint az „árendát" Nagyszombatba, a „szepesi kamarának" Kassára. Ezek elvitele előtt mindig öszszeült a tanács és órákon át vitatta, az adók mellé milyen ajándékot küldjenek; melyik mester mit adott a múltkor s most kik következnek? Valóban
nagy gond volt ez, összevetni a legkülönbözőbb dolgokat, a kardtokot a patkószögekkel, a pereceket a tálakkal. Közben a város pincéjéből egyre több
kupa bort és sört kellett felhozni s mellé „a város szükségére" sok jó fűszeres borkorcsolya fogyott, borsos, rizskásás húsok kolbász, stb. Ezért az éves
füszerszámla változó, néha tekintélyes összeget tett ki." Hivatalos útjaik
költségeit, akár egy napra mentek a bírák és esküdtek, akár mint év elején
Egerben hetekig voltak távol, hazajőve mind pontosan felszámolták az úti
borokkal együtt. A nótárius sokféle írt levelet vagy instanciát a kamarától
kezdve a földesurakig. Akármilyen nehéz idők jártak, akár mennyi kiadása és
adóssága volt a városnak, jegyzőkönyveiben minden évben ott találjuk feljegyezve a különböző alamizsnákat.25
A külföldi akadémiákra menő, átutazó diákoknak a szállás mellett
egynéhány pénzt (dénárt) adtak; a gyakran jövő, sarcukat összekolduló török
börtönökből hitlevéllel kibocsátott magyar raboknak 24-26 pénzt; később az
üldöztetések idején a bujdosó protestáns prédikátoroknak egy-egy forintot;
hozzájárultak a közeli (Török) templomok kijavíttatásához; itt meghalt hajdúk temetéséhez, s még számos jótékonycélhoz. Az összegek kicsik, de a
jóakarat, az együttérzés, mindennél többet ért a szerencsétlenül jártak számára. 24 pénz igen kevés volt a rab 5-15 forintnyi sarcához, de akik ezt 4-5
pénzként összeadták, nem a feleslegből vonták el, hanem gyakran valóban
megfelezték utolsó pénzüket.26
Szolgáltatások a törököknek
Rimaszombat 17. századvégi jegyzőkönyveiből, ha az „egri ratio"
nem tartalmazna mohamedán neveket, nehezen tűnne ki, hogy hódoltsági
város, condominium, egyúttal a szultán hász birtoka is. Csak a nevek és az
24

Vajat, mézet is valószínűleg az ételekhez használták fel. A füszerszámla 1673-ban 252 fit.
(Városi jegyzőkönyvek)
25
"In opera misericordiae" 1670-ben egész évben összesen 12 fit.
26
Vö. a fazekasok egy Nagykörösre levitt boroskorsóért 10 dénárt kaptak.

102

áruk térnek el a „gácsi rátió"-tó\, lényegében a polgároknak a Forgách grófok és pasák egyaránt földesuraik voltak,27 mindkét várba az adókon kívül
még ajándékokat kellett vinniük. A Blaskovics József által kiadott török levelekből egészen más Rimaszombat tárul elénk, mint a város magyar jegyzőkönyveiből. Mintha nem ugyanarról a korról és ugyanazokról az emberekről
lenne szó. A jegyzőkönyv szerint „ tekintetes és nemzetes Bornemisza András
bíró uram" elindult Egerbe. Míg egy török iratban: „Csiszár Miklós nevű
zimmi, ... Rimaszombat nevű falu lakosságának birovja" 28 szerepel.
A pasa magyar leveleiben „a hatalmas és győzhetetlen császárunk
vég Eger várának Tisza és Duna között való helyeinek és hadainak gondviselő ura és parancsolója, tekintetes és nagyságos vitézlő úrnak nevezi magát. A
kishonti mezőváros belső ügyeibe azonban nem igen avatkozott, meghagyta
autonómiáját, nála egyedül az adók és ajándékok pontos beszolgáltatása
számított. A török közigazgatás nem vette figyelembe, hogy Fülek bevételével (1593) a magyarok nagy területet foglaltak vissza, így megszűnt a füleki
szandzsák. A bég átköltözött Egerbe s rangját megtartotta. Míg a 16. század a
karddal való hódítás, a 17. század a defterdárok29 által való hódítás kora.
Először csak Rimaszombatra terjesztették ki a condominiumot, majd Kishont egyre nagyobb részére, 1638-ban már 19 faluja hódolt be a töröknek.30
A magyar lakosság miért ment bele a kettős adózásba? Tudták a magyar végvári láncolat egyre gyöngébb, mert a magyar végvári vitézek fizetetlenek, a melléjük rendelt idegen zsoldosoknak pedig nem hazájuk ez a föld.
A törökök arra még mindig elég erősek, hogy bosszúból elpusztítsák a vidéket. A legszelídebb fenyegetések közé tartozott Oszmán csorbadzsi felszólítása Rozsnyóhoz: „bíró és pap jöjjetek be; ha nem ágyatokból vonják ki. " 3I
A császár adóját már keményebben követelte Muszli pasa: „az mivel tartoztok, (ha) be nem hozzátok ... nyargalókat küldünk rátok, behozattatunk, holtig verettetünk benneteket, annakutánna (!) fővel alá hányattatunk az büdös
tömlöcz fenekire, száz száz tallérokat s bírságot is veszünk rajtatok és így az
mely anyátok csöcsibül tejet szoptatok az is keserűre fordul. " Az egri pasa a
falu bíráknak külön 60 Ft bírságot és 60 pálcaütést ígért, ha „ezt a levelet
meg nem hordozzák. "n Több városi bíró halála és számos felperzselt falu
bizonyította, hogy ezek nem keleti szóvirágok.

27

Még a török és magyar rangok is hasonlók. Pl. a pasa tinója, helyettese megfelel Libercsey
gácsi kapitánynak.
28
BLASKOVICS im. 121. p. 1607. Zimmi = hódolt keresztény alattvaló. Csak 1600-tól maradtak
fenn török iratok, pedig Eger eleste (1596) után rögtön küldték a fermánt Rimaszombatba,
melyre később a pasák többször hivatkoztak: „ Ugyanúgy fizessenek, ahogy Eger bevételétől
mindig tették. " U.o. 174. p.
29
defterdár = pénzügyi hivatalnok illetve a defter = (adóösszeírás) könyv összeírója
30
MOL, Filmtár (X szekció), Mf 1636. sz.
31
MOL R 314. 19. cs. Rozsnyó
32
MOL R 314. Rimaszombat, Eger 1676. Muszli pasa.
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A magyar és török állami adózást nehéz egymással egybevetni, bár a
század nagy részében mindkettőnek a ház volt az alapja. De ez nem a házak
vagy családok számát jelentette, hanem az adóegységet. Mivel a mezőváros
1601-ben a királyságnak 100 ház után adózott, a törökök is, több mint hatvan
éven át Rimaszombattól 100 ház után követelték az állami adót, a dzsizjét
(vagy harácsot), melyet a város jegyzőkönyveiben „császár adójának "-пак
vagy „császárbúzájának" neveztek. Eleinte természetben kellett beszolgáltatniuk Egerbe 250 kiló búzát 250 Ft értékben.33 Később éppen a búza árának
emelkedése okozta az adó növekedését; sőt mennyiségét is növelték a törökök, 1655-ben 400 kilót követeltek 420 Ft értékben.34
A pusztulások miatt a magyarok csökkentették a hódoltsági megyék
és városok adózó „házainak" számát. Erre hivatkozva 1661-ben a rimaszombatiak kérték az egri divántanácsot, hogy „ nem képesek már megfizetni házaik után az előirt dzsizje teljes összegét, mert az ellenséges támadások miatt
sok rájuk elmenekült." Kászin pasa ezt belátva elrendelte: „húsz résszel
csökketjük dzsizjéjüket, de hogy az államkincstárt se érje kár ... az említett
húsz házat ... írjátok be a dzsizje defterbe a mirmiram (a pasa) többi hászbirtokaira." 35 A két évvel későbbi defterkivonatból valóban kitűnik, hogy
ezután Rimaszombat helyett Tiszolc 7, (Jolsva) Tapolca 3, Kokova 3, Klenőe
6, és Jólész 1 házzal több adót fizetett.36
A 80 ház után Rimaszombat 320 kiló, házanként 4 kiló búzát adott,
ez így maradt 1665-től a török uralom végéig. Az ára azonban változott,
1670-ben a császár búzáját kilónkén 40 pénzen, 1674-ben 87 dénáron számolták el, a következő évben már 1,20 Ft-on.37 A török deák legtöbbször
csak 80 házat írt be, az elismervény be, hogy az összeg emelkedése nem tűnjön ki. A polgárok általában nem természetben, hanem pénzben adták meg.
1683-ban, Bécs ostroma idején az egri pasa ismét természetben követelte a
búzát a szombatiaktól. Mivel nekik felesleges gabonájuk nem volt, arra kényszerültek, hogy a hatvani emintői vásároljanak 320 kilót 433,20 Ft-ért." S
ehhez még a szállítási költség is hozzájárult.
Természetesen minden évben „cédula váltság" (1679-ben 3,60 Ft )
tartozott még a császár adójához.39 A magyar részre való állami robot, a
„gratuitus labor" megfelelőjét török részről is megkövetelték. A „császár
szolgálat"-ának (kincstári robotváltság) egyike „sziolnoki szekerezés" néven
tűnik fel. A gömöri, borsodi stb. hódolt helységeknek Szolnokról kellett el-

33

34

BLASKOVICS im. 33-34. p . - 1615: 135. p.

Uo. 1655: 189. p.
Uo. 1661: 199-200. p.
36
Uo. 1663:218-219.
37
Uo. 315-316, 319-320 p., 349 p., 355-356. p.
38
Uo. 368. p.
39
Uo. 338. p.
35

104

hozniuk a „császár búzáját" az egri várba. A 6-8 ökrös gazdáknak három, a
négy ökrös gazdáknak két, a két ökrösöknek egy ökröt kellett ilyenkor befognia.41 Mivel a hosszú, rossz út miatt sok állat és szekér tönkre ment, a
rimaszombatiak igyekeztek ezt is pénzen megváltani, az 1630-as években 60
forinton, 1650-ben 150 Ft-on, 1655-ben már 250 Ft-on.42 Általában hozzászámítok a pasa robotváltságához. 1668-ban ebben az ügyben is fellebbeztek
a rimaszombatiak a szultánhoz. S IV. Mehmed elrendelte, hogy az egri pasa
ne erőltesse erre őket, mivel hogy pénzzel fizetnek. A pasák ezután évi négy
részletben száz forintot kívántak a mezővárostól szolnoki szekerezés címén.
Ez uralmuk végéig megmaradt.43 Hozzájött még Érsekújvár török kézre jutása után (1663. szept. főkapitánya Forgách Ádám gr.) az „újvár szekerezés".
A rimaszombatiak általában a Szent György napi summával együtt fizették ki
és a robotváltságba számították. Eleinte külön meg sem nevezték a törökök
az összeget, a polgárok általában 300 Ft-on váltották meg.44
Az állami robothoz tartozott a mészégetés. Bár az ezt elrendelő defterből Rimaszombat neve hiányzott, lakosainak ezzel is hozzá kellett járulniuk az egri vár megerősítéséhez. A távolság miatt nem természetben, hanem
pénzben teljesítették. 1644-ben „oda be (való) módon'7 300 Ft-ot" itt ki(t)
teszen 360 Ft-ot". A városiak panaszt tettek a budai vezérnél. Azonban annak válaszát: „fizessenek a régi szokás és a szultáni defter szerint" a pasák a
maguk módján magyarázták és ezután is követelték (s meg is kapták) a 300
Ft-ot.45 A rimaszombatiak ezt is soknak tartották, ezért a szultánhoz fordultak
sérelmükkel 1668-ban. A szultán eltörölte a város mészégetési robotját, de a
pasák továbbra is követelték a mészégetés váltságdíját.46
Az egri vár állandó javításra és megerősítésre szorult. A pasák ennek
terheit a hódoltsági rájákra rótták ki. Az előbb említett mészégetés csak egy
volt a sok közül. Még a távoli Rimaszombatból is be kellett szállítani a palánkfát, gerendákat a hidakhoz és építkezésekhez, deszékkat, zsindelyt, szöget és lécszeget47 szerszámra, Kender- és hárskötelet ölszámra; vasrudakat és
forgókarikákat a vár vasláncos, emelcsős kapujához; ként büdöskőnek nevezték! a lőporgyártáshoz; taligákat és szekereket szállításokhoz, Néha a zsindelyt és szögeket beszámították a summa egy részébe: „apalota építéséhez
szükséges zsindelyt és szöget 14 fekete gurus = forint értékben.,AS 1633-ban
a rimaszombatiakat, jolsvaiakat és losonciakat a törökök kényszeríteni akarSZENDREI János: Miskolci város története és egyetemes helyirata. III, köt. Miskolcz, 1890.
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ták a szécsényi vár megépítésére. Azonban ettől a robottól pénzen megváltották magukat.
Az eddig említett szolgáltatások állami adónak és robotnak tekintendők. Rimaszombat, mint szultáni hász város az egri beglerbég botja alá tartozott, к földesúri szolgáltatások még számosabbak, mint az államiak. A pénzbeli adót és a természetbeni juttatásokat évi átalányban fizették be, illetve
adták meg a mezővárosiak. Ennek első tétele volt a keszim, mely a török
levelek magyar megjegyzésében és a városi jegyzőkönyvekben summa néven
szerepelt. Ezt az évi ezer forintot négy részletben fizették meg: karácsony,
Szent György nap, Szent Mihály és Szent Demeter napja körül, „ide ki való
módon FI 300, ode be való módon FI 250 az tized pénzzel együtt. " Ez volt
az egyetlen adó, melyet a törökök nem emeltek; igaz akkor sem csökkentették, amikor a mezőváros házainak egy része üresen maradt. A magyar földesúri dézsma (tized) hatására alakult ki a pasának beszolgáltatandó évi terményadó: búza, árpa, vaj, méz, vágómarha és tehén.
Már a második pasa, Bektas is igyekezett Rimaszombat város szolgáltatásait növelni. A summát 1000 Ft-ról 1100 Ft-ra emelte, 70 pint méz és
70 pint vaj helyett 100-100 pintet, 70 kiló liszt és 70 kiló takarmány helyett
100-100-at, 300 kocsi széna helyett 500 kocsit, 50 kocsi fa helyett 100 kocsit
követelt s erőszakkal még több ajándékot csikart ki. A mezőváros lakosai a
budai pasához fordultak panaszukkal. Ali budai vezért el is rendelte 1608
végé, hogy mind ezeket a régi szokás szerint szedjék be tőlük.51 Azonban az
egri pasák a felemelt szolgáltatásokat követelték. Csak 1668-ban sikerült a
rimaszombatiaknak elérniük a szultánnál, hogy az eredeti összegeket és szolgáltatásokat adhassák.52 A földesúri szolgáltatásokhoz tartozott, hogy az egri
pasának évente hat szarvasmarhát kellett adniuk. Eleinte két borjas tehenet és
négy ökröt, később harmat-hármat.53 1632-től rendszeresen pénzen megváltották, 3 vágómarha helyett 100 Ft-ot, 3 fejőstehén helyett 60 forintot fizettek.54
Amíg a mészégetés és a szolnoki fuvarozás állami robot volt, a tavaszi fühordás földesúri robot. 1613-ban a rimaszombatiak megegyeztek
Ibrahim egri pasával, hogy ezután nem fognak szántani, vetni, aratni és hasonló munkát végezni, hanem helyette 200 Ft robotváltságot fizetnek.55 A
pasák azonban továbbra is követelték а fűhordást vagy fűpénzt. A portától
kapott fermán csak az ingyenes fűhordást tiltotta el, mivel a rimaszombatiak
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váltságdíjat fizetnek. 1669-ben megegyezett az egri pasa velük a fűhordás
felől: „minden esztendőben Pünkösd tájban a bíró tartozik készpénzül a
Bassának 300 Ft-okat bevinni. " 57 Általában ez így is maradt. Csak 1684-ben
a többi tábori szállítással kellett 472 szekér füvet adniuk 396.48 Ft értékben.58 Az Ahmed pasa által említett: „régi szokástok ... szerint 4 kocsit
fűhordani az lovaimnak küldjetek", még ezen felüli kívánság volt.59
A városnak a század első harmadában 150 szekér fát kellet az egri
pasának beszolgáltatni.60 Később a törökök 400, majd 500 szekérrel követeltek, csak annyi engedményt tett, hogy ezt évi két részletben teljesíthették. A
lakosok panaszára 1668-ban a fahordást a szultáni fermán 500, 1672-ben
Mehmed pasa 400 szekérre mérsékelte.61 Már jóval hamarabb sikerült elérniük, hogy nem kellett Egerbe bevinniük, hanem pénzen válthatták meg a fahordást.62 Ugyanígy jártak a széna-beszolgáltatással. Kezdetben 300 szekér
szénát kellett Egerbe szállítaniuk, majd a padák 500 szekérrel követeltek. A
Porta parancs 1668-ban 400 szekérre csökkentette. Hat esztendővel korábban
kiegyeztek az egri pasával, hogy a szénaszállítást is pénzben váltják meg.
Ekkor szénapénzként 550 tallért, 1668-tól 440 tallért fizettek, melyből 500,
illetve 400 tallér a pasát, mint földesurat és 50, illetve 40 tallér „tized" az
istállómestert (imrahor) illette.63
A negyedévenként a pasának fizetendő keszim (summa) tizedrészét a
pasa tihája, helyettese, (törökül kethüda) kapta, ezt a száz forintot a rimaszombatiak pontosan beszolgáltatták.64 Ezen kívül később ajándékot (órát
stb.) is hoztak neki. О azonban a robotváltságból, kengyelpénzből, fapénzből,
a tehenek, sőt a szolnoki szekerezés után is tizedet követelt.65 1669-től a
porta parancsára ismét csak újévkor kapott a keszim után a mezővárosiaktól a
kethüda.66 A kádi (mohamedán bíró)67 állandó jövedelemként újévkor „az
halottakrul" az század első felében 12, majd 14 Ft-ot kapott (bedel-i
kiszmet), a városban elhunytak számától függetlenül. Ezen felül ajándékot 11 pint mézet, vajat, illetve kés tokkal.68
Gyilkosság esetén (egyetlen egyről tudunk 1616-ban)69 a pasát megillető „vérdíj" egy tizede, 20 Ft járt neki. Vérdíjat azonban akkor is követeltek
56
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a pasák és kádik, ha egy rája szerencsétlenül járt. Ezt a túlkapást a szultán
később megtiltotta.
Az 1652-es adó-megállapításkor a török szövegben 800 fej káposzta
is előfordult az adó között. A levélen levő magyar összefoglalásból azonban
hiányzik. De minden esztendőben találunk az Egerbe szállított ajándékok
között fejeskáposztát és káposztáshordókat.71 Hogy nem boroshordókat vittek, azt Ali istállómester sorai is bizonyították: „ a pasa úr konyhájának
szükséges van két hordóra, amit be szoktak szolgáltatni, ... pasa urunk és az
ies-agák nem tudják miből inni a vizet. " n A török adók és ajándékok közt
nem könnyű éles határvonalat húzni. Kezdetben az istállómesternek adott
ajándék, a szénapénz tizede (40 tallér = 90 Ft), később kötelező adóvá vált.
Ugyanígy a hazinedarnak a keszim után járó huszad és a kádinak fizetendő
halotti díj. Hasonlóképen az udvar népének újévkor adott adományok is
(később 88 Ft).73
Az évi adóba beletartozó 70-80 pint vajon és mézen kívül a pasa és a
kádi ajándékba is kaptak, a többi főbb tisztségviselő pedig túrót, sajtot, fűszereket, faggyút, viaszt, sőt kalácsot meg pereceket. Csak a nagyobb ajándékoknál volt némi rendszeresség, a kisebbek közt mindent megtalálunk;
időnként mintha egész vegyeskereskedés kelt volna útra a mezővárosból Eger
felé. A szivárvány minden színében játszó kék, szederjes, galambszín, veres,
királyszín, meggyszínű selymek, bársonyok, durvább és finomabb posztók,
nyuszt és egyéb bőrök, a pasának díszes kocsi, a helyettesének sallangos
lószerszámok, 1 - egy óra s még számos ajándék nélkül nem lehetett újévkor
vagy Szent Demeter napján a bíróknak a vilajet székhelyén megjelenniük. A
rimaszombati nótárius igyekezett a város jegyzőkönyvébe minden ajándék
árát feljegyezni (pl. 1 font faggyú, 0.07 Ft, egy vasrosta 1 Ft, istráng 48 pénz,
mézeskalács 25 pénz, stb.) de egy-egy tétel könnyen kimaradt, vagy elveszett
a róla szóló török elismervény. A csiszárok elvállalták a puskatokok és kardhüvelyek készítését, fegyverek javítását; a szíjgyártók cifra lószerszámokat, a
nyergesek díszes nyergeket csináltak; főbb törököknek adták a „kivonó"
(fiókos) ládát, tükröt, órát, asztalkát; a török és magyar deáknak papírost,
kalendáriumot és „számvető" könyvet. „Levélolvasásért" a kádi meg a tihája
is jutalmat kapott. A pasa udvartartásához sok fa- és vasedény kellett: szita,
sajtár, nyárs, veder, teknő, vizes- és káposztáshordó, stb.
Megpróbáltuk Rimaszombat török terheit az 1670-es, 1680-as években nagyjából összesíteni. Pontosan természetesen nem lehet, mer épp ekkor
egyre ritkultak a török elismervények. Ezekből az évekből ugyan vannak
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rimaszombati városi jegyzőkönyveink, ezek is hiányosak. A meglévők sem
pontosak, mert az ajándékoknál gyakran ez áll: vétel és hiányzik az ára.
5.805 Ft török adó és 2.114 Ft
ajándék75
5.140 Ft török adó és 1.073 Ft
ajándék
4.871 Ft török adó és 1.208 Ft
ajándék76
az összes török kiadás 8.621 Ft.
5.521 Ft török adó és 4.376 Ft
ajándék 5.314 Ft tábornak
4.905 Ft török adó és 2.421 Ft
ajándék 2.357 Ft tábornak
4.224 Ft török adó és 2.142 Ft
ajándék 3.829 Ft tábornak
3.813 Ft török adó és 1.108 Ft
ajándék 1.300 Ft tábornak77

1670-ben
1673-ban
1679-ben
1681-ben
1682-ben
1683-ban
1684-ben
1685-ben

Ha hozzászámítjuk, hogy az élést sem jegyezték fel pontosan, s a
háborús időkben a széna, árpa egyre drágább lett, igen sok s szekerük, ökrük
ment tönkre, bebizonyosodik, hogy 1685-ben nem lehetett kevesebb az
összkiadásuk mint 1671-ben, sőt valószínűleg meg is haladta. Az egri pasák
és főemberek többször megbízták a rimaszombati kereskedőket, hogy vásároljanak nekik bizonyos árukat, melyeket csak a magyar királysághoz tartozó
részen lehetett beszerezni,78 pl. finom posztót tafotát, muszlint, papírost,
(sárga) festéket, borotvát, órát, tükröt, stb. Sőt élelmet is: lencsét, borsót. A
város kereskedői megvették a kívánt portékát saját pénzükön és beszerzési
áron számolták el Egerben. Máskor a törökök beszámították a rimaszombati
adóba a vásárlást. „Summára való menedék Ibrahom pasának vásárlásról
viszünk FI 300. " 7 9 Ahmed pasa kikötötte, hogy vegyenek neki „ 50 sing piros
posztót, olyat mint Méhemet pasának hoztatok volt, ... azok az emberek
menjenek a posztóért, az kik tavai(y) hozták, ... azon kívül 5 tok berevát, ...
tudjátok (be) a summátokra, valamint veszitek én is úgy elveszem, ... Sőt
penig 7-H féle posztót hozzanak formának(l) valót. " 80
Egy idő múlva azonban a pasák csak fél áron vették át a megrendelt
dolgokat. A magyar kereskedők nem akartak belemenni ebbe az újfajta sarcoltatásba s panaszukkal a Portához fordultak. IV. Mehmed szultán 1675
75
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októberben megtiltotta a „szegény rajának ilyen elnyomását", megparancsolta, hogy az árukért „teljes vételárat" fizessenek az egri pasák.81 Terheik növekedésével a rimaszombatiak többször kényszerültek arra, hogy kölcsönt
vegyenek fel nemcsak a török kereskedőktől, hanem az egri főtisztviselőktől
is. Blaskovics ugyan az állítja, egy török levélre hivatkozva, hogy ők nem
kértek kamatot.82 Pénzben ennek valóban alig látjuk nyomát, de a rimaszombatiak a kölcsönt ajándékokkal mindig „kamatostul" megadták.
Már 1663-ban a Szent György napi adót Csákós István bíró nem
tudta megfizetni, emiatt kölcsön kért Muszli bér kincstartótól egy hónapra
820 tallért „az egész város fejében." A kijelölt időben megadtak 659 tallért,
később megint leróttak 95 tallért, 66 tallért értékben pedig finom posztót s
más árut adtak most már Ali tinajának.83 1681-ben Mehmed egri kereskedő
összesen 1.597,5 Ft-ot hitelezett a mezővárosnak, részben áruban (pl. 10 pár
csizma), részben pénzben (486 Ft).84 A következő évben, Fülek ostroma idején szintén ö kölcsönzött nekik több részletben 1.074 Ft-ot, a janicsár aga
426 Ft-ot, a tihája bég 288 Ft, a bölük basi 40 kiló árpát, majd Juszuf aga 134
Ft-ot, de egyéb kisebb rangúak is. így ebben az éven a rimaszombatiak adóssága 2.648 Ft-ot tett ki.85 1683-ban megfizettek Mehmednek 210 Ft adósságot, majd valószínűleg többet is, mert a tábori szekerek adásakor ismét kértek
tőle szűz forintot.86
Hogy az adósság melletti ajándék kamatot jelentett a törököknél az
világosan kitűnik Kötő András és Kovács György bírák „adósságra való levelééből: „marattunk adossak varosunk szükségere felkért pénzben Mamhut
(mahmud) uramnak úgymint Taller 374, melyet tartozunk ... megfizetni ez
jövendő 1685 eszezndőben ... Sz. Gergely napjára, ... mely pénznek
interessere Ígértünk eo Nadcsaganak harmadfel (2 ") sing angliai posztót,
úgy hogy az fel singnek eo Nadcsaga adgya mer az arat. " 87 Néha hamarabb
visszafizették a kölcsönt. Mehmedtöl 1684 febr. 2-án kéretek 360 frt-ot s már
két hét múlva, 16.-án Komáromy János megadta neki az adósságot. Mehmed
nem bársonyt, hanem fejszét, szitát, borsot kapott, a bátyja pedig egy pár női
csizmát kamat fejében.88 1685-ben midőn a német hadak főtisztjei egyre több
pénzt és élést követeltek a mezővárostól, januárban a bíró ismét a janicsáragától kért kölcsön 80 tallért. Ezt ápr. 6.-án Szíj Gergely megfizette 168 frt81
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ban. A janicsáraga már januárban kapott 4 sing remek posztót, 60 font fagygyút, áprilisban pedig 2 kiló búzát (2.43 frt. értékben), s négyezer zsindelyszöget.89
A törököktől nemcsak fenyegető, hanem oltalomleveleket is kaptak.
Már 1602-ben Oszmán aga, a pasa helyettese elrendelte: „Reméljük, hogy
senki sem bántja őket (a rimaszombatiakat), bárki is menjen oda az iszlám
seregből, ... ne fenyegesse veszély az állataikat és más tulajdonukat, ... senki
se üldözze őket. " 90 Nagyobb veszély fenyegette a mezővárost 1663-ban,
midőn Köprili Ahmed nagyvezér Érsekújvár elfoglalására indult tatár segédcsapatokkal. Lepény Márton bíró júniusban Kászim egri pasától kért útlevelet, hogy a nagyvezérhez mehessen oltalmat kérni a város számára.91 Újvár
várát földesuruk Forgách Ádám gróf védte, aki reménykedett Montecuccoli
segítségében, de az egyedül Bécset igyekezett oltalmazni. Szept. 25-én
Forgách a török túlerőnek kénytelen volt feladni a várat. A rimaszombatiak a
visszavonuló ellenséges seregek pusztításaitól is féltek. A bíró megalkudott
Kászim egri pasával, hogy 250 frt értékű tábori élésért ő is „mindenek ellen"
megoltalmazza a mezővárost.92 Októberben Érsek-újvárnál a krimi tatár kán
fiától Ahmed Gerej (Girej)-től szereztek szigorú török nyelvű fermánt:
„Amennyiben a falu (!Rimaszombat) rájáit ...a katonák közül bárki bántalmazni merészelné ... az ... a fejét veszti. " Ezért az oltalomlevélért a mezővárosiak a tatár vezérnek 5 sing angliai posztót adtak 31.5 frt értékben.93
Ugyanakkor Ahmad nagyvezértől, aki seregével már indulóban volt szintén
kértek védlevelet.94 1664 elején, amikor a tatár sereg közeledett Rimaszombathoz a toronyba nagy gyolcszászlókat tűztek ki, jelezvén, hogy nincsenek
ellenséges szándékkal.95 Közben ugyanis megint szereztek egy tatár védlevelet: „senki se szállásoljon el (itt) tatár katonaságot és ne zaklassa őket."96 A
pusztákat is meg kell említeni a török szolgáltatásoknál. Bár ezek a várostól
nyugatra feküdtek, a 17. század folyamán továbbra is megmaradtak a kettős
uralom alatt. Mindegyiknek megvolt a maga török ura s a rimaszombati bírók
és polgárok nekik fizettek bérletet. (A szpáhik feljebbvalója már nem a fúleki
bég, hanem az egri pasa volt.)
1. Apáti puszta árendát, évi 5 frt-ot Hüszejn alajbégnek 1661 és 1662-ben
Szűcs István, illetve Szíj Gergely fizette meg. Két év múlva az alajbég 6 frtot kívánt. A 70-es, 80-as években a bérlők már 14 frt-ot fizettek. 1683-ban
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azonban majd mindegyik pusztáért többet követeltek a török földesurak, így
Apátiért 73.83 frt-ot.97
2. Kurine puszta is Huszejn alajbégé volt az 1660-as évek elején. A puszta
nagyságát mutatja, hogy bérlői tízszer annyit fizettek érte, mint Apátiért, 50
frt-ot. 1666-ban Szálih bölükbasi az új tulajdonos, a pénzen fölül még sing
remek posztót kívánt Szíj Gergely bírótól; majd négy év múlva Mehmed
bölükbasi 3 sing fajlondis posztót Eötvös Gergely bírótól. 1682 és 1686-ban
Kurine bérlete 60 frt. volt, míg 1683-ban kivételesen 102,69 frt.98
3. A most már a várossal egybeépült Tamásfalva (Tamásfalu) akkor önálló
major (puszta) volt. A város lakosai 1662-ben Irahim szpáhinak 75 tallér
árendát fizettek. 1668-ban 83 tallért, 1679-ben 86 tallért, 1683-ban csak
69,89 frt-ot, de 1686-ban 121,8 frt-ot. (1 tallér = 1,50 frt).99
4. A dúsai pusztát 1666-ban Ahmed egri szpáhi árendába adta a rimaszombati bíráknak és Bráda Jánosnak esztendőről esztendőre egy vég londis
posztóért és egy kivonó ládáért, „míg én élek, és az én maradakim is annak
... arendajára többet ne vehessenek."100 1679-től 1686-ig már pénzben fizették az árendát 31.5 frt-ot a töröknek. Míg közben 1683-ban 66.29 frt-ot.101
5. Szabadka földjének bérletét alig említik: 1632-ben 13 frt, 1683-ban 72 frt
volt.102
6. A kelecsényi puszta árendája 1683-ban 8.23 frt, 1684-ben 15 frt.103 Érdekes összevetni az 1686-os árendákat a törökök kiűzése utáni évekkel.
Kurine
Dúsa

Apáti
Tamásfalu

1686

60 frt
31.5 frt
14 frt
121.8 frt

1696

50 frt
32.93 frt
70.70 frt
34.02 frt m

Talán a két utóbbi puszta területét megváltoztatták, azért alakult az
árenda ilyen különbözően.
A céhek
A város lakosságának négy része valamelyik céhbe tartozott, mint
mester, legény vagy inas. Az előző századokban, mikor még kevesebben
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éltek itt, a hasonló iparágak művelői egy-egy közös céhbe tömörültek. Rimaszombatban ilyen őscéh volt a Szent Mihály arkangyal céh. 1479-ben
Losonczi István és László a város földesurai, privilégiumot adtak az ötvös,
kovács, szíj- és nyereggyártó105 lakatos és más hasonló mesterséggel foglalkozó embereknek, hogy a többi magyarországi városok mintájára társaságot
szervezzenek. Később az iparosok számának növekedésével egy inkább szakosodtak, De még, a 17. században is egy céhet alkottak: az ácsok, bodnárok
és molnárok; a lakatosok, puskaművesek és fegyvercsiszárok; a szíj- és nyereggyártók; a csapók és szűrszabók.
A céh élén a céhmester állt. Választása hosszabb időre meghatározta
az iparág életét. Az egyes céhek, különböző, előre ki-tüzött napon tartották a
választást, (az asztalosok hamvazó szerda előtti hétfőn, az ötvösök farsang
másodnapján, a molnárok vízkereszt körül, stb.) míg a városbírót csak a második évben lehetett újraválasztani, bár a céhek is minden évben összehívták
a választói gyűlést, ha céhmesterüket megfelelőnek tartották, két, három, sőt
később még több esztendőn át folyamatosan viselhette ezt a tisztséget.106
Jelölésekor (két-három jelöltet állítottak), legfőbb követelmény „a mesterségben való alkalmatosság" volt s az, hogy a céhnek jó előjárója legyen. Esküt tett, hogy az „igazat nem hamisítja és a hamisat nem igazítja." Hatásköréhez tartozott a céhgyűlés egybehívása, vezetése, a számadások ellenőrzése,
bírságok beszedése, (a céhgyűléseken történtek az inas szegődtetések és felszabadítások.) Vigyázott a céhszabályok betartására, az egyes céhtagok
szakmai munkájára és erkölcsi életére. A céhmesterek a város legtekintélyesebb emberei közé tartoztak, sok bíró és esküdt került ki közülük. Többen
elvégezték a városi iskola alsóbb osztályait, néhányan latinul is tudtak. A
század második felében már csak egy kovácsmester akadt, aki az egyik iraton
a neve helyett csupán + vonást tett. Felelősségéért és sok fáradozásáért a
céhmesternek nem járt fizetés, de természetesen némi előnyökhöz jutott, így
vásárkor a legjobb helyhez a piactéren, részesedett a bírságpénzekből stb.
A céhmester után következett a dékán, akit vele egy napon választottak meg. О ellenőrizte, (egyes céheknél a saját házában) a legény mesterremekének készítését; később a céh pénzét kezelte. Az atyamester a legénytársaságnak volt a felügyelője. A szolgálómester mindig a céh ifjúmestere, a
legutoljára befogadott céhtag lett. Kötelességei közé tartozott a gyűlés előtt a
céh behívótáblájának a körbevitele. Három évig szava sem volt a gyűlésben.
A céhgyűléseket a céhmester házánál tartották. Az egyes céhek különböző
időben gyűltek össze, némelyek majd minden hónapban, mások negyedévenként. Itt történtek az inas-szegődtetések, új mesteremberek bemutatkozása,
befogadása, stb. Szigorúan szabályozták a gyűlés lefolyását, tilos volt
„minden illetlen dolog," ezek közé tartozott: a hiába való beszéd, a kiabálás,
A gyártó nem nyelvújítás kori szó, mint vélnénk, hanem igen régi, mint a Paisgyártó, Kerékgyártó stb. vezetéknevek is bizonyítják.
106
Pl. az ötvösöknél céhmester Ötvös Mihály 1627-1628.
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káromkodás, veszekedés, részegség, kártyázás, kockázás stb. Ha a szavazásnál a céhgyűlés nem volt egységes, a többség szava döntött. A céhmester és a
dékán évente itt adott számot minden cselekedetéről. A céhmester a szabályokat megszegőkre itt rótta ki a különféle büntetéseket. A gyűlésben intézték el a mester egymás közti ügyes bajos dolgait. Ha valaki elégedetlen volt a
céhgyűlés végzésével, a maga pénzén más céhekből mestereket hívhatott,
hogy újra tárgyalják a dolgát. A mesterséget illető ügyekben máshová nem is
fellebbezhetett, a városbíróhoz sem.
A céhmester a szokásos céhgyűlésen kívül, fontos, de nem mindnyájukat érintő esetben összehívhatott két-három mestert. Sőt súlyosabb dolgokban más céhből valókat is, nehogy részrehajlással vádolhassák. A festett,
faragott, mesterség címerével díszített és furfangos zárral biztosított céhláda
egyik kulcsa a céhmesternél, a másik a dékánnál volt. Ebben őrizték a társulás pénzén kívül az inasok bizonyító leveleit, a céh iratait, közte a legfontosabbat a kiváltságaikat biztosító céhlevelet. Gyakran csak a másolatát, pecséttel megerősített későbbi átiratát, mert az eredeti a századok folyamán
elveszett, elégett. Főbb pontjai minden céhnél hasonlóak.
A céhlevél nemcsak a gyűléseket, választásokat, inasok szerződtetését, ifjú mesterek befogását, a munkaidőt, mesterremeket határozta meg,
hanem beleszült a tagok magánéletébe is. A mester céhtársa inasát, legényét
nem fogadhatta fel amíg gazdája róla le nem mondott. A mester köteles volt
"jámbor és istenes életet" élni, háznépét (inasait) s gyermeket "jó fenyíték"
alatt tartani. Aki a céh törvényeit nem tartotta be, azt a céhgyűlés először
megintette, másodszor megbüntette, harmadszor pedig kizárták a céhből.
Alig a céh egyfelelől megkötötte tagjai életét, másfelől gondoskodott róluk:
védelmezte biztosította őket a belső és külső versenytársakkal szemben; a
beteg mestert és legényt ápolták; ha el hunyt virrasztottak a halottas ágynál;
majd közösen, ünnepélyesen eltemették; gondot viseltek az árvákra. Az özvegy mesterasszony mellé nem volt legénye, vagy megfelelő korú és tanultságú fia, mesterlegényt rendeltek a műhely vezetésére.
A céhlevél kiállítása, megerősítése hosszadalmas eljárás volt. A mészárosok megújított céhlevelét I. Lipót 1692. június 6-án írta alá Bécsben.
Koháry István, mint a város földesura 1694. III. 17-én, Kis Hont vármegye
közgyűlése 1696. ápr. 6-án ismerte el és végül Rimaszombat városa, (nekik
már sürgősebb volt) hat nap múlva. Tehát majd négy esztendeig tartott az
•
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,

ügyintézés.
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Az inasokat 12 éves koruk körül szegődtették 3-4, de az ötvösöknél
Öt évre. Az inasnak két kezest kellett állítania, kezességül 6-12 forintot letennie és törvényes származásáról bizonyítványt hoznia. A szegödtetes az
egész céh jelenlétében, ünnepélyes külsőségek között történt. Inas éveit
mestere házában töltötte, ahol eleinte alsórendű házimunkákat kellett végez107
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nie, a mester családja s a legény szolgálatára állnia. Pénzt nem kapott csak
ellátást, valamint bocskort és egyszerű ruházatot. Közben, főként később,
elleshette mestersége apró fogásait. Abban az időben az apák saját fiaikat
sem kényeztették; a szigorú bánásmód miatt elő fordult, hogy egy két inas
megszökött. Bár a gazdaváltoztatást indokolt esetben a céhtörvények megengedték, de azt mesterének két héttel előbb be kellett jelentenie; s a mesternek
is, az inasát el akarta küldeni. Ha az inas a harmadik mesterhez sem akart
elszegődni, búcsúzhatott az iparosságtól. A mester fiának könnyebben ment a
sorsa, apja is szegődtethette, később minden díjnak csak a felét fizette, stb.
Felszabadulása előtt az inas kisebb "mivet" készített, (pl. a molnároknál malomkerék tengelyt, az ötvösöknél 11 darab veretes réz- és egy ezüst lemezt).
Majd felszabadító-pénzként 3 frt-ot fizetett. A mestere pedig a molnároknál
egy aba dolmányt, két fejszét és egy fúrót adott neki. (Más céhnél más szerszámokat kapott.)
A céhszabály azt is megakadályozta, hogy egy-egy család kisajátíthasson egy szakmát. Mivel egy mester egyszerre két inasnál többet nem tarthatott, s a fiúnak 3-5 évig kellett inaskodnia, 3-5 éven belül legfeljebb két
fia lehetett inas. Az is gyakran előfordult, hogy a család egyes tagjai egészen
más céhben dolgoztak. (Pl. Perjési György molnár és Perjési István szűcs,
Szikszai György ötvös és Szikszai János szűcs). Inasévei kitöltése után
"bizonyság-levér'-lel szabadult. Ezt a céh vezetősége aláírta, s a céh pecsétjével megpecsételte. Érte a fiú 5 forintot fizetett a céhnek. Azután fel kellett
magát vétetnie a Legények társaságába, melyet a tagjaik közül választott
dékán vezetett s a céh részéről az atyamester ügyelt rájuk. A legényavatás a
"társpohár" adásával történt. Miután kisebb nagyobb próbákon átesett a felavatandó, ugyancsak gyakran kellett újratöltetne a nagy mázas korsót.
A legények is mesterük házánál éltek egy esztendeig. Két legénynél
többet egy mester nem tarthatott egyszerre. Részint megakarták őrizni a céh
zártságát, részint pedig (ötvös, szűcs, stb.) készítményeik minőségét. A legény már fizetést is kapott évi 4-12 frt-ot. Ezért ugyancsak sokat kellett dolgoznia virradattól este későig (látástól vakulásig). Ha a mesterének szántóföldje volt, nyáron az aratásnál is segített. Néhol (ötvös, szűcs, szabó stb.)
azonban megengedték a legénynek, hogy bizonyos időszakban a maga hasznára dolgozzon. A rimaszombati mesterlegényeket nem kötelezték arra, ebben a háborús században, hogy vándorútra keljenek. Az idegen legénynek
munkát keresett a céh, nehogy tovább menjen. (Valószínűleg csak munkaerőhiány esetén.) Majd a legénynek a "mester-remeket" kellett elkészítenie
kitűzött idő alatt, kirendelt látómesterek felügyeletével, nehogy másvalaki
segítsen neki. Amikor kész volt céhtagok alaposan megvizsgálták a remeket,
ha hibát találtak rajta, visszaadták, s a hiba nagysága szerint meg is büntették
a készítőjét. A remek bemutatásakor a legény kisebb vendégséget adott, egyegy asztalra 3-3 tál étel, 3 frt ára bort tett. H a mesterremeket a céh elfogadta,
a legény megfizette a mestertaksát vagy beállópénzt, (a század végén 32 frt115

ot,) ekkor végre befogadta a céh. Ám a kiadásoknak még nem ért a végére,
mert "mesterasztalt" kellett adni az egész céh számára.
A város összes céhe nem csupán kenyéririgységből küzdött a kontárok ellen, mert azok olcsóbban adták áruikat, hanem főleg áruik "kontár"
minősége miatt. Azért is nehezteltek rájuk, mivel a város terheiből nem vállaltak részt, nem fizettek adót. A mezőváros asztalosai kezdetben az ácsokkal, bodnárokkal és molnárokkal társultak, később külön váltak. Az
asztalosinas három év előtt nem szabadulhatott. Az ácslegény mesterremeke
egy köszörüláb vagy egy ajtófélfa; az asztalosé egy négyfelé nyíló ablakráma
vagy egy 2 keresztes párkányzata ajtó volt. Amíg ezen dolgozott időnként két
mester is felügyelt rá, végül hat mester bírálta felül a remeket. Az ifjú mesternek meg kellett tanulnia a céhszabályokat. Ennek főbb pontjai megegyeznek más céhekével.108 A kiválás pontos idejét nem tudjuk. 1670-től a városi
jegyzökönyvek bizonyítják, hogy az Asztalos vezetéknevűek nagyobbik része
ebben az időben még valóban asztalos munkát végzett. Pl. Asztalos Mihály
1685-ben a cétusnak az iskolában egy ládát csinált. Kívülük Korponai János
és Ráhói János is asztalosmester volt.
A borbélyok abban időben ritkán borotváltak, mert a házas emberek
szakállt viseltek, de hajat gyakran mosattak náluk. Borbélynak inkább az ún.
chirurgust nevezték, akik sebet kötöztek, fogat húztak, köpölyöztek. Borbély
Miklósról (1684) azonban bizonyosan tudjuk, hogy seborvoslással foglalkozott. Rimaszombatból céhlevelük nem maradt fenn. A század folyamán 16
ilyen vezetéknevű embert találtunk, (ennél sokkal többen voltak). Kettő közülük zsellér sorban élt, kettő már nemesi rangra emelkedett.109
A csapók gubacsapó, szűrcsapó, posztócsináló néven egyaránt szerepeltek. Csak gyapjas juhbőrt vásárolhattak, lenyírtat nem. Terméküket a ványolt abaposztót vagy szűrposztót kallós malmok segítségével állították elő s
nagyon kelendő volt, mert a jobbágyok "harisnyája", mellrevalója, gubája
ebből készült. (A kicsit jobbminőségű aba posztót már távolabbról hozták
be). A csapó céh pontosan előírta egy vég szűrposztó hosszát (45 sing), minőségét s azt is, hogy mennyiért kalőzzák, szőjék. Ha a mesterremek szövésében hibát találtak, megbüntették a legényt. Mesterségük bonyolultságát
bizonyítja, hogy az inast csak négy év után szabadították fel.110 Vásárkor a
csapóknak a szürposztót először a szabók céhmesterének kellett felajánlaniuk. Ha nekik éppen nem kellett csak akkor adhatták el másnak. A szűrszabó
sem vehetett vidéki embertől szűrposztót, egyedül a városbeli csapótóktól.
1683-ban tíz csapómester élt a városban. Csapó Gergely 1662- és 1666-ban
esküdt volt.
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Borbély Miklós vagyonos volt, 1685-ben 100 frt. kölcsönt adott a városnak.
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A csiszárok a fegyverek (kard, tőr, kardvas, stb.) végleges kimunkálását végezték meg sarkantyút, zablát, kengyelt csináltak. Egy céhbe tartoztak
a lakatosokkal. Esküdt az ő soraikból is kikerült, Csiszár Pál 1623-ban.
A 17. század elején a rimaszombati polgárok és zsellérek még saruban vagy bocskorban jártak. A csizma a gyakori egri vásárlások hatására csak
később kezdett elterjedni. így a vargák rovására a csiszmadiák száma megnövekedett a városban. 1669-ben két külön céhet alkottak. A rövidebb és magasabb szárú, különféle anyagú és szabású csizmákon kívül a csizmadiák egyéb
lábbeliket is készítettek, pl. magas sarkú papucsot. Emiatt állandóan vitába
keveredtek a vargákkal a céhes munkakör határainak áthágása miatt. Szigorúan megszabták, mit szabad a vargáknak készíteniük. A finomabb bőröket
(szattyán, kordován, karmazsin) is a csizmadiák sajátították ki. Majd a tímárokra panaszkodtak, hogy nem adják nekik olcsóbban a bőröket; valamint a
kovácsokra, hogy azok csizmát is patkolnak. Csizmadia Pált 1667-ben bírónak választották.
A rimaszombati fazekasok cserépedényei igen kedveltek voltak magyaroknál és törököknél egyaránt. Az egri pasa megkövetelte, hogy bajram
előtt az ünnepi ételekhez kis tálakat vigyenek nekik. A törökök nemcsak a
vár építéséhez hivattak kishonti mestereket, rimaszombati fazekasok évente
többször dolgoztak itt egy-két hétig. Nem tudjuk ilyenkor edényeket vagy
cserépkályhákat kellet-e csinálniuk? A 60-as, 80-as években a rimaszombati
fazekasok rendszeresen jártak a nagykőrösi, kecskeméti vásárokra, ahol tányéraikat, fazekaikat, kis "bugyogós korsóikat" hamar eladták. A sok veszedelem miatt csapatosan mentek, néha oly soka, hogy a kecskemétiek meg is
büntették őket, mert "lejáratták a füvet". A nemes urak is megbecsülték
"iratos" tálaikat, korsóikat. Korábban Széchy György azért adott nekik vásárprivilégiumot,1'1 mert "megtekintette ... Gács várában való munkájukat" s
úgy létszik meg volt velük elégedve. "Kályhaszemet" is sokat csináltak s
ezekből díszes cserépkályhákat. A debreceniek annyira óvakodtak a konkurenciájuktól, hogy vásáraikon csak hétfőn és kedd reggel 10 óráig engedték
meg a rimaszombati fazekasoknak, hogy cserepeiket százanként eladhassák.
Kelendő lehetett a portékájuk, ha nekik ilyen kevés rövid árusítási idő is
megérte a hosszú, veszedelmes utat. Ezért a rimaszombatiak is kimondták,
hogy az ő hetivásáraikon sem árulhatnak vidéki fazekasok, csak országos
vásáraik idején.112 A sárospataki fazekasok elismerték, hogy ők olyan nagy,
tűzálló fazekakat nem tudnak készíteni, mint a romaszombatiak."3
A jobbágyoknak a cifra szűrökhöz, a katonáknak és nemes uraknak
mentéihez sok száras gomb és zsinórozás kellett. Ha néhány vezetéknév és
elszórt adat nem bizonyítaná, akkor is feltételeznénk, hogy Rimaszombatban
1,1
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már 1669 előtt volt gombkötőcéh. Arany- ezüst- és selyemfonálból, cérnából
míves gombok készültek, a gazdag urak számára még gyöngyöt vagy ékkövet
foglaltak a közepébe. A század első felében kevés a díszruhákon a sujtás,
majd egyre gyakoribb és sűrűbb lesz, mint a fennmaradt festményeken látható. Átutazó görög kereskedők szívesen megvették a rimaszombatiaktól az
egyszerűbb "szőrzsinórt".114 A gombkötőcéh fellendülése a Rákóczi szabadságharc idején lehetett, amikor a fejedelem igen sok mentét stb. rendelt a
kuruc katonáknak. Gazdaságukat bizonyítja az 1723-ban készült aranyozott
ezüst céhkannájuk.
A kádárok vagy bodnárok itt nem alkottak külön céhet, mestereik
hol az ácsokhoz, hol az asztalosokhoz csatlakoztak. A nagy borforgalom
miatt igen sok taposókádra, hordóra volt szüksége a városbelieknek s a környéken lakóknak; a törököknek pedig káposztáshordókra meg víztartó kádakra. Természetesen egyéb fa-árut: dézsát, vedret, létrát stb. is készítettek eladásra, valamint török és magyar "ajándék"-ba egyaránt.
Régen a kovácsok is a Szent Mihály Arkangyal közös céhbe tartoztak
a 17. században már saját céhmesterük volt (1658 Kovács György). A század
folyamán igen sok Kovács nevű lakost találunk, a korszak második felében
már vezetéknév lett; egyes családtagok más iparral foglalkoztak, de általában
folyatatták a régi mesterséget. 1683-ban 20 mester dolgozott itt (1684-ben K.
György bíró, K. István esküdt 1671 és 79-ben). A város lakóinak az átmenő
forgalom növekedése, a rossz utak miatt; háborús időkben pedig a katonáknak igen sok patkóra, patkószegre, kerékvasra volt szükségük, az iparosoknak
fejszére, fúróra; a földműveseknek ásóra, kapára, villára stb. 1670-ben a
város megvasaltatta Jánosi-kaput, és "öreg" szegekkel megerősítette a Szépkaput. A pásztor házát is megjavíttatták a kovácsokkal. Évente szerszám
kellett léc- és zsindelyszöget beszolgáltatniuk az egri pasának a vár javításához, valamint vasrudakat, forgókarikákat, hordóabroncsokat stb. Egyes rimaszombati kovácsmesterek hetekig dolgoztak az egri várban, ugyanakkor társaik a fúleki magyar végvárat erősítették.115 A magyar földesuraknak hasonlóképen évente sok léc- és zsindelyszöget szállítottak, s ha valamit építettek,
mint a Balassák 1670-ben, vasrudakat is. A kovácsoknak ezeket a munkákat
nem a törökök, vagy a magyar földesurak fizették meg, hanem valójában a
mezőváros, beszámították a mesterek adójába. A céh jómódját bizonyította,
mennyi tyúkot, malacot és egyéb ételeket kívántak új tagjaiktól a "mesterasztal" megadásakor. A kovácsok is panaszkodtak más céhbeliekre, így a
késmívesekre, hogy azok sarlót csinálnak, ami a kovácsok dolga lenne.
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A lakatosok is a Szent Mihály céhből váltak ki. 1631-ben II. Ferdinánd még az ötvösökkel, szíj- és nyereggyártókkal, s a fegyvercsiszárokkal
együtt adott nekik védlevelet a kassai céhek kiszorító törekvése ellen."6
A lakatosokhoz tartoztak:
1. Pléhmívesek (bádogosok), akik lakatokat s a ládák, ajtók vasalását
készítették.
2. Órások,
3. Puskamüvesek,
4. Fejér (ezüst) művesek, ezek sarkantyúkat, zablát, kengyelt csináltak
5. Késmívesek igen bonyolult mesterremekeket készítettek; fortélyos
lakatokat; a hold járását is mutató órát; kerekes puskát, stb. Céhszabályaik
hasonlítanak az ötvösökéhez. Sok kés került ki a városból. A legdíszesebbeket kalmárokkal hozatták Bécsből, de a zömét itt csinálták. A török ajándékoknál láthatjuk, mennyit vittek csupán újévkor Egerbe. A basák ezt más
városoktól is megkívánták. Ezért pld. a nagykörösiek rimaszombati mesterektől 20-50 pár kést is vettek egyszerre, főként gyöngyház nyelűeket, de feketenyelűeket is, (egy pár ára 60-75 pénz volt). Híresebb rimaszombati késgyártók 1660 kr.: Eötvös Gergelyné, Molnár Tamás és Tamásné, Nagy János
és Tót Boldizsár; Sós István (1658-1683), a 80-as években Juhász István,
Zsun György és Miklós, valamint Csiszár Imre fegyvercsiszár. A lakatosok
vagyonilag messze elmaradtak az ötvösöktől. Lakatos István 1682-ben és 85ben esküdt 1687-ben bíró lett.
A mészárosok voltak az ötvösök után a város leggazdagabb emberei.
Mesterségük testi erőt és ügyességet kívánt, a félig szilajon tartott marhákat
nekik kellett levágniuk. Természetesen az idősebb mesterek ezt már legényeikre bízták, maguk a feldolgozást, kimérést és árusítást intézték. A
mészároscéh a legrégibbek közé tartozott, 1585-ben Losonczi Zsigmond már
megerősítette kiváltságaikat, ezt 1611-ben II. Mátyás megújította, 1632-ben
Forgách Ádám többek között elrendelte, hogy a mészárosok egészséges, jó
húst kötelesek adni limitált áron; szombaton elég hús legyen; a marhabőrt a
vargáknak adják el; az inas három évig szolgáljon.
1666-ban a mészároscéh panaszt tett földesuránál "az Rymaszombaty
város népe miatt", hogy "külföldi" vagyis vidéki henteseket engedtek be húst
árulni szerdán és szombaton. Ezért 250 frt káruk lett a mészárosoknak. A
perben a városbírók prókátora azzal vádolta a mészárosokat, hogy nem látták
el elég hússal szombatonként a várost, s akkor se adták olcsóbban a húst; a
marhák javát a bányavárosokba hajtották, (ahol drágán adhatták el) a hentesek beengedéséhez hozzájárultak. Erre a mészárosok védője azt válaszolta,
hogy a háborús idők miatt nem volt elég marha és hús. Ez a pereskedés a
mészárosok és hentesek régi vetélkedését is napvilágra hozta. A hentesek
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nem alkottak külön céhet, és kizárólag a hús, főleg a sertések
(feldolgozásával foglalkoztak. Végül a rimaszombati mészárosok és hentesek
kiegyeztek; "idegen" hentesek ne jöjjenek be, de a mészárosok ezután szombati napon is vágjanak le marhákat és húsát olyan olcsón adják, mint azelőtt a
hentesek árulták.117 1669-ben a mészáros céhmester Személy István. Mészáros Mihályt 1684-ben esküdtnek választották. Nagyváthi István
mészárosmester latinul is tudott.
A molnárok, ácsok és bodnárok a század második felében még egy
céhet alkottak, sőt ez a céh nemcsak a rimaszombati, hanem az összes kishonti, korábban a gömöri mestert is magába foglalta. Az 167l-es céhlevelük
elveszett, de Gömör vármegye jegyzőkönyve alapján 1696-ban újra írták és
megerősítették.118 A malmok az alapokon és a malomköveken kívül teljesen
fából készültek, s a molnároknak érteniük kellett minden alkatrész megjavításához. A molnárinas három év után szabadult. A legénynek mesterremekül
vagy egy új keréktengelyt kellett faragnia, vagy egy "száraz kereket" megkötnie, vagy két malomkövet faragnia. Ha molnár nemes volt, úgy perelt mint
a nemesek, (a többiek, mint más céhek mesterei). A céhgyülésre fegyvert
nem vihettek. A molnár és ácsmester deszkát és "fejér munkát csinálhatott az
asztalosok háborgatása nélkül. A malom tulajdonosa a földesúr volt, akinek a
molnár belépéskor "hitet tett", engedélye nélkül új malmot nem építhetett.
Már 1601-ben volt Rimaszombatban háromkövű malom. Kétkövű
több is lehetett. A gabonaőrlőkön kívül a csapóknak kallós malmaik voltak.
1683-ban Török János és Szabó István molnármestereken kívül nem tudni,
hogy a hat Molnár vezetéknevű közül még hányan. Az bizonyos, hogy a század legvégén Rimaszombatban tíz molnármester dolgozott. Molnár vezetéknevű bírót nem találtunk, esküdt volt Molnár Pál 1670-ben.
Az 167 l-es céhlevél egyik jellemző pontja, mely más közös céheknél
is hasonló lehetett: "28) Minthogy többféle Mesteremberek állottak össze
Czéhükben ...a Czéh Mesterség is ne egyik mesterséghez köttessék ... és ha
az egyik Mesteremberek közül lészen a Czéh Mester ... a Dékán vagy az
Atyamester légyen a másféle mester emberk közül." A 26. artikulus valószínűleg 1696-os változat: "mivel Isten segedelme nélkül hasontalan minden
igyekezet, tartozunk az egész Kis Hont vármegyébül ... esztendőnként mindnyájan Nemes privilegizált Rimaszombath városában ... gyűlést tartani, és
mivel itt mind az három vallásnak tulajdon temploma vagyon, ki ki a maga
módja szer ént az Istent tisztelni."
Főleg a ruházati ipar virágzott, de fontos volt az élelmiszer feldolgozás és a javítóipar is. Egyes régi mesterségek már ekkor is csak a nevekben
éltek (Paisgyártó). A következő században az ipar szerkezete megváltozott:
csapó, szíjgyártó, varga kevesebb lett, azonban ács, kőműves, takács stb.
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több. A műhelyek száma a békés időszakban is ennyi, körülbelül kétszáz
lehetett.
A hódoltsági mezővárosok továbbélésének, sőt egyes iparágak látszólagos fejlődésének egyik lényeges tényezője volt az hogy a nyugati országokban már felbomlóban levő céhrendszer náluk fennmaradt. Amikor az
ország három részre szakadt, a nemesek elhagyták udvarházaikat, a vármegyék hódolatlan helyre tették át székhelyüket, a hódoltsági jobbágyok nem
mertek falvaikban maradni, a céhekben nevelkedett cívisek nem hagyták el
lakóhelyüket. Az állandósult létbizonytalanságban a közösség tartást és erőt
adott nekik, a szigorú rendhez szokott céhbeliek meg tudtak állni a saját lábukon. A céhmesterek közül választott bírák és esküdtek okos politikával
egyensúlyoztak a török és magyar, nemesi és katonai hatóságok között. A kis
mezőváros nem tudta volna megőrizni a látszólagos önállóságát, nem tudta
volna fizetni a majdnem elviselhetetlenül sok és sokféle adót, ha a mesteremberek nem készítik el iparcikkeiket és egyéb áruikat, melyeket gyakran
pénz helyett, máskor a szokásos, sőt kikövetelt ajándékba adtak a magyar
földesuraknak, a török pasáknak, a királyi kamarának, majd a felszabadító
német katonaságnak.
The town of Rimaszombat in the 17th century
We publish in our annual the last dissertation of our Library's long-standing,
devoted collaborator who deceased recently. The prominent researcher, interested in the
Turkish period was making preparations to compose a detailed study on the subject of the
society of 17th century Rimaszombat, a town situated near to the borders of the territory
under Turkish rule, in the central part of northern Hungary (the present Slovakia). Because of
its authors untimely death, the dissertation remains unaccomplished but it still has got
remarkable interest for us. Rimaszombatjhe chief town of Kishont district, had a particular
situation in Hungary's administration. The district was part of the Hont county which was
separated into two distant halves and after 1678 it has got its own , distinct assembly of
nobility. The town and its outskirts became parts ofGómör county after 1785. In the first part
of the dissertation the author is engaged in presenting the differentiation of the town 's
society, the role played by the noble families and the formation of inhabitants ' figure. She
presents us the functionnaries of the town's administration, the competence of the judge and
of the town council, the social differentiation of members of council. The dissertation's
chapter presenting the town's furnishing and charges is a part rich in data. It mentions the
landlord's charges and all the supplies and contributions which were to pay to the Turks and
which were crucial in the surrended territories in the 17th century. Rimaszombat and its
surroundings were under double taxation in the 17th century and the town had to learn the
surviving technics of the Hungarian settlements. They had to survive between the great powers.
In the last chapter of the dissertation the reader will be informed about the corporations'
activity and the forming society of craftsmen of the town.
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Knapp Eva
A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői

A

mikor egy, a magyar kutatásban eddig kevés figyelemre méltatott
forráscsoport, a mirákulumos könyvek feltárására és bemutatására
teszünk kísérletet, célszerűnek látszik a munkát meghatározással
kezdeni. Mirákulumos könyvön olyan kézzel írott vagy nyomtatásban megjelent művet értünk, amely a szentek vagy Mária közbenjárásának tulajdonított
ún. imameghallgatásokat {"miracula") tartalmaz. Az imameghallgatások a
nyomtatásban is napvilágot látott gyűjteményes munkáknak azonban csupán
legszembetűnőbb vonása, mivel rajtuk kívül az áhítatirodalom területéhez
tartozó más szöveganyagokat is magukban foglalnak. A mirákulumos könyveknek térben és időben változatos formái és típusai alakultak ki, s mivel
nem húzódik élet határ a mirákulumos könyvek és a kifejezetten áhítati célra
szolgáló más művek között, a típusok alakulása, más rokon kiadvány fajtákkal
való érintkezése beható vizsgálatra érdemes forráscsoporttá avatja ezeket a
könyveket.
Innen érthető, hogy a témának nagyon jelentős nemzetközi irodalma
van, míg a magyar kutatás nem rendelkezik ehhez mérhető anyagfeltárással.
Anélkül, hogy a nemzetközi szakirodalom rendszeres áttekintésére vállalkoznánk, megemlítjük, hogy például a német néprajzkutatás már a század
harmincas éveiben felismerte a mirákulumos könyvek jelentőségét,1 s azóta
számtalan részvizsgálat,2 átfogó néprajzi3 és irodalomtörténeti4 elemzések
sora foglalkozik a témával. A kutatás újabb fellendülésére jellemző adat,
hogy a néprajzi tanszékkel rendelkező bajor egyetemek közül egyedül az
1982-es tanévben három tanszéken összesen öt, különböző mirákulumos

1 SCHREIBER, Georg: Deutsche Mirakelbücher. Forschungen zur Volkskunde. Düsseldorf
1938. - MEISEN, Karl: Ein Mirakelbüchlein des 15. Jahrhunderts aus der Wallfahrtskirche
Marienthal bei Hamm an der Sieg. — Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein
129. (1936) 88-115. p. - KRISS, Rudolf: Volkskitndliches aus den Mirakelbüchern von MariaEck, Traunwalden, Kösslarn und Halbmeile. = Oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde 5.
(1931) 134-151. p.
2
WELKER, Klaus: Die /nchenhofener Mirakelaufzeichnungen (1506-1657). = Bäumer,
Remigius (Hrsg.): Von Konstanz nach Trient. München - Paderborn - Wien 1972. 635-657.
p. - MAISSEN, Felici: Das Mirakelbuch von Disentis (1707). = Schweizerisches Archiv für
Volkskunde 61. 1-2. (1965) 60-74. p.
ZENDER, Matthias: Mirakelbücher als Quelle für Volksleben im Rheinland. = Rheinische
Vierteljahrsblätter 41. (1977) 108-123. p.
WALTZ, Matthias: Zum Problem der Gattungsgeschichte im Mittelalter. Am Beispiel des
Mirakels. = Zeitschrift für romanische Philologie 86. (1970) 22-39. p. - OPPEL, Hans D.:
Exemplum und Mirakel. Versuch einer Begriffsbestimmung. = Archiv fi.tr Kulturgeschichte
58. (1976) 96-114. p.
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könyvekkel foglalkozó szakdolgozat illetve disszertáció készült. Magyar
vonatkozásban rendszeres kísérlet eddig egyedül a nyugati határvidék (a mai
Burgenland) kegyhelyeihez kapcsolódó barokk kori mirákulumos könyvek
összegyűjtésére történt, de ez is az osztrák kutatás részéről.6 Ugyanerről a
területről több részfeldolgozást is ismerünk.7 Magyar részről a néhány középkori mirákulumos könyvvel foglalkozó elemzés mellett8 a barokk korra
vonatkozóan csupán egy-két elszórt kezdeményezést9 illetve figyelemfelhívást említhetünk tudománytörténeti előzményként. Munkánkban a lehetőségekhez képest mind a nemzetközi szakirodalom, mind pedig a magyar kutatás eredményeit igyekeztünk hasznosítani.10
Amikor elsőként vállalkozunk arra, hogy számbavegyük és a barokk
kori művelődés keretei között elhelyezzük a magyarországi búcsújáróhelyekhez fűződő mirákulumos könyveket, közvetlenül egyik itt említett kutatási
ághoz sem kapcsolódhatunk, hanem inkább a kiindulási alapot szeretnénk
megteremteni a további vizsgálatok számára.
Ha azt tágabb műfaji összefüggést keressük, amelyben a
mirákulumos könyvek beletartoznak, akkor a barokk kori áhítatirodalom
egyik széles területét, az elbeszélő Mária-irodalmat kell megjelölnünk, mivel
a magyar anyag három, az egésznek csupán töredékét jelentő kézirattól eltekintve" teljes egészében Mária-kegyhelyekhez kapcsolódik. A barokk kori
elbeszélő Mária-irodalom a magyar kutatásban ugyancsak feltáratlan területnek számít, ezért talán nem felesleges ide iktatni egy, német-osztrák elemzések nyomán született könyvtipológiát, amely nemcsak a mirákulumos köny-
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vek helyét határozza meg a Mária-irodalomban, hanem a további műfaji
osztályozásnak is kiindulópontul szolgálhat:12
1. az ellenreformációs mariológiák és katekizmusok dogmatikai
állásfoglalása a teológiai alapművekben és a népszerű kiadványokban,
2. a középkori Mária-hagyomány közvetlen továbbélése:
inkunabulumok és kéziratok kiadásai,
3. a Mária-ünnepek egy új könyvműfaj, a kalendáriumok tükrében,
4. a Mária-búcsújárás és annak terjedelmes három részre tagolódó irodalma
a) vitairatok és helyi monográfiák,
b) Atlas Marianus, kicsi és nagy, világméretekben vagy egy kisebb területhez kapcsolódva,
c) a nyomtatott mirákulumos könyvek
5. a tulajdonképpeni, vagy jobban mondva tiszta elbeszélésgyűjtemények, melyek felépítésük szerint lehetnek Máriadicséretek, Mária-csodák, Mária-prédikációk és Máriapéldázatok a kor minden egyéb exemplum-gyűjteményében.
E könyvtipológia alapjául elsősorban a különböző kiadványtípusok
szolgáltak, amelyekben az egyes műfajok át- meg átfedik egymást, s ezért
minden egyes típus további részletes vizsgálatát teszi szükségessé. Másfelöl
ez a tipológia jól szolgálatot tesz akkor, amikor az összekötő kapcsot keressük a teológiai elképzelések, az elméleti Mária-irodalom és a népi kultusz, a
gyakorlati Mária-tisztelet között. Az egyik ilyen fontos láncszemet éppen a
nyomtatott mirákulumos könyvek alkotják, amelyek azonban nem tekinthetők sem egyszerű használati cikkeknek, sem pedig puszta technikai közvetítő
eszköznek.
A munka időbeli határait maga a forráscsoport, a műfajfejlődés történeti meghatározottsága jelölte ki. A dolgozat a történeti Magyarország
területén lévő kegyhelyekhez kapcsolódó, Magyarországon vagy külföldön
megjelent barokk kori nyomtatványokat veszi számba, s nem foglalkozik a
más országok kegyhelyeihez fűződő magyar vonatkozású kiadványokkal.
1. A vizsgált anyag
A vizsgálat alapjául a különböző könyvtárak anyagában feltárt 51
nyomtatott mirákulumos könyv szolgál. Ezeket a nyomtatványokat kivétel
nélkül kézben tartottuk, pontos leírásukat és lelőhelyüket külön jegyzék tartalmazza (Függelék 1.). Nem vehettük be a vizsgálatba azokat a kiadványokat, amelyek megjelenéséről vagy egykori meglétéről biztosan tudunk (24
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nyomtatvány), de nem sikerült példányt találni belőlük. Ezen kívül bizonytalan utalások alapján még több kegyhelyről feltételezhetjük, hogy az ott történt mirákulumok nyomtatásban is megjelentek, az elemzésben természetesen ezeket is figyelmen kívül kellett hagynunk.
A vizsgálat alá kerülő anyag több szempontból is reprezentatívnak
tekinthető. Bár a barokkban az ország területén kb. 250 kegy helyet ismerünk,
a könyvek által képviselt 18 búcsújáróhely a történelmi Magyarországon
arányos területi megoszlásban helyezkedik el. Másfelől ez a 18 búcsújáróhely csaknem kivétel nélkül nagyjelentőségű, egy kisebb vagy nagyobb tájegység vallási központjának számító hely volt, ami már önmagában is jól
mutatja a kegyhelyek nagysága és hírneve, valamint a nyomtatott könyvek
kiadása közti szoros összefüggést. Ha a nyomtatott mirákulumos könyvvel
rendelkező kegyhelyek egyházi hovatartozását vizsgáljuk, szembetűnő, hogy
a könyvek túlnyomó része szerzetesi, kolostori gondozás alatt álló kegyhelyhez kapcsolódik, (15 kegyhelyhez 47 könyv), s csak kisebb részük tartozik
világi fennhatóság alatt álló kegyhelyhez (3 kegyhelyhez 4 könyv, a 3 hely
közül 1 az egész időszakban különböző szerzetesrendek gondozásában volt).
A 15 szerzetesek által gondozott kegyhely közül hetet ferencesek (4
marianus, 3 obszerváns), négyet pálosok, egyet-egyet pedig jezsuiták (majd
piaristák), szerviták, trinitáriusok illetve baziliták gondoztak, ami jól mutatja
ezeknek a rendeknek a barokk kori pásztoráéióban betöltött helyét. (1. melléklet). Reprezentatív a vizsgált anyag időbeli megoszlása, mivel a
mirákulumirodalom barokk kori történetének minden szakaszából több
nyomtatványt vizsgálhatunk, s a műfajfejlődés teljességének és a kiadványjelleg átalakulásának érzékeltetése érdekében néhány, a 18. század második
feléből és a 19. századból származó füzetes kiadványt is bevontunk az elemzésbe. Végül reprezentatívnak mondható a kiadványok nyelvi megoszlása is,
mert köztük a hivatalos latin nyelven megjelenteken kívül az országban élő
főbb nemzetiségek anyanyelvén (magyar, német, szlovák, horvát, olasz) kinyomtatott munkákat is találunk.
2. Kéziratos előzmények, nyomtatott források
A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek rendszerint kéziratos előzményekre vezethetők vissza. A mirákulum-szövegeket tartalmazó
kéziratok legnagyobb része veszendőbe ment: egyetlen olyan kegyhellyel
sem találkoztunk, ahol a kéziratos feljegyzések hiánytalanul, folyamatosan
fennmaradtak volna. A munka alapjául szolgáló, nyomtatott mirákulumos
könyvvel rendelkező kegyhelyek közül 5 helyről összesen 9 kéziratos
mirákulumfeljegyzést találtunk. Mivel ez a mennyiség nem elégséges ahhoz,
hogy a nyomtatott kiadványokkal való összevetés érdekében a kéziratos feljegyzések fajtáiról, tartalmáról akár megközelítően is tiszta képet nyerjünk,
vizsgálatainkat ebben a részben azokra a kéziratos feljegyzésekre is kiterjesztettük, amelyek olyan kegyhelyekről származnak, ahonnan nyomtatott
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mirákulumos könyv nem áll rendelkezésre (Függelék 1.). így összesen 16
helyről 31 kézirat anyagát tudjuk értékelni (1. melléklet).
A kéziratos anyag mind terjedelmében, mind tartalmában, mind külső megjelenési formájában, mind pedig a keletkezés oka szerint rendkívül
sokrétű. Ezek alapján a kéziratok a következő főbb típusokba oszthatók:
1. A feljegyzések legnagyobb része a kegyhellyel kapcsolatos csodás
események helyszínen történő megörökítésének szándékával keletkezett. Az
áthagyományozást szolgálta az is, amikor az így készített feljegyzéseket a
későbbiekben részben vagy teljes egészében újra leírják, átmásolják. A feljegyzések felsőbb utasításra történő keletkezésére utal az a példa, amely szerint 1732-ben a pálos rend országos káptalani gyűlése megbízza OROSZ Ferencet, a máriavölgyi konvent subpriorját, hogy a kegyhelyen történt csodákat, felajánlásokat külön könyvbe feljegyezze.13 Ezek a feljegyzések rendszerint az adott kegyhely iratanyagában találhatók. Megjelenhetnek a kegyhely egyéb eseményeivel együtt, azok köré besorolva14 vagy azoktól elkülönítve.15 Több esetben önálló kéziratos könyvet nyitottak a mirákulumok feljegyzésére.16 Egyedülálló az az eset, amikor az egyaránt a fraknói szerviták
gondozása alá tartozó fraknói Rozália kápolnához és a fraknói szervita
templom Mária-kegy szobrához kapcsolódó mirákulumokat ugyanannak a
kéziratos könyvnek az elején illetve végén jegyezték fel.17 Előfordul az is,
hogy a mirákulumokat a kegyhely összeállított története után, de attól elválasztva, időrendben jegyezték fel.18 E följegyzéstípusok közös formai jellemzője, hogy a leírást készítő egyes szám harmadik személyben mondja el az
eseményeket, de néhol az elbeszélésbe párbeszédes részek, felkiáltások, az
eset alanyával elmondatott rövid betétek is beleszövődnek:
"1862 évben 7-ik Júniusban Vajaj i Susanna Földvári lakosné, (1861-ik évben meg vakulván) ugyan a Duna Földvári Körmenettel, mely minden évben
Pünkösd Ünnepjeire meg szokott jönni Andacsra a Boldogságos Szűz Magyarok Nagy-Asszonya Kegyeletes Képéhez, szinte vezetettve bizodalmas
óhajjal és szándokkal 'bár meg egyszer meg láthatná', a Boldogságos Szűz
Anya képet meg érkezett. - A körmenet ki szokott ájtatoskodás végett a
Kálváriára menni, az említett Vajaji Susanna is vezettetve kiment s vissza
jövet meg nyilának szemei s vezető nélkül tért vissza a Boldogságos Szűz
Anya Egyházába, hol mély buzgósággal halát rebegvén az Üdvözítő Jézus
Krisztusnak, hogy a Boldogságos Szűz Mária esedezése által meghallgatott,
és óhaja teljesült. - A történt eset a jelen volt Fő tisztelendő Polák Jősef
Karádi Esperes és Pélbános Úr által, illető Földvári lakosok mind tanúk
13

XXA4
VAl,XXA3
15
IA1,IA2,VIIA1,XIA3
,6
IIIA1,IXA1,IXA2
I7
IXA1,IXA2
18
VIIIAl, XA1, XVIA1, XXVA1,
l4

127

előtt meg vizsgáltatván be bizonyultnak nyilvánított. - A Tanúk ezek Danicsek
Ferenci Szeleczky István Bodor György Akara János és többek. Hogy a szoros vizsgálat és vallomás előttem tétetett legyen bizonyítom Varga Anicét
Zárda Főnök. A vizsgálaton jelen volt még: Kiss Mihály Nágocsi és Trimmel
Sándor Miklósi Plébános Urak. "I9
A leírások formája ezekben a feljegyzésekben csak a legfontosabb
tényekre szorítkozó néhány szavas, formulaszerű közléstől
"Anno 1711. 5-Junij Francisca Antónia Thadea Kapplerin aetatis trium
annorum et novem mensium magnam hispanicam valde acutam aciculam
deglutivit celebrato ad altare S. Annae sacro, per intercessionem S. Matris
Annae post tertium diem feliciter et sine ulla offensione ab acicula liberata
est."20
a minden részletre kiterjedő, többoldalas beszámolóig terjedhet:
"Anno 1749 dem 12 April ware von dem Löbler Regiment Caroli ein
gemeiner Mann, mit Nahmen Andreas Pekat gebürtig zu Neutrav. diser wurd
geschossen in dem feit mit einer schwere Schuss durch die handt. welcher
ihm alle flagen zersprenget, wie auch die bein zerschmeteret hat, dass er
keine finger noch handt brauchen kunte. dieser ware nach seiner mündlichen
bekennen zu Wienn in dem spanischen spithals zwey ganzer jähr damit er
curiert möchte werden. Nach ancoentung aber filier müdteln, ware doch
keine hilft zu hoffen, dass feltscherer und Doctor ihme zur anwort gegeben,
so veyt kein müdtel mehr Vorsandten disen schaden zu curiren, so müste ihn
schon in dass grab tragen, von danen vurde er in nacher fest in dass so
benente Invaliten hauss geschücket, da aber jener keine zeitliche hilf nicht
mehr hofete, Nahm er sein Vertrauen zu der allerseligsten Mutter Gottes
Maria-aichen, mit Versprechen Ihr zu Ehren 15 mahl dass gnaden ohrt zu
besuchen ferner sie ihme die forige Gesuntheit ertheilen möchte, da aber
selber sein gudes Vorhaben angangete, und dass drithemahl dass gnaden
Orth besuchte, unter der hl Wandlung, diser in seiner handt einen
uhnaussprechlichen schmerzen empfunte. dass er gezwungen wurde, vor
grossen schmertzen und zokommenter ahnmacht sich aus der Kirchen zu
begeben dieser aber keines wegs wüste was dises seyt, oder beteutete.
Eröfnet derohaben seine wunde, und siete mit Verwun-derung dass die
wunde gaenzlich geheylet seye, und alle schifer von dem zerquezten beyn
frey aug der handt ligeten, und von diser Stundt an er VolkommentUch seine
finger und handt brauchen kunte, wie mir alle gegenwehrtige solches
selbsten mit äugen gesehen, und selbess auch sein comeradt mit Nahmen
Punlg nigrini aus dem Löbler Regement Festetich corporal, samt ihme mit
einer schwur begreftigen will.
19
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2. A kéziratok keletkezésének másik lehetősége az, amikor a csodákat tartalmazó, különböző nyelven keletkezett iratokat a kegyhelyen összegyűjtötték és megőrizték. Ilyen iratot készíthetett egy vagy több magánszemély, aki a vele történt csodás eseményt ebben a formában kívánta a kegyhely gondozóinak tudomására hozni.22 Az is előfordult, hogy a mirákulumot
tanúsító iratot az illető személy plébánosa állította ki a kegyhely részére.23
Ezek a gyakran a csoda közvetlen hatása alatt keletkezett feljegyzések hűen
tükrözik készítőik iskolázottságát, önkifejezési képességét. Formájuk lehet
oklevélszerű
"Mi alább meg Írattattak adgyuk tudtokra mind azoknak akiket illet, hogy
ami alább megjegyzett nyomorúságinkban és nyavaláinkban utazásunkat N.
Veszprém Vármegyében lévő Jásdra fogadván, azonnal ugyan azon
nyomoruságinktul szabadulásunkat, s nyavaláinkbul gyógyulásunkat nyertük
a Krisztus Jesus érdeme, és Sz. Annnyának Máriának esedezése, s közbenjárása által következendőképpen: úgy mint 1. Balog Jósef méltóságos Papotzi
Praepostság Kasznárja 1803-dik esztendőben súlyos nyavalábon esvén, és
abba több ideig nyomorogván, meg dagadott gyomrom, és hasam, mely daganatnak elszéllesztésire sok féle erős orvosságokkal éltem, az orvosok
praescriptioja szerint, de mindazon szerek gyomromban meg maradván, még
jobban meg dagadott, végre a Krisztus Jesushoz, és az ő Sz. Annyához folyamodván utazásomat Jásdra fogadtam, és azon étcaka édes álom jővén
reám eszembe tűnt, hogy alutt tejet enném, ettem is álmombulföl ibredvén és
etcere meg apadván gyomromnak és hasamnak daganattya, meg gyógyultam,
és ugyan azon esztendőben fogadásom szerint hála adásul el is mentem
Jásdra. ... Mely vallyás tételünket amikor s akik előtt tetcik készek vagyunk
esküvésünk le tételivei bizonyittani, s meg erösitteni. "24
vagy az oklevélformula hivatalos részeit mellőző, egyszerű tanúsító levél:
"Ich Endes gestertigter bezeugen, und bekennen dass ich meine zwey kinder
deren eins auf einem aug dass andere aber auf allen Beiden aug stock blind
von denen blindem gewesen in solcher nun ausserster Noth meine Zuflucht
zu dissem gnaden reichen flauen Bild Maria Einsidl genohmen solche
flehentlich mit gantzen Vertrauen angerufen etliche Bittgaeng Vericht und
nach Vollenter Andacht mit deiner gründlichen Jungfraeulichen hilft Mariae
sind meine arme Kindlein widerum gesund worden gott seys gedanckt, und
der Jungfräulichen Mutter, Mariae Einsindl solcher zur grösserer
Bekraeftigung bezeigt Meine handtschrift. Ausgegeben den 20. Nowember
Anno 768. Mathias Rosenberger uhrmacher in Pest. m. p. "25
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3. A kéziratos feljegyzések létrejöttének további indítéka volt, hogy a
kegyhely hivatalos elismerése érdekében készített vizitációs jegyzőkönyv
részeként csoda jegyzéket szerkesztenek. Ezeket a jegyzékeket rendszerint a
csodákat személyével hitelesíteni tudó, illetékes papi személy állította össze,
így például a búcsúengedéllyel nem rendelkező Solymár esetében az 1757-es
mirákulum-fóljegyzések26 készítője és hitelesítője a solymári kápolnát 1742ben benedikáló MÁRKUS Mihály kerületi esperes volt.27 Ezek a leírások a
szűkszavú közlésen túlmenően a mirákulumok minél részletesebb körülményeire is próbálnak rávilágítani:
"Anno eodem 1752 die 28. Octobris presentavit se Matthias Smith Annorum
circiter 50. qui Posonio venerat infulcris et bajul is vo to facto ad. В. М. V. in
Solmár sanus factus ibidem et sine bajulo domum reversus seu sine fulcro et
Parochus sub fide sacerdotali tistatus est prefatum hominum duas grandes
scisuras idem prefatus homo in pede habuisse qui 22 Septimanis sub cura
jam fuisse Fratrum Misericordiae et sanari non potuii. ...In cujus Majus
robos presentas subscripsi investigationis propria Manu, et usuali sigillo
roboravi Testimoniales Meas. Anno 1757. die 5. Apr. Michael Márkus
Parochus Zsambékiensis Vice Archi Diaconus Districtus Budensis Almae
Diocesis Wesprimiensis. m. p. "2H
4. Előfordul az is, hogy nem magának a kegyhelynek az elismertetése
érdekében, hanem a mirákulumok hitelessége ügyében tartott vizsgálat jegyzőkönyve tartalmazza a csodák leírását. Itt a tanúknak előre összeállított kérdésekre kell válaszolniuk, s az esemény az egymásnak nemegyszer ellentmondó válaszok nyomán bontakozik ki előttünk. A tanúk vallomásait általában szó szerint rögzítették, így ez a forráscsoport adja a legtágabb lehetőséget a történtek lefolyásának részletes megismerésére:
"Questiones super casu numero l-o expedito et Responsa tarn ipsius et muti
loquelam reipientis, quam et testium ejusdem. Mutus sanatus. l-o Minek
hinak? és hová való vagy? és hány esztendős? Respons Feő Péczi
Ferencznek, és ugyan Fő Peczi falubéli vagyok melly falu Győr vár Megyében vagyon. Circiter 33 esztendős vagyok. 2-do Születésed napjátul fogyást
vagy é néma? avagy az után némultál meg, minek utánná már szállani tudtál? Respons Születésemtül fogyást néma nem voltam, hanem minek utánna
mint egy 8 esztendő koromban Hazámbul Székes Fejér vár Megyében lévő
Zamolyi Helységbe bizonyos Pinter Mihálnak Hitves társa által, Kata nevű
által le hozattattam volna, és nála mint egy másfél esztendeig még szálló
nyelvemmel laktam volna, és ő meg halálozván Csordás Mihál nevű ugyan
Zámolyon lakozó Emberhez mentem volna, ottan csak Január, úgy mint egy
26
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prefatus Parochus (Michael Markus Parochus Zsambékiensis) efflagitaverat Anno 1742
dum Pestis jam undique cessasset die 25 Mártii in Festő Annunciationis B. M. Virginis
benedict. XXIVA1. 2.
28
XXIVA1. 6-7.
27

130

holnap múlva, rajtam esett a némaság. Melly némaságomat nem másnak
tulajdonéthatom, hanem bizonyos Kantás Petemé nevű Calvinista Asszonynak, mert hogy a fönt Emiétett Gazdám ugy mint a Csordás Mihál azon Aszszonynak egykor valamely illetlenül szállott, azért keményen fenyegetődött
ellene, mondván hogy No meg bánod bizony ezt. melly fenyegetése után az
Asszonynak mindgyárt első éczaka a jobb lábom összve sugorodott, a nyelvem pedig meg némult, ugy a Gazdámnak Kis fiacskájának is (a ki azon
éczaka is velem együtt fekütt volt) mind keze, lába összve sugorodott, mind
nyelve meg némult, és mind haláláig (melly harmad napra történt az eset
után) némán maradott. 3-tio Melly esztendőben nyerted vissza szollásodat?
és hány esztendeig voltán néma, Respons Vissza nyertem szollásomat az első
Jubilaeumkor melly volt az 1751-dik esztendőben, és mint egy tíz esztendeig
viseltem némaságomat. 4-to Hol? és mi módon nyerted vissza szollásodat?
Respons Bodaikon, a hová minek utánna Csák várrul (mert Zámollyrol
Csakvárrá vettem lakásomat) a Jubilaeumos Processioval jutottam volna,
ottan a Kálváriára térden alva mentem kérvén az Istent hogy adná vissza
nyelvem szollását, és midőn igy térden alva mentem a Calvariára, és imádkoztam eleredett az orram vérem és olly nagyon folyott hogy tovább nem
mehettem, hanem egy bizonyos Asszony által a Szent egyház mellett lévő
kúthoz vezettetem és abba a vérbül ki mosattattam, és mivel a mosás után az
orrom vérének folyása meg szűnt, a Templomba mentem midőn ott az öreg
oltár előtt imádkozni kezdettem volna ismét az Orrom vére eleredett, melly
vér folyásban mindőn egy kevéssé el is ájultam s, a földre is térdeimről
ledültem volna, ottan ezen szókra fakadott nyelvem Uram Jesus Christus
segelly megh. Mint vagyok én? Boldogságos Sz. Szűz ne hadgy el, és mivel
másokkal is kezdettem szollani, csudámra és látásomra összve gyűltek az
ismerőim csudálkozván hogy szollani tudok, a ki néma voltam. Noha eleiten
mindgyárt nem tudtam tökélletesen és helyessen szollani, hanem lassan, lassan tanulgattam a szollást mint a kis Gyermek, és mind ez ideig szollottam,
noha most is tapasztalaom kivált némelykor, a szollást nehezen teszem, a
mint hogy Kisded koromban is volt hiba nyelvemben és szollásomban mert a
szót pöszén eitettem és nehezzen is. ...2<J
5. A nyomtatott mirákulumos könyvek keletkezése szempontjából a
legfontosabb az a lehetőség, amikor egy kéziratot a kegyhelyen korábban már
meglévő, hosszabb ideje vezetett és összegyűjtött feljegyzések alapján készítenek el kiadás céljára.30 Ezeknek a kéziratoknak az összeállítója általában
ismert, a kéziratoknak pontos címük van, szerkezetük előre elkészített beosztást követ, megfogalmazásukon érződik az irodalmi formákra való törekvés.
Az e csoportba tartozó, általunk ismert kéziratok közül nyomtatásban is
megjelent például Eszterházy Pál 1675-ben készített boldogasszonyi gyűjte-
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menyének egy bővített változata,31 tudomásunk szerint nyomtatásban soha
nem jelent meg viszont például az 1761 körül Fráter METHODIUS kapucinus
szerzetes által összeállított kézirat a bodajki mirákulumokból:32
"Anno eodem, Anna Maria ex Oppido Baycz in Styria, Territoriy Graecensis,
cujusdam Fabri Filia, dum a Maleficis hominibus in tantum corrupitur, ut
nee pedum, пес manuum beneficion amplius uti valeat, diversaque Sancta
lóca auxilio Christianorum visitat, gratiamque supplicit implorat, tandem ad
Ecclesiam Beatissimae Virginis Fraukirchensem se defferri humillime
postulat, ibique aliquot diebus opem Beatissimae Matris devotissimae
desiderat, exauditur, et ex integro pristinae sanitati restituitur: dum autem
ad Paternam domum revertitur, illico omnibus viribus manuum et pedum
destituitur, ad Sacrum locum praedictum reportatur, post paucos dies Herum
sanatus, ab eademque in testimonium Sacer locus incolitur, honoratur, et
decoratur. ,l33
"Anno 1758. Josephus filius Joannis Репке, et Conjugis ejus Susannae
Albensium adhuc infans unius mensis acquisit rupturam, adhibitis mediis,
nihil tarnen proficientibus, tandem per parentes voto facto ad B. V. Mariam
Auxiliatricem Bodaikensem, quod velint in gratiarum actionem Sacrum
curare celebrari, instantanee curatus est, qui hodie sanus a Parentibus
votum exequentibus al latus: parata Mater cum aliis juramento
confirmare. ^4
A mirákulumkéziratokról összefoglalóan elmondható, hogy a kiadás
céljára készített összeállítások kivételével az eseményekkel közel egyidöben,
ex tempore születtek. A leírást készítők rendszerint egy olya sémát alkalmaznak, ami már a műfaj első példáiban használatos és a későbbiekben is megtalálható. Eszerint a kérdés-feleletből álló jegyzőkönyvszerű feljegyzések kivételével minden leírás négy fő részre tagolódik, a részek tetszés szerint felcserélődhetnek. Általában első helyen szerepel a fogadalmat tevő neve és származási helye, ezt követi a fogadalom okának megnevezése, majd ezután következik a fogadalomtétel a felajánlásokkal, s utoljára kerül sor a segítségkapás és a fogadalom teljesítésének rögzítésére. A fennmaradt kéziratok terjedelme az egylapos feljegyzéstől35 a többszáz oldalas könyvig terjed,36 a kéziratos könyvek nagysága a folio formátum37 és nyolcadrét méret között mozog.38 Egy részük számos író keze nyomát, a napi használat nyomait őrzi,39
más részük egyetlen kéztől származva, jó állapotban a kézirat becsben tartá3I
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sáról,
ritka
használatáról
tanúskodik.
Bár
ezeknek
a
mirákulumkatalógusoknak a kegyhelyhez kapcsolódó csodás események
statisztikai megragadása volt az elsőrendű feladata, esetenként a kegyhely
prédikátorának is segítségül, autentikus forrásul szolgálhattak, amikor búcsúnapokon a híveknek tájékoztatást kívántak adni az elmúlt időszak jelentősebb eseményeiről.
A kéziratos szövegek mellett a kiadványok összeállítói a szövegek
átformálásánál különböző nyomtatott forrásokat is felhasználtak. Ezekre
elsősorban azokból a hivatkozásokból következtethetünk, amelyek a szövegekbe illesztett idézetek lelőhelyére utalnak. Az idézetanyag részletes vizsgálatát nagyban megnehezíti, hogy a hivatkozások a barokk kori gyakorlatnak
megfelelően általában pontatlanok: a konkrétan felhasznált műre sohasem, az
idézett munkára valamivel sűrűbben,41 leggyakrabban azonban csak magára a
szerzőre utalnak.42 Néhány alkalommal az idézetben szereplő szerzőt a névalakok eltorzítása miatt hosszas utánjárással sem sikerült azonosítani, s az is
előfordult, hogy egy-egy minden megkülönböztető jel nélküli névnél két
vagy több szerzőt is számításba kellett vennünk ("Caesarius", "Laurentius",
"Cornelius")^. A idézett szöveg az anyanyelvű kiadványokban rendszerint a
kiadvány nyelvén,44 ritkábban latinul is megtalálható.45 Az idézetet rendszerint a tipográfiával {kurzív szedés) igyekeztek jelölni,46 néha azonban a hivatkozáson kívül más nem utal rá.47 Maga a hivatkozás előfordulhat az idézetet
megelőző vagy azt követő mondat szövegébe illesztve,48 rendszerint azonban
az idézet után zárójelben található.49 Néhány esetben a lap alján betűvel jelölt
jegyzet formájában történik az idézet helyének megadása.50 Az is előfordul,
hogy a tipográfia vagy akár külön betű is jelzi az idézet tényét, a hivatkozás
azonban elmarad.51 Közismertebbnek vélt idézeteknél (pl. "Fájdalommal
szülsz32") rendszerint elmarad a hivatkozás, más esetekben csupán általános
utalás történik ("Azt mondja az Anyaszentegyház", "Lemma", "Sähe Reg.
Antifona53 "stb.).
Mindezek miatt a nyomtatott szövegekben szereplő teljes idézetanyag lelőhelyét lehetetlen meghatározni, néhány kiadvány mirákulum szö40
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veganyagánál azonban erre is kísérletet tettünk. Viszonylag kevés idézettel
találkoztunk az 1735-ös kolozsvári54, az 1773-as máriaradnai55 és az 1750
körül megjelent német nyelvű sasvári könyvben56. Ezekben a néhány bibliai
hely mellett csupán egy-két ókeresztény és középkori egyházi íróra való hivatkozást találunk, ez utóbbiak száma egyik könyvben sem haladja meg a
tizet. Természetesnek kell tartanunk, hogy a jezsuiták BELLARMIN mellett
legnagyobb teológusának, SUAREZnek a nevével egyedül a jezsuiták által
kiadott 1735-ös kolozsvári könyvben találkozunk57. Az idézetek változatos
gazdasága fordul elő az 1698-as boldogasszonyi,58 az 1703-as sümegi,59 az
1742-es latin nyelvű mária-völgyi60 és az 175l-es sasvári könyvben.61 Alig
van olyan könyve a Bibliának, amely ezek valamelyikében nem fordul elő.
Az ószövetségi könyvek közül a leggyakrabban a Teremtés, a Királyok, a
Prédikátor, a Zsoltárok, a Példabeszédek, a Bölcsesség és Jób könyve, valamint az Énekek éneke fordul elő, az újszövetségi iratok közül pedig - különösen az 1703-as sümegi könyvben62 - a négy evangélium és az apostolok
cselekedetei kerülnek a legtöbbször idézésre. Mindezekben a munkákban az
egyházi szerzők között az ókeresztény egyházatyák és egyháztanítók
(Antiochiai Ignác, Origenész, Athanáz, Basilius, Chrysostomus, Ambrus,
Jeromos, Ágoston, Nagy Szt. Gergely, Chrysologus Szt. Péter, Damaszkuszi
Szt. János) mellett számos kisebb latin és görög ókeresztény szerző)
Szalamiszi Epiphanius, Cassianus, Leriniumi Szt. Vince, Fulgentius,
Isidorus, Szofroniosz, Ildefonsus, Germanus, Krétai Szt. András, Egbert,
Nikephorosz), középkori egyházdoktor (Damiani Szt. Péter, Anzelm, Bernát,
Aquionoi Szt. Tamás, Bonaventura), misztikus (H.J. Steinfeld, Suso, Brigitta,
Ruysbroek, Karthauzi Dénes, Sienai Szt. Katalin, Kempis Tamás, J.
Landsberg), kisebb hittudós és író (Odo, Rupert, Benzo, Hugo a S. Victore,
Amadeus von Costa, Richardus a S. Victore, Alanus, Sienai Szt. Bernát,
Gerson, Antoninus, Villanovai Szt. Tamás, Jacobus de Voragine) és prédikátor szerzetesíró (Assisi Szt. Ferenc, Szt. Domonkos, Páduai Szt. Antal, Temesvári Pelbárt, Jacobus Vall ius) nevére illetve munkájára történő hivatkozás található. Az egyházi szerzők közül rendszerint Clairvauxi Szt. Bernát
különböző munkái kerülnek a leggyakrabban idézésre, a többi szerző csupán
egy-két alkalommal fordul elő. Az egyházi szerzők mellett néhány ókori görög és római író (Plutarchos, Aristoteles, Ovidius, Vergilius, Cicero, Seneca,
Martialis, Horatius) valamint orvos (Galenus, Hypocrates) neve is előfordul.
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Az ókori pogány szerzők idézése különösen az 175 l-es sasvári könyvre jellemző ".
E rendkívül sokrétű, impozáns névsor nyomán felvetődik a kérdés,
milyen konkrét munkákból dolgoztak a barokk szerzők? A rendelkezésükre
álló, általuk felhasznált könyvanyag kérdésének megítélésében különösen
elővigyázatosnak kell lennünk. Tudjuk ugyan, hogy például az egyházatyák
írásaira az ellenreformáció idejétől ismét sokat hivatkoztak, műveiket a 17.
századtól nagy sorozatokban adták ki latin és görög nyelven. Emellett azonban rendelkezésre álltak a különböző példázatgyűjtemények, homil-etikai
antológiák, kompilációk, amelyek mintegy összegyűjtve, egy helyen tartalmazták mindazt az anyagot, amit a kiadványok összeállításánál felhasználtak.
Az ilyen jellegű kézikönyvek használata mellett szól, hogy ugyanattól a szerzőtől különböző kiadványokban gyakran ugyanazok az idézetek szerepelnek,
így például a ferencesek által összeállított 1698-as boldogasszonyi és az
ugyancsak ferences szerző által szerkesztett 1703-as sümegi könyvben
RYSBROEKtől a "De 7. Amoris gradibus" с munkának ugyanaz a részlete
kerül idézésre, latinul szó szerinti egyezésben s némileg eltérő magyar fordításban.64 Ezek a párhuzamok az azonos bibliai idézetek felhasználásával
együtt tetszés szerint szaporíthatok. Mindez arra utal, hogy a szerzők és öszszeállítók eredetisége itt jórészt abban áll, hogy a tartalmi és formai lehetőségek kánonja szerint kiválogatják, "átcsoportosítják", a megfelelő helyen
alkalmazzák a rendelkezésükre álló idézetanyagot. A válogatás és alkalmazás
szempontjainak vizsgálata azonban már nem a forráskérdéshez, hanem a
nyomtatványok tartalmi elemzéséhez tartozik.
3. Keletkezési és kiadási körülmények
a) Szerzők, összeállítók, szándékok
A kiadványok keletkezési körülményei közül elsőként vegyük szemügyre a könyvek szerzőit, összeállítóit illetve fordítóit. Az 51 könyv közül 31
műnél összesen 26 szerzőre, összeállítóra vagy fordítóra találunk valamiféle
utalást, 12 további műnél az összeállítást végző szerzetesi közösséget ismerjük. A 26 esetből 25-ben ismerjük a kérdéses személy nevét, 1 alkalommal
csupán monogrammal találkozunk, amit nem sikerült feloldani.65 A 25 szeA könyv Ovidius, Cicero, Seneca, Vergilius, Horatius, Martialis számos munkájából idéz, a
legtöbbször Ovidiust (21) és Vergiliust (20). XXIIIB3
Maria, omnis, gratiae, et pietatis, et misericordiae Mater est, et Advocata, et Mediatrix
nostra, media intercedens inter nos, et Filium suum, qui nihil, petenti, negare potest, cum sit
Illius Mater. IVB2, 260., XXVIB1. 83. Mária, minden malasztnak, és kegyességnek, és irgalmasságnak Annya, és mi szószóllónk, és közbenjárónk mi köztünk, és az ő Szent Fia között, a
ki, semmit meg-nem tagadhat ő Néki, mivel édes Annya. IVB2. 260. Minden malasztnak,
kegyességnek és irgalmasságnak Annya a Szűz Mária, nékünk pedig szószóllónk, és közben
járónk, mi közöttünk, és a maga Szent Fia közbenjárván, ki 5 néki akár mit kérjen, meg nem
tagadhattya, mivel Annya néki. XXVIB1. 83.
65
XVIIIB9
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mély közül 3-ról nevükön kívül (DÉKÁNY Julcsa,66 KALLA Emiiné és férje,67
68
GRAEFFEL J. GYURCSEK Endre ) más nem tudunk, ők mindhárman 19. századi nyomtatványok világi szerzői illetve összeállítói voltak. Az így fennmaradó 22 szerző közül 19 szerzetes, 3 világi pap volt. A szerzetesek között 7
pálos, 6 ferences és l-l bencés, trinitárius, jezsuita, karmelita, szervita illetve
piarista rendi szerzetessel van dolgunk. E megoszlásban szembetűnő, hogy
míg a pálos és ferences szerzők kizárólag saját rendjük kegyhelyeihez kapcsolódó mirákulumos könyvek összeállításával foglalkoztak, addig a piarista69 és a bencés szerzetes70 egy ferences illetve egy pálos kegyhely anyagát
rendezte sajtó alá. A pálos szerzők közül kiemelkedik Andreas EGGERER71,
aki a stájerországi vlimensiai rendtartomány priorja és a rend jeles 17. századi történetírója volt.72 A 18. századi pálos szerzők közül említésre méltó
Nicolaus BENGER teológiai doktor73, a horvátországi rendtartomány főnöke
és rendi történetíró74, valamint Franciscus Orosz, aki ugyan fordításainak
megjelenése idején egyszerű szerzetespap volt,75 de korábban a máriavölgyi
kolostor helyettes elöljárói (subprior) tisztségét viselte, a pápai kolostor perjele volt, rendjének történetével foglalkozott, jelentős fordítói és pasztorációs
munkát is végzett.76 A ferences szerzők közül elsőként említjük KISS Fábiánt,
aki a sümegi marianus ferences kolostor gvárdiánjaként akkor adta ki
névtelenül művét, amikor Sümegen és környékén a lakosság nagyobb része
protestáns volt.77 A terzactumi ferences búcsújáróhelyhez kapcsolódó 1718ban megjelent mirákulus könyvet Petrus FRANCETICH, a horvátországi reformált (obszerváns) ferencesek egykori tartományfőnöke (ex-minister
provinciális) és a terzactumi kolostor akkori gvárdiánja adta ki. Az 1731
körül megjelent másik terzactumi mirákulumos könyv összeállítója Clarus
PASCONI, a horvátországi obszerváns szent kereszt rendtartomány generálisa
volt.79 A szegedi ferences kolostor kegyszobrához fűződő mirákulumok ösz-
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szeállítását 1831-ben ORDINÁNSZ Konstantin végezte,80 aki a kolostorban
többször volt házfőnök.81 A más szerzetesrendekhez tartozó szerzők közül
elsőként említjük a jezsuita filozófiai doktorátussal rendelkező kolozsvári
Antonius GRUEBERt.82 Az 1744-es máriavölgyi mirákulumos könyv összeállítója KOPTIK Odó, a Mária-tiszteletéről híres celldömölki bencés apát
volt.83 Az 1755-ben megjelent krisztinavárosi mirákulumos könyvet
Ambrosius a S. Spiritu karmelita, a kegykápolna fölött fennhatóságot gyakorló budai Szt. József kolostor priorja állította össze.84 A szerzők között találkozunk végül a jelentős irodalmi és matematikai tevékenysége alapján ismert
DUGONICS András piarista szerzetessel, aki az 1810-es máriaradnai
mirákulumos könyv címlapján szerényen "királyi oktató''-пак nevezi magát.85
A kiadványok összeállítását végző szerzetesi közösségek közül a
legtöbb könyvet (4 db) a sasvári pálosok szerkesztették.86 Őket követik a
kolozsvári jezsuiták87 és a máriaradnai obszerváns ferencesek88 3-3 könyvvel, a boldogasszonyi marianus ferences közösség pedig 2 mirákulumos
könyvet állított össze.89 A világi papi szolgálatot teljesítő 3 szerző a következő: az 1765-ben megjelent bisztricai mirákulumos könyvet, Petar BERKE,
bisztricai káplán,90 az 1797-es mátraverebélyi kiadványt SZENTMIHÁLYI Mihály, boconádi plébános (Mátraverebély ekkor Boconád filiája volt) és egri
kanonok,91 az 1843-ban három nyelven megjelent sasvári könyvet pedig
MATEJKA József, sasvári káplán szerkesztette.92
A kiadványok szerzőinek áttekintése azt mutatja, hogy a
mirákulumos könyvek szerkesztése túlnyomó részt az adott kegyhely szerzetesi közösségéhez kapcsolódik. Ez onnan érthető, hogy egyrészt a barokk
kori búcsújáróhelyek többsége szerzetesi gondozás alatt állt, másfelől ezekben a kolostorokban megvolt a lehetőség arra, hogy az irodalmi adottságokkal rendelkező szerzetesek a kéziratok gazdag anyagának kiválogatásával és
megformálásával nyomtatásban megjelenő könyveket hozzanak létre. A szerzetesi szerzők között több jelentős teológiai, történeti műveltségű személlyel
találkozunk, többen közülük magas rendi ranggal is rendelkeztek. Mindez
arra utal, hogy a mirákulum-szövegekkel való foglalkozást a kor más történeti műfajaival és teológiai kérdéseivel egyenrangú, felelősséggel járó, fon80
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tos feladatnak tekintették. A szerzetesek mellett a szerzők között néhány
esetben az adott kegyhelyhez szorosan kapcsolódó világi papi személlyel is
találkozunk, akik feltehetően elöljárójuk megbízásából vagy saját kezdeményezésből gondoskodtak a felügyeletük alá tartozó kegyhely hírét növelő
gyűjtemények kiadásáról.
A könyvek ajánlása az olvasónak szóló bevezetés és előszó, valamint
a hosszú címek egyes részletei felvilágosítással szolgálnak arról, hogy a szerzők milyen indítékokkal és szándékkal adták ki munkájukat. A müvekből
kielemezhető szerzői szándékra utaló konkrét adattal 29 kiadvány esetében
rendelkezünk. Az egész vizsgált időszakban folyamatosan előforduló motívum a hívek Mária-tiszteletének növelése:
"Mindezektől indíttatván azért, imé kegyes Olvasóm! ...hogy... (Mária) annyi
ragyogó csillagoknak Sokaságával konyul vétetvén fénleni, ragyagni, tündökleni láttassék, és mindenektől annyival is inkább nagyobb szívbéli buzgósággal, gyakrabb áhétatossággal tiszteltessék, áldassék, dicsőítessék: Méltó,
hogy a sok csuda tételi közül... némellyeket föl jegyezvén írásban venni, és a
kerestény hivek elejbe terjeszteni, valamint ezen kisded munkában az Istan
Anya tiszteletének öregbítésére, és előmozdítására egybe szerkeztettem, azt
mindenütt a legtisztább igazságnak zsinór mértékéhez szabni a lehetőségig
iparkodtam."
Ehhez leggyakrabban a lelki vigasz, lelki haszon említése, a vallási épülés
szolgálata járul:
"Ha ollyjó szível, a minémüt Mária tart te hozzád, ezen Könyvecskében lévő
betűknek öszve foglalását olvasni fogod Kegyes Olvasó! nem kétlem: száz
annyi hasznát fogsz tapasztalni. ... ezen Könyvecske el nem fog tapottatni, és
megnem fog fojtattni, hanem inkább gyökeret fog verni, és te benned sok féle
Istenes indulatokat okozni. "'J4
A Mária-tisztelethez egy esetben a kegyhelyet gondozó pálos rend
különösen tisztelt szentjei, Remete Szt. Pál és Remete Szt. Antal kultusza
növelésének szándéka társul.95 Többször kerül megfogalmazásra, hogy a
könyv kiadásának célja a csodák hírének terjesztése, a kegyhely (a kegykép)
tiszteletének növelése, ami jól mutatja ezeknek a könyveknek a kegyhely
kultuszpropagandájában játszott jelentős szerepét:
"írásunkfel vállalásának ... oka vala: hogy ezen csekély munkánk, a te Isten
és Fájdalmak Annyához való szübéli indulatodat uj szeretetre gerjesztené;
mindazért hogy a te Szűz Máriához való ajtatosságod ... uj óbban nevekedne
és annál inkáb vastagodna, s öregbedne; mind pediglen azért, hogy látnád és
tapsztalnád, melly hatalmas légyen ez a Nagy Aszszony, melly kegyes, és
IVB2. A6/b.
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könyörületes, s egy szóval melly gazdag az irgalmasságban; (Ephes. 2.) mivelhogy a Sasvári Csudálatos szűz jótéteményinek ki folyó mértékű kegyes
volta, ... igen nagynak ... tapasztaltatik lenni. Ö hozzá azért, ájtatos Olvasó!
bízvástfolyamodgyál... Mert vallyon, mit nem várhatsz tőle?"96
Előfordul a hivatkozás arra is, hogy a kegyhelyről korábban kiadott
mirákulumos könyv már régen elfogyott, a szerző célja az új kiadvánnyal a
búcsújárók igényeinek kielégítése.97 További indokként szerepel, hogy a
szerző szándéka "igaz híradás" nyújtása a kegy helyről,98 ami kiegészülhet a
"rossz könyvek" ellensúlyozásának, a kételkedők meggyőzésének indítékával:
"mindazáltal hogy a tudatlanoknak intést tegyek, és kiváltképpen a kik az
Isteni szent dolgokat tagadván, gyalázzák, azoknak világosbb értelmet adjak."100
Ellenreformációs motivációra gondolhatunk az 1735-ös kolozsvári
könyv előszavából, ahol a szerző arról ír, hogy az erdélyiek térjenek vissza
Mária tiszteletére "vallási tévelygésükből". Az előszóban ezután egy újabb másutt is többször előforduló - motívum következik: a könyv kiadásával és
vallásosság növekedésével kapcsolatban Erdély (az ország, a nemzet) felvirágzásának az említése.10
Az 1831-es szegedi könyv szerzője az előszóban "a ... Szentek képeinek ájtatos tisztelete" kapcsán először a "mai keresztény felekezetekben
fennálló, és több tekéntetben egymástól meghasonlott vélekedések"-те utal,
amelyek ugyan "Magyar Hazánkban - a Tudóssabb férfiak társaságos
gyülekezetekből, valamint az írásokból is ... már régen kiavultak", de külföldön ma is sokan vannak, "kik majd barátságos beszélgetésekben, majd
repülő írásaikban, sőt közrebotsátott könyvekben vagy folyó írásaikban hirdetni ... nem átallyák, mintha a Katolikus keresztények a Szentek képeit babonás tisztelettel, sőt bálványozva imádnák, s azokban bizonyos természet
felett való, belső és titkos erőt tulajdonitatának". Ezután a németországi
protestáns írók tollából az elmúlt években, valamint a londoni parlament
felsőházának tagjai részéről az ír katolikusok felé három éve e téren elhangzott vádak kerülnek említésre, majd az előszó a kegyhelyek és a Máriatisztelet apológiájával, valamint a szerző kritikai értékelésének, a leírtak hitelességének hangsúlyozásával zárul.102 Mindezek alapján talán nem indokolatlanul gondolunk arra, hogy bár a szerző a könyv megírása idején kifejezetten
tagadja az említett eszmék magyarországi meglétét, a munka összeállításában
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közvetve ez is motiválhatta. Másfelől a konkrét külföldi példák említése föltehetően nem más, mint a felvilágosult gondolkodás 19. század eleji megnyilvánulásainak hazai tükröződése.
b) Ajánlások
A kiadványok keletkezési körülményeire vetnek fényt a könyvek
ajánlásai. A kiadványoknak több mint a felében (28 műben) találtunk ajánlást, néhány esetben nem lehetett eldönteni, hogy eredetileg volt-e ilyen rész
a könyvben, vagy esetleg később tépték ki belőle. Az ajánlás szerzője egy
eset kivételével mindig azonos a kiadvány szerzőjével.103 Az ajánlások nyomatékosítását szolgálta az a megoldás, amikor az ajánlás motívuma már a
címlapon104 vagy a címlapot megelőző metszet feliratában is megjelenik.105
Általában azonban az ajánlás közvetlenül a címlap után, az engedélyek, bevezetés stb. előtt kap helyet a könyvben. Egy kiadványban rendszerint egy
ajánlással találkozunk. Az 1736-os kolozsvári könyvben fordul elő az a
megoldás, hogy a két személynek szóló közös ajánlás után a mű két nagy
szerkezeti egysége előtt a szerző először az egyik, majd a másik személyhez
külön is ajánlással fordul.106
Az ajánlásoknak három típusát figyelhetjük meg, aszerint, hogy a
szerzők kinek ajánlották munkájukat. A leggyakrabban a konkrét személyeknek szóló ajánlással találkozunk (11 könyv), valamivel kevesebbszer fordul
elő a Máriához (10 könyv) illetve az olvasóhoz (7 könyv) intézett ajánlás. A
legnagyobb változatosságot a konkrét személynek szóló ajánlásokban tapasztaljuk: kétszer ugyanannak a személynek akkor sem ajánlottak könyvet, ha
ugyanannak a műnek néhány évvel későbbi kiadásáról volt szó. Egy-egy
esetben fordul elő, hogy a könyvet egy házaspárnak107 illetve egy testvérpárnak ajánlják.'08 Az ajánlásokban szereplő személyek kivétel nélkül a legfelsőbb társadalmi réteg tagjai: 6 esetben főrangú férfi, 5 esetben magas egyházi
tisztségviselő (püspök, érsek), 2 esetben pedig főrangú nő az ajánlás címzettje. A személynek szóló ajánlások indoklása tartalmazza azokat az okokat,
hogy a szerző miért éppen annak a személynek ajánlotta müvét. Két kiadvány
esetében nyílt utalás van arra, hogy az ajánlás címzettje hozzájárult a könyv
kiadásának költségeihez: az 166l-es máriavölgyi könyv megjelenése LlPPAY
György esztergomi érseknek,109 az 1735-ös kolozsvári könyv kiadása
MARSAI Mariafi Dávidnak, az erdélyi királyi gubernium titkárának köszönAz ajánlás szerzője Laurentius Hauszer Abbas B.M.V. de Borchi. XXB7
XXVIIIB2
105
XXB1
106
ХШВ2
,07
VIB1.2/a-2/b.
108
ХШВ2
,09
XXB1 A Máriavölgybe vezetett zarándoklatokra biztos adatok 1634-től vannak. Ekkor
Lippay György veszprémi püspökként vezetett zarándoklatot Máriavölgybe, hogy Veszprémet
a pestis elkerülje. PÁSZTOR Lajos im. 1943. 3.
104

140

hető.110 Négy kiadvány ajánlásának címzettje az adott kegyhely javára tett
jelentős adományokat: BORKOVICH Márton zágrábi püspök a
zágrábremetei,111 Johannes Franciscus BARBARICUS brixiai püspök pedig a
terzactumi kegyhely mecénásaként szerepel.112 BELLATINCZI Ebergényi Eszter grófné, gróf HÉDERVÁRI Viczai Jób özvegye a sasvári kegyhely patrónusaként jelenik meg, aki férje tisztességére Sas váron alapítványt tett, ezen
kívül Vicán új templomot építtetett, Sümegen pedig oltárt alapított
Nepumoki Szt. János tiszteletére.113 NÁDASDI Lipót gróf, Magyarország főkancellárja és felesége, Maria Josepha von TRAUTMANSTORFF grófnő a
krisztinavárosi kápolnának tett adományokat: többek között egy nagy ezüstlámpát ajándékoztak a kegyhelynek."4 Magától értetődő, hogy az 1698-as
boldogasszonyi könyvet az összeállító szerzetesek ESZTERHÁZI Pál nádornak, a kegyhely patrónusának, a kolostor és a templom építtetőjének ajánlották.115 Az 1736-os kolozsvári könyvben Hallerkői HALLER László és Gábor a
kegyhely kultuszának előmozdítóiként (promotor) jelennek meg.116 Az 1857es máriaradnai könyv ajánlásának címzettje Alexander von CSAJÁGHY
csanádi püspök, annak az egyházmegyének az elöljárója, amelyhez a kegyhely tartozott.117 Egyetlen esetben találkozunk azzal a megoldással, hogy a
könyvet valamilyen alkalomból ajánlják, ami talán az illető személlyel kapcsolatos elvárásoknak (a kegyhely lehetséges támogatásának) a kifejezője: az
1744-ben megjelent máriavölgyi könyvet ZICHY Ferencnek győri püspökké
való kinevezése alkalmából ajánlották.118 Ezeknek az ajánlásoknak közös
jellemzője, hogy bennük a címzett emberi jótulajdonságokka! felruházva,
buzgó vallásosságáról és Mária-tiszteletéről ismert személyként jelenik meg.
A Máriának címzett ajánlások nagyobb része általában szól Máriához,119 néhány esetben azonban Máriával mint az adott kegyhely legfőbb
patrónusával, az adott búcsújáróhelyen hozzá segítségért fordulók leghathatósabb közbenjárójával találkozunk.120 Ezekben az ajánlásokban Mária dicsérete hozzá szóló könyörgésekkel, imádságrészletekkel fonódik össze, amit
bibliai hasonlatok, különböző idézetek tesznek érzékletessé.
Az olvasóknak címzett ajánlások rendszerint "Mária jámbor tiszte/o/"-hez szólnak.121 Ezekben az ajánlásokban a szerzők elsősorban a könyv
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elolvasásához akarnak kedvet csinálni azzal, hogy már itt röviden elmondják,
mintegy előlegezik a könyv tartalmát.
c) Engedélyek
A kiadási körülményekről, a cenzúra működéséről adnak felvilágosítást a nyomtatványokban található különböző engedélyek. Az 51 kiadvány
közül 24-ben konkrét személy (személyek) által adott engedéllyel van dolgunk, 5 esetben csupán általános megjegyzés utal a kiadvány engedéllyel
történő megjelenésére, 22 kiadványban pedig semmiféle engedélyre utaló
nyom nincsen. A 22 engedély nélküli kiadványból 9-nél nem dönthető el
egyértelműen, hogy eredetileg is volt-e engedély a könyvben, mivel a rendelkezésre álló példányokból épp ezek a részek hiányoznak vagy a könyv időközben hozzáférhetetlenné vált.122 További 5 engedély nélküli munka füzetes
jellegű ponyvanyomtatvány,123 2 pedig alkalmi jellegű kiadvány12 a 18. század végéről illetve a 19. századból, amelyekben egyébként is a legritkább
esetben fordul elő bármiféle engedélyre való utalás. Az engedély elmaradását
három kolozsvári könyvnél azzal magyarázhatjuk, hogy azokat a kolozsvári
jezsuita akadémia tagjai állították össze.125 Az 1672-es zágrábremetei könyvet a pálos rendben több alkalommal magas tisztséget viselő Andreas
Eggerer állította össze,126 s az 1810-es radnai könyvnél127 föltehetően ugyancsak a szerző személye (Dugonics András piarista szerzetes) tette fölöslegessé a munka külön engedélyeztetését. Az 1824-es kiadású máriaradnai könyv
arra vállalkozik, hogy korábban már engedélyezett munkát nyelvi és nyomdai
szempontból javított változatban tegyen közzé.128 Az 1750 körüli sasvári
könyv tartalmáért nagy valószínűség szerint a nyomdász személye,
LANDERER János Mihály privilegizált könyvnyomtató kezeskedett.129
Az engedélyek formai szempontból több típusba sorolhatók. A személyek által adott engedélyek rendszerint a címlap után, külön oldalon
(oldalakon) következnek. Ezekre az engedélyekre két esetben már a címlapon
utalnak,130 két esetben pedig a könyv végén további kiegészítéseket fűznek
hozzájuk.131 Két könyvben azzal a megoldással találkozunk, hogy az engedélyezés tényét és az engedélyező személyét a kiadvány címébe foglalták be.132
Az engedélyre utaló általános megjegyzések - "Con licenzia de superiori",
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"A parte Ordinariatus ad Typum admittitur",{M "Mit Erlaubniss des
hochwürdigen Ordinariaten"135 - kivétel nélkül a címlapon kaptak helyet.
A személyek által kiadott engedélyek tartalmi szempontból három fő
típusra oszlanak, amelyek több kiadványban egymás mellett, különböző variációkban találhatók. így például van olyan kiadvány, amelyet nem kevesebb,
mint öt különböző egyházi személytől származó engedéllyel ellátva bocsátottak útjára.1 Az első típust a rendi engedélyek alkotják, amikor a szerző
személye szerinti illetékes rendi elöljáróság vagy a rend teológusai adják az
engedélyt. A második típusba a területileg illetékes világi egyházi elöljárók
engedélyei tartoznak. A harmadik lehetőség az, amikor az állam által megbízott egyházi vagy világi személy (a jezsuita rend tagja, könyvinkvizitor,
könyvrevizor, cenzor) adja az engedélyt.137 Ezek az engedélytípusok esetenként kiegészülhetnek olyan megjegyzésekkel, amelyek a mirákulumokkal
kapcsolatos általános egyházi rendelkezésekre utalnak (a könyvben foglaltak
alávetése a Szentszék ítéletének,138 VIII. ORBÁN pápa 1634. júliusában elfogadott, csodákkal kapcsolatos bullájának,139 a tridenti zsinat 25. sessioján
megfogalmazott szankcióknak140). Egy esetben előfordul, hogy az adott kiadvány engedélye után a könyv fordítása alapjául szolgáló korábbi munka engedélyét is közlik.141 A különböző engedélytípusok előfordulásának időbeli
megoszlása (2.sz. melléklet) arra utal, hogy a rendi engedélyeztetés a 18.
század második felére fokozatosan kiszorul a kiadványokból, ami különösen
akkor feltűnő, ha tudjuk, hogy a kegyhelyeknek több mint 4/5 része ebben az
időben is szerzetesi gondozásban van. A világi egyházi engedélyekkel rendi
vagy állami engedélyhez kapcsolódva a 18. században folyamatosan találkozunk, de ezek a század végére a rendi engedélyekhez hasonlóan eltűnnek a
kiadványokból. Ezzel párhuzamosan a 18. század közepétől megfigyelhető az
állami engedélyek fokozatos előtérbe kerülése, a 19. század elejétől pedig
már kizárólag állami engedélyekkel találkozunk. Mindezek az adatok jól
tükrözik azt a más forrásokból is ismert folyamatot, melynek során az egyházi vonatkozású kiadványok engedélyeztetése is fokozatosan az állami cenzúra felügyelete alá kerül.
d) Megjelenési idő, megjelenési hely, nyomda
A nyomtatványok megjelenési idejének vizsgálata nemcsak a kiadványok időbeli megoszlására vet fényt, hanem felvilágosítással szolgál a
műfaj történetének alakulására is. Teljes impresszummal 37, részben hiányos
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impresszummal 13 kiadványon találkozunk, 1 nyomtatvány esetében semmiféle adattal nem rendelkezünk. A nyomdák működési ideje, a kiadványok
tartalma illetve külső megjelenése alapján azonban az évszám nélkül megjelent munkák esetében is megoldható volt a datálás kérdése. Az első magyarországi kegyhelyhez kapcsolódó barokk kori mirákulumos könyv 1648-ban
jelent meg, 1700-ig összesen 6 kiadványt ismerünk. 1701-1750 között 15,
1751-1800 között 17 nyomtatvány látott napvilágot, 1801-1850 között 9,
1851 után pedig 4 kiadvánnyal találkozunk. Ezek az adatok önmagukban is
jól mutatják, hogy a műfaj kialakulása a barokkban a 17. század második
felére esik, virágkora a 18. századon át folyamatosan tart, hanyatlási periódusa pedig a 19. század elejétől a század végéig húzódik.
A megjelenési helyek adatainak összesítése azt mutatja, hogy egy
kivételével valamennyi kiadvány kiadási helyét ismerjük (3.sz. melléklet). Az
50 kiadvány 20 megjelenési hely között oszlik meg, ezek közül 15 Magyarországon (40 kiadvány), 5 külföldön (10 kiadvány) található. Külföldön azok a
kiadványok jelentek meg, amelyek a nyomdahellyel azonos, rendszerint az
ország határvidékein található tájegység kegyhelyeihez kapcsolódnak. így
például az olasz befolyás alatt álló dalmát tengerpart híres kegyhelyéhez,
Terzactumhoz kapcsolódó kiadványok Velencében és Udinében jelentek
meg, Bécsben és Bécsújhelyen jórészt a mai Burgenland területén lévő kegyhelyek (Boldogasszony, Kismarton, Loreto illetve Máriavölgy) mirákulumos
könyvei láttak napvilágot, a zágráb-remetei könyvet pedig Grácban nyomtatták. Ezeknek a kiadványoknak a nagyobb része (6 db) a 17. században, kisebb része a 18. század első harmadában (4 db) került kinyomtatásra, s így a
külföldi megjelenés okát a kegyhely és a nyomdahely földrajzi közelségén
kívül jórészt a megfelelő technikai felkészültségű hazai nyomdák hiányában
kereshetjük.
A magyarországi megjelenési helyek és a kegyhelyek kapcsolatát
vizsgálva először az tűnik szembe, hogy a kiadványok megjelenési helye és a
kegyhely csupán 6 kiadványnál esik egybe. Ez az egybeesés Buda és Szeged
esetében azzal magyarázható, hogy bár jelentős hírnévvel rendelkező kegyhelyekről van szó, mindkét városban a nyomdáknak nagy választéka állt a
könyvet kiadni szándékozók rendelkezésére, Kolozsvár esetében pedig egészen természetes, hogy a jezsuita gondozás alatt álló kegyhely jezsuiták által
összeállított három mirákulumos könyvét a kolozsvári jezsuita nyomda jelenteti meg. Amikor a jezsuiták feloszlatásával a kegyhelyet a piaristák vették
át, a negyedik könyv a város egy másik nyomdájában látott napvilágot. A
kegyhely és a megjelenési hely 6 kiadvány esetében meglehetősen közel fekszik egymáshoz, rendszerint egy szűkebb tájegységben található. Az óbudakiscelli könyv Budán, a bisztricai Zágrábban látott napvilágot, a mátraverebélyi kiadványok közül az egyiket Pesten, a másikat Jászberényben adták
ki. A két máriapócsi nyomtatvány Kassai megjelenése a földrajzi közelségen
túl azzal is összefügghet, hogy 1707-től Kassán őrizték azokat a kis kendőket, amelyekkel az eredeti kegykép könnyezése alkalmával a könnyeket letö144

rölték. Két kiadvány esetében a kegyhely és a megjelenési hely távol esik
ugyan egymástól, de a kapcsolat ezekben az esetekben is kimutatható. A
körösi pálos kegyhely mirákulumos könyvének megjelentetését rendi kapcsolatok magyarázzák, a sümegi kiadvány nagyszombati kinyomtatása pedig
azzal hozható összefüggésbe, hogy a könyv szerzője, Kiss Fábián jó felvidéki
kapcsolatokkal rendelkezett: mielőtt Sümegre került, Nyitrán hosszabb ideig
jó nevű magyar hitszónokként működött.143
Külön kell szólnunk a legtöbb mirákulumos könyvvel rendelkező
három kegyhely, Máriaradna, Máriavölgy és Sasvár nyomtatványainak megjelenési helyéről. A máriaradnai könyvek egy része a kegyhelyhez viszonylag
közel fekvő városokban jelent meg: Aradon és Szegeden 2-2, Temesváron
pedig 1 kiadvány látott napvilágot. A kiadványok másik része azonban a
távoli Budán (5 db), Pesten (1 db), illetve Vácon (1 db) jelenik meg. A
máriavölgyi mirákulumos könyvek legnagyobb része a kegyhely tágabb vonzáskörébe tartozó helyeken került kiadásra: hármat Nagyszombatban, egyetegyet pedig Pozsonyban illetve Sopronban nyomtattak, s csupán 1 könyv
jelent meg a Dél Dunántúlon, Pécsett. A sasvári mirákulumos könyvek kivétel nélkül a kegyhely vonzáskörében (7 Nagyszombatban, 1 Pozsonyban)
jelentek meg. A legtöbb kiadvánnyal rendelkező kegyhelyek közül tehát
Máriaradna és Máriavölgy esetében mindenképpen számolnunk kell azzal,
hogy ezeknek a kegyhelyeknek a híre át tudta törni szűkebb vonzáskörük
határát, s hogy e könyvek iránt ezen a határon túl is kereslet volt.
A 9 külföldi nyomda közül a VOIGT Leopold által vezetett bécsi
egyetemi nyomda az egyetlen, amely magyar nyelvű mirákulumos könyvet
adott ki 1698-ban a boldogasszonyi kegyhelyről, miután 1679-ben latin nyelven ugyanarról egy másikat már megjelentetett. Bécsben további három
nyomda vállalkozott mirákulumos könyv kiadására: 1661-ben Matthaeus
COSMEROVIUS udvari nyomdász, 1667-ben az Antverpenből áttelepedett,
hírneves Hieronymus VERDUSSEN, 1716-ban pedig Andreas HEYDINGER, az
egyetemi nyomda nyomdásza adott ki egy-egy munkát. Bécsújhelyen 1714ben az egy évvel korábban még Kismartonban működő144 Johann Baptist
HÜBSCHLIN örököse jelentetett meg egy máriavölgyi könyvet, Grácban pedig
1672-ben Ferdinandus WlDMANSTAD örököseinél egy zágrábremetei könyv
látott napvilágot. A velencei nyomdászok közül Antonius BORTOLI és
Johannes Baptista RECURTI, Udineben pedig A. Nicolo SCHIRATTI nevével
találkozunk egy-egy terzactumi könyv kiadásával kapcsolatban.
A magyarországi nyomdában megjelent kiadványok és a nyomdák
számának összevetése azt mutatja, hogy a 40 hazai kiadványból 36 húsz
nyomda között oszlik meg, 4 kiadványnál a nyomdát nem tudtuk meghatáJORDÁNSZKY Elek: Magyar Országban ... lévő ... Szűz Mária kegyelem Képeinek rövid
leírása. Poson, 1836. 108-109. p.
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rozni. 13 nyomda csak l-l munka kinyomtatására vállalkozott. Ezek között
jórészt olyan magánnyomdákkal találkozunk, amelyek tevékenységük kisebbnagyobb részét népszerű vallásos nyomtatványok, ponyvairodalmi termékek
előállítására fordították (a pesti Füskuti LANDERER Mihály, a pozsonyi
LANDERER János Mihály, a váci Máramarosi GOTTLIEB Antal, a szegedi
TRAUB, a soproni RENNAUER János Fülöp, a pozsonyi ROYER János Pál, a
jászberényi KOVÁCS és a budai BAGÓ Márton).145 A máriavölgyi pálos kegyhely egyik mirákulumos könyvével szereplő pécsi ENGEL János nyomda
vállalkozását azzal magyarázhatjuk, hogy a nyomda kiadványai között
egyébként is jelentős helyet foglalnak el a pálos renddel kapcsolatos munkák.146 A pesti Petrózai TRATTNER János Tamás máriaradnai kiadványa feltehetően azzal hozható összefüggésbe, hogy a családnak a múltban jelentős
temesvári kapcsolatai voltak.147 A 2-2 kiadvánnyal szereplő három nyomda a
kassai LANDERER, az aradi MlCHÓK Antal és a szegedi GRÜNN Orbán
(illetve örökösei). Három mirákulumos könyvet adott ki a kolozsvári jezsuita
akadémia nyomdája és a nagyszombati WÄCHTER Bódog könyvárus, négyet
a budai LANDERER (Landerer Ferenc Lipót illetve özvegye). Egyedül áll a
nagyszombati jezsuita akadémia nyomdája, amely 1703-1751 között összesen 6 mirákulumos könyvet jelentetett meg.
Mindezek az adatok arra utalnak, hogy egyrészt míg a külföldi
nyomdák között elsősorban magánnyomdákat találunk, a magyarországi
nyomdák közül több mirákulumos könyv kiadására főként azok a nyomdák
vállalkoztak, amelyek mögött egyházi, rendi támogatás állt. Másrészt a magánnyomdák közül csupán azok jelentettek meg több ilyen kiadványt, amelyek más forrásokból is jelentős anyagi bázissal rendelkeztek. Az egyházi és
magánnyomdáknak ez az aránya végül következtetni enged arra, hogy ezeknek a könyveknek a megjelentetése a várható érdeklődés kiszámíthatatlansága miatt kockázatot jelentett, s ezért velük szemben a magánnyomdák illetve
kiadók az egész időszakon át bizonyos óvatosságot tanúsítottak.
e) Kiadások, kiadásváltozatok
A nyomtatványok keletkezési körülményeinek vizsgálatához tartozik
az önálló kiadványok, kiadások illetve kiadásváltozatok számarányának
megállapítása. Az 51 nyomtatványból 33-at tekinthetünk önálló kiadványnak,
az azonos tartalommal, esetleg más nyelven, későbbi időpontban megjelent
további kiadások száma 13, a részben más tartalmú, de 50%-nál nem több
eltérést tartalmazó kiadásváltozatok száma 5. Az önálló kiadványoknak ez a
csaknem kétharmados többsége arra enged következtetni, hogy a
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mirákulumos könyvek egy élő, a változó igényekhez alkalmazkodni tudó
kiadványtípust jelentettek. Az új kiadások viszonylag magas arányát részben
az először nyilván kis példányszámban megjelentetett könyvek iránt megnövekedett kereslet, részben a más nyelvű olvasók szükségleteinek kielégítésére
irányuló törekvés magyarázza. A kiadásváltozatok megjelenése pedig arra
utal, hogy a könyvek összeállítói ezekben az esetekben tudatosan törekedtek
a korábbi munkák bővítésére illetve korszerűsítésére.
Az önálló kiadványok, új kiadások illetve kiadásváltozatok arányát a
kegyhelyek megoszlásában a 4. melléklet szemlélteti. Az l-l önálló kiadvánnyal rendelkező kegyhelyek esetében rendszerint a nyomtatványok alkalmi megjelenésével van dolgunk. Azoknál a kegyhelyeknél, ahol egynél
több kiadvánnyal, új kiadással illetve kiadásváltozattal találkozunk, az alkalmi megjelenés helyett a tudatos, tervszerű kiadói, szerkesztői tevékenység
lép előtérbe. Különösen jól látható ez a 3-4-5 önálló kiadvánnyal, több új
kiadással és egy illetve két kiadásváltozattal rendelkező Sasvár, Máriavölgy
és Máriaradna esetében. Ezeknél a kegyhelyeknél a mögöttük álló rendi támogatás, a búcsújárók jelentős igénye és az ezeket gondosan mérlegelő
nyomdai vállalkozókészség együttesen hozta létre a mirákulumos könyvek
gazdag változatosságát.
f) Nyelv
A kiadványok összesített nyelvi megoszlása (a 16 latin nyelvű munka
mellett 19 magyar, 11 német, 2-2 szlovák illetve horvát és 1 olasz nyelvű
kiadvány) megközelítő hűséggel tükrözi az ország lakosságának nemzetiségi
összetételét. A nyelvi megoszlás időbeli bontása szerint (5. melléklet) a műfaj történetének 1700-ig terjedő kezdeti időszakában csaknem kizárólag latin
nyelven jelentek meg a kiadványok, bár szórványosan már ekkor találkozunk
nemzeti (magyar, olasz) nyelvű nyomtatványokkal. A 18. század első felében
megmarad ugyan a latin nyelvű kiadványok túlsúlya, de ekkor már nagyobb
számban fordulnak elő a nemzeti nyelvű (magyar, német, szlovák) munkák.
A 18. század második felétől a latin nyelvű kiadványok száma csökken, s
túlsúlyra jut a nemzeti nyelvű művek kiadása. A 19. század elejétől latin
nyelvű munkával már nem találkozunk, a mirákulumos könyvek ettől kezdve
kizárólag a különböző nemzeti nyelveken jelennek meg.
###

A mirákulumos könyvek a vizsgált időszakban többféle funkciót
töltöttek be. A legáltalánosabbnak a vallásos élet emelése, a Mária-tisztelet
növelése, az áhítat szolgálata látszik, emellett azonban közvetlenül vagy közvetve fontos szerepük volt a kegyhelyek kultuszának terjesztésében. Az ellenreformációs vonás és a nemzet felvirágoztatásának gondolata mellett találkozunk a munkákban a protestáns és a felvilágosult gondolkodás szent- és
képtiszteletet érintő kritikájának ellenhatásával, egyházi megítélésével,
amelyben még a 19. század első harmadának végén is a késő barokk állás147

pont érvényesült. A vizsgált időszak elején a mirákulumos könyvek csaknem
kizárólag egyházi használatban, egyházi közvetítéssel funkcionáltak, a 18.
században azonban már a világi társadalom magasabb rétegei is megjelennek
a használók között. A 17-18. században az orvostudomány korlátozott lehetőségeket nyújtó alkalmazása csak egy nagyon szűk társadalmi rétegre terjedt
ki, s innen érthető, hogy ezek a természetfeletti segítség lehetőségét sugalló
könyvek ekkor a nemesi családok körében mintegy az általuk ugyancsak
használt kéziratos gyógyító könyvek vallási párhuzamait is jelentették. A 18.
század végétől azonban az orvostudomány fejlődésével és a felvilágosult
gondolkodás terjedésével a magasabb társadalmi rétegek egyre kevésbé tartottak igényt ezekre a kiadványokra, amelyek aztán a korábbi közegben
funkciójukat vesztve tartalmi és formai szempontból egyaránt átalakultak és
az alacsonyabb rétegek közvetlen használatába kerültek át. Ezzel párhuzamosan a 19. században az irodalmi formák rovására előtérbe került a kiadványok
tájékoztató, ismeretterjesztő feladata, gyakorlati funkciója, ami jól tükrözi,
hogy ekkor a vallásos gyakorlat és a tudományos érdeklődés egy darabig még
párhuzamosan fut, a század közepén azonban fokozatosan szétválik egymástól. Ekkor tűnnek fel nagyobb számban a szélesebb olvasóközönséghez is
eljutó, mirákulumokat tartalmazó füzetes és ponyvanyomtatványok, s ettől
kezdve látnak napvilágot azok a különböző gyógyfürdőkhöz kapcsolódó
reklámfüzetek, amelyek a mirákulumszövegekkel csaknem teljesen megegyező módon - most már nem valamiféle természetfölötti erőnek, hanem a
gyógyvíz hatásának tulajdonított - "csodás" gyógyulásokat tartalmaznak, s
így a műfaj egyik kései, profán utódjának tekinthetők.
Tudatában vagyunk annak, hogy bár az anyaggyűjtésben rendszerességre törekedtünk, a kutatás mai állása miatt az egykori anyagnak nyilvánvalóan csak egy töredékét sikerült számbavenni. További részletes elemzést
kívánnak például a mirákulumos könyvek itt csupán érintett szerkezeti egységei, az eredetlegendát tartalmazó kegyhelytörténeti részek és a kifejezetten
áhítat céljára szolgáló szövegek (imádság- és ének-anyag stb.), amelyek a
mirákulumszövegekkel együtt jól összevethetők az áhítatirodalom más műfajaival (legenda, exemplum).
Függelék
1. A felhasznált kéziratok és nyomtatványok katalógusa
A katalógusban a forrásokat a kegyhelyek ABC rendjében közöljük, ezen belül
először a kéziratokat (A), majd a nyomtatványokat (B) a keletkezés illetve a kiadás időrendje
szerint. A legfontosabb bibliográfiai adatokon kívül megadjuk a források lelőhelyét, a használt
példányok jelzeteit, s ha szükséges, irodalmi hivatkozásokat is közlünk.
I. Andocs
A
1) Incipit protocollum Redisentiae ac növi conventus Andocsiensis Ord. minor. S. Francisci
Refor. ... 1720, 1721. A Contingentia circa Ecclcsiam et Matrem miraculosam notatu digna с
részben 1722-1838. vannak a mirákulumok. Plébániai levéltár, Andocs
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2) Origó V. Conventus Andocsiensis ... 1720, 1721. A Dona per intercessionem B. Mariae V.
in Andocs ... с részben 1720-1910. vannak a mirákulumok. uott.
В
1) Az Andacsi Bóld. Szűz Kápolnájának rövid leírása, h. n. (17??) ny. n. Országos Széchényi
Könyvtár Kisnyomtatvány tár (OSZK Knyt) 2967 Magyarország bibliographiája (Petrik) V. 29.
II. Bisztrica (Marija Bistrica, Jugoszlávia)
В
1) Berke, Petar: Kinch oszebuini szlavnoga országa Horvatczkoga ... Vu Zagrebu, 1765.
Ferencz Xav. Zerauschkeg. Egyetemi Könyvtár, Budapest (EK Bp.) Ac 4929 Petrik I. 248249.
III. Bociajk
A
1) Gratiae Opitulante B. V. M. Auxiliatrice In Imagine Bodaikcnsi ... 1729-1779 közötti
mirákulumok. Püspöki Levéltár, Székesfehérvár
2) F. Methodius Hungl. Capuc. quasdam Gratias meritis, et intercessione B. V. M.
Auxiliatricis Bodaikiensis ... 1751-1761 közötti mirákulumok Püspöki Levéltár, Székesfehérvár 4508/e.
3) Bodajki Inquisitio de Gratiis Intercessione B. M. V. Auxiliatricis in hac Possessione
obtentis die 8-ajun. 1756. Püspöki Levéltár, Székesfehérvár 4508/c.
IV. Boldogasszony (Frauenkirchen, Ausztria)
A
1) Esterhasy, Paulus: Origó et status Ecclesiae B. Virginis ad Lacum Förtö sitae ... Anno
1675. Az In honorem Gloriosissimae Deiparae Virginis ... с részben 1655-1680. vannak
mirákulumok. Klosterarchiv, Frauenkirchen 8. sz.
В
1) Gratia plena, et super omnes Benedicta Virgo Maria Fraukirchensis ... Wien, 1679 Leopold
Voigt. EK Bp. Ac 6458, Diözesanbibliothek, Eisenstadt
2) Titkos értelmö Róza a vagy a Förtö mellett lévő Boldog Asszony csudálatos érdemeinek.
Drága illattyáról ... Bécs 1698. Voigt Leopold EK Bp. RMK. I. 367., Magyar Tudományos
Akadémia Kézirattár (MTA Kézirattár) RM I 8° 613, RM I 4° 89, Ráth 442.
V. Búcsúszentiászló
A
1) Protocollum memorabilis conventus S. Regis Ladislai Anno 1860. A Miracula diversa in
Capella B. M. V. с részben 1713-1854. vannak mirákulumok. Plébániai Levéltár,
Búcsúszentlászló.
VI. Buda-Krisztinaváros
В
1) Ambrosius a S. Spiritu: Auszfúhrlicher Bericht des Ursprungs und Fortgangs deren Ganden
und Wolthaten. ... Buda 1755. ny. n. EK Bp. Ac 4317
VII. Budavári Ferences templom
A
1) Inventarium rerum Ecclesiae et Sacristiae Vener. Residentiae Budensis ... A Notata
quaedam Residentiae Budensis ... с részben 1704-1715. vannak mirákulumok. Kiadva: Takács-Pfeiffer i.m. 1948. 1. kötet okmánytár
VIII. Ercsi
A
1) Gratiae acceptae ad imaginem B. M. V. Ercsiensem. 1756-1762. közötti mirákulumok.
Püspöki Levéltár, Székesfehérvár 4522/a. 14. sz.
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IX. Fraknó (Forchtenau Ausztria)
A
1) Liber continens Gratias et Beneficia Nostrae Antiquissimae Statuae Beatissimae Mariae
Virginis ... 1699-1775. közötti mirákulumok. Diözesanarchiv Eisenstadt, Klosterarchiv
Forchtenau
2) Memorabilia Gratiosarum Statuarum Beatae M. V. et sanctae Rosaliae Virginis ...16701746. közötti mirákulumok. Diözesanarchiv Eisenstadt, Klosterarchiv Forchtenau
X. Homokkomárom
A
1) Synoptica Connotatio Singularium Gratiarum meritis et precibus B. V. M. ac Sti Felicis
Masrtiry ... 1751-1786. közötti mirákulumok. Plébániai Levéltár, Homokkomárom
XI. Jásd
A
1) 1804. Die 20. Maii Testimonia de Salutaribus aquis Jasdensibus, et ibidem visa B.M.V.
gratiosa imagine. Püspöki Levéltár, Veszprém 15/52.
2) (Anda Imre peri pap levele Cseke János felesége, fia és szolgája jásdi gyógyulásáról 1804ből) Püspöki Levéltár, Veszprém 15/52.
3) (Hét gyógyulás leírása év nélkül a 18. századból) Püspöki Levéltár, Veszprém 15/52.
XII. Kismarton (Eisenstadt, Ausztria)
В
1) Zwey tractaetlein von Berg Calvari bey Eysenstatt ... Wienn, 1716. Andreas Heydinger
Landesbibliothek, Eisenstadt
XIII. Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
В
1) A kolosvari könyvezö Szűznek históriája. Megirattatott az ott lévő Pater Jesuiták által ...
Kolozsvár, 1735. Akadémiai bötükkel Weichenberg Simon Thadaeus által EK Вр. Ac 1023
Petrik III. 570.
2) Gruber, Antonius: História Thaumaturgae Virginis Claudiopolitanae ... Claudiopoli, (1736)
Typ. Acad. Soc. Jesu per Simonem Thadaeum Weichenberg EK Bp. Ae 4932, OSZK 294811
Petrik V. 377.
3) Kolosvári könyvezö Szűznek históriája. ... Kolosvár, 1770. Academiai betűkkel OSZK
308236 Petrik III. 570.
4) A Kolosvári könyvezö Szűznek históriája ... Kolosvárt, (1818 k.) ny. n. EK Вр. Ac 1410,
OSZK 278061, MTA Kézirattár 525955, Egyetemi Könyvtár, Pécs PP. IX. 38. Petrik III.
570.
XIV. Körös (Krizevci, Jugoszlávia)
В
1) Benger, Nicolaus: Regina Marlyrum innumeris gratiis Corusca, Dei mater dolorosa Maria.
... (Czestochowa, 1730. Тур. О. S. P. P. E.) EK Bp. Ac 4r 9 Petrik VI. 224.
XV. Loreto (Lorctto, Ausztria)
A
1) Origó Sacrae Aedis Lauretanae In Ungaria ... 1644-1697. közötti mirákulumok. EK Bp.
Col lectio Hevenessiana torn. 29. 417-440.
В
1) Romer, Augustinus Maria: Servitus Mariana ... Viennae, 1667. apud Hieronymum
Verdussen et Joan. Baptist. Ilacque Antverpiensis EK Bp. Ac 7., Diözesanbibliothek,
Eisenstadt
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XVI. Máriamakk
A
1) ProtocoIIum. (A Trinitáriusok naplója. 1748-1782.) Az Anmerckung с. részben 17471779. között vannak mirákulumok. Püspöki Levéltár, Székesfehérvár, 319/1.
2) Ladisíaus a S. Stephano: Parthenium nemus sive Augustissima Angelorum Regina
Interamata Semper Virgo Maria Quercensis ... 1731-1777. közötti mirákulumok. Püspöki
Levéltár, Székesfehérvár, 4511.
XVII. Máriapócs
В
1) Igaz beszéd a második pócsi Szűz Szent Mária képének sírása, és könyvezése felöl ...
Kassa, é. n. Füskuti Landerer Ferentz EK. Bp. Mise. 155 8r/l.x.
2) Vera relatio super tletu et lachrymatione secundae sacrae imaginis Pocsensis beatae Mariae
Virginis ... Cassoviae, é. n. ex Typographia Landereriana OSZK 294070, MTA Kézirattár
521846
XVIII. Máriaradna (Radna, Románia)
В
1) Nemorosa opacitas relucens seu Genuina História Sacratissimae Imaginis ... In Sacra
Radnensi Aedicula ... Budae, 1756. Typis Leopoldi Francisci Landerer OSZK 316865,
317482 Petrik II. 928.
2) Wunder-scheinender Wald-Schatten, oder ausführlicher Bericht des wunderthaetigen
Gnaden-Bilds der allerseeligtsen Jungfrauen Mariae ... Ofen, 1763. gedruckt bey Leopold
Frantz Landerer OSZK Мог 5842 Petrik III. 822., Balogh 428.
3) Wunder-scheinender Wald-Schatten... Ofen, 1771. gedruckt mit Landererischen Schriften
OSZK 319358
4) Wunderscheinender Wald-Schatten ... Ofen, 1771. gedruckt mit Landererischen Schriften
OSZK 319472-319473
5) Világos berkes hegy, avagy Máriának az Isteni Malaszt-Annyának kegyelmes képe. ...
Temes-várat, 1773. Heimerl Josephus Mathaeus EK Bp. Ad 3205 Petrik I. 249.
6) Világos berkes hegy, Avagy Máriának az Isteni Malaszt-Annyának kegyelmes képe.
...Vátz, 1796. Máramarosi Gottlieb Antalnál OSZK 131535
7) Dugonics András: Radnai történetek. Szeged, 1810. Grün Orbán OSZK 201878, Ek Bp.
Rar. Hung. 483
8) Bericht der wunderthaetigen Ganden Bildes zu Maria Radna ... Arad, 1820. Michók Antal
Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom, 14825.
9) Világos berkes-hegy, avagy Máriának az isteni malaszt annyának kegyelmes képe ... újra és
javítva nyomtattatta CL. Pesten, 1824. Petrózai Trattner János betűivel EK Bp. Ac
1030/1930., OSZK 290223 Petrik I. 249.
10) Jaich, Marian: Istinito izpisanje csuddotworne prilike B.D. Marie, koja u Radnoj ... U
Aradu, 1824. Antun Micheck Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács 81. 10. 1. Petrik II. 252.
11) Jaic, Marian: Ausführliche Geschichte des Gnadenbildes der seligsten Jungfrau zu Radna
... Ofen, 1857. gedruckt mit M. Bagó' sehen Schriften OSZK 822881 Petrik II. 253.
12) Dékány Julcsa: A radnai csodatevő képnek eredetéről való történet. Szeged, é. n. Traub B.
és Társa Közli: Bálint Sándor: A szögedi nemzet. [II, Szeged 1980. 392.
XIX. Máriaremete
A
1) A pesthidegkuti Mária-remetei kegyhelyen történt csodák jegyzéke 1768-1776-ig. Püspöki
Levéltár, Székesfehérvár, 4529.
XX. Máriavölgy (Marianka, Szlovákia)
A
1) Origínis et de ductis, et Testimonia aliqua miraculorum B. V. Tallensis. ... Az 1700-1730.
közötti mirákulumok. Országos Levéltár (OL) Acta Paulinorum Liber conv. Mariae Thallensis
fasc. 422. cs. 66.
i с1

2) Kollenycz, Andreas: Thesaurus in agro Absconditus ... Az 1701-1712. közötti
mirákulumok. OL Acta Paulinorum Liber conv. Mariae Thallensis fasc. 422. cs. 66.
3) Diarium Conventus Mariae Thallensis ... Tom. II—III. Az 1723-1785. közötti mirákulumok.
EKBp. Kézirattár Ab 185.
4) Orosz, Franciscus: Liber historieus Ecclesiae Thallensis Thaumaturgae Beatissimae Matris
... 1733. Tom. I—II. Az 1725-1789 közötti mirákulumok. EK Bp. Kézirattár Ab. 179.
В
1) Grieskircher, Ferdinandus Ignatius: Magnae Ungariae Dominae, unici Dei Matris
admirabilis mirabilia ... Viennae, 1661. Typis Matthaei Cosmerovij EK Bp. Kézirattár M. V.
227., OSZK Hung. e. 461., MTA Kéziratár RM 111. 6., Püspöki Levéltár, Székesfehérvár,
RMK 129
2) Klaempfl, Anselmus (ford.): Der in dem Acker Verborgene-Schatz ... WiennerischNeustadt, 1714. (Bey den Hübschiischen Erben) OSZK Мог. 3459. Petrik И. 433.
3) Kummer, Ladislaus: Puteus aquarum viventium cant. 4. marianischer ... Gnaden-Brunn. ...
Pressburg, 1734. Bey Joh. Paul Royer
OSZK 312330, Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom 1812. Petrik II. 518.
4) Nunkovics, Josephus (ford.): Puteus aquarum viventium Marianus, jam a quingentis, et
pluribus annis miraculosa repertus ... Tyrnaviae, 1742. Typis Academicis Societatis Jesu EK.
Bp. Ac 6470., OSZK 316846, 316867, 316848, 316843. Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom, 1852., 37443. Petrik II. 518.
5) Orosz Ferencz (ford.): Puteus aquarum viventium. Cant. с. 4. v. 15. Élő vizek kuttya ...
Nagy-szombat, 1743. Academiai bötüivel OSZK 319665, 321580
6) Nunkovich, Josephus (ford.): Puteus aquarum viventium. To gest: Maryanska. ... W
Trnawé, 1743. w Ympressu Akadem. OSZK 316866 Petrik V. 279.
7) Koptik, Oddo: Thalleidos Liber ... Sopronii, 1744. Typis Joannis Philippi Rennauer EK
Bp. Kézirattár RMK. III. 634., Egyetemi Könyvtár, Pécs S VII.25 Petrik II. 447.
8) Nunkovich, Josephus (ford.): Puteus aquarum viventium marianus ... Quinque-Ecelesiis,
(1773) Typ. Joannis Engel MTA Kézirattár 522165
XXI. Mátraverebély
В
1) Szentmihályi Mihály: Folyó vizzé nevelkedett kis kút. ... Pest, 1797. Füskuti Landerer
Mihály OSZK 307150 Petrik III. 525.
2) Kalla Emiiné és férje (szerk.): Egy szegény boldogtalan család története és megvigasztalása. Jászberény, é. n. Kovács nyomda Szilárdfy Zoltán gyűjteményében
XXII. Óbuda - Kiscell
A
1) Ladislaus a S. Stephano: Flores Mariani ... Az 1734-1776. közötti mirákulumok. OSZK
Kézirattár Fol. Lat. 2115.
В
1) Ladislaus a S. Stephano: Flores Mariani ... Budae, 1777. Typis Catharinae Landerer,
Viduae Püspöki Levéltár, Székesfehérvár 3372., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
gyűjtemény В 235/6. Petrik II. 532.
XXIII. Sasvár (Sastin, Szlovákia)
В
1) Novum Sidus Hungáriáé ... Tyrnaviae, 1743. ny. n. OSZK 308316 Balogh 417.
2) Novum sidus Hungáriáé ... Tyrnaviae, 1746. Typis Academicis Societatis Jesu OSZK
308323, MTA Kézirattár 522636, 523560, Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom 21477,
22860,
3) Orosz Ferenc (ford.): Magyar Országnak Jeles tündökléssel Fel-tetszett Új Csillaga ...
Nagy-Szombatban, 1751. Academiai bötükkel EK Bp. 144131, OSZK 311788^ 801439. Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom 20590. Petrik II. 944.
4) Neuer Stern im Königreich Hungarn ... Pressburg, (1750 k.) Johann Michael Landerer EK
Bp. Gb 1758, MTA Kézirattár 520153, OSZK 279507 Petrik III. 441., VI. 402., Balogh 428.
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5) Matejka József: Mária zarándoka. ... Nagyszombat, 1843. Wächter Bódog könyvárus
OSZK 311662, Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom 21263, 38706 Petrik II. 688.
6) Matejka, Josef: Putriik Marianski. ... W Trnawe, 1843. Felix Wächter OSZK 310252 Petrik
II. 689.
7) Matejka, Joseph: Der Marianischer Pilger. ... Tirnau, 1843. Felix Wächter OSZK 311666
Petrik II. 689.
8) Graeffel J. Gyurcsek Endre: A sasvári háromszázados nagy búcsújárat Nagyszombat, 1865.
ny. n. EK Bp. Ac 1075, Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom 2743.
XXIV. Solymár
A
1) Representatio seu Conscriptio Status Capellae Solmáriensis ... Az 1752-1756. közötti
mirákulumok. Püspöki Levéltár, Székesfehérvár 4560/c.
XXV. Stoczing (Stotzing, Ausztria)
A
I) Liber continens Miracula et Gratias, que mediante Divae Mariae Stoczingensi, intercessione
perpetrata sunt. Az 1743-1750. közötti mirákulumok. Landesarchiv, Eisenstadt Balogh 522.
XXVI. Sümeg
В
1) (Kiss, Fabianus): Betegek gyógyítója ... Nagy-Szombat, 1703. Academiai Bötükkel
Hörmann János által EK. Bp. Kézirattár RMK. I. 410., MTA Kézirattár Ráth 488, SZK I.
1678. Balogh 424.
XXVII. Szeged
В
1) Ordinánsz Konstantin: A Libanus havasi alatt illatozó Titkos értelmű Rózsa ... Szegeden,
1831. Grünn Orbán örököseinél EK. Bp. Gb 1512, OSZK 260396 Petrik II. 938.
XXVIII. Terzactum (Trsat, Horvátország)
В
1) Glavinich, Francesco: História Tersattana ... In Udine, 1648, Nicolo Schiratti EK Bp. Ac
4r562 Balogh 415.
2) Francetich, Petrus: Tersactum Coronata Deipara Virgine Insigne ... Venetiis, 1718.
Antonius Bortoli EK Bp. Ac 4r 464, Ac 4r 127, Mf. 1291. Balogh 416.
3) Pasconi, Clarus: Trimphus Coronatae Regináé Tersactensis ... Venetiis (1731 k.) Jo. Baptista Recurti EK Bp. Ad 4r 387, Ac 4r 441, Ac 4r 575. Balogh 416.
XXIX. Zágrábremete (Remetinec, Horvátország)
В
1) Eggerer, Andreas: Pharmacopaea coelestis seu Maria Remeteiisis ... Graecii, 1672. Apud
Haeredes Ferdinandi Widmanstady MTA Kézirattár Ráth 2136/1, 2.
The Characteristics of Printed Miracle-books of the Baroque Era
This study attempts to present a group of sources that has been left out of
consideration up to the present by Hungarian literary history. The miracle-books are a group
of hand-written or printed compositions which comprehend some miracula attributed to the
saints' or to the Virgin Mary's mediation. These miracula are the most striking characteristics
of the works because they also comprehend other kinds of texts of devotional literature. There
are various forms and categories of miracle-boob developed according to the place and the
historical period. These books are an interesting group of sources because of their literary
formation and also because of their several contacts with congenial publications.
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1. A Mirákulumos könyvek kegyhelyek szerinti megoszlása
A kegyhelyek egyházi gondozása
A forrásanyag
к = csak kézirat
n = csak nyomtatvány
kn= kézirat és
nyomtatvány
Loreto kn
Stoczing
Kismarton
Fraknó к

Sí = jezsuita
P = piarista
В = bazilita
OF = obszerváns ferences
MF = marianus ferences
PP = pálos
С = karmelita
S = szervita
T = trinitárius
К = kapucinus
V = világi

2. Az engedélytípusok időbeli megoszlása
Engedélytípus

I. Rendi
II. Rendi és világi egyházi
III. Rendi és állami
IV. Rendi, világi, egyházi, állami
V. Világi egyházi és állami
VI. Állami

Idő
1698-1751
1703-1777
1718-1755
1661-1771
1765-1771
1773-1831

A nyomtatványok darabszáma, katalógusjele
5 (IVB2, XXIIIB2, XXIIIB3, XIVBl, XXB7)
6 (XXVIBl, XXB3, XXB4, XXB5, XXB8, XXBl)
3 (VIB1, XXVIIIB2, XXVIIIB3)
4 (XXBl, XVIIIB1, XVIIIB2, XVIIIB3)
2(IIB1,XVIIIB4)
4 (XVIIIBSm XXIB1, XVIIIB10, XXVIIB1)

3. A megjelenési- és nyomdahelyek a búcsújáróhelyek megoszlásában
Megjelenési hely
Arad
Buda

Jászberény
Kassa
Kolozsvár
Nagyszombat

Pécs
Pest
Pozsony

Nyomda

Michók A.
Landerer L. F.
Landererische Schriften
Landerer C.
Bagó M.
ny.n.
Kovács
Landerer i ana
F. Landerer F.
Akadémia
Akadémia
Wächter В.
ny. n.
Engel J.
F. Landerer M.
Petrózai Trattner J.
Royer J. P.
Landerer J. M.

Búcsú járóhelyek
Máriaradna 1820, 1824
Máriaradna 1756, 1763
Máriaradna 1771, 1771
Obuda-Kiscell 1777
Máriaradna 1857
Buda-Krisztinaváros 1755
Mátraverebély é.n.
Máriapócs é.n.
Máriapócs é.n.
Kolozsvár 1735, 1736, 1770, 1818
Máriavölgy 1742, 1743, 1743 Sümeg 1703
Sasvár 1746,1751
Sasvár 1843, 1843,1843,
Sasvár 1743, 1867
Máriavölgy 1773
Mátraverebély 1797
Máriaradna 1824
Máriavölgy 1734
Sasvár 1750 k.

4. Az önálló kiadványok, új kiadások és kiadásváltozatok megoszlása a búcsújáróhelyek szerint
Búcsú j áróhely
Andocs
Bisztrica
Boldogasszony
Buda-Krisztinaváros
Kismarton
Kolozsvár
Körös
Loreto
Máriapócs
Máriaradna
Máriavölgy
Mátraverebély
Obuda-Kiscell
Sasvár
Sümeg
Szeged
Terzactum
Zágrábremete

Önálló kiadvány
1
1
2
1
1
3
1
1
1
5
4
2
1
3
1
1
3
1

Uj kiadás

Kiadásváltozat

1
1
5
3

2
1

4

1

5. A nyelvi megoszlás időbeli alakulása

Idő
1700 előtt
1701-1750
1751-1800
1801-1850
1851-1900

Latin
4
8
4

Magyar
1
3
7
5
1

Német

Szlovák

3
5
2
1

1
1

Horvát Olasz
1
1
1

Megjelenési hely
Sopron
Szeged
Temesvár
Vác
Zágráb
Bécs

Bécsújhely
Czestochowa
Grác
Udine
Velence
h.n.

Nyomda
Rennauer J. Ph.
Grünn 0.
Grünn 0. örökösei
Traub B. és Társa
Heimerl J. M.
M. Gottlieb A.
Zerausckeg F. X.
Cosmerovius M.
Verdussen H. et Hacque J. B.
Voigt L.
Heydinger A.
Hübschlischen
Typ. O.S. P.P.E.
Erben
Haeredes Widmanstadius F.
Schiratti N.
Bortoli A.
Recurti J. B.
ny. n.

Búcsú j áróhelyek
Máriavölgy 1744
Máriaradna 1810
Szeged 1831
Máriaradna é. n.
Máriaradna 1773
Máriaradna 1796
Bisztrica 1765
Máriavölgy 1661
Loreto 1667
Boldogasszony 1679, 1698
Kismarton 1716
Körös 1730
Máriavölgy 1714
Zágrábremete 1672
Terzactum 1648
Terzactum 1718
Terzactum 1731 k.
Andocs, 17??

Klimes-Szmik Katalin

A mesoamericáí orvoslás elveinek forrásai
és historiográfiája.

A

zok az első híradások az Újvilág gyógyhatású szereiről, az orvoslásról amelyekben először érkezett jelentés Mexikó meghódításáról.
Mégis, ennek ellenére alig van reményünk arra, hogy az
orvostörténet valaha is megbirkózhat ezzel a fejezettel. Míg a Párizsi Egyetem Orvosi Karának első könyvtárát ma is tudjuk milyen, javarészt ókori
szerzők müvei alkották, 1395-ben, addig az 1492 előtt keletkezett amerikai
kódexek közül, az a néhány amely átvészelte a hódítást, gyakorlatilag mutatóba, átkerült Európába, a szellemi elit ugyanakkor megsemmisült. Akik
megismerték a latin írást és nyelvet, népük emlékezetét közvetítették az
1530-1540-es években, de vajon kitől tanulhattak? Miből meríthettek?
Cortez hadjáratát követő években, hitvitára utazott Mexikóba tizenkét szerzetes - a vitából azonban mind a mai napig, a pápai és a császári fennhatóság
elismerésén kívül, egyetlen szó sem került nyilvánosságra. A kutatók mire
hagyatkozhatnak manapság?
Míg Jean de KETHAM: Fasciculus medicináé с müvének 1495. velencei kiadásából, az emberi test és a Zodiakus ábrája láttán senkinek sem
illik sommás ítéletet alkotnia és a babonaság bélyegét rásütni a korabeli európai orvoslásra vagy ki keresne közvetlen összefüggést a párizsi egyetemnek, a Hentesek utcájában lévő, 1608. évében, boncteremnek használt
helysége és a falon függő Szent Katalin ábrázolás, valamint a teremben végzett boncolás eszközei és technikája között, anélkül, hogy ne kellene utóbb
szégyenkeznie mert önnön tudatlanságának sincs tudatában, addig az amerikai szellemi régészetnek meg kell küzdenie efféle rögtönzött összefüggéseket

A tanulmány szövegében használt mesoamericai, nahuatl, azték mexica megjelölés követi a
társadadalom-tudományok megkülönböztetéseit. Mesoamerica kultúrtörténeti fogalom,
építészeti formák alkalmazása, bizonyos fogalmak és ezekre utaló folklór jelenségek körvonalazzák azt a területet amely nem követi sem a spanyol hódítás előtti sem az azt követő századokban kialakult politikai határokat hanem magában foglalja Közép-Amerikát a Panuco
folyótól délre, egész Nicaragua területét és a Karib-szigetek egy részét is. Az azték éppúgy
politikai fogalom mint a mexica, (mesika), tenochca (tenocska), az előző zyutoazték nyelvcsaládba tartozó, nahuatl nyelvet beszélő lakosság által kialakított nagyobb területet érinti míg az
utóbbi a spanyol hódítás idején birodalmi és kultikus központként működő székhelyet, másik
nevén Mexico-Tenochtitlant. Pedro CARRASCO: La sociedad mexicana antes de la conquista.
1.165-289. p. = História general de Mexico. I-II. Mexico, 1981. A továbbiakban, a nemzetközi szakirodalomban általánossá vált szóalak mellett zárójelben áll a magyarul megfelelő
kiejtés.
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keresők vélekedésével is.1 Arra a kérdésre, mit tudunk az amerikai gyógyászati ismeretekről, először is számba kell venni, hogyan keletkeztek a források, kik a közvetítői, és milyen céllal használták akik merítettek belőle. A
magunk tudásszomját ezekhez a korlátokhoz kell szabnunk.
Hernan CORTEZ V. Károly császárnak írt beszámolóiban2 a nagy
városok piacain kapható árúk és szolgáltatások között mindössze megemlíti a
gyógynövényárusokat, holott joggal szentelehetett volna némi figyelmet
azoknak is akiknek a segítségével felépültek a hadjáratok során megsebesült
bajtársai. Az sem igazán meglepő, hogy a gyógynövények leírása, tanulmányozása egy emberöltőnél is tovább váratott magára, jóval hosszabb ideig,
mint amennyi elég volt ahhoz, hogy a gyógyhatású szerek importja kereskedelmi sikert hozzon néhány, kereskedőnek és orvosnak egyaránt rátermett
férfiú számára. II. Fülöp uralkodása alatt (1556-1598) érte Mexikót az az
elismerés, miszerint Francisco HERNANDEZ (1517-1587), a legjobb képzettségű udvari orvosok egyike, kapta feladatul a gyógyászati ismeretek és a
gyógyászatban használt szerek összegyűjtését és leírását. 1571 és 1576 között
öt évet szentelt ennek a feladatnak. Az eredményt 17 fóliáns méretű kötet
képviselte, közüle kettő, a gyógynövények metszeteivel. Az expedíció 60
1
BENEDEK István: Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka birodalomban. Bp., 1976.
Kritikájával számos ponton egyet kell érteni, de például az anatómiai ismeretek egyedüli forrását és eredetét összekapcsolni az emberáldozattal, 1. 61. p., éppoly alaptalan, mint csekély
adatok birtokában, orvosi tudás nélkül, superla-tívusban nyilatkozni az orvosi ismeretekről,
miként azt az általa idézettek teszik.
2
Cartas de reláción de Hernan Cortez a Carlos V. Mexico, 1976. XXIII, 330 p. 41. p., 63. p.
3
Biografisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeit und Völker, Hrsg. August
Hirsch. Wien-Leipzig, 1886. 3. Bd. 174. p.: szerint ez is elhamvadt az Escorialban az 167l-es
tűzvész idején. Előbb azonban a gyűjtőnek kellett elszenvednie azt a csapást, hogy fáradozásinak eredményét nem foglalhatta össze személyesen, hanem feltehetőleg udvari intrikák hatására, bár továbbra is megtisztelő udvari állása lehetett, mégis, 1580-ban, egy ideiglenesen
Madridban tartózkodó, nápolyi származású orvost, Nardo Antonio Reccit kérték fel. Ám ő is
korábban elhunyt semhogy befejezhette volna két kötetes kivonatát. Végül Cesi hercegének
költségén jelent meg a Rerum Medicarum Novae Hispániáé Thesauris, seu plantarum,
animalium, mineralium mexicanorum Historiaex Francisci Hernandez in India primum
collecta, dein a Nardo Antonio Recchio in volumen digesta a Jo. Terentio et Fabio Columna
Lyncaeis notis et additionibus illustrata etc. Roma, 1648-1651. 2 vol. fol. - Enciclopedia
universal ilustrada europeo-americana (továbbiakban: EUI). 1-70 torn. Madrid. "Francisco
Hernandez" szócikke szerint Mexikóban már 1615-ben kiadott Francisco Hernandez
gyűjtéséből egy terjedelmesebb kivonatot Francisco Jimenez Quatro libros de la naturaleza у
virtudes de los árboles, plantas у animales de la Nueva Espana en especial de la provincia de
Mexico de que se aprovecha la medicina, címmel. Francisco Hernandez kéziratai és a személyére vonatkozó levéltári források alapján Germán SOMOLINOS DARTOIS: Vida у obra de
Francisco Hernandez. 97-485. p. = Francisco HERNANDEZ Obra completa vol. I. Mexico,
1960. с. jelentette meg és ahonnan a továbbiakban, minden, Francisco Hernandezt érintő
ismeret származik. Asuncion H. de León-Portilla ed. Francisco HERNANDEZ: Antiguedades.
Madrid, 1986. /Crónicas de America. 28./ az első kiadása annak a kéziratnak amely a 17
előreküldött köteten kívül, a szerző útipoggyászával együtt, másik 22 kötetben érkezett, egyéb,
tudományos szempontból ugyancsak értékes kézirat között. Életében egyetlen egy sem jelent
meg.

162

000 dukátot emésztett fel és Francisco Hernandez felkészültségén,4 tapasztalatain, odaadó munkáján kívül indián kollégáinak lelkes segítőkészségéről is
tanúskodik. Arról, hogy a gyűjtemény létrehozásában mekkora szerep hárult
az amerikaiakra, legékesebben vall az a tény, hogy Francisco Hernendez
méltányosságból, első végrendeletében róluk is gondoskodott hiszen készségesen álltak rendelkezésére tudásukkal, fáradságot nem kímélve egészítették
ki gyűjteményét a „legritkább füvekkel" is és ennek ellenére az ő illetményükről „elfeledkezett" az idő közben indiánpolitikát változtató hivatal.
Az ősi orvoslásról persze olyanok is megemlékeztek akik orvosi képesítés és praxis nélkül is felismerték, nem hiányozhat Mexikó természetrajzának és történelmének ismertetéséből ez a fejezet! A gyógyfüvek, gyógyító
eljárások, gyógyhatású kövek így kaphattak tételes felsorolásként helyet a
Ferenc rendi Bernardino de SAHAGÚN Új Hispánia általános története című
művében.5 Hová lettek az egykori botanikus kertek, a megannyi bajra, betegségre enyhülést hozó gyógyító eljárások, az a szakértelem amellyel, hozzávetőleg húsz, különféle baj kezelésére szakosodott orvosságos-ember közül
választhatott aki segítségre szorult? A kérdés felmerül, annál is inkább, hiszen az első spanyol orvosok az ismerkedést Mexikó gyógynövényeivel
Huaxtepecben, Moctehuzoma hajdani botanikus kertjének maradványaiban
kezdték már Hernandez odaérkezése előtt is. De Amerikában éppúgy nem
volt ismeretlen az emberi test felépítése, mint a fertőző betegek elkülönítése,
vagy az árvák, a rokkantak és az elesettek gondozása sem. A hódítás korabeli
ismeretekről az első szemtanúk híradásai nem orvosoktól származnak, legalább is amiről tudomásunk van. Történészek, antropológusok többnyire
megegyeznek abban, anakronizmus volna az ötszáz évvel korábbi állapotokra
a ma élő utódok gyakorlata és tudása alapján, visszamenőleg következtetni.
Aki túl az orvoslásnál alkalmazott eszközök és szerek ismeretén arra
is választ keres, milyen elveken nyugodott a gyógyítás és minként kapcsolódott az életről, a halálról, a világegyetemről alkotott fogalmak rendszeréhez,
4

Francisco Hernandez (1517-1587), Toledo környékén született. Családjáról, korai éveiről,
nem tudni semmi egyebet csak azt ami erre vonatkozóan később kelt írásaiban szerepel. A
levéltári kutatás tisztázta, nem azonos a szakirodalomban gyakran vele azonosított Francisco
Hernandez Blasco személyével. Minden jel szerint a tanulmányait Alcalá de Henáres új egyetemén végezhette ahol a filozófia és a természettudományok elsőbbséget élveztek a jogtudománnyal szemben. Franciso Hernandez a gyakorlóéveit a portugál határhoz közeli Guadalupe,
Jeromos rendi kolostorában és kórházában töltötte SOMOLINOS 97-106, ahol a rend tagjain
kívül városi polgárokat, nemeseket és zarándokokat is kezeltek. A kórházhoz füvészkert és
könyvtár is tartozott, állományát a Granada elfoglalását követőn, pusztulásra ítélt arab művek
is gyarapították. Jellemző a színvonalára, hogy az autopsziát, egy XV. századi pápai bulla
engedélye alapján gyakorolták. EUI "Guadalupe" címszó.
5
Bernardino de SAHAGÚN (?-Tlatelolco 1590), fiatalon került Mexikóba ahol a mai antropológusok tudományos módszerességét megszégyenítő gyűjtő munkáját egész életén át folytatta.
Nyolcvanadik életévét betöltötte már amikor hozzákezdett az összefoglaláshoz, a História de
las cosas de Nueva Espana megírásához. Nyomtatásban először Carlos Maria Bustamante
jelentette meg, 1829-ben. A továbbiakban az Angel Maria GARIBAY K. gondozásában megjelent kiadás szerepel mint referencia. Tomo I—IV. Mexico, 1981.
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miként válhatott valakiből orvosságos-ember, annak egyúttal szembe kell
néznie azzal a kérdéssel is, miért szűnt meg a folytonosság a gyakorlatban és
a szervezeti formákban éppúgy mint már annyiszor az emberiség történetében, más civilizációk esetében is. A válsz koránt sem leegyszerűsíthető. Már
az európaiak megjelenése előtt is voltak cezúrák, a teremtésmítoszok a maguk nyelvén erről is vallanak. Természetesen a XVI-XVII. századi fordulat
számunkra jóval inkább ismerős.
Hernandez is, Sahagún is, idézett művében, arra törekedett, hogy a
tárgyra vonatkozó adatokat tételes felsorolásban közölje, elhagyva mindazt
ami a korabeli kifejezéssel élve, „ördögi praktikának" minősült. Az óvilág
kultúráival analóg sőt gyakran alig különböző kultuszok az olyan kutató elméket mint amilyen a ferences Sahagún is volt, éppen arra ösztönözték,
gyűjtsön össze lehetőleg minden olyan nyelvi bizonyítékot amelyből rekonstruálni lehet a vallási szertartások alapját képező mentalitást, végső soron a
világról alkotott fogalmakat. Ám a nyilvánosság elé csakis azok az ismeretek
kerülhettek, amelyek gyarapíthatják az európai orvoslás tárházát. Ez felelt
meg a megbízók szándékának is. így Hernandez jegyzetei ismeretlenek maradtak a kortársak előtt, sőt a XX. századig csak olyan kivonatokból ismerték
amelyek a mágiát tekintve kilúgozottak voltak. Az egyetlen indián szerzőktől
származó orvosi tárgyú és forrásértékű munka, a Badianus Kódex3 viszont
nem tekinthető európai hatástól mentes, eredeti amerikai tudás bizonyítékának. Szerkezete követi a középkori európai de capitis ad calcem felsorolás
módszerét, a testrészek sorrendjében írja le a betegségek tüneteit és a kezelésére javasolt szerek, legtöbbször italok elkészítését. Számos színes növényi
ábrát is tartalmaz amelyek ugyancsak a korabeli európai és a mesoamercai
ikonográfia elegyéből születhettek.7 Az egyéb forrásokból, szórványosan
fennmaradt híradásból ismert terápiákhoz képest, a receptek nem képviselnek
csak egy töredéket. Megemlít azonban olyan szereket és eljárásokat amelyek
a recens etnológiai szakirodalomból is jól ismertek, mint például a füstölés, a
bezoárkövek, állati eredetű amulettek használata. Közte akad szép számban
olyan is amely nahuatl neve alapján egyértelműen nem európai eredetre
utal.8 A felsorolás olyan bajok ellenszerét is ismeri amelyekkel ilyen formában aligha lehet találkozni európai orvosi könyvekben. Ezek közé tartoznak a
6
Emily Walcott EMMART: The Badianus Manuscrip (Códex Barberini, Latin 241) Vatican
Library. An Aztec herbal of 1552. Introd., transl., annot. by --. Baltimore, 1940. 205-338. p.
ami az eredetivel egykorú latinra fordított szöveget és annak angol nyelvű változatát tartalmazza, 205 oldalas bevezető tanulmány és mutatók kíséretében. Eredeti címe szerint Libellus de
medicinalibus indorum herbis quem quidam Indus, Collegii Sanctae Crucis, composuit, nullis
rationibus doctus, sed solis experimentis edoctus. Anno Domini Servatorisl552.
(továbbiakban Libellus). Az ajánlásból kiderül, hogy szerzője egy Martin de la CRUZ nevű
indián, az eredeti kézirat 118 folio terjedelmű.
7
A növényi ábrák feltüntetik a teljes növényt, beleeértve a gyökérzetét is és a jellegzetes lelőhelyek talaj adottságait (apró szemcsés, köves, mocsaras). Ezek azok a részletek (kő, víz) amelyek a prehispán korból megőrzött ikonográfiából jól ismertek.
8
Az ellenszereket a latin szöveg is a nahuatl eredetit meghagyva közli. Legtöbbjük beszélőnév, a közreadónak nem sikerült ezek botanikai azonosítása.

164

kormányzat teendői közepette elfáradt vagy a közhivatalt viselők fáradtságára, a villámcsapás, rossz szél vagy forgószél ellen ajánlottak, a védelem a
folyókon, tavakon átkelők, és az utazók számára de éppenséggel nem hiányzik a végéről, az egyértelműen a túlvilági útra való felkészítést szolgáló
szertartás: "De quibusdem signis morituri" címen. A szerző szerint akkor jött
el az ideje „ha a felépülésre nincs már semmi remény" és megfigyelhetők a
halál beálltának összes jelei.9 Annak ellenére hogy a szerző, Martin de la
CRUZ, amerikai indián és az általa írt Libellus eredetileg nahuatl nyelven
íródott, szövegében számtalan a latínra és spanyolra lefordíthatatlan megnevezés, műve csak ebben az értelemben számít eredetinek. A megrendelő a
spanyol alkirály volt. Nem az orvosi hivatást gyakorlók okulására íródott.
Ez idő szerint talán még maga az alkirály is érdemesnek tartotta az indiánokat egyetemi szintű stúdiumokra, hiszen a latint máris sikerrel oktatták. Szorgalmazta tudományuk alaposabb vizsgálatát, és ehhez, a kor kiemelkedő
színvonalon képzett és iskolázott tudós nemzedéke láthatott munkához, olyanok akik itáliai egyetemeken tanultak és otthon, - ahol ekkor élt még a több
ezer éves tradíció, elmélet és gyakorlat egyaránt - ehhez méltó praxist folytattak, ítéletüket, amennyiben el nem érte volna a művészeteket és a tudományt is a politika, elfogadhatná az utókor is mint a kortárs tudomány
ítéletét. Vitán felül, a Libellus egyaránt ébreszthetett érdeklődést is és komoly kétségeket. Mindezek jegyében talán nem járunk messze az igazságtól
ha feltételezzük, ez az orvosi könyv inkább az érvelésben játszhatott szerepet
semmint a tudományban vagy az oktatásban. Francisco Hernandez, az első
aki tudósnak és gyakorló orvosnak egyaránt megfelelt, ötven évvel a hódítás
után érkezett, mikor a lakosságot már négy járvány is megtizedelte. A kéziratban maradt Antiguedades tartalmaz ugyan egy-egy fejezetet az orvoslásról, szülésről, temetésről, forrásait részben Sahagún gyűjtése képezte.
Ahhoz, hogy a mesoamericm orvoslást az európai elvektől és gyakorlattól elkülönítve megismerhessük, a fentieken kívül egyéb forrásokat kell
keresni. Más kultúrákhoz hasonlóan,10 ebben az esetben is olyanok tanulmányaira kell támaszkodnunk akik egyéb történeti forrásokat, a rituális- és a
jósnaptár használatát, teremtésmítoszokat és vallási ünnepeket elemeztek.
Megelőlegezve a továbbiakból eredő következtetést, el kell fogadnunk, választ csak a fizikai és a pszichikai egyensúly helyreállításának a mikéntjére
vagyunk képesek adni akár azért, mivel másra nincsenek forrásaink, akár

A Libellusban, Martin de la CRUZ folio számozását követve I. a 70, 71, 91, 92, 95, 103, 104,
115, 116, 117. számú folio szövegét.
10
Szándékosan figyelmen kívül hagyjuk az egyes ismeretek eredetének kérdését. Kizárólag a
hódítás korában, élő ismeretek és gyakorlat foglalkoztatták a források szerzőit és ismertetésünk
is erre szorítkozik. - v.o. Hans BIEDERMANN: Medicina magica. Metaphysische Heilmethoden
in spaet-antiken und mittelalterlichen Handschriften. Graz, 1978. ism. TÜSKÉS Gábor =
Comm.Hist.Artis.Med. 92. 1980.
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azért, mert valóban, az orvoslásról szóló források szerzői tökéletesen visszaadták mindazt amit ezen a téren elért az ember Mesoamericában] .
A nahuatl nyelvterületre, a kutatók két legbecsesebb forrása a Firenzei és a Madridi Kódex}2 Mindkettő Sahagún gyűjtő-munkájának eredménye. Az Új Hispánia általános történetében Sahagun spanyol nyelven,
tematikus fejezetekben, rendszerezve közölte azokat az ismereteket amelyekhez a jegyzetei, a fennsíkról (Altiplano Central) származó indián adatközlőitől származó szó- és szólás gyűjteményei, különböző műfajú forrásszövegek
nahuatl és latin nyelven, olykor ábrákkal együtt, e két kódexben találhatók.
Mesoamericában az egyes területek eltérő története folytán, ez az a terület,
ahol a spanyol felfedezés és hódítás idején, témánk szempontjából lényeges
egymást kiegészítő források keletkeztek, ahol az idegenek és a helybeliek
együttéléséből az első vegyes lakosú települések kialakultak.
Érdemes kiterjeszteni az orvostörténeti kutatásokat néhány későbbi
korszakból származó és különböző jellegű, eltérő céllal készült forrásra, mint
például az Inkvizíciós eljárások során készült aktákra vagy a gyóntatok számára fogalmazott instrukciókra is miként Gonzalo AGUIRRE BELTRÁN, mexikói történész tette annak ellenére, hogy köztudott, az Inkvizíció hatásköre
Amerikában nem terjedt ki az újhívőkre, így az indiánokra sem. Ott szerepelnek mégis valahányszor ellenállásra felbujtásnak minősült az eset, márpedig
e kutatások fényében az ilyen gyanút rendre az orvosságos-emberek iránt
táplálták a hivatalok. Ennél azonban sokkal gyakrabban lehet orvostörténeti
adatokra bukkanni az indiánok településein élő meszticek, mulattok ellen
indított vizsgálatok szövegében. Az Inkvizíció periratai tehát közvetve arról
is tudósítanak, hogy míg a tudomány lassan érlelő, gyűjtő, elemző munkája
évszázadok leforgása alatt előbbre jutott, a népi gyakorlatban, mikor beköEmmart bevezető tanulmányának 49-70. oldalán részletesen ismerteti a gyakorlati orvoslást, míg Lopez Austin 1980.több fejezetben kitér az anatómiai ismeretekre és az egyes testrészek és szervek funkciójáról alkotott fogalmakra.
12
A Mesoamericán belül tapasztalható eltérések koránt sem lebecsülendők, annak ellenére,
hogy a nahuatl nyelvterület és a mexica hódítás által érintett területek a homogenizálás eredményét is magukon viselték a kereskedelmi utak, az adózás és a központosító intézmények
terjesztésében. Az eltérésekre néhány példa: míg a maják és talán már az olmékok is ismerték a
zérót, az abszolút időszámítást, a mexicák csak 52 éves periódusokon belül ismerték az abszolút időpont meghatározásának módját. Az individuális érzések hangját csak a tölték leszármazottak köréből ismerjük, élükön a költőként és mérnökként egyarán köztiszteletben álló
fejedelemmel, Nezahualcoyotl\a\.
Agustín LOPEZ AUSTIN: Cuerpo humano e ideológia. Las concepciones de los antiguos
nahuas. I—II. Mexico, 1980. e kódexek philologiai elemzésére támaszkodik. Lehettek Sahagun
rendtársai között akik szintén hozzáfértek, miként néhány kutató is de mindmáig, teljes terjedelemben csak kéziratban és több részben, különböző gyűjteményekben tanulmányozható.
Gonzalo AGUIRREBELTRÁN: Medicina у mágia. El proceso de acalturación en la estructura
colonial. Mexico, 1936. 443, 334. p. Tanulmánya az általa használt forrásnak megfelelően,
elsőrendű az orvosságosemberek mint a faluközösségben az összetartozás, olykor az ellenállás
szervezőinek szerepét vállalók szempontjából de ugyanakkor a tanulmány főként az afroamerikai szinkretizmust kívánja feltárni.
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vetkezett a cezúra, gyorsan ötvöződött az indián közösségek népi- orvoslása
a négerek, mulattok, meszticek gyakorlatával. Az átvételt eleve megkönnyítette az amerikaiak és a jövevények gyakorlatában, ezen a téren megnyilvánuló analógia. Az átvétellel együtt megvilágítja az ismeretek
hagyományozásának korabeli modelljét is és arra a beismerésre késztet, hogy
ne csak a meghaladni szükséges terén jelöljük ki az eredeti amerikainak vélt
jelenségeket! Illetve legyünk figyelemmel arra is, Hippocrates és Galenus,
Dioscorides, Avicena tudományából jóval kevesebb jutott el az amerikaiakhoz15 mint amennyi afro-európai babona megerősítette korábbi varázslóikat a
maguk gyakorlatában.16 Egy másik tény legalább ilyen fontos bár az eseményeket igazán nem befolyásolta, miszerint az európai kultúrfölény nem vált
tapasztalati valósággá az amerikaiak számára. Ugyancsak a XVI. század elején, szinte Európában és a Nyugat Indiákon egyidöben láttak munkához a
vallásgyakorlat tisztaságát felügyelők, korabeli nevükön a bálványimádat
kigyomlálói akik nem csak jelentést tettek az állapotokról hanem az indiánok
gyóntatói számára részletes instrukciókat fogalmaztak.17 Természetesnek kell
venni, hogy mind az instrukció fogalmazói, mind azok akik utóbb történeti
forrásként merítettek írásaikból elsősorban példatárként kezelték ahonnan az
antikvitás és a prehispán amerikai mentalitás megegyező vagy analóg jelenségeire lehet a megfelelő idézeteket kiemelni. Ezen túl azonban a bálványimádat gyomlálói koránt sem kizárólag a barbár szokások, a vadak kultuszai
miatt vették a fáradságot, hanem legalább annyira aggódtak a zoroaster követőinek, az ariánusoknak a kultuszaival talált rokon jelenségek miatt. A politika az Ibér félszigetet, köztudott, hogy Amerika felfedezésével és
gyarmatosításával egyidöben, erőszakkal változtatta egyvallásúvá de előzőleg, legalábbis a görög gyarmatosítás idejétől nyomon lehet követni a folya15

Carlos VlESCA TREVINO: Alonso Lopez у su Suma у recopilación de Cirugía (1535-1597).
29-59. p. = Estudios sobre etnobotánica у antropológia médica. Ed. Carlos VIESCA TREVINO.
Mexico, 1974. 65 p. 1578-ban jelent meg az első orvosi könyv Mexikóban, XIV, 201 fol.
Szerzője Alonso LOPEZ a klasszikus nyelveket nem ismerte, egyetemi tanulmányokat biztos,
hogy nem végzett. Feltehetőleg Francisco Hernandez révén szerepelnek müvében, az említés
rangján, ókori szerzők. Forrásai közül VIESCA TREVINO, Guy CHAULIAC: Chirurgia magna
hatását tartja meghatározónak, szellemében skolasztikus. 33. p. Könyvében az ajnánlás
"mindazoknak akik olvasni tudnak, ... hogy gyógyíthassák az indiánokat, ... városon kívül,
bányákban, nagybirtokon, falvakban és távoli helyeken" idézi VlESCA TREVINO 31—32. p., ami
nem túl ígéretes a páciensek szemszögéből nézve.
16
Kettős mércével mérnek akik az amerikai orvoslás jóhírét sokallva kifogásolják, az importált
gyógynövények közül némelyik nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mint például Benedek István is, ugyanakkor cseppet sem aggódik vajon a CERVANTES Don Ouijote'\ában szereplő gyógynövények megállják-e a helyüket a modern profilaxisban: 1. BENEDEK Lm. 45-72.
p. különös tekintettel a 68. p. - Gustav HENNINGSEN: The witches' advocate. Basque
witchcraft and the Spanish Iquisition (1609-1614). Reno, Nev., 1980. Bp, 1988. 353 p. - A
korabeli magyar ráolvasásokról igen tanulságos BOLGÁR Ágnes: Magyar bájoló imádságok a
XV-XVl. századból. Bp, 1934. 39 p. melynek bevezetőjében a szerző közöl a bájoló imádságokkal foglalkozó szakirodalmat és megállapítja mily szoros a rokonság a magyarul fennmaradt szövegek és középkori latin és német nyelvű megfelelői között.
Jacinto de la SERNA: Manual de ministros de indios pára el conocimiento de sus idolatrias
у extirpación de ellas ... Ed. Francisco del PASO Y TRONCOSO. Mexico, 1953. 47-368. p.
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matos betelepülést, így a világvallások mellett itt korábban megfért mindaz
amit heterodoxianak neveztek. Tárgyunk szempontjából ezeknek az iratoknak a forrásértéke a ráolvasó szövegeknek és a konkrét szituáció viszonylag
részletes leírásának az együtteséből fakad. Sőt, keletkezésének dátuma miatt,
hidat képez a vallástörténeti tanulmányok alapján rekonstruált prehispán
világkép, az utalásszerűén, az orvoslásról szóló híradások és a mára leszűkült
szerepkörben, erős idegen hatásokkal kevert népiorvoslás között.
Cseppet sem lebecsülendő azon publikációk száma amelyek tárgya,
hivatkozással a racionális elemekre18 a hatóanyagokra és ezek alkalmazására
szorítkozik.19 Ez az irodalom azonban bevallott céljának megfelelően
egyáltalán nem kíván foglalkozni és így nem is kecsegtet azzal a reménnyel,
hogy felfedné azt a hatást amelyet hajdani alkalmazóik tulajdonítottak ezeknek. Az antik kultúrákhoz hasonlóan a mesoamericm orvoslás is a világ
keletkezésével, a világrend fenntartásával, kapcsolatos elvekkel azonos elvekre épült, azonos taxonómiai rendszerbe illik. Tehát az erre vonatkozó
közlések leginkább a történeti jellegű elbeszélésekben, a rituális és a jóslásra
használt naptárakban és a világteremtés mítoszaiban keresendők.20 Ugyanúgy
Bernardo ORTÍZ DE MONTELLANO: Aztec medicine: empirical drog use. (továbbiakban:
ORTÍZDE MONTELLANO) - Ethnomedicin, III. 3-4. sz. Hamburg (1974/75) 249-271. p.
19
Alonso LOPEZ volt az első aki a Suma-Ъап, 1. 14. jegyzet, 52 nahuatl néven nevezett gyógyhatású növényt ajánlott, melynek a harmadát Európában is használták már Amerika felfedezése
előtt. Nicolas MONARDES: Dos libros, el uno que trata de todas las cosas que traen de
nuestras Indias Occidentales que sirven al uso de la Medicina, у el otro que trata de la Piedra
Bezoar у de la Yerva Escuerzonera. Sevillában, 1569., sevillai orvos tollából, aki hihetőleg
személyesen soha nem járt Amerikában. Idézi BENEDEK Lm.: 36-39. p., Eui - Nyelvemlékekből és kortárs etnobotanikai gyűjtés alapján publikáltak többek között: Ralph ROYS: The
ethnobotany of the maya. The development of Middle American research. .New Orleans, 1981.
- ORTIZ DE MONTELLANO Lm. - Jose LIRA: Apuntes sobre lafarmacopea tradíciónál andina.
= Bulletin d'Institute Francais D'Etudes Andines. Tom. IX. no. 1-2. (1980) - JÁRAINÉ
KOMLÓDI Magda: Gyógynövények, növényi orvosságok és alkalmazásuk a mexikói népi orvoslásban. 131-144. p. = Síppal dobbal ... Hagyományos orvoslás az Európán kívüli népek körében. Szerk. Babulka Péter, Borsányi László, Grynaeus Tamás. Bp., 1989. - LOPEZ AUSTIN
Mercedez de la GARZA és mások 1970-es és 1980-as években megjelent tanulmányai áttörést
jelentett, mert taxonómiai rendszerbe illesztve értelmezte az ember spirituális alkotóelemeire
vonatkozó nyelvi emlékeket. Lopez Austin, alapvetőn philológiai jellegű tanulmányában
bőven idézi, értelmezi a régészet, a néprajz, a történettudomány ide vágó adatait, az egymás
után betelepülő népek közös kultúráját amely "idővel homogénné vált hagyományt közvetít és
csak nagy általánosságban lehet a nahuatl nyelvű népeknek tulajdonítani" 1980 I. 8. p. Ebben
a tárgykörben 1969 óta, az Estudios de Cultura Nahuatl (továbbiakban: ECN ) folyóiratban
jelennek meg tanulmányai, elsőként a gyógyhatású szerekről: "De las plantas medicinales у de
otras cosas medicinales. ECN 1969. Az orvoslásra nem tér ki de ugyancsak a világegyetemre
vonatkozó fogalmak meghatározásában jelentős tanulmányok, amelyekre a továbbiakban
támaszkodik jelen munkánk, Mercedes de la GARZA: El hombre en el pensamiento nahuatl у
maya. Mexico, 1978. 141 p. és Pedro CARRASCO: La sociedad mexicana ántes de la conquista.
165-289. p. = História general de Mexico. I—II. Mexico, 1981. Álláspontjuk, részben a felhasznált források miatt, lényeges kérdésekben, egymástól eltér, témánk szempontjából ezekre
nincs módunk kitérni.
20

Megfelelő áttekintést ad SÁRKÁNY Mihály: Közép- és Dél-Amerika népei, с fejezetben, a
Mitológiai ábécében. Bp., 1985. 71-90. p. a naptárról, a teremtésmítoszokról, általánosságok-
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miként az agrárrítusok sem szolgálták a növénynemesítés vagy a sokféle
agrotechnika közvetlen céljait, a gyógyítást szolgáló gyakorlatban sem szorítkoztak a fiziológiai hatás elérésére. E kétféle jellegű de egyaránt a testilelki egészséget szolgáló gyakorlat megkülönböztetése az egyik legjelentősebb eredmény a prehispán művelődéstörténet kutatásában. Számos, néprajzi
és más antropológiai kutatás torpant meg ezen a ponton. Olykor megelégszik
annyival, hogy pszichológiai eszköznek átminősíti az orvoslásnak, a mai
racionalitás fogalmával össze-egyeztethetetlen mozzanatait, a mágikus elemeket, anélkül, hogy meghatározná, mit illet ezen a néven. A pszichológiai
hatás, elnevezés gyakran egyebet sem jelent, mindössze tanúskodik a kutatónak a kutatás tárgya iránti messzemenőn elnéző magatartásáról.21
ban a vallásról. Forrásokat nem közöl. Magyarul, azóta megjelent a Popot Vuh, a TOVAR:
Azték krónika. A népek meséi sorozatban: A boldogtalan kolibri., az így látták., és a Sasok és
kondorkese lyuk. címmel megjelent szövegválogatások.
21
Egy a sok példa közül, Alain ICHON: La religion de los totonacas de la Sierra. Mexico,
1973. 512 p. A "Gyógyító szertartások" с. fejezetben, 334-343. p., a gyógyítás egyenlő a
mágiával. "El tratamiento seguirá siempre el esquemaya descrito: búsqueda de la causa de la
en/ermedadpor médio de los cristales adivinatorios, tratamiento psicoterapeutico por succión
si el caso se presta completado con un tratamiento seudo-medicamentoso sutnario, en fin
ceremónia religiosa" 334. p., a kristályt kizárólag a betegség eredetének megállapításakor
használják, "jóslásra". Ilyenkor a varázsló "azt lát a kristály segítségével amit akar", írja {"él ve
en sus cristales lo que ha decidido ver, en razón de la en/ermedad que supone aqueja al
paciente" 261. p.) és fel is sorolja a diagnózis néhány gyakori esetét a "Jóslás és orvoslás" с
fejezetben, 256-262 p. anélkül, hogy bármi módon utalna a megkülönböztetés tartalmára,
esetleg ilyen tanulmányokra, leírásokra vagy ezek hiányára. Ebben a tanulmányban a mágikus
gyakorlat, úgy fest mintha a gyógyítás célját szolgáló, kizárólagos eszköz lenne. A bevezetés
egy sor kérdést vet fel anélkül, hogy módszerét és elvi alapállását körvonalazná, mondván,
"Lehet, hogy a magunk nyugati mentalitását próbáljuk beleképzeli ("proyectar") a totonaca
indiánok kusza ismereteibe ("nociones") holott esetleg nem érzik a szükségét, hogy koherens
rendszert alkossanak azokból, hanem csak egy szűkkörű kisebbség őrzi a szent hagyományokat
("tradiciones sagradas") amelyek a többség számára ismeretlenek ("inalcanzable" azaz elérhetetlen) 37. p. Mindaz amit a rontás, ijedtség néven neveznek az adatközlői és amit az "árnyék
felállítása" 261. p. néven a varázsló tesz, rendkívül hasonló a hódítás korabeli lélek-vesztéshez
és a tonalli visszaszerzéséhez. Az egyik általa ismertetett esetnél megjegyzi, az "árnyék felállítását" végezheti a varázsló is vagy a bába ( v.o. Sahagún a második fürösztésről és a tonalli
visszaszerzéséről, a 30. jegyzetben ). A további leírásban analóg gyakorlatot lehet felismerni a
rontás és az ihíyotl -nak az eltávolítása, vagyis egy másik tárgyba való átcsalogatása között,
amelyről szerzőnk koherens ismeretek hiányában nem is vélekedhet másként: "minden joggal
pszichoterápiának lehet minősíteni a (rontás) kiszívását... annak ellenére, hogy egyes, nagyon
alantas varázslókat tettenértek nyilvánvaló csaláson, nem is egyszer". 262. p. tehát, ha úgy
tetszik ami az egyik helyen „szent hagyomány" abból utóbb „nyilvánvaló csalásnak" lesz. ORTIZ DE MONTELLANO Lm, 249-250. p. a "pszi-chológia birodalmába" helyezi a mágiát,
továbbá a tudomány megkülönböztető feltételét a kísérletező kutatástól való függésében határozza meg amelynek helyessége vitathatatlan. Ugyanakkor a kísérletezés korai formáinak nem
tulajdonít jelentőséget. Megelégszik annyival, hogy az azték orvoslást a "mágia, a tudomány és
a vallás keverékéének ismeri el, ugyanakkor megállapítása kategorikus, "nem létezett éles
megkülönböztetés a mágia, a tudomány vagy empiriznus és a vallás között", holott helyesebb
volna elismerni, nem tudjuk milyen út vezetett a kísérletezéstől, "empirizmus"-tól az ismeretek
kodifikálásáig. Közismert tény, az amerikai hatalmi elittel együtt megsemmisült a szellemi
elit. Ellentétben a későbbi századok gyakorlatával, az orvosságos-emberek, a szertartásokban
résztvevők saját magukon kellett hogy kipróbálják az általuk alkalmazott szerek hatását.
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Az orvostörténet egy sajátos területe a hallucinogén és a pszichotróp
szerekkel illetve a tudat állapotát elváltoztató szerekkel és eljárásokkal kapcsolatos. Richard SCULTES és Alfred HOFMANN a hallucinogének kutatástörténetét 1855-től, Ernest FREIHERR VON BlBRA e tárgyban megjelent
könyvétől származtatja. A következő lépést az interdiszciplináris kutatás
irányába, Louis LEWIN Phantastica címmel 1924-ben kiadott könyve jelentette, melyben immár számot adhatott azoknak a növényi hatóanyagoknak a
mesterséges előállításáról is amelyek segítségével a modern tudomány, bizonyos kóros elmeállapotok előidézésével, az elmebetegségek modellezésével, kijelölte e hatóanyagok új alkalmazási területét. Az 1930-as évektől
számos olyan terápia kidolgozására is lehetőség nyílt, amely ugyanazokra a
hatóanyagokra épít mint amelyeknek kultúrtörténeti szerepüket is köszönhetik, egykor a legmagasabb presztízs, máskor pedig a teljes számüzöttség jegyében.22 Mesoamerica a földkerekség azon területeinek egyike ahol a
legtöbb ilyen hatású szert használják mind a mai napig. A legelterjedtebbek
közé egy kaktusz tartozik, a Lophophora williamsii, vagy apeyote, (pejote)
30 féle alkaloidát tartalmaz. Közüle a trimetoxifeniletilamin idéz elő különösen erőteljes, színekben gazdag látomásokat. Egy másik ilyen szert „az istenek husa"-'nak neveztek nahuatl nyelven24 de botanikai lag nem egy, hanem
több megfelelője van, a Panaeolus több fajtája és egy gomba, a Stropharia
cubensis is közéjük tartozik. Psilocibin és psilocin típusú alkaloida tartalmuk, kép- és hangeffektusok gyanánt jelentkezik. De Hernandez különféle
terápiás alkalmazásokat jegyzett fel egy sokáig azonosíthatatlannak tűnő
szerről, az ololluhquiról, (olojúki) is.25 Használták fájdalom- és lázcsillapításra, felfúvódás ellen, továbbá „amikor érintkezésbe kívántak lépni az isteneikkel, és üzenetet vártak tőlük, ebből vettek magukhoz a papok, írja a
magjáról, hogy általa delíriumot idézzenek elő". Más szerző szerint „hivatásszerűen élnek az ololluhquivsd, csalárd doktoraikon keresztül hozzá fordulnak, .... hisznek abban, hogy általa megtudják amit tudni kívánnak" azaz a
betegségek okát, vagy azt, hogy megkerül-e elvesztett vagy elrabolt holmijukjószágaik. Sőt egy olyan kenőcs alkotóelemeinek egyike volt amellyel ha
bedörzsölték magukat, „minden félelmük megszűnt bármilyen súlyos helyzetben is voltak". Számos kudarccal végződő próbálkozás után, ezt a szert a
Turbina corymbosával, egy kúszónövény hatóanyagával sikerült azonosítani.
Magja az LSD hatásával vetekedő ergolinikus alkaloidát tartalmaz és így
beigazolódott, mily jogos volt nem csak az amerikaiaknak a szer hatalmába
vetett bizalma hanem egyúttal a használatát tiltó hittérítői erély is.
A továbbiakban érintenünk kell a pszichotróp szerek alkalmazását
Alfredo Lopez Austin nyomán, a lélek egyik válfajának ismertetésénél. Ezút22

R.E. SCHULTES - A. HOFMANN : Planta de los dioses.Origen del uso de los alucinógenos.
Mexico, 1982. 192 p., a haluciongének kortárs alkalmazásáról I. 144-153., 184-185. p.
23

24
25

SCHULTES - HOFMANN lm. 48., 74., 132-143. p.

Nahatl nyelven: teonanacatl, (teonanakatl) 1. SCHULTES - HOFMANN Lm. 144-153. p.
SHULTES-HOFMANN i.m. 158-163., alkalmazásáról idézi SAHAGÚM
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tal, a prehispán és a felfedezést követő korszak különbözőségét illetően, előre
kell bocsátani, egy lényeges momentumot. Az a társadalom amely a tudat
állapotának elváltoztatására számos módszert ismert, alkalmazott, megengedett, egyúttal a szocializáció során szigorú rendet jelölt ki a felhasználását
illetően is. A beavatás egyet jelentett azzal, hogy a serdülő ifjak önmagukon
és társaik viselkedésén tapasztalhatták mind e szerek és eljárások hatását.
Előírások és tiltások határozták meg az alkalmazók körét és az alkalmakat. A
társadalom rendjére veszélyes visszaélések maguk után vonták akár a teljes
kiközösítést is, vagy a halálbüntetést.26 Mikor az LSD hatásával vetekedő
varázsitalok és kenőcsök, mint diabolikus szerek mindenestől száműzöttekké
váltak,27 megkezdődött tiltott és ellenőrizhetetlen használatuk. Ennek ellenére a népi kultúra, az ilyen szerek őshazájában megőrizte28 e szerek iránt azt a
tiszteletet is ami mind a mai napig meggátolta hogy élvezeti cikk válhasson
belőlük és tömegesen, zabolátlanul éljenek velük minden feltétel nélkül!
***

Ahhoz, hogy a mesoamericai orvoslást megértsük tudnunk kell mit
gondoltak annak idején az emberi testben lakozó lélekről.29 Eszerint, a test
különböző részeiben, eltérő eredetű és részben egymást fedő de lényegében
egymást kiegészítő lélek lakozik, három spirituális elem amely az ember
egész személyiségét magában foglalja. Amellett, hogy a testrészek vagy
egyes szervek elváltozásait ezeknek a spitiruális elemeknek a károsodásával
magyarázták, valóban minden bajt, a beteg teljes személyiségének és valamennyi emberi kapcsolatának összefüggésében vizsgálták. A betegség kiváltó okát meghatározni a jósnaptár ismerőinek volt a feladata, miként ezt
követőn a bajelhárító, a lélek épségét szolgáló szertartásokat is elvégezték
vagy ha az eset úgy kívánta, a sajátos szertartást végzőhöz fordultak. Akik
megszegték a rokoni és a nagyobb közösség együttélésének szabályait azokról azt tartották, hogy önmagukon kívül másokat is veszélybe hoztak, elmeháborodottak, melankóliában szenvednek. De voltak esetek, a pedagógia és
az orvoslás határán, amelyekről Sahagún tudósít, amikor maguk a szülők
folyamodtak aromás, csípős növényekhez, mint fegyelmező eszközökhöz. A
Joanna BRODA: Relaciones políticas rituaiizadas: el ritual сото expresión de una
ideológia. 219-254. p. = Economía política e ideológia en el Mexico prehispánico. Ed. J.
Broda, P. Carrasco. Mexico, 1978. 270 p.

27

28

SCHULTES - HOFMANN Lm. 133. p.

SCHULTES - HOFMANN : a gomba szedése része a rítusnak, soha nem árulják piacon és egyéb
úton sem terjesztik lm. 109-110., 148. p.
29
A. LOPEZ AUSTIN i.m. alapján. Forrásaira I. 12. jegyzet. Szintén taxonómiai rendszerként
értelmezi a világ keletkezésének mítoszait Mercedaz de la GARZA, 1. 53. jegyzet, de az azték és
a maja kozmogónia összehasonlító vizsgálatára szorítkozik, a világ keletkezésének több változatban fennmaradt, epikus hagyományát véve alapul. Lopez Austin tanulmányában, a kozmogónia rekonstruálásához elsődlegesek a nahuatl források, közte a társadalomtörténeti jellegű
ismeretek, így az orvoslásra is kitér. CARRASCO i.m. viszont jelentős mértékben támaszkodik
ikonográfiái ismeretekre, közte oaxacai keletkezésű, a maja-tolték együttes hatások területéről
származó kódexekre is.
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tünetek kezelését, a megfelelő, egy - két terápiára szakosodott gyógyfüvesre,
masszőrre, csontkovácsra, érvágóra, szemészre, bábára, stb. bízták.
A fej a leginkább racionális lélek, a tonalli (tonajji) központja. Amíg
az újszülött világra nem jött, anyjával együtt, anyjának lelke az övé is, és
mivel immár ketten élnek ugyanazzal a tonalliwal, védő amulettek erősítik
biztonságukat. Születéskor minden élőlény a Kettősség Urától és Úrnőjétől*0
megkapja a saját lelkét, a tonallit amit értelemszerűen sorsnak, hajlamnak is
lehet fordítani. Az újszülött testét a hozzá tartozó tonalliwal, szertartás keretében végleg egybekapcsolták. Ennek ideje a második fürösztés volt, napját a
születést követő négy napon belül a legkedvezőbb előjelű napon végezték.
Később, a hajlamokat és így a sorsot nevelés által ha nem is ítélték megváltoztathatónak, mégis mikor az ember "arcot és szívet kap", azaz neveléssel,
igyekeztek kedvezően befolyásolni. A tonallin kívül másik két spirituális
elem létére utalnak a bába szavai közvetlen a születés után. Miközben a bába
az első fürdetést végezte, az újszülöttel veleszületett másik két lelkére célozva mondta: „a víz feléleszti, megtisztítja, növeli benned amit értékesnek
neveznek, a szívedet és a májadat" vagyis tisztító szertartásával a szülőktől
kapott örökség megtisztítását végezte. A szív, részben értelmi, részben érzelmi kötődésekért volt felelős, ez magában foglalta az egyénnek a mikrokozmoszhoz, a faluhoz, városrészhez, nagyobb közösséghez, tájhoz fűződő
kapcsolatát, beleértve a hagyománytiszteletet is. A szívhez kapcsolódó lélek
neve teyolía, (tejolía).31 A májhoz asszociált ihíyotl (íjotl)32 lélek felelt az
indulatokért és a többi emberre gyakorolt hatás képességéért. Az orvoslás
elveinek ismeretéhez mindháromnak figyelmet kell szentelni, különös tekintettel a tonallira, a sors lélekre és az ihíyotha vagyis az indulatokra.
A tonalli a három közül az, amelyik leginkább a fejjel van kapcsolatban, például mindaz amit az érzékszervek által észlelünk. Ugyanakkor jelen
van mindazokban a testrészekben is amelyek növekedése szemmel látható,
miként a csontokban is továbbá amelyek soha nem szűnnek meg növekedni,
mint a haj, a köröm de ezen túl elválaszthatatlan a vértől és a szívtől is. A
tonalli ereje vagy a mennyisége változó, függött részben az életkortól és a
körülményektől is de számos egyéb tényező befolyásolhatta. Már a névadás
alkalmával megerősítették amennyiben kapcsolatot teremtettek valamelyik
előd és az újszülött között. Az uralkodók neve a maja feliratos emlékeken
megegyezik valamely dátummal, a dátumok pedig az egyes intervallumokban, minden végbemenő folyamatot kormányzó istenek kalendáriumi nevé30

CARRASCO i.m. 241-243. p. és hasonló értelemben említi az istenpárt akik a Hetedik Égben laknak, LOPEZ AUSTIN i.m. aki a férfi - nő és áttételesen ezáltal az egymást kiegészítő,
ellentétes tulajdonságok ellentétpárjaiban így a társadalmi hierarchiában is ugyanazt a kettősséget ismerte fel a katonai tlatoani. és a közjogi cihuacoati megkülönböztetésével mint amit
kozmikus kettősség néven (dualidad cósmica) képviselt az istenpár. A kalendáriumi ünnepek
egyike sem kapcsolódott a Kettősség Ura és Úrnőjéhez.
31
32

LOPEZ AUSTIN 19801: 208. p.
LOPEZ AUSTIN 1980
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vei, tehát valamely isten nevét viselték. A leszármazottak birtokában, bármely tonallit tartalmazó maradvány, haj, köröm, hamvak, afféle lelki tőkét
képezett. Az élet során, az évek múlásával gyarapítani is lehetett a tonallit de
részleg vagy egészen elveszíteni is. Sőt időleges távozását még nem tartották
veszedelmesnek. A súlyos, kóros állapotot ugyanakkor a tonalli elvesztéseként fogalmazták meg. Ez halálos veszedelmet jelentett. A halál beálltakor
végleg különvált a testtől és a többi lélektől ami a szívben és a májban honolt. A sors-lélek ezután az elhunyt halálának körülményeitől függően tovább
élt, immár végleg elszakadva attól a testtől amelyet éltetett, ezután erejével
táplálta az istenségek valamelyikét hozzájárult további működéséhez.
A többi lélektől eltérően, a sors-lélek bizonyos mértékű ideiglenes
távozását természetesnek tartották, mintha a kellemes és jó dolgok képesek
volnának elcsalogatni a testtől amennyiben csak távozás árán élvezheti azokat. A Badianus kódex utazók számára éppen ezért írja elő a kellemes aromájú amulett viselését, nehogy idegenben a sors-lélek túlzott csábításnak legyen
kitéve. De a tonalli rendszeres, nagymértékű távozásával magyarázták azokat
az állapotokat is amelyekben az észlelést akár az alvás, az ájulás vagy valamilyen extatikus állapot akadályozza, mint amilyen a coitus. A próféciák
érdekében, orvoslás vagy egyéb céllal vállalt látomásokat-szerző-úton szintén
a tonalli működött, akár éltek hallucinogénekkel, akár egyéb úton, bármiféle
szer nélkül, puszta önmegtartóztatás által érték el a látomások előidézését.
A jósnaptár olyan periódusokból állt amelyeket többnyire állatokkal
jelképeztek, az adott periódus alatt születettek hajlamait a szimbólumként
szereplő állat viselkedésével írták körül. A nevelésben, leginkább a tonallit
erősítő fegyelem, önuralom kapott szerepet.34 Azoktól akiket a kormányzatra
alkalmasnak ítéltek, fokozott mértékben követelték meg, a nemesek iskoláiban a böjtöket, a szexuális önmegtartóztatást, a virrasztást de nem csak a
felnőtté avatás előtt hanem azután is. Élete során lehetősége nyílt a tonalli
gyarapítására mindazoknak akik legyőzték ellenségeiket és javaikkal együtt
megszerezték sors-lelküket is. A mexica háborúisten és egyben törzsük patrónusa, Huitzilopochtli (Uicilopocstli)36 fegyverben született, ellenségeit
legyőzte a csatatéren, eredeti kifejezéssel, a "labdajáték terén" ahol győzelmét a felhasított mellkassal szerte szórt ellenség jelezte, "Huitzilopochtli
megette tonalli-lelküket" vagyis megszerezte a sorsukat. Közismert tény,
hogy a spanyol hódítás idején a korábban alávetett népből lett hatalom, az
33

34

CARRASCO Lm. 265-268. p.

SAHAGÚN erre vonatkozó leírását nahualtból fordította és magyarázatokkal közli LOPEZ
AUSTÍN: Augurios у abusiones. Mexico, 1969. 220 p.
35

36

LOPEZ AUSTIN 1980 83-88. p.

Az ünnep értelmezését, leírását 1. Miguel LEÓN - PORTILLA: México-Tenochti-tlan: su
espacio у tiempo sagrados. Mexico, 1978. 79 p. - Walter KRICKEBERG: Mitos у /eyendas de
los aztecas, incas mayas у muiscas. Mexico, 1980. 267 p.: 33., 214. p. - A labdajátékról 1.
REZI-KATÓ Gábor: Ősi labdajátékok Amerikában. = Élet és Tudományés 41. (1986) 25. sz.
781-782. p. és dr. KLIMES-SZMIK Katalin: A labdajáték mint szimbólum. = Élet és Tudomány,
41. (1986) 25. sz. 783. p.
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azték vezetéssel újjáalakult Hármas Szövetség, kiterjesztette uralmát
Mesoamerica jelentős részére. Nem tudni mióta volt szokás az évente megrendezett fogolyszerző csata a szomszéd - ellenséges - népek között, mikor
"megörvendeztették a Földet és a Napot". Ezek során, a korabeli európai
csatáktól, a tűzfegyverek korára jellemző vonástól eltérően nem az ellenség
megsemmisítésére törekedtek, hanem fogolyszerző ütközetek voltak. Ekkor
ejtették a termékenységi rítusok és a törzsi védőisten kultuszaiban lényeges
szerepet játszó emberáldozathoz szükséges foglyokat. A foglyulejtő maga is
gyarapította ezáltal sors-leikét, miközben a foglyot úgy gyászolta mintha
saját gyermekét veszítette volna el, tonallit tartalmazó maradványait megőrizte. A feláldozott sors-lelke nagyobbik részt a természet erőinek megújulását szolgálta. Mindazok akik adósság fejében szolgáltak, mindaddig amíg
nem voltak önnön sorsuk irányítói, mindaddig amíg vissza nem szerezték a
szabadságukkal együtt az akaratukat is, nem rendelkeztek tonallival.
A mexicák szintúgy hitték, más ősi civilizációkhoz hasonlóan, hogy
az egyén testi és lelki állapotát ugyanazok az erők irányítják és befolyásolják,
mint amelyek kozmikus méretekben a világ fennállását és a szűkebb környezetet, a kisebb közösségek életét is. Minden ami létezik, e felfogás szerint,
születésekor és elmúlásakor egyaránt állandó körforgásban van és szerves
része marad egy állandó egésznek. Helyesebb újjászületésről és átalakulásról
beszélni, bár ilyen egyértelműen csak a csecsemőkorban elhunytakról37 szólnak a nahuatl nyelvű szövegek. A világ keletkezéséről szólva a maja 38 Popol
Vuh-Ъап a teremtő istenek az embert kukoricából gyúrták. A nahuatl világ
keletkezését elbeszélő mítosz39 a világ létezésének öt korszakát vagy fázisát
különbözteti meg. Quetzalcoatl és Tezcatlipoca felváltva, egymással vetélkedve teremtettek egy - egy korszakot, majd elpusztították. Ezek közül az
utolsó, a jelenkorban élőket az előző korszakokban élők csontjaiból és az
istenek véráldozatából teremtették.40 Az életet adó napot ( ami egyenlő a
fénnyel, a meleggel, az időszámítás egyik alapelemével ) az istenek tűzhaláluk árán teremtették. A nap az égen volt már de mindaddig mozdulatlan maradt amíg az istenekkel azonos áldozatot az ember be nem mutatott. Vagyis
az idő nem jöhetett volna létre az előző korszakokban élt emberi lényektől
különb embernek,41 „az istenek szolgájának" áldozatai nélkül. A mexica
ideológia szerint a háború, azaz a fogolyszerzés, a termékenység záloga.42
Míg falun, sőt, a Hármas Szövetség vallási központjában is többnyire megelégedtek szerényebb véráldozattal amit a fűlcimpák, a nyelv, a penis átszúTlaloc, az esőisten paradicsomáról Teotihuacanban faifestmény is fennmaradt, a bőség, a
kellemes élet, igazi Paradicsoma, tele virágokkal, patakokkal, középen, a tduzzadó emlőkkel
ábrázolt, u.n. dajka fa állt, 1. LEÓN-PORTILLA Bevezetés GARZA Lm.
38
Popot Vuh, nem európai hatásoktól mentes eredetmítosz, idézi KRICKEBERG Lm. 91-104.,
232-233. p.
39
Leyenda de los Soles. Mexico, 1975. 119-122. p.
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KRICKEBRG Lm. 26., 210-214. p.
GARZA Lm.

CARRASCO Lm. 254-257. p.
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rásával serkentettek ki, tüskével, vagy esetleg termény vagy madár áldozatokkal, addig a birodalom nagy, nyilvános ünnepein, főként az utolsó korszakban, tömeges emberáldozatot mutattak be.43 Miután a csatateret is
megöntözték harcosok vérével az egész év folyamán, ugyanolyan elvek
alapján biztosítottak termékenységet, prosperitást minden tekintetben, mint
amilyen elveken az orvoslásban is alkalmazták a lélekre vonatkozó gyógyítást. Az azték nép törzsi istene, Huitzilopochtii44 egyúttal a világteremtésében
szintén szerepet játszó egyik teremtő, a déli vagy kék Tezcatlipoca45 alakjával
megegyezik. Születését a téli napforduló idején tartották, akkor amikor a
nappalok egyre hosszabbak lesznek46 Az ünnepek rítusai egyaránt árulkodnak
az éj fényein diadalmaskodó nappali fényesség urának a tiszteletéről, mint a
népe sorsát, vándorlását, háborúit próféciákkal igazgató, a népének szállást
és hatalmat biztosító, háború istenének járó olyan fogalomról, amely a múltat, a mitikus időket képes egybekapcsolni a jelennel.47 A mexicák és szomszédaik egyaránt elismerték egymás törzsi védelmező istenét más tekintetben
teremtőnek.48 A törzsek és isteni protektoraik sorsa közös. Erről szól a mítoszok nyelvén egy Tula városának hanyatlását elbeszélő történet. Az emberáldozatot tiltó pap-király,49 másik nevén keleti vagy vörös Tezcatlipoca
vereséget szenved, az újonnan betelepülők védő istene, a fekete Tezcatlipoca
pedig cselvetéssel győz.50 A hatalomváltással egyidőben a termékenység
esőistenei elrejtették az ember elől az élelmet és többé nem a toltécoktól
fogadták és várták a nekik járó áldozatot, hanem a győztestől, a jövevény
mexicáktó\.5i Mesoamericában a hatalmi pozíciót maguknak kivívó népek de

LEÓN-PORTILLA i.m. Tulában az emberáldozatot tiltó Quetzalcoatl városában harcosok
alakjára kifaragott oszlopokból állt az egyik lépcsős piramis tetején a szentély oszlopcsarnoka,
a Chac Mol néven ismert áldozati kő szintén, harcost formázott, fekvő helyzetben. MexicoTenochtitlan főtemploma iker piramis tetejére épült, iker szentély volt, az egyik Tialoc, a
másik Huitzilopochtii tiszteletére, mindkettőn a megfelelő alakúra kiképzett áldozati kővel.
44
Nevének jelentése a déli égtáj és a kolibri szóösszetételéből áll nahuatl nyelven.
45
CARRASCO 1981 242-247. p., a színekre vonatkozón 1. 263-281. p. GARZA i.m. 34-37. p.
46
47
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BRODA 1982.a. 133. p.

LEÓN-PORTILLA i.m. 46. p.

CARRASCO 1981 237-241. p. a források nem magyarázzák, miként lehet, hogy Quetzalcoatl
vagy Huitzilopochtii hol a művészetek, mérnöki ismeretek patrónusaként szerepel (Tulában),
hol a háborúé és a harcosoké.
49
Quetzalcoatl, azaz a Tollaskígyó. Nevét egy Guatemala területén honos madár neve és a
kígyó nahuatl neve alkotják. Bécsben ma is látható az a tollkorona amit Moctehuzma, mint a
legdrágább ajándékok egyikét Corteznek elküldött, a quetzal faroktollából készült. Színe,
zöldes, színjátszó, a művészetben ugyanúgy alkalmazták mint a jadet, szimbolikus jelentése
összefüggésben áll a jelenkor a középpont és a tökéletesség fogalmával. Eszter PÁSZTORY:
The Aztec art. New York, 1983.
50
KRICKEBERGf.m. 48-62, 122-126. p.
1
Leyenda de los Soles. Vízisten volt Tialoc de Chalchihuotlicue. a női párja is és még egy
kisebb csapat akiket "a vízisten kis segédei"-nek neveznek más források. - KRICKEBERG i.m.
60-61. p.
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a kisebb közösségek istenei is vagy közvetlen kapcsolatban álltak vagy azonosak voltak a termékenység vegetációs és vízisteneivel.52
A végérvényes elmúlás, az enyészet gondolata csak a költők szavaiból, a virág és a dal metaforáiból sejlik53 Az ember halálát, a halál nemétől
függő átalakulásnak tekintették, olyan átalakulásnak melynek során az ember
életerjével egy transzcendens erő megújulásához, végső soron, a fennmaradáshozjárult hozzá.54 A nap mindennapos égi pályáját a háborúban, az áldozati kövön vagy az első szülésben életüket vesztettek áldozata biztosította.
Úgy tartották, az ő tonalli lelkük kísérte hajnalhasadtától napnyugtáig az
égitestet mint ahogy a harcosok is felvonulnak a vallásos szertartásokon
Huitzilopochtli jelvényei előtt.55 Akinek a halála kapcsolatban állt a vízzel,
vízbefúltak, vízkórságban vagy bőrbetegségben, a villámcsapás következtében elhunytak, azok kerültek Tlalocnak, az eső istenének a paradicsomába.56
A természetes halállal vagy járvány idején, éhínségben meghaltak lelkére
hosszú út várt, veszélyekkel teli próbatételek, míg végre megérkeztek az alvilágba, a Mictlanha.51 A mítoszokból az már kiderült, hogy az ilyen halált
sem tudták minden tekintetben végleges elmúlásnak hiszen a jelenkorban
élőket az istenek a korábbi korokban élők csontjaiból teremtették.58
Mesoamerica népei nem osztoztak valamennyien a mexicák háborús
messianisztikus felfogásában hiszen a lélekkel és a halál nemeivel kapcsolatos megkülönböztetéseket, az ún. kiemelt halálnemeket, mind egy viszonylag
sűrűn lakott, jó megélhetést biztosító területre későn érkezett nomád törzs
ideologikus eszközeként kell értelmezni. A társadalmi rang és a vagyonszerzés harcias módjait legitimálta59 olyan kontextusban ahol a kereskedésnek, a
mérnöki ismereteknek, a megfigyeléssel szerezhető csillagászati tudásnak
korábban is volt rangja, a kézművességnél, a földmüvelésnél előkelőbb.
Ennél általánosabb elv szerint minden ami történik, az az egymást
felváltó, de párhuzamosan több, különböző időegységben kormányzó isten
együttesen érvényesülő hatása alatt megy végbe. Megvoltak a kormányzói
minden egyes csillagászati napévnek, ezen belül az évszakoknak, az év ti-

53

CARRASCO UO.

GARZA i.m. 117-127. p., Nezahualcoyotl, Tezcoco fejedelme és rajta kívül egy költőkből
álló csoport nahuatl költeményeikben központi kérdés a halál utáni lét bizonytalansága, mely
az emberi élet célját illető kérdéseknek is hangot adott! Nem fogalmaznak kategorikus tagadást, helyette jellegzetesen rezignált hangvétel jellemző valamennyiükre.
54

55
56
57

58

GARZA Lm. 55., 89-112., 141. p. CARRASCO Lm. 255. p.

SAHAGÚN I. 210-211, 297-298. p.

SAHAGÚN I. 297. p.
SAHAGÚN I. 293, 296. p.

CARRASCO Lm. utal a teremtésmítoszok töredék voltára, a lejegyzőik közvetítette európai
hatásokra és a jelenkort illető kevés változatra ellentétben azzal a változatossággal amely a
Világ, a Föld keletkezése terén uralkodik.
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Johanna BRODA: LOS estamentos en el ceremonial mexica. p. 37-67. = Broda - Carrasco ed.
Estratifícación social en la Mesoamerica prehispánica. Mexico, 1976. és CARRASCO i.m. 241.
p..
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zenhárom naponként váltakozó periódusainak, sőt napközben öt és szürkülettől hajnalhasadtáig kilenc rövidebb intervallum mindegyikének.60 Valamenynyi, más és más vonatkozásban érvényesülő hatást jelentett. A transzcendens
erők kapcsolata a nagyobb közösségekkel az úgy nevezett államünnepeken, a
nagy közösségi szertartások alkalmával, a társadalmi hierarchia szerint meghatározott szereplés keretében történt.61 Az egyén életében az átmeneti rítusokon keresztül érvényesült, ezek időpontját az éppen érvényesülő
legkedvezőbb időszak figyelembevételével meg lehetett választani.
A mexicák az időszámításra két különböző naptárt használtak.62 Volt
egy 360+5 napból álló év, és ez a vegetációs periódusokkal párhuzamosan
végzett ünnepek rendjét szabta meg. És egy 260 napból álló, a jós naptár.63
Mindkettő alapelemei ugyanabból a húsz hieroglifából és l-l 3-ig számozott
napokból áll. A két naptár kezdete 52 évente esett egy és ugyanazon a napra.
Matematikailag ez a rendszer szinte tökéletes: a 360+5 napos év kezdete, a
napokat jelölő húsz hieroglifa közül csak négy valamelyikére eshetett. A
húsz jel és a 13 szám valamennyi kombinációja szintén 52 évet tesz ki. Az
évkezdő napok négy jele egyúttal egy-egy égtájnak is a szimbóluma volt,
tehát minden évnek, egymást követő sorban egy-egy égtáj is megszabta a
jellegét. Északot és nyugatot64 például a női jelleg és a hozzá párosított hideg, nedves, sötét, alsó, halál, változatlanság fogalmával jellemeztek, észak
jele a kőpenge, nyugaté a ház volt. Kelet és dél kapta a férfi jelleget amihez
a meleg, száraz, felső, világosság, változékonyság, élet fogalma járult, keletet
a nádszál, a déli égtájat a nyúl ábra képviselte. Az égtájak jellemzéséhez65
színek is tartoztak. Míg az égtájak jellemzői igen hasonlóak, a hozzá tartozó
színek csak a szűkebb kisebb területen érvényesek, és még MexicoTenochtitlan közvetlen közelében sem egyeznek. További meghatározottságot a számok jelentése is okozott aminek tárgyunk szempontjából nincs akkora jelentősége. Tehát minden évnek, minden napnak, stb. megvolt a
Laurette SEJOURNE:£7 pensamiento náhuatl cifrado por los calendarios. Mexico, 1981. 407

p., LOPEZ AUSTIN 1980,1. 68-75. p. CARRASCO i.m. 264. p.

1
J. BRODA: Ciclos agricolas en el culto: un probléma de la correlation del calendario
mexica. m.s. 1982 - Jóllehet a kalendárium ugyanazokból az elemekből állt, az év kezdete a
Fennsík különböző városaiban rendkívül változatos volt. Számos konkordancia jegyzék készült a XVI. századtól máig, az elsők között vnan Francisco Hernandezé.
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CARRASCO Lm. 257-281. p.

Nincs olyan természeti jelenség amihez igazodna. SÉJOURNE Lm. 13. p. "A húsz nap megszakítás nélkül követi egymást újra és újra ... míg kitelik a 260 napos időszámítás ... nem
igazodik a fizikai valósághoz, ... mégis éppolyan szigorú szabályok irányítják mint az égitestek
mozgását... kizárólag az emberi aktivitás keltette életre, explicite benne foglaltatik a két különböző kalendáriumban /egyfelől az ember és a közösség közötti kapcsolat "interaction",
másfelől a közösség és a világegyetem kapcsolata/ olyan pontossággal, hogy a fogalmak
megszemélyesítése, amit az európai mentalitás isteneknek minősített, itt egyszerű számokkal
van jelölve."
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Az égtájakkal kapcsolatos ismertetés részben CARRASCO 1981 266-281. p., LOPEZ AUSTIN
1980 65. p.
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Az égtáj - szín összefüggés általános de konkrét jelentése eltér a Hármas Szövetség területén is. CARRASCO UO., LOPEZ AUSTIN UO.
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határozott jellege, istenek kormányozták és minden ami csak történt az ő
segítségükkel vagy ártó hatásuk következtében történt. Volt azonban a 360
kiszámítható napot követőn 5 olyan nap is amelynek nem voltak kormányzói, kiszámíthatatlan volt, baljós, ilyenkor mindentől tartózkodtak. A hódítás
után eltelt alig valamivel kevesebb mint egy évszázad leforgása alatt sem
ment feledésbe, hogy minden cselekedetet szertartások és ráolvasások kíséretében végeztek, a hódítás idején azonban minden döntéshez, minden feladathoz előre kikérték a naptár ismerőinek tanácsát, mikor érkezik el a szóban
forgó esemény legkedvezőbb ideje.
Az orvoslásban elsőként a diagnózis megállapítása történt melynek
elvei megegyeznek az imént vázoltakkal. Elsőnek a baj bekövetkezésekor
érvényesülő hatásokat kellett megállapítani. A kiváltó okokat igen gyakran a
viselkedési normák megszegésével, következésképpen valamelyik isten haragjával magyarázták. Az istenek haragja a sors-lélek különböző mértékű
elveszítésével járt. Ezt követőn a lélek visszaszerzését a második furösztéssel
hasonló módon és hasonló körülmények között végezték a testi panaszok
orvoslása csak ezután következhetett. Abban az esetben ha a lélekvesztés
okát nem az istenek hanem mások ártó szándékában, rontásban látták, akkor
is ugyanezeket a lépéseket tartották be, de a lélek visszaszerzésére rontást
elhárító szertartást, rontást végeztek. Ekkor játszott szerepet az IhíyotJ, az
indulat-lélek.
A naptár használata tehát a vallási szertartásokhoz és az orvosláshoz
egyaránt elengedhetetlen volt. Létezett azonban más elv is amely mindkettő
céljait áthatotta, mégpedig az egymást kiegészítő, ugyanakkor ellentétes
erők közötti egyensúly elve66 és a mimézis. A vallási szertartások egyik legtovább tartó ciklusában az egyensúly helyreállítására példát szolgáltatnak
azok az áldozatok amelyekkel a nap erejét kívánták növelni a téli napforduló
előtt vagyis akkor amikor a nap a legrövidebb ideig látható a horizont felett.
Ugyanígy az esővarázslás hónapokig tartó rítussorozatának első mozzanatai
az esős évszakot jóval megelőzően, a túlzott hőség ellensúlyozására történtek. Az esővarázsló szertartások az imitativ mágia elvét követve kísérték
végig a vegetatív periódust,7 az áldozatok, növekedésben és érettségben
mindig megelőzték, előbb az elvetett magok csírázását, később a zsenge palánták szárbaszökkenését, utóbb az ivarérettségét. Az istenségnek bemutatott
áldozatok testét az istenség attribútumaival ékesítették ebben az esetben öltözékükön az esővizet képviselő gumitejjel telefröcskölt papírok, quetzal tollak, jade ékszerek díszelegtek. Az áldozatokat más ünnepek és istenek
esetében is azonosították magával az istennel, akár egy évig is az istennek
kijáró pompa, tisztelet övezte, díszkísérettel járt, meg kellett tanulnia ennek
megfelelően viselkedni és élni az élvezeti cikkekkel, bódító italokkal, dohány-
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Az egyensúly és a mimézis EMMARTnál is szerepel a léikről azonban nem ír.
Az ünnepek és szertartások leírása SAHAGUN Lm. I. 133-142. p. és Primeros memoriales.
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nyal. A szertartás következtében sors-lelke, a tonalli az istenség megújulásában tovább szolgált.68
Az orvosláshoz használt növényi, állati és szervetlen eredetű szerek
és eszközök használata ugyancsak igazolást kap a már idézett források elemzése során. A világ teremtéséről szóló mítoszokban a növények és az állatok
ugyanolyan jellegű kapcsolatban állnak az emberrel és az istenekkel mint
amilyen kapcsolat embert és istent is egybefűz. A teremtésmítoszokat tanulmányozva Mercedez de la Garzanak köszönhetjük a felismerést, miszerint
nem pusztán egyszeri vagy többször ismétlődő teremtés - pusztítás - újrateremtésről szólnak a mesoamericai mítoszvariánsok, hanem egymást követő
korszakokkal, egyfajta evolúciós folyamatot írnak le.69 A nahuatl teremtésmítoszban70 az egymást követő korszakokban az ember tápláléka előbb a
makk volt, később a vízinövények, majd a legutolsó korszakban a kukorica
lett. A kukoricát a Quetzal-coatl fedezte fel, aki az embereket is teremtette
ugyanebben a variánsban, ám a lelőhelyre, "a táplálékok hegyének belsejébe" csak az állatok segítségével juthatott el.71 Bár a nahuatl teremtésmítoszban nem olyan közvetlen a genetikus kapcsolat ember és kukorica között
mint a majákéban, miszerint az ember nem az előző korokban élt emberek
csontjaiból, hanem kukoricából lett teremtve. Abban mégis rokonságot mutat, hogy különbséget tettek a táplálék szerint is a tonalli halál utáni sorsát
illetően. A csecsemők átestek ugyan a sors-leiket a testtel egybekapcsoló
szertartáson, ez a lélek azonban reinkarnációra várt amennyiben a csecsemő
elhunyt még mielőtt az anyatejen kívül kukoricával is táplálták volna.72
Olyan mítoszvariáns is létezik, amely szerint valamennyi növény
isteni eredetű. Quetzalcoatl és Tezcatlipoca az Égből aláhozott egy istennőt,
akit úgy kárpótoltak egyéb sérelmeiért, hogy a testéből teremtették az embert
tápláló növényeket, hajából lettek a fák, a virágok, füvek, bőréből pedig a
harasztok.73 A hasznosítható növényekről külön-külön is szólnak a mítoszok,
kiemelik isteni eredetüket. Az egyik mesoamericai őshonos növény amelynek nincs egyetlen része sem amit hasznosítani ne lehetne, népi nevén a
maguey (magej).74 Ennek fermentált nedvét, a pulquet (pulke)75 külön megemlítik a mítoszok, mint amely szintén isteni eredetű. Fogyasztására ugyanaz
vonatkozott mint a hallucinogénekre általában, csak az élhetett vele akinek
elég erős volt tonalliAeike ahhoz, hogy ne ártson meg neki az az isteni eredetű erő amely ilyenkor megszállja. Nagyobb ünnepeken az idősebbek fogyaszthatták minden következmény nélkül, hiszen hatására felidézték régi
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csaták emlékét. A calmecachan (kalmekak), ' a nemesek iskoláiban volt
olyan alkalom amikor az ügyességi verseny győztesének megengedték, hogy
belekóstoljon, de egyébként a fogyasztását szigorúan tiltották. A pulqueban
is mint minden hallucinogén szerben isteni erő lakozott, következésképpen
azokat akik ilyen hatás alatt bármit is tettek, tilos volt bántalmazni vagy megsérteni mert azáltal a bennük megnyilatkozó istent érte volna kihívás.77
A Badianus Kódex tanúsága szerint a növényi eredetű gyógyszereket
a növények virágzatának, leveleinek, szárának, gyökerének a legváltozatosabb felhasználásával készítették. A gyógynövényeket is és a táplálékokat is
hideg-meleg természetűre osztották és a kezelendő testében túlsúlyra jutott
erőt igyekeztek ellensúlyozni ennek megfelelő hideg vagy meleg elemekkel,
a táplálékok megválasztása útján illetve gyógyító hatású szerekkel.78 Az
élelmiszerek estében többnyire a magasabb tápértékűt osztályozták meleg
természetűnek. Ez az elv rejlik olykor az élelem és a társadalmi rang között
egyenlőséget teremtő kifejezések mögött is. Közismert, az Andokban a kukorica volt a birodalmi hierarchia előkelőinek, az inkáknak a tápláléka, de a
gazdag ajmarák a Titicaca tó fennsíkján szintúgy kukoricával éltek bármilyen messziről kellett is hozatni. Ezzel szemben a köznép eledele a gyengébb
tápértékű burgonya. A helyes étrendre intő tanácsokból arra lehet következtetni, hogy Mesoamericában tisztában voltak azzal is, a harmonikus testi- és
lelkiállapot még a jó egészségnek örvendőknél is csak akkor fenntartható ha
ebben is igazodik az orvosságos-emberek javaslataihoz és tekintettel van a
napi aktivitásra, az életkorra és a nemnek legmegfelelőbb hideg és meleg
hatásokra.
A gyógynövényeket hashajtásra, hánytatásra, köptetésre, seb összehúzására, a bőr irritálására mind használták. A gumifa nedvét rostok és tollak
felhasználásával törések rögzítésére alkalmazták. De fertőtlenítő füstölést is
végeztek, és a temazcalban (temaszkal)79 miközben gőzfürdőt vettek, rendszeresen belélegezték bizonyos füvek aromáját. A szúrós erős, átható illatú
növényeket ilyen tulajdonságuknál fogva eleve gyógyhatásúnak tekintették.
A Libellus ezt ajánlja a melankóliára.80 Kellemes illatos növények viselését a
tonalh visszaszerzésére éppúgy célszerűnek mutatkozott viselni mint a
tonalli távozását eleve megakadályozandó. Virág, tömjén, vagy dohányfüst
nem csak visszacsalogatja az elkalandozó sors-leiket, az otthonuktól távol,
A nemesek fiai itt megtanulták a szertartások rendjét, általában mindazt ami a kalendárium
ismereteivel összefüggött, beleértve a kódexfestését is.
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A hideg - meleg egyensúlyának elve LOPEZ AUSTIN szerint áthatja a mexicék világról alkotott felfogását, amennyiben az orvoslás terén európai átvétel lenne, miként Foster állítja, csak
szűkebb körben érvényesülhetne. LOPEZ AUSTIN 1980 300-319. p.
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Temaszkal, Clavijero alapján Carmen VENEGAS RAMIREZ: Régimen hospitalario pára indios
en la Nueva Espana. Mexico, 1973. 222 p. 15. p.
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EMMART 1940 1-80. p. bevezető tanulmányában rendszerezi a receptek tartalmát de a
libellus szövegéhez kapcsolt jegyzetekben kísérletet tesz a növények botanikai azonosítására
is.

180

úton lévőknél, hanem a benne érvényesülő isteni eredetű tonalli, a testből
kiűzi "a szennyet, a tisztátalanságot".
A növényekhez hasonló szerepet tulajdonít a teremtésmítoszok tanúsága szerint, Mercedez de la Garza: az ember - állat viszonynak is.81 Az elmúlt korokban, miután újabb és újabb természeti katasztrófa a világot
elpusztította, az embereket állatokká változtatta. Amikor szélvész pusztította
el a világot, az emberekből majmok lettek. A tűzeső következtében változtak
szárnyasokká, az özönvíz után pedig halakká. Már a teremtés első korszakát
érintő mítoszban szerepel a világ teremtésében szereplő isten, aki állati
alakban az emberre támad.82 Mesoamericaszerte elterjedt és máig élő képzet
miszerint a rontás, egy állat alakjában megjelenő hasonmás műve, a
"nahual"-é. Ezen a ponton azonban az eltelt századok során bekövetkező
fogalomváltásból is ízelítőt kapunk.
A naptárról szólva már szerepelt az időpont jelentősége az orvoslás
szempontjából. Születéskor az ember ugyanazt a hajlamot és életerőt, sorsot
kapta mint a vele egy időben született állat. A hódítás korában a sorsközösségben élő állat neve volt a nahual, lényegében az adott időben érvényesülő
isteni hatás folytán az adott tonalli részét az ember kapta, és ugyanannak a
tonallinak másik részét a nahual. A sors-lélek leírásánál szintén megemlítettük már, a jósnaptár állati jellegzetességekkel szólt az újszülött hajlamaitól:
az ocelot jegyében születetteknek azt ígérte, erős, kitartó, hatalmas és sikeres
lesz. A szarvas napján születettekről azt tartották, ijedős, félénk természetűek, változékonyak. A nyúl, jegyében születettek pedig kicsapongó természetűek, nem csoda, hogy a bor, a pulque istenének az attribútumai között is
szerepelt.83
Állati eredetű szerek szintén javallottak belső és külső használatra
egyaránt. Az állati testrészek gyógyerejébe vetett hit egy és ugyanazon az
elven nyugodott mint a testrészekhez, belső szervekhez kapcsolt lélek képzete. Annak akinek a szellemi és értelmi képességeit akarták növelni a róka
agyvelejét ajánlották. Merev vagy dagadt lábakra gyógynövényekből készített pakoláson, borogatáson kívül szarvas inát és róka lábát javasolták rá kötözni.
A tárgyakban, kövekben is lélek lakozott ugyanúgy mint a növényekben és az állatokban. Ennek az erőnek az útja már egészen más volt. Az elhunytak szájában a rangjuknak és a vagyoni helyzetüknek megfelelő ékkövet
helyeztek, ami lehetett az értékesebb jade vagy a kevésbé értékes jáspis. Az
elhunyt elhamvasztása után kikotorták a hamuból, és egyéb tonallit őrző
maradványaival, csontokkal, hajjal együtt megőrizték a halott teyolia, azaz
"szíve" gyanánt. Amit a halott útravalójának szántak, ruhát, ételt, azt elégették, hogy a lélekkel együtt távozhasson a Mictlanba. Az a lélek amely így a
kőben fennmaradt az utódok birtokában, a szívben lakozó lélek, ellentétben a
1
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másik két lélekkel, soha nem távozik a testből. De honnan származik a kövek
animizmusa? Mercedes de la GARZA idéz olyan mítosz variánst, mely szerint
az istenek kőből keletkeztek.84 Ennek az orvoslásban betöltött szerepéről
jóval kevesebbet lehet tudni. A korai források tanulmányozása alapján A.
Lopez Austin arra a következtetésre jutott, hogy a mexicák hatalmas erőt,
pusztító feszültséget gyanítottak a kövekben amit a nap ereje tart féken.85 Az
52 évente bekövetkező időszámítási periódus végén, abbéli félelmükben,
hogy a nap ereje gyöngül, azért szabadultak meg a háztartásban használt
kövektől, a tűzhely, a fürdőben gőz fejlesztésére használt kövektől, az őrlőkőtől, nehogy ennek az erőnek a felszabadulása miatt életüket veszély fenyegesse. Ugyanakkor a majához hasonló epikus forrást nahatl területről sem ő
sem más nem idéz.
Vannak utalások a - főként féldrágakövek - kedvező hatására is. A
viselős asszony tonalli-lelkét jade erősítette, az obszidián-penge pedig az
ártó szellemektől védte. A Badianus kódexben ritka az a recept amelyhez ne
tartozna a gyógynövényekkel együtt kövek áztatása is. Úgy tűnik, használatánál legalább olyan fontos az anyaga mint a színe. Megfigyelhető, rendszerint három-négy, színre különböző kő kellett egy-egy recepthez de akad
olyan is amelyikhez tizenkettőt sorol fel. Például a lázra felsorolt tizenegy
elmorzsolt növény levébe tizenegyféle bezoár-követ, egy zöld drágakövet,
egy smaragdot, egy sardonixet és egy vérkövet ajánl. A színek felsorolása
valahányszor szerepel a mitikus történetekben, mint például a Napok legendájában, azt jelenti, az összes, valamennyi, enfatikus formában. Mikor az
istenek elrejtik az emberek elől az élelmet, mind a víz istenség értelemben
használt "összes kis vízisten, a kék, a fehér, a sárga, a és a vörös" mind a
szövegben előforduló "fehér, fekete, sárga, vörös kukorica" ugyanezt példázza. Talán itt is magyarázatul az szolgál ha a mítoszok nyelvét kiterjesztjük
a receptekre.86
Igen nagy gonddal övezték a megfoganó új életet. Sahagúntól tudjuk,
a mexica szóhasználattal élve, a magzatról azt tartották, olyan "mint egy zárt
doboz" amiről nem lehet tudni "vajon milyen kincset rejtettek el benne az
istenek", s vajon örülhetnek-e szülei, mert egészséges, vagy "az Úr kinevet
bennünket" megbetegíti őt, talán időnek előtte születik. Biztosra vették, ha a
szülőket házasságtörő bujálkodás vétke terheli, nem képes az asszony
világrahozni a magzatát. A terhesség negyedik hónapjában tanácsot ültek a
szülők, a bába, az idős rokonok és a calpulli (kalpuji)' öregjei egy szertartás
keretében, hogy kijelöljék azt a bábát aki ezután tanácsokkal ellátja a várandós asszonyt és a hetedik, nyolcadik hónapban a gyógyszerek, az orvosok és
LOPEZ AUSTIN 1980 a teyolia - GARZA i.m. 90. p.: Torquemada és Francisco HERNANDEZ

értelmezését elfogadva úgy véli, a temetkezési szertartáson, a kő az állandóság szimbóluma
ellentétben a test múlandóságával.
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A receptekben a sok kb. szinű kő = mind enfatikus, ki írt erről? senkinél nem találok rá
magyarázatot.
87
Rokonsági kapcsolatok alapján felépülő csoport.

182

valamennyiünk anyja, Yoaltisitl" oltalmába helyezze, megfelelő diétát rendelt neki és egyre mérsékletesebben engedte fürdőbe, temascalba azaz a Virágok házába, ahol az istennő látja a titkokat és "helyére teszi az emberek
testében mindazt ami összezavarodott", "a gyengéket megerősíti". A viselkedési normákat is ő szabja meg a hátralévő időre. A szülést nahuatl nyelven "a
harcos foglyul ejtését" csatakiáltásokkal vezette le. Az újszülött élete első
négy napján amellett a tűz mellett maradhatott életben amelyet senki más
nem gyújthatott meg csak a bába miként a szülés előtt is, a viselős asszony
gőzfürdőjében. A tűz és a víz elengedhetetlen közvetítőknek számítottak a
tonalli fogadásakor tartott szertartáson. A tonalli, amit a Kettősség Urától és
Úrnőjétől kap az újszülött a víz fejen való érintésével költözik a testbe. Később a gyógyító szertartásokon a vétkek következtében isteni, vagy egyéb
esetben mások ártó szándékának rontásban megnyilvánuló lélek vesztését
ugyancsak ehhez hasonló víz érintése során nyerte vissza a beteg.89
A tonallivól azt tartották, soha nem lebeghet szabadon. Ezzel szemben a májban lakozó indulatokkal kapcsolatos lélek, az ihíyotf0 a ráhatás
képességét éppen azáltal fejti ki, hogy projektálható, a varázsló ihíyotl lelke
megszerzi, nahuatl kifejezéssel élve "megeszi a szívét, felfalja a ío/o/7-lelkét
(életerejét)" annak akit megcéloz. Projektállható de önmagában nem tud működni, úgy szerzi meg a megcélzott ember másik két lelkét: a tonallit és a
teyolíát is. A gyógyításban éppúgy szerepet játszott mind a rontásban,
amelynek épp ebből fakad a lényege.
A szív az érzelmekhez legközelebb álló lélek fogalmához kapcsolódott. Kizárólag felelt az emlékezetért, a hagyományok megőrzéséért és általában a cselekedetek irányításáért. Egyéb funkcióit tekintve megoszlott a
tudás, a hajlamok és a vonzalmak irányítása a tonalli és a teyolia között.
Akik a jóslás tudományában és a művészetekben jeleskedtek, azok képességeit a mexikák ennek a léleknek a működésével magyarázták. A hittérítők
kezdetben ezt a lelket illetve a szívet azonosították a lélek fogalmával
Ellentétben a másik két lélekkel, teyolíát azaz szívet nem csak az
embernek tulajdonítottak, hanem az égnek, hegyeknek, tengereknek, tavaknak, sőt a falunak, a közösségnek is. A kisgyermekeket a közösség szívének
az oltalmába ajánlották. Épségét veszélyeztette a rontáson kívül, külső hatásra a sértés, a rabság vagy önnön erős felindulása, esetleg bűnös cselekedetei.
Külön kifejezést ismertek az állhatatos emberre, azt mondták "a szíve és a
mája keserű" , hitték, hogy a szabad emberen nem fog a rontás, viszont az
"édes szívűeket" könnyen a hatalmába kerítheti. Aki "fehér szívű" azt mondták, vidám, van képessége, hogy örüljön a hiányolt dolgok megszerzésén. Az
életvitel helyességére, vagy sorsdöntő lépések előtt látomásból merítettek
Magyar kiejtéssel: Joaltiszitl.
A keresztelő mesoctmericai megfelelőjének leírása SAHAGUN 1980, idézi LOPEZ AUSTIN a
gyógyitó szertartás, tonalli visszaszerzésével analóg gyakorlatként 1980. A recens népi orvoslásban szereplő alkoholos permet és a nyál, részben távoli utódként értelmezhető I. SCHULTES-
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próféciákat. Többek által idézett eset, miszerint Moctehuzoma Ilhuicamina
(1440-1468), aki jóslatot kért és kapott papjaitól91 és ők hallucinogén szerek
hatására "útra keltek" és az átélteket mint hosszú utazást beszélték el melynek során megfiatalodtak, majd találkoztak a törzsük patrónusának,
Huitzilopochtlinak szülőhelyén, egy hegytetőn az istenek anyjával. Ennek
az emléknek a leírása sok tekintetben analóg azzal a zarándoklattal melynek
első leírása a XVII. századból ered és még napjainkban is él. Az egyik észak
mexikói államban élő huichol indiánoknak kötelező egyszer az életben
résztvenni az úgynevezett, "szarvasnyomok vadászatán".92 Tapasztalt vezetővel kelnek útra és napokon át, addig vándorolnak, míg el nem elérkeznek
egy félsivatagos területen tenyésző gombafaj telephelyére. A "szent gombák"
ugyanis, egy a vidéken élő szarvas ürülékével terjednek. Az úton nem vesznek magukhoz semmilyen táplálékot, ezzel szemben megvallják, a gyónáshoz
hasonlóan, betegségeiket, bajaikat, végső soron mindazt amivel kiváltották az
istenek büntetését. Az egyetlen amit ezután magukhoz vesznek az a peyote
gomba amelynek hallucinogén hatását a zarándoklat élménye is és a megtartóztatás is fokozza. Végül érintkezésbe lépnek őseik szellemével94 A többször is megismételt zarándoklat célja "rátalálni az útra" amelyet a
hagyományok előírnak az élők számára.
Vajon a fentiek ismerete nélkül mire gondolhat aki egyszer csak
szembekerül egy mexikói múzeumban egy kisgyerek méretű, szárnyas, gomba alakú, köszoborral. Vagy akinek a kezébe kerülnek egy ma élő mazatec
sámán asszony lejegyzett szavai, miszerint gombák segítségével szerzett
látomások alapján fog a panaszosok kezeléséhez, mondván:
"A miénken túl, egy távoli, közeli és láthatatlan világban,
Ott él isten, a halál a szellemek és a szentek, ott, ahol
bármi megtörténtet és tudni lehet mindent...
Beszédes világ az, a maga nyelvén szól hozzám és
én azt ismétlem el amit nekem mondanak.
A szent gombák visznek abba a világba hol mindent tudni
lehet és visszahoznak onnan, ők a szent gombák,
szólnak hozzám úgy, hogy én azt megértem.
Kérdéseimre ők válaszolnak, s mikor az útról visszatérek,
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411-417. p. a "túlvilági utazás" különböző változatait felsorolja, például az étlen-szomjan
barlangba zárt ember esetét akit áldozatul szántak az esöistennek, mikor életben találták, beszámolt, mintha üzenetet hozott volna, hasonlóan azokhoz akiket maja földön vízbe dobtak és
élve kijutottak a partra.
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Azt mondom el amit ők mondtak, amire ők tanítottak"
Egy biztos, az a nyelvi emlék amelynek alapján Alfredo Lopez Austin a
tonalli (sors-lélek), a teyolía (szív) és az ihiyotl (indulat) fogalmait rekonstruálta, összevethető a korabeli gyakorlattal, közösségi szertartások és a magánszféra mágikus mozzanataival amelyek bőven illusztrálják az idézett
tanulmányt. Annak ellenére, hogy nincs az adatközlők által tételesen is megfogalmazva miként kapcsolódik az orvosságosemberek gyakorlata a jósnaptár
alapján végzett összes teendőket ellátó papokéval,96 a fogalmak és a gyakorlat egymásnak megfelelnek, az orvoslás pedig ugyanazokat az elveket követi
mint az ideológia egyéb megnyilvánulásai. Ugyanezt nem lehet elmondani
sem a mazatéc sámánasszonyról, sem a XVII. századi zarándokokról. A mai
napig megmaradt az ártó szellemektől való félelem. Gyakran beszélnek az
országúton, a dűlőkön az emberre támadó nahualokxó\ és a "rossz széP'-ről,
esetleg gnóm szörnyek alakjában leírt hegyi szellemekről, halottak szelleméről akik elveszejtik az élők szívét, sorsát. Továbbra is a tonalli elvesztésével
jár a rontás, és annak következtében a testi tünetekkel kísért betegség. Ma is
előbb tisztító szertartást végeznek, a rontó szellemet valamilyen tárgyba átcsalogatják, eltávolítják és ezután alkalmaznak egyéb terápiát. A megkülönböztetés a nahual és a többi lélek között teljesen eltűnt, miként a rontás
minden formája visszaszorult a tiltott szférába. Ezzel együtt azonban elmosódtak az ember teljes személyiségét magában foglaló megkülönböztetések
is.
Miközben 1540-től nagy mennyiségben hajóztak Európába nem csak
a festéknek használt alapanyagok hanem a gyógynövények is, megkezdte
pályafutását Európában is a Tulancingóból való Smilax vagy Dioscorea, egy
vadon termő tüskés növény szára és gyökerei, mint a rheuma és több bőrbetegség, nemi betegségek ellenszere, de a MichoacanbóX való rebarbara, az
Exonium Jalapa, a Cassia grandis purgálóként vált ismertté, hogy kizárólag
olyan példákat idézzünk amelyek hatóanyagtartalmuk által kiállták az idők
próbáját és valóban azt a célt szolgálják amelyre eredetileg is alkalmazták.97
Az újabb farmakológiai kutatások viszonylag nagy százalékban igazolják a
népi gyógyászatban való használatot de nem ritka az ellenkezője sem. Cserébe az Európából érkező újdonságok között ott volt a királyi rendelet alapján
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Csak elképzeli tudjuk, milyen szellemi próbatétel lehetett a Tizenkettek tanácskozása az
azték életben maradt papokkal és vezetőkkel. Az apostoli küldetésre utal hogy éppen ilyen
számban érkeztek a Jeromos Rend tagjai 1522-ben Mexikóba. Jegyzőkönyv is született de
ennek első része ami vallási kérdéseket érintett, nem maradt fenn. Csonka szövege az egy isten
és földi helytartója, a Pápa valamint a világi uralkodó, a spanyol király fennhatóságának elismerésére szorítkozik.
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még akkor sem felelnek meg minden esetben a gyógyítás céljainak, ha a növény valóban megfelelő hatóanyagokat tartalmaz. L. az 1984. évi népigyógyászat konferencia előadásait, I. a
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létesített kórházak és menhelyek alapítása, ami, mint kiderült, nem volt
egészen ismeretlen már azt megelőzően sem. De magánszemélyek is jótékonykodtak ilyen módon egyes esetekben kifejezetten a hódítás során okozott pusztítás, a szenvedések beismeréseként. Jóvátételnek szánták a
menhelyeknek, iskolák alapítását, vagy anyagi alapok teremtésével ezek
fenntartását biztosító hozzájárulásaikat. A vezeklésnek erre a módjára saját
gyóntatóik is intették azokat akik résztvettek a hódításban de azokat is akik
az ilyen úton szerzett javak haszonélvezői voltak.
Az orvoslás történetét kutatók megegyeznek abban, hogy számos
hasonlóság, sőt egyezés létezett a mesoamericai és az európai gyógyászat
terén, a humorális elv, a betegségek és a táplálék hideg - meleg természet
szerinti osztályozása, az anatómiai ismeretek, az animizmus, ez azonban koránt sem jelenti, hogy az egyezések elősegíthették volna e kettő tartós, szimbiózisát. A gyógy-növények kereskedelmi sikere nagyban hozzájárult ahhoz
hogy az orvoslás iránt akkora lett az érdeklődés! Nem csak a kereskedelmi
szem-pontból sikeres gyógynövények számíthattak elismerésre, hanem a
gyógyászatban bevált terápiák és alkalmazóik is. Számos adat tanúsítja, hogy
fizetett alkalmazottak vagy adójukat ebben a formában teljesítő gyógyfüves,
érvágó, gőzfurdős, masszírozó indián volt az európai eredetű új intézmények
személyzetének sorában.10
Az orvoslás terén mégis különváltak, az egyszerűség kedvéért hasznos és elvetendőnek nevezhető eszközök, ismeretek és alkalmazóik ugyanúgy
mint a társadalom más szféráiban. A hasznosak között éppúgy helye volt a
bezoarköveknek mint a lázcsillapítóknak és az elvetendők sorában a
halucinogenekkel egy sorsra jutott a fertőtlenítő hatású füstölés, égetés, és az
a gyanúsan sok tisztálkodás is, de még a gumitej számtalan alkalmazása is
beleértve a törött végtagok rögzítését! Hiba volna mindent a tudatos szelekció számlájára írni. A halucinogének esete egyértelmű. A gumi-tej sorsa
némiképpen hasonló ha arra gondolunk, hogy a vízhatlanítás egy időre, hoszszú mellőztetés után ismét visszahelyezte korábbi rangjába ezt a sokféle
VENEGAS i.m. 9. p. a mexicák is ismertek hasonló intézményt, a Nagytemplom és az uralkodói palota szomszédságában a különleges és gyógyíthatatlan betegeket gyűjtötték össze, máshol fertőző betegek, leprások, megint másutt árvák, idősek és rászorultak kaptak ellátást.
Részletes ismertetésére nem talál forrást mindössze említést. - и.о. 32—41. p. Az első indián
kórház már működött, amikor 1550-ben rendelet írta elő, hogy Mexico városában és minden
faluban, ha más forrás nincs, a plébánia és a plébános gondozzák a betegeket, hozzanak létre
menhelyet és kórházakat. Mexikó városban, Szent József Indián Kórház néven, 1530-153 1-től
létezett állandó orvosi ellátás az indiánok számára, a Ferences Rend tartotta fenn. 1550-től a
Kincstár is hozzájárult a fenntartás költségeihez, ennek megfelelően az intézmény neve a
Királyi jelzővel bővült, и.о. 32—41. p. A volt spanyol gyarmatokon a szekularizációval szűntek
meg az indián kórházak és menhelyek, mikor a közösségek tulajdonjogukat veszítették, az
ehhez hasonló intézményekkel együtt (iskolák) felszámolták ezek anyagi fedezetét jelentő
köztulajdonát (kézműves műhelyeket, nyájakat, ültetvényeket) amit a hajdani missziók esetében a Jezsuita Rend szekularizációjának végrehajtási költségei címén, a Bourbonadminisztráció bevételként könyvelt el és szabadon rendelkezett vele.
99
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hasznosításra alkalmas, igen jelentős kereskedelmi cikket. A gumitej tulajdonságai azonban nem teszik lehetővé, hogy a cseppfolyós és a szilárd halmazállapot között nagyobb mennyiségben és nagy távolságokra szállítsák,
így használata eleve korlátozott volt. Márpedig a gyarmat éppen azáltal
gyarmat, bármely korban és a világ bármely táján, miszerint a nyersanyagok
megszerzésének, közvetítésének, felhasználásának módját átrendezi az új
hatalmi hierarchia. Nem volt ez másként a spanyolokat megelőző Hármas
Szövetség korában, az aztékoknál sem10 és az Inka Birodalomban még kevésbé.102 A spanyol birtokadományozások nyomán gyorsan kialakuló birtokhatárok, nem egyszer elvágtak egymástól rokon településeket amelyek az
egymás között lebonyolított, a rokonsági kötelék által garantált cserének
köszönhették puszta létüket is. Még az sem mindenestől elvetendő, amivel az
alapos jogi képzettségű, más, ugyancsak hajózó és leendő gyarmatosítókkal
szemben a spanyolok is és azóta annyian érveltek, érvelnek, miszerint zsarnok uralkodóktól, idegen hódítóktól szabadították fel Amerika lakosságát,
hogy a se szeri se száma változásnak, változtatásnak ezzel együtt jogi alapot
teremtsenek. Néhány évtized leforgása alatt ugyanis valóban megszűntek a
tömeges emberáldozatok, igaz ha emberéletekben kellene mérni a különbséget nem vitás, a világot behálózó közvetlen érintkezésért, e területek emberáldozata mellett eltörpülnek Mexico-Tenochtitlan államünnepei. Nem
kifejezetten azokra kell gondolni akiket a csatákban, a hódító expedíciók
következtében és sokszor legalább utólag elismerten jogos ellenállásuk miatt,
megtorló hadjáratok során a spanyol fegyverek pusztítottak el. Még csak nem
is arra, hány terület néptelenedett el mert lakosságát megfosztották létfeltételeitől.103 Hanem maradva eredeti témánknál, éppen a leginkább hasznosnak
ítélhető de mindenképpen új intézmény elterjedésének sajátos gyarmati körülményei következtében.
A kórházak és menhelyek létesítése kezdetben megfelelt a hódítás
szükségleteinek: igyekezett izolálni a fertőző betegségek terjedését. A betegek ellátása ugyanakkor a járványok idején a rokonokra hárult, így közvetítők és áldozatok lettek a legtöbb esetben és a járványok láncreakcióként
éhínséggel jártak együtt. Mexikóban a XVI. században, hétszer pusztított
végig a fennsík falvain.104 A kórházakkal szembeni idegenkedést mindenütt
tapasztalni lehet, az indiánok szerint ott kevesebben gyógyulnak meg mint
ahányan éhen halnak. Gyanakvásukon nincs mit csodálkozni, hiszen a járvá101

102

J.BRODA 1976

A szerző doktori disszertációja Az Inka Állam gazdasági szerkezete a spanyol hódítás
korában. Budapest, ELTE, 1982.
10
A statisztikák sorát LAS CASAS Breve história de la destrucción de las Indias nyitotta meg
és túlzásai nyomán kimeríthetetlen vita született, illetve megalapozta a spanyol, mint hódító
íekete legendáját. A hódítás korabeli amerikai lakosság statisztikai adataira vonatkozó viták
mai napig sem jutottak nyugvópontra, bár ennek módszerét az amerikai szerzőpáros W. BORAH
és Sh. COOK az argentin Angel ROSENBLATT bírálatai nyomán átdolgozták, finomították.
104
VENEGAS Lm. 21-27. p.: 1521, 1531, 1543, 1564, 1576, 1588, 1595, volt amelyik 16 hónapig, de volt olyan is ami 3-4 évig tartott.
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nyoknak sokkal kevesebb volt az európai áldozata, miközben soraikban éppen ott aratott a halál ahová az indiánokat, olykor kényszerrel is egybegyűjtötték.
A kizárólag indián-lakta területeken, a missziókon, többnyire nomád, gyűjtögetők vidékein, ott ahol tápláltak ugyan némi bizalmat a barátok
iránt de még nem bízták sorsukat teljes mértékben a térítőkre, első lépésként
a szülők az apróbb gyermekeket hagyták a fegyvertelen barátokra. A missziókon nevelkedve mit sem tanultak meg a nomádok tudományából, a természet ismeretéből. A misszió pedig csakis ott és csakis akkor volt életképes,
ha a vetőmag, a rend vagy a korona patikaszerei időben megérkeztek. Éneikül nehezen vészeltek át akár csak egyetlen évet is.105 A misszió megszűntével, ha letelt az újhívőknek megszabott adómentesség ideje, ott ahol az
önfenntartásra nem voltak adottak a feltételek, nem vezetett visszaút a korábbi nomád életvitelhez, automatikusan szétosztották a misszió lakóit bányák, nagybirtokok között, sorsuk integrálódás helyett a marginalizálódás
lett.
Különleges esetet képviselnek azok a missziók amelyek mind a mai
napig megalapozták bizonyos területek életképes kapcsolatát a gyarmaton
belül, annak ellenére, hogy kórházként indultak, elnéptelenedéshez közelálló,
sokat sanyargatott vidéken. Példa rá Pedro de Gante, Juan de San Miguel és a
hatásaiban máig nyomon követhető michoacam, Vasco de QUIROGA műve.
És persze első helyen az úgynevezett Jezsuita államnak a területen
kívüliségét kell itt megemlíteni ahol a gyarmati integráció útja nem korlátozódott a személyes, hanem a kollektív formára. A természetet utakkal, ültetvényekkel civilizálta, a kóbor gyűjtögető, vadász és kertművelő lakosságot a
letelepedett életmódra, földművesnek, állattenyésztőnek, sőt ültetvény telepítőnek nevelte, közösségeiket a nyugati civilizáció alapkövetelményei szerint
alakította. A gazdálkodás terén csak az önálló kereskedés hiányzott abból az
eszköztárból, amit átadott a misszión élőknek. Ezt a hiányosságot azonban
feltételnek szabta a nyugati civilizáció cserébe a missziók tized és egyéb
adómentességéért.
Keserűen kell megjegyezni végül, miért nem ülhetett fényes diadalt,
még a gyógyászat terén sem a feltertóztathatatlanul, a szaktudományok kialakulása felé fejlődő nyugati tudományosság a mágiával örök szövetségben
élő újvilági felett. A misszió lehetőségei, a társadalmi kísérlet terén, a szekularizáció idején lezárult, mégpedig brutális módon és megsemmisítő eredménnyel. Ott ahol határterületet jelentett, például az észak-nyugati harcias
törzsekkel szomszédos Yaqui Misszió, vagy az őserdei Andokban, a hegyvonulatok mindkét gyüjtőmedencéjében, Equadorban, Columbiában, Peruban,
Paraguayban, ahol összeköttetést létesített lakatlan vidéken át, fontos kereskedelmi úthálózatok között, a jezsuiták kiűzését követőn, az indián sorsa,
A missziók helyzete ebből a szempontból is rendkívül eltérő. A leginkább sikeres és tartós a
Jezsuita Rend misssziói voltak, a kellő anyagi háttér megteremtése révén ezek voltak
legkevésbbé kitéve az említett bizonytalanságnak.
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éppen a nyugati civilizáció követelményeinek megfelelni képes közösségek
fizikai megsemmisítése lett. Újabb hódítás következett, paradox módon az
Emberi Jogok Nyilatkozatának fogalmazásával egy időben. Hódítókként viselkedtek akik a missziók ültetvényeit, iskoláit, szilárd épületeit, kórházait
árverésre bocsátották. Az indiánok többet veszítettek mint amennyit készen
kaptak, a misszió területenkívüli státusával, patikaszereivel. Még a kutakat is
betemették ott, ahol rendíthetetlenül ragaszkodtak a megszelídített, civilizált,
hajdani vadak, a nyugati civilizációtól átvett fogalmakhoz, eszköztárhoz, így
például a tulajdonukhoz! Az életben maradottak vagy ismét visszaszorultak,
immár egy megváltozott vadonba, vagy feledve a múltat, üszkös romokon át,
az egyéni integráció útját kellett keresniük. A paraguayinál is különb embervadászat folyt a yaquik ellen. Jelenleg a Yaqiti misszió földjén prosperál
Mexikó Szövetségi Állam legmodernebb, öntözéses gabonatermő területe,
Obregón központtal. Négyszáz év elteltével sem jelenti a jó és a rossz
dichotomiája ugyanazt a nyugati civilizáció és az indián számára, legfeljebb
azóta a spanyol nyelv az őslakos értelemben használt indián fogalmát kiterjesztette valamennyi területre, beleértve az Ibér félszigetet is miként az Óvilágot, az egész Földkerekséget.
Fuentes e historiográfia pára el estudio de ios principios de la medicina mesoamericana
El estúdio resume aquellas comunicaciones en la materia, en especial las mexicanas
publicadas en la década de 1970 у principios de 1980 que permiten reconocer la história de
la medicina сото parte integrante de la reconstruccion del sistema taxonomico prehispanico.
Trata con mas detalle los estudios que mejor definieron su aparato cientifico у por lo tanto
contibuyen a la arqueología de la mentalidad, сото son los estudios de Miguel León-Portilla,
Pedro Carrasco, Johanna Broda, Mercedez de la Graza, Alfredo Lopez Austin, German
Somolinos D' Artois, RichardSchultes, Alfred Hofman, Laurette Sejourne aunque tambien se
cita algunos ejemplos para ilustrar concepciones rechazadas por la autóra, сото por ejemplo
aquellos que limitan su interes a lo que definen por elementos racionales segun la mentalidad
moderna. Para la reconstruccion de la medicina acepta la necesidad de considerar las
finalidades persegudas por los participantes, о sea tanto la practca como la mentalidad
segűn la cual los elementos mágicos se incluye para reestablecer el equilibrio fisico у
síquico de la persona que se entiende no fuera distinto de la cosmovisión plasmado en los
mitos de la creación del mundo, del origen de los pueblos determinados, у de los ritos
calendáricos. Al final se expone algunos puntos por tomar en consideración a parte de los
datos ofrecidos por Carmen Venegas Ramirez, en cuanto el régimen hospitalario de los
indios, pára entender las dificultades о imposibilidad de integrarse los dos sistemas, tanto por
los principios distintos como por las circunstancias de la practica.
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III. Irodalomtörténet

Bakos József
A Soproni Evangélikus Líceum diákságának lapja
a „Nyugati Őrszem" (1938-1943)

A

Bevezetés

soproni evangélikus diákság 1938 és 1943 között, egy nagyon kritikus történelmi helyzetben, önálló ifjúsági folyóirattal képviselte
magát a helyi közéletben. Sopron országos mércével mérve is igen
jelentős társadalmi mozgalmak, események színtere volt ebben az időszakban. A sok évszázados múlttal rendelkező híres evangélikus líceum,
»ahonnan századokon át messze világított az evangéliumtól megtermékenyült
humanizmus^ volt az otthona a Soproni Márciusi Fiatalok egyesületének, és
műhelye orgánumuknak, a Nyugati Őrszemnek.
A Nyugati Őrszem diáklapként indult 1938. január végén.2 Huszonhárom száma látott napvilágot, lapjain az egyházi iskola diáksága rezonált a
kor társadalmi és politikai történéseire, megrázkódtatásaira, és az új, nemzeti,
népi gondolatok elkötelezettjeként történelmi cselekvésre hívta, készítette fel
olvasótáborát. A lap fennmaradt példányai jelentős helytörténeti, művelődéstörténeti forrásértéket képviselnek. A nagy múltú soproni líceum, az ,^4lma
Mater" nevelő, lélekformáló szolgálatának eleven bizonyítékai. Hű lenyomatai a magyarságot drámai módon érintő társadalmi, politikai eseményeknek.
Sopron hivatalos újságírásának és a korszak diáklapjainak sorából az
a szellemi irányzat emelte ki, melynek legkiválóbb képviselőit sikerült szerkesztőjének és a lap köré szerveződött Soproni Fiatalok kulturális-közéleti
egyesületnek megnyernie, Sopronba hívnia, gondolataikat közvetítenie. A
Nyugati Őrszem indulásának megvoltak az előzményei, történelmi feltételei.
ADY, MÓRICZ, BARTÓK, KODÁLY

munkásságával útjára induló, a századunk

harmincas éveiben kibontakozó irodalmi-társadalmi-politikai irányzat, a népi

írók: ASZTALOS István, DARVAS József, ERDEI Ferenc, ERDÉLYI József, FÉJA
Géza, GULYÁS Pál, ILLYÉS Gyula, JUHÁSZ Géza, KODOLÁNYI János,
KOVÁCS Imre, NAGY Imre, NÉMETH László, SINKA István, SZABÓ Dezső,
SZABÓ Pál, TAMÁSI Áron, VERES Péter gondolatvilága, az ország társadalmi
és szociális elmaradottsága sürgették az értelmiség, a tanulóifjúság ébredését.

CSABA József: Emlékek és gondolatok a Deákkútnál. (A soproni líceum fennállásának 425
éves jubileuma alkalmával - 1982. október 2-án - elhangzott ünnepi beszéd szövege.) = A
soproni líceum. Szerk.: Győrffy Sándor - Hunyadi Zoltán, (a továbbiakban: SL) Bp., 1986.
259. p.
2
SüMEGHY József: A „Nyugati Őrszem" (1938-1943). = SL 248. p.
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A soproni diákság a kezdetektől rokonszenvvel fogadta népi íróink
irodalmi tevékenységét, melynek középpontjában a magyar parasztkérdés,
mint minden mást ennek alárendelő nemzeti probléma állt. Az iskola nagy
múltú, országos hírű önképzőköre, az 1790-ben alapított Soproni Magyar
Társaság3 tagjai előtt a lap indulásakor már ismeretes volt a Márciusi Front
(1937. március 15.) programja, az ország demokratikus átalakítására tett
javaslatai. Az önképzőkör szervezésében 1936. március 6-án találkozott első
alkalommal a líceum ifjúsága az erdélyi írókkal: REMÉNYIK Sándor és
NYÍRŐ József előadását hallgatták meg a licisták az iskola tornatermében.4
A Nyugati Őrszem felelős szerkesztője CSABA József, angoltörténelem-földrajz szakos tanár 1935-ben került oktatóként a soproni líceumba.5 A fiatal tanár az evangélikus egyházi munkában és az ifjúsági mozgalmak szervezése terén is nagy tapasztalatokkal rendelkezett.6 Kimagasló
tehetségű, rendkívüli szervezőkészségű egyéniség volt, „aki nem kis gyújtószikra, de forradalmi, lobogó láng volt akkor" és csakhamar lelkes összekötő kapocs lett a népi írók és az ifjúság között. Személyes kapcsolatokat épített kijelentés író-gondolkodókkal: RADNÓTI Miklós, BALOGH Edgár, SZABÓ
Lőrinc, MÓRICZ Zsigmond, Cs. SZABÓ László, SZALATNAI Rezső, TAMÁSI
Áron, KOVÁCS Imre, KODOLÁNYI János, JÉKELY Zoltán, VÁRKONYI Nándor,
SlNKA István, MÁRAI Sándor, NÉMETH László, VERES Péter, SZABÓ Dezső,
FÉJA Géza, CSUKA Zoltán, KARÁCSONY Sándor.8

3

BENKŐ László: A Magyar Társaság. = SL 184. p. és a következő oldalak.
KOZÁK Lajos: A reálgimnázium-líceum tíz éve (1936-1945). = SL 130. p. - A Dunántúli ág.
hitv. ev. Egyházkerület Soproni Líceumának (Reálgimnáziumának) Értesítője (A továbbiakban: SLÉ) az 1935-36. iskolai évről. Sopron, 1936. (Székely és Társa Könyvnyomdája) 24. p.
5
SÜMEGHY József: A „Nyugati Őrszem" (1938-1943). = SL 248. p. - CSABA József 1935.
július 3-án a soproni Evangélikus Egyházkerületi Nagybizottsághoz benyújtott pályázata a
líceumi tanári állás tárgyában. Kézirat Csaba József hagyatékából. - (Csaba József fia: Csaba
László egy gyűjteményt állított össze édesapja hagyatékából, melyet tudományos feldolgozás
céljából Kovács József László irodalomtörténész rendelkezésére bocsátott. Ezt a dokumentumgyűjteményt Kovács József László szíves jóvoltából használhattam. A gyűjteményben
található levelezés, összegyűjtött újságcikkek, előadások anyagai, munkatervek, a Soproni
Fiatalok egyesületének dokumentumai mellett található „ Csaba József cikkeinek válogatott
gyűjteménye" címmel egy hét oldal terjedelmű cikkbibliográfia, melyet szintén Csaba László
készített. A gyűjteményben található kéziratos dokumentumokra a továbbiakban „Kéziratok
Csaba József hagyatékából" címmel hivatkozom.)
6
V.o.: CSABA József 1935. július 3-án kelt pályázata szövegével és az Amerikai Magyar Népszava főszerkesztőjének 1931. október 1-én kelt levelével. (A levél címzése: International
Y.M.C.A. College Springfield, Mass.) Kéziratok Csaba József hagyatékából. - SLÉ az 1935—
36. iskolai évről. Sopron, 1936. 22. p.
7
SÜMEGHY József: A „Nyugati Őrszem " (1938-1943). = SL 248. p.
8
CSABA József hagyatékban fennmaradt levelezése a felsorolt írókkal:
Radnóti Miklós levele: 1931. május 5. Szeged.
Balogh Edgár levele: 1929. december 6. Pozsony.
Szabó Lőrinc levele: 1937. szeptember 21. Budapest.
Móricz Zsigmond levele: 1940. november 3. Győr.
Cs. Szabó László levele: 1940. április 1. Budapest.
4
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CSABA József irányításával felsős diákok szerkesztették és adták ki a
Nyugati Őrszemet. A szerkesztőség munkájában a három evangélikus társintézet: a líceum, a tanítóképző és a teológia tanárai és nagyobbrészt diákjai
vettek részt. A lap munkájába fokozatosan kapcsolódtak be a kis- és nagydiákok mellé a líceum volt tanulói, a már végzettek: az öregdiákok, és egyre
nagyobb számban csatlakoztak tanárok is, segítőkészséggel, komoly írásokkal. Az iskola szellemi életét megpezsdítö rendezvényeik, nemes értékeket
közvetítő írásaik minden diákhoz eljutottak. A Soproni Márciusi Fiatalok
tevékenysége a ,Jíűség Városának" közéletére is hatott, ezt tükrözik a város
hivatalos orgánumai.
A lapban megszólaló fiatalok bátor, következetes politikai irányvonalat képviseltek, haladó gondolatokat közvetítettek. A nemzeti függetlenséget
és az összefogás szükségességét hangsúlyozták idegen ideológiákkal szemben. A német megszállásig az iskolai lap beszámolt minden eseményről.
Szerkesztői és munkatársai bátran szolgálták ebben a nehéz, háborús időszakban a magyar ügyet az egyre erősödő Volksbund-törekvések bírálatával
is. A nemzeti ellenállás egyre tudatosabb vállalása jellemzi a lap szerkesztőgárdáját.
Nem von le semmit ezeknek az írásoknak az értékéből és bátorságából, hogy nem egyszer ez a nemzetmentő szolgálat túlfűtött formában is jelentkezett. A cikkezők sorában néha túlzó hang is akad.
A Nyugati Őrszem figyelme és megbecsülése a népi irodalom felé
fordult. A diákújság lehetőséget adott a népi irodalom terjesztésére, megszeCs. Szabó László levele: 1941. április 16. Budapest.
Cs. Szabó László levele: 1942. február 6. Budapest.
Szalatnai Rezső levele: 1940. november 23. Pozsony.
Tamási Áron levele: 1940. december 20. Kolozsvár.
Tamási Áron levele: 1941. február 27. Kolozsvár.
Tamási Áron levele: 1943. március 10. Kolozsvár.
Tamási Áron levele: 1943. április 20. Kolozsvár.
Kovács Imre levele: 1940. november 30. Budapest.
Kodolányi János levele: 1943. május 6. Balatonakarattya.
Kodolányi János levele: 1943. november 25. Balatonakarattya.
Kodolányi János levele: 1944. április 2. Balatonakarattya.
Jékely Zoltán levele: 1943. május 10. Kolozsvár.
Jékely Zoltán levele: 1943. november 20. Kolozsvár.
Jékely Zoltán levele: 1944. február 8.
Várkonyi Nándor levele: 1943. január 13. Pécs.
Sinka István levele: 1943. május 6. Budapest.
Karácsony Sándor levele: 1941. november 18. Budapest.
Márai Sándor levele: 1938. október 17.
Németh László levele: 1943. március 21.
Szabó Dezső levele: dátum nélkül
Féja Géza levele: 1944. január 21. Budapest.
Csuka Zoltán levele: dátum nélkül
Veres Péter levele: olvashatatlan dátum, Budapest.
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rettetésére. Kapcsolatot keresett és talált népi íróinkkal. Személyesen látta
vendégül az Őrszem irodalmunk legjobbjait, ifjúsági sajtóestjein előadásokat
tartottak: MÓRICZ Zsigmond, NÉMETH László, VERES Péter, ZlLAHY Lajos,
FÉJA Géza, TAMÁSI Áron, ERDÉLYI József, DARVAS József, KOVÁCS Imre,
REMÉNYIK Sándor, KARÁCSONY Sándor és sokan mások.
A népi irodalom megismertetése mellett fontosnak tartották a falukutatás, a néprajz, a szociográfiai irodalom eredményeinek figyelemmel kísérését és ebben a munkában az Őrszem munkatársai is szerepet vállaltak. Szeretettel fordultak a magyar falu, a népi kultúra értékei felé, lapjuk hasábjain
gyakran találkozhatunk olyan cikkekkel, amelyek a parasztság életét, súlyos
szociális helyzetét tárják nyilvánosság elé, megoldást és orvoslást keresve, a
társadalmi igazságosság jegyében gondolkodva. A kisdiákos fogalmazások
mellett egyre gyakrabban tűnnek fel értékes, jól megformált, komoly gondolatokat hordozó szép írások. A licisták figyelemre méltó szépirodalmi próbálkozásait is megörökítette a Nyugati Őrszem lapjain a „magasabb mértékkel" mérő, ezen a téren is igényes szerkesztő.
Nemzeti kiállás, felelősségtudat sugárzik a cikkírók soraiból. Évszázadok értékes hagyományai ébresztettek visszhangot a líceum növendékeiben, a magyar történelem nagy alakjai, és sorsdöntő pillanatai lebegtek szemük előtt. A Soproni Márciusi Fiatalok néven ismertté vált egyesület köré
tömörült tanulóifjúság és értelmiség ebben a háborús időszakban a nyugati
országrész szellemi bástyájának tudta magát, és ebben igen nagy szerepe volt
a Nyugati Őrszemnek és személy szerint felelős szerkesztőjének, CSABA
József líceumi tanárnak, aki a lap és az egyesület lelke volt. Fáradhatatlanul
írt, dolgozott, szervezett. Alapos tudását, széles körű ismereteit adta tovább.
Nemes eszméket, reformgondolatokat, önzetlen hazaszeretetet és hívő emberséget igyekezett gyermek és ifjú szívekbe plántálni.
A lap általános ismertetése
A Nyugati Őrszem alcíme szerint ifjúsági folyóirat volt.9 Megjelenését a szerkesztő bizottság a tanévhez igazította. Körlevélként, időszaki lapként jelent meg. A számok azokat az eseményeket tükrözik, amelyekre a
soproni evangélikus diákifjúság érzékenyen reagált.
A lap állandó fő- és felelős szerkesztője CSABA József, a Soproni
Márciusi Fiatalok vezetője, az ő szellemi irányításával dolgozott a diákokból
álló szerkesztő bizottság. A lapnak megjelenési engedélye nem volt, kiadását
hivatalos részről hallgatólagos beleegyezéssel fogadták. „A megjelenés biztosítéka a háttérben álló evangélikus líceum erkölcsi tekintélye, történelmi

9

Az egyes számok teljes tartalmáról a tárgyalt időszak téma- és műfaj-bibliográfiája: SALAMON
Melitta: A «Nyugati Őrszem» című soproni diákújság bibliográfiája. (Zsámbék, 1980.) címmel írt szakdolgozatában található.
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múltja és közéleti, társadalmi szolgálata voltr Szerkesztőségének összetétele folyamatosan változott, ezt az egyes lapszámok bemutatása során részletezzük. Minden számát a soproni Király-nyomda nyomtatta. Igen sokszor a
diákok és nyomdászok saját költségen, ingyen munka vállalásával járultak
hozzá egyes számainak megjelenéséhez. Első száma 1938. január végén
hagyta el a nyomdát12, az utolsó pedig 1943 áprilisában.
A következő felsorolás szerint jelentek meg az egyes számok:
Az 1937- 38-as iskolaévben: 4 szám (ebből a 3-4. szám összevont):
I. évfolyam :
1938.

l.szám

16 számozott oldal

1938.

2. szám

20 számozott oldal

1938.

3-4. szám

32 számozott oldal

Az 1938 - 39-es iskolaévben: 6 szám (a 4. szám nem jelent meg(!), az 5-6. szám
összevont, és megjelent egy röplap „Rendkívüli kiadás"-ként):
II. évfolyam :
1938. október Rendkívüli kiadás" 5 számozatlan oldal
1938.

1. szám

24 számozott oldal

1939.

2. szám

24 számozott oldal

1939.

3. szám

16 számozott oldal
13

(Az 1939/4. szám nem jelent meg!)
1939.

5-6. szám

16 számozott oldal

Az 1939 - 40-es iskolaévben: 3 szám, és az „Emlékfüzet..":
III. évfolyam:
1939.
1939.
1940.
1940.

1. szám
16 számozott oldal
2. szám
16 számozott oldal
3. szám
16 számozott oldal
„Emlékfüzet a Magyar Társaság
150 éves évfordulója alkalmával 1790-1940"
32 számozott oldal

10

SÜMEGHY József: A „Nyugati Őrszem" (1938-1943). = SL 249. p.
CSABA Józseffel készült hangfelvételek. 1984. március, április; 1985. február, Budapest. (A
hangfelvételeket készítették: Halmos Judit, László Ágnes, Bakos József és Fekete Imre.)
12
SÜMEGHY József: im. = SL 250. p.
13
CSABA Józseffel készült hangfelvétel. 1984. április. Budapest. - SALAMON Melitta: A
„Nyugati Őrszem" című soproni diákújság bibliográfiája. Zsámbék, 1980. 2. p. A szerző
munkája bevezetőjében, az egyes lapszámok felsorolásakor nem vette figyelembe, hogy a II.
évfolyam 1939/4. száma nem jelent meg. A továbbiakban a részletes cikkbibliográfiai leírásnál
sem tér ki erre a tényre: az 1939. II. évfolyam. 3. szám leírása után (21-23. p.) az 1939. II.
évfolyam 5-6. szám leírását adja (24-25. p.).
11
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Ez után számozatlan

4 szám:

1941.
Dátum és lapszámozás nélkül jelent meg.
(1941. január 12. után)
„Üzenet az erdélyi magyar ifjúságnak" с vezércikkel.
1941.
Dátum és lapszámozás nélkül jelent meg.
(1941. március 15. körül)
,J\fit kíván a magyar ifjúság?" с vezércikkel.

14 számozott oldal

12 számozott oldal

1941.
Dátum és lapszámozás nélkül jelent meg.
(1941. június 8. után)
„Líceumunk: végvári bástya!" с vezércikkel.

12 számozott oldal

1941.
Dátum és lapszámozás nélkül jelent meg.
(1941. október 31. után)
,y4 reformáció és a Líceum" с vezércikkel.

12 számozott oldal

Ez után dátummal ellátott 7 szám:
1941. december
1942. február
1942. március
1942. június
1942. november
1943. február
1943. április

1 szám
1 szám
1 szám
1 szám
1 szám
1 szám
1 szám

12 számozott
12 számozott
12 számozott
12 számozott
12 számozott
14 számozott
24 számozott

oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal14

23 szám jelent meg (a 2 db összevont szám és a II. évfolyam 4. meg
nem jelent szám miatt a 23 szám = 21 db lapban) és egy röplap
Rendkívüli
kiadása-ként
(a Felvidék visszacsatolása alkalmából), valamint az
,JEmlékfüzet a Magyar Társaság 150 éves évfordulója alkalmával
17901940". Összesen: 23 db önálló kiadvány.
Mivel a Nyugati Őrszem kezdetben a tanévhez igazította megjelenési
időszakát, ezért fordul elő több alkalommal is, hogy az adott éven belül
ugyanazzal a lapszámozással jelentek meg az újság soron következő példá-

14
Az 1941-ben dátum nélkül megjelent 4 számot és a dátummal ellátott 1941. decemberi
számot az egyszerűbb áttekinthetőség végett a hivatkozásokban egy évfolyamnak vettem: IV.
évfolyam. így a IV. évfolyam öt száma az 1940-41. és az 1941-42. iskolaévekben jelent meg.
Az 1942. február és 1943. április között megjelent 6 számot soroltam az V. évfolyam körébe.
Az V. évfolyam hat száma az 1941-42. és az 1942^13. iskolaévekben jelent meg.
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nyai. Először az 1938-as év 1. szám ismétlődik, de itt ezt a nem éppen praktikus számozási technikát egyértelművé teszi az évfolyam feltüntetése (L. II.
évf. 1938. 1. sz., ill. korábban I. évf. 1938. 1. sz.), amely egészen a III. évfolyam 1940. 3. számáig megtalálható a címlapon.
A Nyugati Őrszem kiadójának lapengedélye nem volt, ezért a korabeli sajtórendelet értelmében időszaki lapként, ill. a későbbiekben (a háborús
viszonyok közepette bevezetett sajtótilalom miatt) körlevélként jelentették
meg. A körlevélként megjelentetett lapszámokon évfolyam számozást már
nem találunk.
Az 1939 - 40-es iskolaév negyedik száma helyett jelent meg az
,JLmlékfüzet a Magyar Társaság 150 éves évfordulója alkalmával 1790 1940" című kiadvány. A belső címoldalon az alábbi szerkesztőségi üzenet
található:
,Közöljük kedves olvasóinkkal, hogy a Nyugati Őrszemnek 1939-40.
évre tervbe vett hátralevő három számát nem tudtuk megjelentetni, mert a
nem időszaki lapok további megjelenését egyenlőre nem engedélyezi a miniszterelnökség. Az elmaradt számok helyett megküldjük kedves olvasóinknak
a 150 éves Magyar Társaság évfordulójára kiadott emlékfüzetünket."
A Nyugati Őrszem minden számát a soproni Király-nyomda állította
elő, ide értve az 1938. októberi Rendkívüli kiadás" alcímmel megjelentetett
röplapot is. Az ,JEmlékfozet..." címlapjának verzóján viszont az alábbi szöveg
áll a kolofonban: Nyomta a Rábaközi Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Sopron, a könyvnyomtatás feltalálásának 500. esztendejében."
Az ,JEmlékfüzet..." megjelenéséig 10 újság látott napvilágot és a
Rendkívüli kiadás" a Felvidék visszacsatolása alkalmából. A II. évfolyam
1939. 4. száma nem jelent meg. Az első hét lapszám (I. évf. 1938. 1. sz. - II.
évf. 1939. 5-6. sz.-ig), az első két évfolyam számainak mérete megegyezik:
265 x 295 mm.
Számonként különböző színezett alappal nyomtatott borítóján, feketével nyomtatott grafika látható, MAJOR Jenő alkotása: Sopron város jellegzetes tornyainak nyomata, felettük kardjára támaszkodó, egyszerű öltözetű
kuruc vitéz tekint le a Károly-magaslat felől a ,Jíűség Városára". A címrajzon a négy torony: a várostornyot, az evangélikus templom, továbbá a bencések temploma és az orsolyák templomának tornyát jelképezi. A kardos kuruc
őrszem óriásként magasodik a város és a hegy fölé, vártát áll a soproni hegyeken, a történelmi szerepet és a nagy feladatokat jelképezi.
A kép bal alsó sarkában az alkotó szignója „Major J." látható. A
borító alján, a kép alatt elhelyezve, keretbe foglalva csupa nagybetűs
„NYUGATI ŐRSZEM" felirat.
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Egy-egy szám terjedelme 16-32 oldal között váltakozik, de sokszor a
sok mondanivalóból még a belső borítólapokra is jutott.
Az 1939-40-es tanévre a lap új külsővel jelent meg. A III. évf. 1939.
1-2. - III. évf. 1940. 3. számok (Az ,JZmlékfüzet..." nélkül a teljes III. évfolyam = 3 db lapszám) mérete és borítója megváltozott. A méret: 276 x 203
mm. Az új borító PINTÉR Béla alkotása, fekete-fehér grafika. A címlapon a
kuruc vitéz, az őrszem szikár, bajuszos, harcedzett arca világlik ki az éjszakából, amint góliátszerű alakként néz szembe az olvasóval, előtte lent tábortűznél három földön ülő alak virraszt a parázs fényénél.
A három, tűz körül melegedő alak: a licista, a tanítóképzős és a teológus jelképezik a három testvérintézményt, amely tanintézetek 1908. óta
gazdaságilag-szervezetileg teljesen különváltan működtek egymás mellet,
és amelyeknek tanuló ifjúságát a Nyugati Őrszem most testvéri együttműködésre, összefogásra invitálja. Az egész borító sötét tónusú, felső részén, a
kuruc vitéz kucsmás feje felett emelkednek ki a félkörbe írt, fehér színű
Nyugati Őrszem" felirat szénrajzba törölt betűi.
Mindhárom szám terjedelme 16 számozott oldal, a borító verzóján
lett elhelyezve a címoldal és a hátsó borító számozatlan rektóján is mindig
található nyomtatott szöveg.
Az 1940-es évet lezáró ,Ji,mlékf'üzet..." után, amikor már a lapengedély nélküli időszaki lapok megjelenését sem engedélyezték, a Nyugati Őrszem iskolai körlevélként jelent meg. Az 1941-től megjelenő lapoknak már
nincs borítójuk, méreteik különbözőek (336 x 242; 307 x 233; 320 x 235
mm). Terjedelmük 12-14 oldal között váltakozik, az utolsó 1943. április havi
szám 24 oldalas. Az 1941-ben megjelent első négy számon csak a cím,
nyomda és felelős kiadó van feltüntetve. Dátum, sorszám, évfolyamszám
nélkül is megállapítható azonban a megjelenés éve és sorrendje, hiszen a
lapszámok tükrözte eseményekből, adatokból egyértelműen lehet következtetni a megjelenés hónapjára is. (Pl.: ,^4 reformáció és a Líceum" címmel
megjelent vezércikket tartalmazó lapszámra vonatkozó megjelenési adat a
vezércikk alcíméből: „^Emlékezés a reformációra 1941. október 31-én", egyértelműen következtethető. A novemberben megjelenő lap számolt be az
iskolai ünnepélyről, hiszen a következő lapszámon az „1941 december hó"
megjelölés már szerepel. Az ezt megelőző három dátum nélküli lapszám
megjelenésének ideje is hasonlóképpen azonosítható. (Lásd: az egyes lapszámok részletes ismertetésénél.) Az 1941. decembertől, 1943 áprilisáig
megjelenő Nyugati Őrszem mind a hét lapszámán fel van tüntetve a cím
mellett a megjelenés éve, hónapja, legtöbbjén a helye (Sopron), illetve valamennyin a nyomda és a felelős szerkesztő neve is.

15

GYŐRFFY Sándor: A líceum a XX. század első harmadában (1900-1935). = SL 109. p.
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A lap állandó rovatai
A lap állandó rovatainak nagy része a népi irodalom ápolását szolgálja. Néprajz című rovata, egy-két számot kivéve, mindenütt szerepel. Egyes
vidékek jellegzetességeivel, népi hagyományaival, szokásaival ismerteti meg
az olvasót dióhéjban. Könyvismertetést is szinte minden számban találunk,
amely kevés kivétellel népi írók műveire hívja fel a figyelmet. Tavaszi rügyek (elbeszélések, versek) című szépirodalmi sorozata ritkábban, és főleg a
kezdeti számokban található meg. Itt olyan írókkal, költőkkel ismerkedhetünk
meg, akik főleg paraszti származású tehetségek voltak, de híres, kiforrott
írókká nem váltak. Többnyire a diákság köréből kikerülő szerzők, akik irodalmi téren előbb-utóbb elakadtak e kezdeti próbálkozások után, lemorzsolódtak, vagy eltűntek a háborúban, de vannak köztük olyanok is, akik később
komolyabb irodalmi pályát futottak be: KÓNYA Lajos, BAKÓ József, KÁLDY
Zoltán stb. Angol nyelvű rovata, (English Section) csak kis számot élt meg.
Az Őrtorony minden számban megtalálható. KÓNYA Lajos fejlécrajzán a templomba vonul a falu népe. A dombtetőn álló templom mögül a
napkorong fénye sugárzik szét a tájra. Az Őrtorony az egyik legérdekesebb
állandó rovata a lapnak. Mindenről hírt ad, ami az „Őrszem" figyelmét felkelti. Általában az akkor aktuális politikai eseményekről, vitákról számol be,
véleményeket közöl, gyakran közvetlenül felszólító jelleggel politizál. Kezdetben a Felvidék és Erdély visszacsatolását szorgalmazó cikkeket is közöl,
ezekből azonban nem csak a korszak uralkodó politikai ideológiájára oly
jellemző revizionizmus gondolata érződik ki. Az országos propaganda hangzatos frázisai mellett felfedezhetjük az igényt az elszakadt magyarsággal való
szellemi közösség ápolása iránt. A magyarság együvé tartozásának hirdetése
a német nagyhatalmi befolyás - mely Sopron helyi politikai színterén különösen korán és erőteljesen jelentkezett16 - ellensúlyozása érdekében is szükséges és pozitív megnyilatkozásként értelmezendő.
A fent felsoroltakon kívül még több állandó rovat is indult, ezek
azonban nem voltak hosszú életűek: Zene, Levél Bácskából..., Sport, A Líceum nagyobb családja, Elszakított magyar városok, Az elszakított magyarságért, Szerkesztői üzenetek, Soproni nyelvőr (Nyelvvédelem), Nézz körül hazánkban!, Cserkészet, Hírek - iskolai, helyi közéleti események, Sport híradó, Film, Kirándulások.
A lap írói gárdája igen nagy. A cikkek szerzői között gyakran találunk olyan szerzőket, akik később híressé, elismertté váltak. A Nyugati Őrszemben cikkező ismertebb személyiségek: Vargha Domonkos, Káldy Zoltán, Major Jenő, Zsirai Miklós, Unger Mátyás, Csatkai Endre, Győrffy Sándor, Iliás Ferenc, Kónya Lajos.

HlLLER István: Sopron és környékének munkásmozgalma a Hitler- és Volksbundellenes
küzdelmek időszakában (J939-1945). Sopron, 1983. 104-111. p.
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Az újság szerkesztői17 az írásokat színesen válogatták össze. A fent
említett rovatok tették lehetővé, hogy többféle témakörrel, viszonylag nagy
műfaji gazdagsággal jelenhettek meg a lap számai.
Az 1939. III. évfolyam 1. szám nagy változást mutat, amely a három
evangélikus intézmény összefogásának megvalósulását tükrözi. A szerkesztő
törekvéseit jelzi, hogy tág teret nyitott a lap a vidéki lakosság, a magyar falu
problémáival foglalkozó írásoknak. A tények feltárásán túlmenően igyekeztek a problémák megoldására egyfajta reformprogramot kidolgozni, az akkori
történelmi helyzetnek megfelelően „a harmadikutas'" politikai elképzelések
jegyében. A „népi Magyarország" gondolata az iskola nevelőit, képzettebb
tanítványait cselekvésre sarkallta.
A soproni evangélikus tanintézetek hallgatói a Rábaköz és
Kemenesalja, döntően a nyugat-dunántúli falvak magyar lakosságának gyermekei közül kerültek az evangélikus iskolák falai közé. Elsősorban a falusi
értelmiség (lelkészek, köztisztviselők, orvosok, tanítók) és a tehetősebb középparasztság gyermekei tanultak Sopronban. Innen ered az érzékenység és
elkötelezettség a népi problémák iránt.18
A lap rendszeresen tájékoztatta olvasóit a soproni kulturális rendezvényekről, politikai eseményekről, az iskolai és egyházi élet híreiről és a
háborúról, de a legmaradandóbb értéket azok az írások képviselik, amelyek a
népi irodalom alakjait és műveit mutatják be. A Nyugati Őrszem megörökítette irodalmunk kiválóságainak soproni látogatásait, beszámolt előadásaikról, írásaik és gondolataik fogadtatásáról, a találkozások hangulatáról, a diákság irodalmi élményeiről, politikai álláspontjukról, társadalmi elképzeléseikről.

17

A Nyugati Őrszem szerkesztősége az alábbiak szerint változott:
1938.(1. évfolyam) 1. szám: Szerkesztő: Bácskay István; Társszerkesztők: Sümeghy József,
Kiss Béla; A kiadóhivatal vezetője: Böröndy Lajos, helyettese: Rauwarter Ervin; Felelős szerkesztő: Csaba József
1938.(11. évfolyam) 1. szám: Szerkesztő: Benedek Attila; Társszerkesztők: Sümeghy József,
Kiss Béla; A kiadóhivatal vezetője: Breuer Ernő, helyettese: Huszti Pál; Felelős szerkesztő:
Csaba József
1939.(11. évfolyam) 3. szám: Szerkesztők: Benedek Attila, Sümeghy József, Kiss Béla; A
kiadóhivatal vezetője: Buda Ernő, helyettese: Huszti Pál; Felelős szerkesztő: Csaba József
1939. (111. évfolyam) 1. szám: Felelős szerkesztő: Csaba József; Szerkesztő bizottság: Nagy
Gyula, Görög Tibor, Káldy Zoltán, Virágh Gyula, Sümeghy József /Evangélikus Hittudományi
Kar (Teológia) Ifjúsági Körei; Bottá Zoltán (falu-szeminárium), Unger Mátyás, Kovács József,
Veperdi Ernő, Hunyadi Zoltán, Antal Aladár, Werstroh János /Evangélikus Tanítóképző/;
Major Jenő, Huszti Pál, Horváth Iván, Horváth Andor, Hanzlik Pál, Szabó Gyula, Benedek
Zoltán, Fodor Endre, Győrffy Sándor, Loós Tibor /Evangélikus Líceum/; Kiadóhivatal vezetői:
Káldy Zoltán (Ev. Teológia), Benkő Pál (Ev. Líceum), Hunyadi Zoltán (Ev. Tanítóképző).
Az 1940. (III. évfolyam) 3. szám után megjelent lapszámok már csak a felelős szerkesztő:
Csaba József nevét közlik.
18
KOZÁK Lajos: A reálgimnázium-líceum tíz éve (1936-1945). = SL 126-127. p. - GYŐRFFY
Sándor: A líceum a XX. század első harmadában (1900-1935). = SL 109-110. p.

200

Az újságban közel 300 cikk és sok szépírás, vers jelent meg, ezek jó
része a népi irodalom körébe sorolható, ill. szorosan kapcsolódik a népi irodalom terjesztésének ügyéhez. Jelentős a népi élet gondjaival, a parasztság
helyzetével foglalkozó írások száma is. A Nyugati Őrszem tartalmával, szellemiségével a népi irodalom következetes vállalásával arra törekedett, hogy
nemzeti kultúránk iránti erős kötődést alakítson ki olvasóiban.
A Nyugati Őrszem helye és szerepe a Soproni Líceum életében
A négy évszázados gazdag történelmi múlttal rendelkező Soproni
Líceum a reformáció korától kezdve a tudományos műveltség, a keresztény
erkölcsiség, a humánum és a tolerancia igényeit szem előtt tartva készítette
fel diákjait életük nagy feladataira. Az iskola falai között folytatott sok évszázados, következetes munka nagy egyéniségeket adott a nemzetnek, akikre
az utódok mindig büszkén emlékeztek. Gazdag hagyományokból táplálkozó,
előítéletektől mentes szellemiség jellemezte az iskola életét, és ez a szellemiség nyilvánult meg diákjai cselekvő, jobbító szándékaiban. Szervezett és
öntevékeny volt ez a diákság, amit jól bizonyít az intézetben működő ifjúsági egyesületek munkája is' 9 : Ifjúsági Magyar Társaság (Önképző Kör),
Líceumi Ifjúsági Diákszövetség („Segítő Egyesület"), Gyorsíró Kör, 67. sz.
Deákkúti Cserkészcsapat, Ifjúsági Sportkör, Ifjúsági Ertek- és Zenekör, Berzsenyi Kör („Kegyeleti Kör"), 918. sz. Diákkaptár, Nyugati Őrszem (Ifjúsági
folyóirat).
Elénk társasági élet folyt a líceum ifjúsági egyesületeiben. A Líceumi
Diákszövetség - a líceumi „öregdiákotf\ a már végzett egykori hallgatók
egyesülete - szervezésében minden tanév végén érettségi találkozókat tartottak, és ezzel egybekapcsolt közgyűléseik alkalmával tanulmányi segélyeket
ítéltek oda, a szegény sorsú szorgalmas tanulóknak. Pénzt gyűjtöttek a Diákkaptár segítségével, ill. magánalapítványokból, ösztöndíjakból, adományokból, pályadíjakból biztosították a segélyezésre szánt Összeget. Versenyek,
ünnepi megemlékezések, közös kirándulások, melyek később országjárássá
szélesedtek, hangversenyek gazdag programja színesítette az ifjúság életét.
Minden évben megemlékeztek az 1921. december 14-én megtartott soproni
népszavazásról, amellyel a város elnyerte a nemzettől a „Civitas Fidelissima"
címet. Szép ünnepi hagyományt ápoltak azzal a zárándokúttal, amelyet minden tanév végén megismételtek. Ekkor a líceum diákjai és tanárai elbúcsúztak az érettségiző tanulóktól a Deákkútnál. Ebből az alkalomból a végzősök
hűségfogadalmat tettek, és az összetartozást kifejezendő: sorban mindannyian ittak a Deákkút forrásvízéből, az erre a célra alapított HAUBNER Mátékehelyből.20

19

Ld.: a SLÉ 1935/36 - 1943/44. évfolyamait, amelyek rendszeresen és részletesen beszámoltak a líceumi ifjúsági egyesületek munkájáról.
20
GYŐRFFY Sándor im. = SL 118-119. p. -KOZÁK Lajos im. = SL 128-129. p.
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A Líceum fenntartó hatósága a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület
gyakorolta a felügyeletet az evangélikus oktatási intézmények felett. Ebből
eredően nagy súlyt fektettek az ifjúság valláserkölcsi nevelésére, amelyben
kiemelt szerepet játszott a Soproni Evangélikus Líceumi Ifjúsági Diákszövetség. Műsoros vallásos esteken, felolvasásokon, ének- és hangversenyeken,
házi istentiszteleteken erősítették egymást a keresztény hitben.
Áthatotta az iskola életét a hazafias nevelés is, melynek leglátványosabb megnyilvánulása az évenként visszatérő ünnepélyek megtartása volt.
Évente megemlékeztek az iskola egykori diákja, BERZSENYI Dániel évfordulóiról és a nemzeti ünnepekről, 1686-ról, SZÉCHENYI, KOSSUTH, ZRÍNYI Ilona, TESSEDIK Sámuel, HUNYADI Mátyás évfordulóiról, emlékünnepélyeket
tartottak BÁTHORI István és LISZT Ferenc tiszteletére. Rendszeresen tisztelegtek őseink emléke előtt, a múlt nagy magyarjaira és nevezetes nemzeti eseményeire emlékezve.
Ez az igen gazdag, eseménydús iskolai élet kívánt egy orgánumot,
amely megörökíti az eseményeket, amely tájékoztatja az ifjúságot, a várost a
diákság életéről. Kívánt egy műhelyt, ahol a jövő értelmisége kipróbálhatja
szárnyait, ahol számot adhat tudásáról, hitéről, magyarságáról. Ahol az értelmiségi pályára készülő diákság megformálhatja, szavakba öntheti, versekbe, elbeszélésekbe tömörítheti érzéseit, gondolatait, ahol a bontakozó, felnőtté váló fiatalok megmutathatják magukat iskolájuk, városuk és a nagyvilág
előtt.
A Soproni Márciusi Fiatalok
A Soproni Márciusi Fiatalok egyesület törekvése elsősorban az volt,
hogy megnyerje a népi mozgalom céljainak a soproni ifjúság minden rétegét
és bevonja őket munkájába. Ennek fontos eszköze, fóruma volt a Nyugati
Őrszem. A Soproni Fiatalok komoly feladatuknak tekintették a népi tehetségek felkutatását, támogatását.
HlLLER István a Soproni Fiatalok irodalmi-politikai mozgalmát, méreteit politikai töltését tekintve - a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumához hasonlítja.21 A csoportosulás 1939-ben vált igazán szervezetté. Alapszabályok, jegyzőkönyvezés és más szokványos külsőségek nélkül működött.
Kapcsolatot tartottak Erdély, a Felvidék, a Bácska és Magyarország nagyon
sok hasonló célokért indított ifjúsági szervezetével, diáklapok szerkesztőivel,
főiskolai, egyetemi körökkel. CSABA József igazolja visszaemlékezéseiben,
hogy mozgalmuk nem volt elszigetelt jelenség: „... része volt annak az országos megújulási vágynak, amelynek hatalmas erejű megszólaltatója már a
század kezdetétől fogva Ady, Móricz Zsigmond, Bartók, Kodály, később József Attila, és a népi írók, és amelyek hatása alatt... szellemi szigetek keletkeztek, mindenütt az országban, vidéki központokban, mint Szegeden, Debre21

HlLLER István im. 88. p.
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cenben, Pécsett, még korábban a felvidéki Sarlós Mozgalomban és Erdélyben:'12
A húszas években megrendezett országos Ady-ünnepségek jelentették a megújult ifjúsági mozgalmak egyik legelső állomását. Ebbe az országos
áramlatba kapcsolódott CSABA József, fiatal történelem-földrajz szakos budapesti bölcsészhallgatóként. Hírét vették, hogy ^Móricz Zsigmond ifjúsági
csoportokat látogat Csehszlovákiában és arról nyilatkozik, hogy ott az ifjúság társadalomtudománnyal foglalkozik, keresi a nép nyomorúságának okait, hirdeti a dunai népek összefogásáC11 Ezen a híren fellelkesülve CSABA
József társaival megszervezte a budapesti Britannia Szállóban, a '20-as évek
egyik legnagyobb diáktalálkozóját, ahol MÓRICZ Zsigmond tartott előadást
csehszlovákiai útjáról és a magyar értelmiség feladatairól.24
CSABA József 1906-ban született Makón, ZEITLER József néven és
néhány korai cikkét (1927-28) így írta alá. 1929-1933-ig CSANÁDI Józsefként publikálta írásait, 1934-től használta a véglegesített CSABA József nevet.25 VARGA Rózsa és PATYI Sándor a magyar népi irodalomról összeállított
bibliográfiája is számon tartja a Nyugati Őrszem szerkesztőjét,26 aki 1931ben szerzett oklevelet a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán angol-történelem-földrajz szakon. Egyetemi évei
alatt nyolc féléven át hallgatott magyar irodalmat és nyelvészetet. Aktívan
tevékenykedett az evangélikus egyházi munkában és az ifjúsági mozgalmakban. Egy évig elnöke volt az Egyetemi Luther Szövetségnek. Megszervezte
és egy évig vezette a budai evangélikus egyházban az ifjúsági egyesületet.
Vizsgázott cserkésztisztként csapatot és tíz tábort szervezett önállóan. Megszervezte az első magyarországi „regős utat" (falujárást) a Tisza mentén. A
budapesti nemzetközi cserkésztalálkozó alkalmával a soproni dzsemborivonat vezetője volt.

1931-32-ben, mint ösztöndíjas amerikai főiskolán tanult Springfieldben (Massachusetts), az International Young Men's Christian Association
College-ban.27 Amerikai tanulmányútjára a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Evangélikus Szervezete delegálta. Előadásokat tartott angol nyelven amerikai
egyetemeken a magyar kérdésről, és tanulmányozta az amerikai oktatás-

CSABA József: A Soproni Fiatalok mozgalma. = Soproni Szemle, 1967. 1. sz. 64—66. p.
Uo.
24
Uo.
25
GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái. IV. kötet. Bp., 1942. 539-540. p. - CSABA
László: Csaba József cikkeinek válogatott gyűjteménye. (Csaba László által összeállított cikkbibliográfia bevezetője-rövid életrajz.) Kézirat Csaba József hagyatékából.
26
VARGA Rózsa - PATYI Sándor: A népi írók bibliográfiája (1920-1960). Bp., 1972. Csaba
József név alatt a 275., 377., 393., 442., 486., 524., 531., 539. és 543. oldalakon közöl adatokat. Csanádi József név alatt a 493., 795-796., 850. és 863. oldalakon.
27
Ld.: Levél Csaba Józsefnek az Amerikai Magyar Népszava szerkesztőségétől, New York,
1931. október 1. Kézirat Csaba József hagyatékából.
23
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nevelés legújabb módszereit. Amerikai útjáról hazatérve két évig szolgált,
mint helyettes tanár a szeghalmi és nagykörösi gimnáziumban. 1934 nyarán
Londonban tanult és tanulmányúton járt Cambridge-ben is.
1935. július 3-án pályázatot nyújtott be a soproni evangélikus líceum
meghirdetett tanári állására, és az 1935-36-os iskolaévtől 1945-ig a líceum
tanáraként dolgozott.28
CSABA József 1928-tól rendszeresen írt cikkeket különféle ifjúsági
lapokba, mint a Református Diákmozgalom, Őrálló, Diákvilág, Ifjúság és
Élet, Ifjú évek, A Mi Lapunk. Első írásait, még bölcsész hallgatóként jelentette meg 1928-ban a Református Diákmozgalom hasábjain. Néhány jellemző
cím 1928 és 1934 közötti írásaiból: Ideálok útján; Az egyetemi tüntetésekhez;
Az Erdélyi Helikon írói Budapesten; Aprily Lajos Erdélyről... (riport); Az új
diáknemzedék munkaprogramja; A jövő felé - Szabó Dezső és a magyarság;
Az új magyar nemzedék szava; Régi honfoglalás útján - új honfoglalás felé;
Világváros - „ világtalan" falu; Tábortüzek a tiszai zugokban - A Károli
Gáspár cserkészcsapat regős útja az Alföldön; Erdélyi Fiatalok
(lapismertetés); Találkozásom Béccsel; Látogatás Móricz Zsigmondnál; Új
magyarság az irodalom frontján; Képes Géza: Márványba véslek
(könyvismertetés); Az Értől az Óceánig; Szeghalom jövendője elé; Új társadalom; Magyar középosztály?; A nagykőrösi ifjúság új korszaka elé ... Romantikus hittel vetette bele magát az ekkor bontakozó diákmozgalmak munkájába. Baráti kapcsolatban állt a szlovenszkói Sarló-mozgalom vezetőjével
BALOGH Edgárral. A pozsonyi fiatalok mintájára, GÁL Istvánnal megszervezte a húszas évek végén az első hazai regősutat, amelyről a Diákvilág hasábjain számolt be, 1929 szeptemberében: ,Jiegős úton voltunk a nyáron: falujáró
öreg cserkészek. Jártuk a Tiszamentét, a zugokat, a rónát, a falvakat,
messzeintő tanyák és arató parasztok dalos, egyszerű magyar világában."
Hódítani, birtokba venni indultak, „kibontani a magyar néplélek színes és
gazdag világát és felszívni kultúránkba, művészetünkbe, közéletünkbe...
Meghódítani a várost és győzelemre vinni a falut. Feltárni a magyar múlt ősi
rétegeit és kincseit a nemzet, a nép közös kincseivé tenni.''''
CSABA Józsefek tevékenysége sok szállal kapcsolódott a csehszlovákiai magyar főiskolás cserkészek regős mozgalmához. A legfontosabb
összekötő kapocs, ennek vezéregyénisége: BALOGH Edgár és CSABA József
barátsága volt. Együtt jelentették meg írásaikat a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség által kiadott Diákvilágban. E lap hasábjain láttak
napvilágot láthatár-tágító, etnográfiai-szociográfiai tárgyú írásaik: „Sarlós
mozgalom - A szlovenszkói magyar ifjúság élete'"; yyA magyar cserkészet
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Az életrajzi adatok Csaba József 1935. július 3-án kelt pályázatában szerepelnek. L. a 20. sz.
jegyzetet!
29
CSANÁDI [CSABA] József: Régi honfoglalás útján - új honfoglalás Jelé. = Diákvilág, 20. évf.
1. sz. (1929. szeptember) 8-9. p.
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megújhodása"; „Az Új Magyar Föld" stb.30 „Világváros - «világtalan» falu"
című írásával CSABA József igyekezett felhívni a figyelmet a vidék, a falu
társadalmi problémáira. A nagyvárosok „kirakat-kultúrájával" szembe állítja
a magyarság többségének lakóhelyét, a falut, mint az ősi magyar népélet
értékeinek egyedüli hordozóját. Menekül a faluból mindenki, aki csak teheti,
a „rossz közigazgatás, elhanyagolt közegészségügy, gyarló népművelés, szervezetlenség, maradiság, kisszerű életkörülmények, céltudatlanság, a tengődő
élet fülledtsége" elől a nagyvárosokba. Nem szabad veszni hagyni a falu által
képviselt ősi népi értékeket, meg kell őrizni a hagyományok teremtő erejét,
lehetőséget kell adni a paraszti életforma megújulásának. „Ma már sokan
világosan látják..., hogy csakis ez az új szellemű és új célú diákság jelenthet
a holnap demokratikus Magyarországának életet, jogot, kenyeret és jövőt",
és ez az ifjúság már „készíti az új Magyarország alapjait és megindul, hogy a
város és a falu között tátongó mélység fölé hidat építsen"31
Ebből az időből fennmaradt BALOGH Edgárnak CSABA Józsefhez írt
levele (1929. december), amelyben említést tesz a Református Diákmozgalom munkájáról és kapcsolataikról. Kapcsolatban álltak a Baráti Szó szerkesztőjével, TÁRNOK Gyulával, akinek BALOGH Edgár megküldte írásait. A
közvetítő VASS László volt, a Diákvilág munkatársa. A pozsonyi Sarlómozgalom vezetője így vall budapesti vendéglátójának, az itthoni élményekről, az új ismeretségekről: „Úgy voltam Budapesten, mint mikor a baka hazament a frontról. Sok jót láttam és sok rosszat, s nehéz volt visszajönni, s
mégis örülök, hogy megint az itteni küzdelmes életben, a magyar élet frontján vagyok. Hiszem, hogy éppen nekünk kisebbségeknek - frontharcosoknak
világosabb látásunk van, s ezzel a Hinterland ügyeibe is be kell szólnunk!
Ránk igazán nem mondhatja senki, hogy nemzetáruló, destruktívak vagyunk.
Engem is felszentelt a harcra, az igaz szó hirdetésére az ifjúságban
nyugdíjtalan apám kilenc esztendős vergődése, halála, s az én tehetetlen,
pénztelen, nehéz jövőjű sorsom, az állampolgárság, a kenyér szerzési lehetőség hiánya. (...) Budapesten beszéltem azokkal, akiktől tanulni akartam:
Kassák Lajossal, Kodolányi Jánossal, Varró Istvánnal, Haraszti Sándorral,
Bátky Zsigmonddal, beszéltem Szabó Dezsővel és Móricz Zsigmonddal, s
amit a legjobban nem tudok elfelejteni, Sík Sándor szemei, barátságosak,
bizalmasok voltak. Pedig tudom, hogy ha vitatkoznánk előbb-utóbb szomorú
ellentétekre bukkannánk, amikkel másnál kevésbé találkoznék az előbb említettek közül. Ha köztünk, kedves Jóska, van elintézetlen kérdés, a módja a
további vitának induljon ki a barátságunkból és az őszinteségből. (Az «Új
Szó»-ban megjelent, kissé pesszimisztikus cikkemet kérd el Vass Lacitól)

L. a Diákvilág 1929. szeptember; október-novemberi számait!
CSANÁDI [CSABA] József: Világváros - „világtalan" falu. = Diákvilág, 20. évf. 2-3. sz.
(1929. október-november) 36-37. p.
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Arady Zsoltot ölelem, s kérem címemre a regőscikket és klisét! Ölel, jó типkát kíván Edgár" '
1930-ban a Református Diákmozgalom hasábjain így köszöntötte
Csaba József a LÁSZLÓ Dezső által szerkesztett Erdélyi Fiatalok első számát:
iJCözös múltban ágaznak szét lelki gyökereink, közös a küldetésünk a magyar
faj új, európai jövőjének kialakításában, közös az eszményünk egy emberibb
és termőbb szolidaritás felé". Ugyanitt nyújt kezet a debreceni Seregszemle
fiataljainak, méltatva a lapszerkesztő KERTÉSZ Dániel törekvéseit.33
1931-ben a Protestáns Szemlében jelent meg CSABA József
(CSANÁDI néven) tollából egy rövid, alig egy oldalas ismertetés RADNÓTI
Miklós; Pogány köszöntő című első kötetéről. Az egyáltalán nem elfogult
hangú kritika így fejeződik be: „Bujdosik a lélek ebben a fürcsahangú lírában és itt-ott eltűnik. Nem látni ebből a kötetből világos és éles vonalú költői
arcélt. Legfőbb sajátossága talán az alaktalanul gomolygó lírai feszültség,
amelyből vagy megindul egy tisztultabb teljesség felé vagy Önmagát emészti
meg kilátástalan küzdelemben."^
Röviddel a kritika megjelenése után levele érkezik Nagyságos Csaba József Úrnak ", aki Budapesten veszi kézhez a Szegeden, az Egyetem
Bölcsészeti Karán tanuló fiatal költő sorait:
„Kedves, jó uram, ne haragudjék, hogy soraimmal zavarom, de olvastam Pogány köszöntő с kötetemről írt kritikáját a Protestáns Szemle
májusi számában és ezt szeretném megköszönni. Címét Buday György barátomtól tudom. - Megjegyzéseit nagy érdeklődéssel olvastam, s a cikk befejező mondata s kíváncsiságom bátorít föl arra, hogy most megjelent második
könyvemet az Újmódi pásztorok énekét Önnek küldjem el a Protestáns
Szemle helyett, azzal a kéréssel, hogy írjon róla oda kritikát.
Kérem, bocsásson meg zavarásomért és szolgáljon mentségemre az,
hogy nagyon érdekel véleménye új kötetemről.
Fáradozását előre is hálásan köszöni és üdvözli szeretettel
Radnóti Miklós.
Szeged, 1931. május 5 "25

32

BALOGH Edgár levele Zeitler-Csanádi Józsefhez [Csaba József]. Pozsony, dátum nélkül.
(Postabélyegző: Budapest, 1929. december 6.) Kézirat Csaba József hagyatékából.
33
CSANÁDY [CSABA] József: Erdélyi fiatalok. = Református Diákmozgalom, 6. évf. 7. sz.
(1930) 110. p. - Cs. J. [CSABA József]: Seregszemle. Fiatalok lapja. Uo. 110. p.
34
CSANÁDI [CSABA] József: Radnóti Miklós: Pogány köszöntő. = Protestáns Szemle, 40.
(1931)411.p.
35
RADNÓTI Miklós levele Csanádi [Csaba] Józsefhez. Szeged, 1931. május 5. Kézirat Csaba
József hagyatékából.

206

A 25 esztendős „kritikus" észrevette »a jóság mélyre szántott barázdáit" a „szeszélyes hangszerelésű poéta Radnóti '" sorai között. Később
személyesen is találkoztak.37
1931 nyarán CSABA József a hazai keresztény ifjúsági szervezetek
delegátusaként részt vett a Y.M.C.A. (Young Men's Christian Association)
világkongresszusán, és ez alkalommal körutazást tett Kanada és az Egyesült
Államok magyarlakta városaiban. Eljutott az Ohio állambeli Youngstown-ba
is, ahol 1931. augusztus 20-án az Amerikai Magyar Hírlapban jelent meg egy
terjedelmes írása „Magyar diákszemmel amerikai magyarok között'' címmel.
A cikkből megtudhatjuk, hogy az angolszász protestáns egyházi világszövetség nagyszabású világtalálkozója 47 nemzet fiataljainak részvételével véget
ért. Az Y.M.C.A. rendezvényein „exotikus messzeségek ifrúsága között mély
és értékes barátságok szövődtek". Hazafias lelkesedéssel szól a magyar küldöttség szerepéről. A magyar diákok leghőbb vágya az volt, hogy megismerjék az amerikai magyarság életét.
A 16. század külföldet járt magyar diákjainak utódaiként jöttek, hogy
„megismerve, Nyugat friss és haladó szellemét ..., szolgálói és munkásai
legyenek egy árva népnek, amely Kelet és Nyugat határán, rokontalanul és
magára hagyva, tragikus küzdelmeket vív a felette összecsapó, ismeretlen
történelmi erőkkel."
Hansúlyozza, hogy ahhoz a generációhoz tartozik, amely „már fiatal
korában megtanulta viselni nehéz felelősségek terhét", és ez a generáció
tisztában van Magyarország felelős vezetőinek nagy bűnével, „hogy zsíros
kényelemmel, puha felelőtlenség pamlagáról intézték egy értékes nép sorsát
és hagyták butának, küzködőnek, elhagyottnak, amíg nem bírta tovább és ott
hagyta az ősi falut és világgá széledt."'
1931. szeptember 27-én az Amerikai Magyar Népszava hasábjain
jelenik meg egy újabb cikke. A világgazdasági válság, sztrájkok, prohibíciós
botrányok, pletykák, álszenzációk és a nagyhatalmi politika hírei között a
címoldalon közölték „Kétféle magyarság" címmel komor hangú, elemző
igényű írását, melynek mottójául ADY sorait választotta:
„Föl-földobott kő, bús akaratlan
Kicsi országom, példás alakban
a Te orcádra ütök."
Aki eddig csak a Duna-medencében figyelte a „népek birkózását",
most, hogy megismerkedett útja során Kanada és az Egyesült Államok
36
37

L. 34. sz. jegyzetet!

CSABA Józseffel készült hangfelvételek. 1984. március; 1985. február. Budapest. L. a 10. sz.
jegyzetet!
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CSANÁDI [CSABA] József: Magyar diákszemmel amerikai magyarok között. = Amerikai
Magyar Hírlap, 20. évf. 34. sz. (1931. augusztus 20.) 1. p.
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magyarlakta városaiban az óhazától elszakadt honfitársak életével, már nem
tud ugyanolyan szemmel tekinteni Amerikára, mint annak előtte. Vádat olvas
ki az amerikai magyarság szeméből, azt a vádat, kritikát, amely a „régi Magyarország" ellen szól, amely elüldözte a magyarság soraiból, Somogyból,
Abaújból, Zalából a magyar földműveseket, munkásokat, tanítókat, lelkészeket, fiatalt, öreget, gyermeket. ,JEz a vád egy nagy szociális probléma megoldását sürgeti, ez a kritika szükségszerű igazságlátás, amely az óhazában élő
magyarság vezetőit, a roppant társadalmi és gazdasági anakronizmusok
közepette egy emberibb jövő meglátására képesíthetné." SZABÓ Dezső keserű szavait idézi: „Мя egy ezerév minden szennye és igazságtalansága csurog
ki a magyar életben. A magyar lassan már csak szolga lehet saját hazájában.
Sokszor elgondolom magamban, hogyan lehetett ezzel az értékes néppel ilyen
történelmet csinálni." És hozzáfűzi: „Egy még most sem elkésett jóvátételnek
sürgős követelései vannak ezekben a szavakban." „Mz hát a jövő útja?" teszi fel a kérdést. „Mi lesz a magyarsággal...?" Az új generáció szavával
felel, amely már véglegesen megszabadult a hazug illúzióktól és a régi előítéletektől, „és Ady Endre európai magyarságán át eljutott a kritikai hazaszeretet magaslatára, ahonnan láthatóvá lettek a régi, nehéz bűnök, amelyekre
kevesen mertek rámutatni..." Az új magyar generáció történelmi igazságérzetében bízik, APÁCZAI CSERE János kései utódaiban, azokban, akik
„önmagához akarják eszméltetni ezt a rejtett kincsű, csodálatos népet". A
jövő „a modern Európa szellemi és gazdasági válsága közepette magára
hagyott és normális életlehetőségeitől megfosztott Csonkaország új ifjúságának" útkereső, nemzetmentő törekvéseiben rejlik. Ez az új értelmiség fel kell
hogy nevelje a kisemmizettek gyermekeit, és a műveltség, a jog, a szellem és
a hit erejével fel kell emelje a lenézett, rabszolgasorban tartott, megalázott
néprétegeket, az őket megillető társadalmi szintre. ,^4nnyi magyar érték,
pusztuló szépség és hősiesség évezredes földjén a képzett, világos agyú, magyar munkásokból földmí-vesekből felszívódó új, hívőbb és emberibb társadalom eljövetelében higyjen az amerikai magyarság is."
Elítéli az üresszívü magyarkodókat és avult jelszavaikat, azokat akik
„nagyszerű magyarok és hatalmas szónokok akkor, amikor nagyon magyarnak kell lenni valami dúsan terített asztal mellett, fehér ingmelles tószteregetések közepette, de siketen és szolgalélekkel állnak meg a magyarság nagy
próbái előtt."
Ezekre a sorokra rímel youngstowni üzenete is: eljöttünk megmondani az itt élő és küzködő magyar testvéreknek, hogy bízzanak. Magyarországon egy új világ van megszületőben. Ma csak azoknak van jussuk az élethez, akik felálltak a lakomák és tósztok asztalától, kiszellőztették magukból
az uri murik mámorát és felgyürkőztek a harcra. Majd, ha ez a megbomlott
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CSANÁDI [CSABA] József: Kétféle magyarság. = Amerikai Magyar Népszava, 32. évf. 270.
sz. (1931. szeptember 27.) 1. és 4. p.
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világ ismét lakodalmas ház lesz, ismét leülhetünk az asztalok mellé. De addig... várunk és álljuk a vártát..."40 MÓRICZ Zsigmond és ADY szavait idézi,
amikor hitet tesz egy új Magyarország felépítésének lehetősége mellett.
CSABA József Amerikából hazatérve befejezi tanulmányait, és hamarosan vártát is talál magának a szeghalmi Péter András Reálgimnázium katedráján.41 1933-ban a Szeghalomvidéki Hírlapban megjelentetett cikksorozata42 váltott ki komoly visszhangot, amelyben kritikával illette társadalmi viszonyainkat, pellengérre állítva a magyar középosztály műveletlenségét és a
társadalmi kérdések iránti közönyét. »Szeghalom jövendője elé''' című írása
szokatlanul nagy vihart kavart a heiyi sajtóban : »Mindenfelől a méltatlankodás és erős ellenvetés hangjai hallatszottak."A1>
„Új társadalom" és „Magyar középosztály?" címmel megjelent írásaiban részleteiben is kifejti álláspontját: „^Arról van tehát szó, hogy nincs a
parasztságunknak történeti tudata, kulturális látóköre, politikai iskolázottsága, kritikai felkészültsége stb., és így nagy változások idején, nagy érdekeinek védelmeinél nincsen szellemileg felfegyverkezve. A sors kemény ütései
alatt pedig saját népi értékei is lassan feledésbe mennek (meséi, dalai, népművészete stb.). Magára van hagyva a nyomorban és szegénységben..."
„Hol van itt a minden szellemi fegyverekkel rendelkező, komoly látásokat látó középosztály, amely példakép gyanánt ragyog az úgynevezett
«műveletlen réteg» előtt, amely kész megépítem a hidat lefelé, hogy majdan
eljöjjön az az idő, amikor ezer év rejtett szenvedéseinek és kincseinek örököse: a magyar paraszt is világos, derűs, egészséges lakásban fog lakni, fürdő
szobája, könyvtára lesz és világosan kiművelt elmével fogja látni és megítélni
a magyar élet jelenségeit." Belső, kulturális „revízióra" van szükség, »mély,
tiszta, népi forrásokból táplálkozó kultúra" kell, amely „közös kincse egy
egész népnetf\ »Ha nem jön el ennek a nagy belső revíziónak az ideje, akkor
nem bízhatunk a külső revízió diadalában. Váratlanul fog érni bennünket a
változás és a döntő pillanatok idején újabb magyar erők fognak a semmibe
sikkadni. Volt idő, amikor a függetlenség után áhítoztunk. Most - bár rettenetes áron - elnyertük a függetlenséget, nem tudunk vele mit csinálni, nem
CSANÁDI [CSABA] József: Magyar diákszemmel amerikai magyarok között. = Amerikai
Magyar Hírlap, 20. évfolyam, 34. sz. (1931. augusztus 20.) 1. p.
41
KOVÁCS József László: Nyugati Őrszem (1938-1944). Vázlat a Soproni Fiatalok mozgalmának történetéről. = Soproni Füzetek. Sopron, 1980. 184. p. - CSABA József 1935. július 3án kelt, a soproni Evangélikus Egyházkerületi Nagybizottsághoz címzett állás iránti kérelmeönéletrajza. Kézirat Csaba József hagyatékában.
42
CSABA József: Szeghalom jövendője elé. Új társadalom. = Szeghalomvidéki Hírlap, 25. évf.
5. sz. (1934. január 28.) 1. p. - CSABA József: Új társadalom. = Szeghalomvidéki Hírlap, 25.
évf. 7. sz. (1934. február 11.) 2. p. - CSABA József: Magyar középosztály? = Szeghalomvidéki
Hírlap, 25. évf. 8. sz. (1934. február 18.) 1-2. p.
43
CSABA József: Új társadalom. = Szeghalomvidéki Hírlap, 25. évf. 7. sz. (1934. február 11.)
2.p.
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tudjuk milyen értéket jelent. Most is mint régen hamis illúziókban élünk."figyelmeztet 1933-ban.45
CSABA József útja szeghalmi, majd rövid nagykőrösi tanársága után
1935-ben Sopronba vezetett. Az Alföldről, a Viharsarokból hozta magával
Sopronba ifjúsága döntő és ihlető élményeit, amikor 1935-ben az ősi líceum
(ma Berzsenyi Dániel Ev. Gimnázium) tanára lett. Csakhamar bekapcsolódott „a nyugatias polgáriasodás finom, csendes városának" szellemi életébe.46
BERZSENYI Dániel halálának centenáriumi ünnepségét tartotta a líceum ifjúsága 1936. június 7-én, amelyre CSABA József alkalmi ódát írt
„Berzsenyi él..." címmel:
,JRomlásnak indult néped: Berzsenyi Dániel,
a Te néped...
Osztályos-felek itt állunk s emlékednek gyújtunk
halvány mécsvilágot. A Te néped vagyunk,
az a megalázott, megrontott nép...
van-e szavad hozzánk?
Szétomlott a kéve, szétestek a tagok...
Világgá bujdostak szomorú magyarok...
Aki itthon maradt, az sem tudja, hol jár,
hazáját keresi itthon a hazában,
s riadva lát maga körül: halált."
1936-ban egy módszertani szakcikkében így fogalmaz:
,ßz a mostani ...öntudatosabb nemzedék szimbolikus értelemben a katakombák kereszténységét kell, hogy képviselje ebben a világváltozásban, amikor
barbár erők újra balkanizálták Európa nagy részét.
Az új európai helyzetben...új orientációt adjunk a magyarságnak.
Nyugaton most már kevesebb keresnivalónk van, mint Keleten. Kelet a titkok,
az új lehetőségek, megoldatlan, nyers erők földje. Ebben az új történelmi
hajnalhasadásban a fiatal magyar nemzedék érkezzen meg legelőször a
messzelátó csúcsokra. Mi keresnivalónk is lenne immár az elhasznált és kicsinyes sovinizmus ünnepi lakomára megterített asztalai körül. Széchenyi
István és Bethlen Gábor széles, európai magyarságára van most a legnagyobb szükség. A magyar életösztön korszerű megnyilatkozása ez, és ismét
bizonyítja, hogy a germán orientációjú, magyarságtól idegen hatalmi illúziókkal szemben itt a magyarság új jövendőjéről van szó. A formaruha45

CSABA József: Szeghalom jövendője elé. Új társadalom. — Szeghalomvidéki Hírlap, 25. évf.
5. sz. (1934. január 28.) l.p.
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CSABA József: A Soproni Fiatalok mozgalma. = Soproni Szemle, 1967. 1. sz. 64-66. p.
47
CSABA József: Berzsenyi él... („alkalmi óda", 1936.) = SLÉ az 1935/36. iskolai évről. Sopron, 1936. 19-21. p.
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hazafiság ünnepi megfogalmazásának kora lejárt, és elközelgett a kulturális
megértés és közeledés korszaka Kelet felé. Ebben van a magyarság további
ezer esztendejének egyetlen biztosítéka. Ez a program kapcsolódik szervesen
a reformációs hősi nemzedék magyar történelmi szerepéhez, ez a márciusi
ifjúság politikájának korszerű folytatásai
A politikai frázisoktól megcsömörlött ifjúság az írók, gondolkodók, a
diáklapok szerkesztőségei, az egyetemi, egyházi értelmiség köré kezdett
szerveződni. Szembefordultak a hivatalos propagandát követő bajtársi egyesületi szólamokkal. Kezdték hallatni hangjukat a radikális földreformért, a
szegényparasztság és munkásság találkozásának előkészítéséért, a Kárpátmedence népeinek együttműködéséért. Az erkölcsileg is bomladozó Magyarország társadalmával szemben, egy erkölcseiben is megújult társadalom
megteremtésének igényével léptek fel.
CSABA József az evangélikus ifjúság nevében köszöntötte 1935 novemberében a ,Jriss tartalommal és új látásokkal" útjára induló, megújult
Ifjú Évek című diáklapot. írása programadó nyilatkozatkozat is egyben: „Mz
mindenképpen kisebbségben vagyunk. Egy csonka föld maroknyi magyarságának kicsi hadserege: evangélikus diákok. De lehetünk a kovásza, új ígérete
, új és jobb sorsának formálója. Erre kötelez bennünket a multunk, evangélikus egyházunk hithősöket nevelő, mártír-termő, eleven ereje, iskoláinknak
nagy, példaadó nevelői és tanárai: nehéz századok, amelyek most találkozót
adnak egymásnak az új «Ifjú Evek» hasábjain.'"
Sopron társadalma, múltjánál és hagyományainál fogva védő falakat
próbált emelni az új kezdeményezések, az alulról szerveződő társadalmi
mozgalmak ellenében. Erről 1935-ben az „új magyar magatartás" vázolása
során, a változás igényét hangoztatva, ezt írta CSABA József:
Sopron, a magyar nép legnyugatibb városa sem hallgathat! Az Alpok és a Fertő tó között: kapuváros. Egyik arcával nyugatra, másik arcával
keletre néz. Fölötte ragyog egy történelmi múlt emléke, a Tűztoronyba beépült a magyar, sőt európai történelem majd minden korszaka. Iskolái évszázadok óta szívják magukhoz Kemenesalja és a Rábaköz dolgozó népének
tehetséges parasztfiait. Levéltáraiban és könyvtáraiban hatalmas magyar
művelődéstörténeti anyag van felhalmozva és várja fiatal magyar tudósainkat. Környéke a történelem és természet harmonikus ölelkezésében vibrál az
ébredő tavaszban... Néhány éve Sopron ifjúságát is megérintette egy új szél
a Rába felől: a magyar írók műveiből kiáradó, diadalmas forradalom. Talán
sehol sem volt az ifjúságnak olyan nehéz helyzete ebben a harcban, mint
Sopronban. Sopron féltve őrizte kispolgári nyugalmát, társadalmi egyesüle-
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CSABA József: Modern történetírás - modern történettanítás. = Protestáns Tanügyi Szemle,
10. évf. 1. sz. (1936. január) 11-16. p.
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tekben megmerevedett, formalisztikus hagyományait. Még a monarchia idejéből itt maradt romok fúllesztették és bizonyos társadalmi csoportok bástyái
lettek, ahová csak a hatalom felé való hízelgéssel lehetett bejutni. A város
sajtója kicsiben és rosszabbul csinálta ugyanazt, amit az országos: mindig
úgy írt, ahogyan a szél fúj*/."
A hivatalos Sopron mellett létezett egy szellemében megújulni vágyó
Sopron is. Különböző jószándékú törekvések, új kulturális egyesületek jelentkeztek a városi közéletben. Ilyen volt a Frankenburg Irodalmi Kör is,
ahol CSABA József 1936 és 1939 között titkári feladatot vállalt.51 Ide hívta
CSABA József a fiatal értelmiségieket a Sopron-vármegye lapjain megjelenő
programadó nyilatkozatával:
,J)unántúl lankás, történelmi tája, csonkaország egész nyugati része
sóvárogva várja Sopron messzevilágító szellemi fényforrásait, az osztatlan
magyar kultúra friss szolgálatát, egy új magyar hit művészi revelációit.
Nincsen párt, nincsen alkalmi csoportokat szolgáló érdek, nincsen
hiúság és önzés, nincsen konzervatív és haladó, jobb és baloldal: a magyarság élet és halál harcában való egységes kiállás van!
Jöjjön mindenki ebbe a küzdelembe, aki szörnyű századok után, megértve az idők parancsát, magáévá teszi a magyarság nagy történelmi céljait
és tud elég önzetlen, önfeláldozó, múló ideológiákon és érdekeken túl-látó
lenni ebben a szívós és csendes nemzeti munkában...
Hirdetjük a szétszórt magyarság roppant kulturális egységét, a magyar falu, a magyar vidéki város hatalmas önmagára ébredését, a magyar
irodalomban, történelemben, tájban, népietekben gyökerező egységét, borzalmasan szétdarabolt országunk nyugati sarkán Sopron jövőbe világító,
történeti küldetését.."52
Ilyen körülmények között, szinte spontán módon szerveződött meg a
Soproni Márciusi Fiatalok csoportja, melynek otthona és fő mozgató ereje a
líceum szellemi műhelye volt, hiszen erre kötelezte múltja, népi és nemzeti
eszméket sugárzó hagyománya, cselekvésre kész diáksága. Az indító kis csoporthoz hamarosan csatlakoztak az evangélikus diákintézmények és a város
tanulóifjúsága. Programjaik, irodalmi estjeik, írásaik nyomán hamarosan
Sopron polgárai előtt is ismertté váltak. A csoport fiataljai bensőséges kapcsolatot alakítottak ki irodalmunk kiemelkedő egyéniségeivel. A meghívott

1935-ben megfogalmazott gondolatait idézi CSABA József: A Soproni Fiatalok mozgalma с
írásában. = Soproni Szemle, 1967. 1. sz. 64-66. p.
51
KOVÁCS József László im. 185. p. Ld.: a 40. jegyzetet! - SLÉ az 1936/37. iskolai évről.
Sopron, 1937. 37. p. A tanárok társadalmi és irodalmi működését bemutató rovatban a 10.
pont alatt: „ Csaba József- A Frankenburg Irodalmi Kör titkára. "
52
CSABA József: Sopron küldetése és a magyar irodalom. = Sopron vármegye, 38. évf. 233. sz.
(1936. október 11.) 1-2. p.
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írók egy része a soproni polgárság előtt is megtartotta előadásait a fiatalok
rendezésében. Szívesen jöttek MÓRICZ Zsigmond (1940. február elején),
NÉMETH László (1941 februárjában), FÉJA Géza (1939. december 8-án),
TAMÁSI

Áron (1943. március 20-án),

VERES

Péter,

DARVAS

József,

István az erélyi munkásíró, TERSÁNSZKY Józsi Jenő, JUHÁSZ Géza...53

NAGY

Az előadásokról a Nyugati Őrszem így írt: ,^4z irodalmi és kultúrelőadások új formáját teremtették meg a mindenből egy keveset, meggyőződés
nélküli rendezések formájával szemben, a központban az író műve és szelleme áll. Az eszme és a gondolat, amit az író képvisel. Mi nem szórakozni akarunk, hanem eszmét hirdetni, nyugtalanítani, lelkeket mozgósítani, nevelni"5* Ezeket az előadásokat lázas hangulatú beszélgetések követték és az
előadások hatását a Nyugati Őrszem hasábjain is megörökítették.
A soproni diákok képviselői eljutottak a szárszói táborba is, ahol
népi íróinkat közelebbről is megismerhették.
1967-ben CSABA József így emlékezett vissza az általa elindított
mozgalomra: „Viták hevében, eszmék súrlódásában alakult ki a Soproni Fiatalok forradalmi hite, látomása népünk igazibb, szebb jövőjéről. A magot
mindenfelé elvetették. Sopronban is felnőtt több nemzedék, amely tovább
ápolta a kinövő fákat és erősítette a magyar nép lelkében a hitet e nyugati
városban.
A Soproni Fiatalok utolsó kiadványában, 1943-ban, még szétküldtük
Ady izenetét a városban. 1944-ben, a végső veszély küszöbén Juhász Géza
(ma egyetemi tanár Debrecenben) tartott előadást, de a napi sajtó agyonhallgatta, mert a Magyar Múzsa jobboldali írócsoport estjét kellett beharangoznia. Még egyet, hatalmasat lobbant a tűz a fiatalok lelkében: 1944. február 12-re Féja Géza Ady-előadását hirdethette meg ezzel a címmel: Ifjú
szivekben élek.
Ady szavainak mély hatása megmaradt a hitleri elnyomás idején is,
belevésődött a lelkekbe:
«De tűz és tűz, én ifjú testvéreim,
jaj, a tüzet ne hagyjátok kihalni.»
Nem hagytuk1."55

CSABA József: A Soproni Fiatalok mozgalma, im. 64-66. p.
[CSABA József]: Mit üzennek a népi írók a soproni {fiúságnak? (A Soproni Fiatalok emlékkönyvéből.) = Nyugati Őrszem, V. évf. 6. sz. (1943. április) 2. p.
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CSABA József: A Soproni Fiatalok mozgalma. = Soproni Szemle, 1967. I. sz. 66. p.
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„Nyugati Őrszem" (1938-1943), journal des étudiants
du lycée évangélique de Sopron
Les étudiants évangéliques de Sopron ont présenté un Journal indépendant entre
1938 et 1943. „Nyugati Őrszem" a débuté comme un Journal d'étudiants, с'est le mouvement
qui s'organisait autour de lui et en тете temps Vengagement vers les idées nouvelles,
nationales et populaires, qui l'ont fait sortir du rang de Journalisme officiel et d"entre les
journaux de lycéens de Sopron. Les lycéens de Sopron ont recu avec Sympathie l'activité
littéraire et politique de nos écrivains popul is tes. Au centre de cetté activité se situait, comme
le problcme national qui subordonnait tout autre problcme, la question des paysans hongrois.
Le rédacteur en chef du journal, József Csaba, professeur de lycée, avait des relations
personnelles avec les écrivains-penseurs les plus importants de son époque. 11 voulait bátir un
pont entre la jeunesse et les représentants les plus éminents de la littérature populaíre.
L 'attention et I'appreciation de „Nyugati Őrszem" se sönt tournées vers la littérature
populaire; eile attribuait une importance particulicre á I 'observation des résultats de
I 'exploration de la vie rurale, de l'ethnographie et de la littérature de sociographie. Le
Journal estudiantin a donné une possibiliíé á la distribution de la littérature hongroise et
aussi á la faire apprécier. II a cherché et a réussi á nouer des relations avec les écrivains
populaires. 11 a recu personnellement les meilleurs de notre littérature, qui ont tenu des
discours d 'expose aux soirées de la presse des jeunes. Les exemplaires restants du journal
nous sönt d 'une valeur documentaire importante et portent aussi une valeur de ressource en
maticre d'histoire regionale et d'histoire de la civilisation. Се sönt les preuves Vivantes du
service de formation d'esprit du lycée „Alma Mater", lycée de Sopron de célebre passé. Ils
sönt en merne temps les empreintes fidcles des évenements politiques et sociologiques qui ont
touché, d 'une manicre dramatique, la population hongroise.
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Jakab Judit
„Játsszuk, ami nincs, de lehetne..."
(A szerepversek szemléleti háttere és formái
Szilágyi Domokos költészetében)

Z

I.

árkózott, büszke és nagyon fegyelmezett költőnk volt SZILÁGYI Domokos. Életének színtere Erdély, alkotásainak ideje a XX. század
hatvanas és hetvenes évei. A romániai magyar irodalom un. „első
Forrás-nemzedék"-éhez tartozott. Ennek a nemzedéknek a közvetlen társadalmiság, "a közvetlen közösségi élmény helyett a személyiség belső világa
vált fő témájává, örökségként Petőfi és Arany helyett József Attilát, Szabó
Lőrincet, Kassákot és általában az avantgárd hagyományt vállalta kiemelten, Móricz helyett inkább Krúdy t és a nyugati próza ösztönzéseit figyelte" .
Művészi világképükben, műveik tartalmában nagy szerepet kaptak az egyén
belső világának, pszichikai, lelki, érzelmi és morális folyamatainak kérdései;
erre a jelenségre ösztönzően hatott a személyiségre irányuló egzisztencialista
filozófia a hatvanas évek elején beáramló nyugati irodalom révén. Formailag,
esztétikailag sokféle hagyományt asszimilált ez a nemzedék: előtérbe került a
játék, az alakváltoztató lírai képesség, a hangulatiság, a groteszk, az időrend
szubjektív kezelése stb. Napjainkra „klasszikus"-oknak számítanak azok az
írók és költők, akik az egyéni különbözéseik ellenére ehhez a generációhoz
tartoznak: LÁSZLÓFFY Aladár "nézőpont-megsokszorozó racionális, elemző
versei ""-vei, "Szilágyi István belső monológra építő, időfelbontásos,
esszé ikus"~ regényével, BÁLINT Tibor "lírai-groteszk anekdotikus
realizmusa"4-va.\, de folytathatnánk a sort Lászlóffy Csaba, PUSZTAI János,
BODOR Ádám, KÖNTÖS Szabó Zoltán, PALOCSAY Zsigmond nevével. Szándékosan utoljára emeljük ki e nemzedéknek azt a költőjét, akit a ma már
talán senkit meg nem bántó jelzővel lehet illetni, a művészi erőben leggazdagabbak legtehetségesebbet: Szilágyi Domokost.
(„a költő.... akinek eleme a játék") Szilágyi Domokos egész életművének motívumként is végigvibráló alapkategóriája: a játék. Ahogy
Kosztolányi, úgy Szilágyi Domokos is versbe foglalja lényegét, többször
magyarázatát, értelmezését adja. így egyrészt költői és emberi világképének
mindvégig jelenlevő kérdése, sőt elve, másrészt költői attitűdként versei formavilágát is befolyásolja. A játék életformáló hatása világképébe és ars poe1
2
3
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GÖRÖMBEI András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Bp., 1993. 73. p.
GÖRÖMBEI Lm. 74. p.
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ticájába egyaránt beépül, ez utóbbi költői játékosságban, „poéta doctus"
magatartásban nyilvánul meg. Mielőtt azonban Szilágyi Domokos költészetében megvizsgálnánk ezt a jelenséget, próbáljuk meg mélyebb, társadalomfilozófiai összefüggéseit is föltárni.
/Lét és játék/ A lét és játék összekapcsolásának problémáival, a
játék megismerés- és igazságtartalmának kérdéseivel legmélyebben a XX.
századi egzisztencialista filozófia foglalkozott. SARTRE: A Lét és a Semmi
című művében a lét és a máslét kettősségére szakított egyén lehetőségeit
kutatja. Úgy véli, hogy az emberben ez az egzisztenciális kettősség mindig
megmarad: az ember mindig önmaga lesz és nem lesz önmaga. Ez az alapvető kettészakítottság sokféle formában jelentkezik, társadalmi síkon is megjelenik. A társadalom az élet minden szférájában szerepeket alakít ki, a személyiséget is ezek együttese fejezi ki. Személyiség és szerep konfliktusát két
úton lehet feloldani: az egyik utat az jelentené, ha az egyén fokozatosan azonosulna azzal a tevékenységgel, amely idegen tőle. A játékban, a játékosságban van ilyen elem - Sartre éppen ezt emeli ki. Az idegen világgal való azonosulás azonban egyben az egyéniség elvesztését is jelenti. E fordulat nem
mindig ennyire végletes és tragikus: a játékosság jelenthet olyan távolságtartást is, amelyben a személyiség bár azonosul szerepével, önmagát is szeretné
megtartani. Igaz, a játékosság így a konfliktus el leplezésévé válik. Sartre
számára ez nem is megoldás, a filozófus személyiség és szerep konfliktusának feloldására csak a másik utat tartja járhatónak: az egyén lázadását.5
Hogy milyen mértékben befolyásolta Szilágyi Domokos világképét
az egzisztencialista filozófia, személyes dokumentumok és vallomások hiányában még nem meghatározható, de párhuzamaikra máris rámutathatunk.
Sartre nemcsak az egyén társadalomban Játszott" szerepeit vizsgálja, egzisztenciális érvénnyel is megfogalmazza, hogy az egyén soha nem az, ami, csak
játssza, hogy az.6 Szilágyi Domokos kései lírája ugyanezt a felfogást tükrözi:
„Játsszuk, ami nincs, de szeretne /lenni. Esendő mimagunkat. " Mindketten
kiterjesztik a játék fogalmát: Sartre végső fokon nem egy lehetséges létformának tekinti, hanem a létezés egyedül autentikus formájának. A lét és a
játék fogalmát azonosítja. A költő is eljut a lét és a játék azonosításának az
élményéig, térben és időben egyaránt kiterjeszti ez utóbbit: „Játsszuk, ami
nincs, ami volt, /játsszuk, ami nincs, ami lesz. /Poklot s mennyet, hol a holt /
közel érzi magát földijeihez. / Földet, hol a menny s a pokol. " A játék intenzitásában, mindenhatóságában bízva írja a következőket: „Játsszunk
életesdit - /játékomat esdd itt, /játékodat esdem, / nélküled elesten ...". A
jelenségről vallott értékelésükben is párhuzam születik: Szilágyi Domokos
kései felfogásában éppúgy pótlékként, hamis alternatívaként jelenik meg,
mint Sartre filozófiájában.

5
6

TORDAI Zádor: Existencia és valóság. Bp., 1972. 40-41. p.
SARTRE, Jean-Paul: L'Étre et le Néant. Paris, 1957. 99. p.
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Szilágyi Domokos „Kosztolányi-típusú" költő abban az értelemben,
hogy költészete mögé nem teremt rendszeres filozófiai hátteret, de az értelmezés mégis megengedhet ilyen jelleget. Úgy tűnik, hogy lírája nem a játék
programszerű filozófiai felfogásának az illusztrálása, hanem a költő intellektusa szül itt bölcseleti gondolatokat.
/"A játék. Az különös."/Nemcsak különös és vonzóan varázslatos a
maga tárgyi mivoltában - ahogy Kosztolányi látta -, hanem rendkívül ellentmondásosan megítélhető tevékenység is. Láttuk, hogy Sartre gondolkodásában a játék - most már továbbpontosítva: a szerepjáték - elveszíti humánus tartalmát, személyiség-felszabadító varázsát. A másik megítélést az esztétikai játékelméletek tartalmazzák. Az ősforrásukká vált schilieri esztétikában a játékösztön /Spieltrieb/ az ember egyik legnemesebb képessége: általa
az ember újraalkothatja önmagát, a személyiség ismét teljessé válhat.
SCHILLER szerint az ember reálisnak és ideálisnak magasabbrendű egységét
akkor valósítja meg, amikor játszik. Végső fokon a játékösztön legteljesebb
formáját egy olyan esztétikai-művészeti szférában látja megvalósultnak,
„ amelyben az ember szó szerint felnevelheti magát: eljuthat az igazság megértéséig és a szabadság megvalósításáig" . Ami Szilágyi Domokost illeti, a
játékkal, szerepjátékkal ő is a nagyobb lét lehetőségét, a szabadság övezetét
teremtette meg a maga számára, de értékelésében - mint már említettük Sartre-éhoz áll közelebb.
Érdemes a szerepjáték belső természetét továbbvizsgálni. Megadja
tehát a szabadság érzetét, más megfogalmazásban: megadja a Teljesség érzetét. A gyermek érzékelésében minden azonos fontosságú, a világ az áhított
osztatlanság állapotában jelenik meg. A XX. század számára épp ez a mármár mitikus egységben látás lett fontossá a gyermeki szférából. A felnőtt
játékában azonban előfordulhat valami, ami a gyermeknél soha nincs meg: a
kényszerjelleg. Nagy Játékos" költőink világképében mindig ott rejlik mögötte a világ kettészakítottságának, eszmény és való elválásának élménye,
igaz, általa létrejön a disszonanciák legyőzésének lehetősége is. A játékot
programszerűen valló művészekre általában jellemző, hogy szemléletük tárgyában felfedezik a hiányosságot, de elszakadni a tárgytól végleg nem tudnak, mint ahogy már azonosulni sem. A játék így a félúton levés örök állapota.
A szerepjáték megkönnyíti a Megismerést. A játszó személy - a
költő is - énjét világnyivá tudja növeszteni, s így a valóság oldalait sokféle
módon képes átélni. A helyzetek, a szerepek sokasága révén kitágul, megismerhetővé válik a világ.
A szerepjáték és a Valóság kapcsolata? Igen, sajátos lelkiállapotot
követel, amelyben a dolgokat, a realitás viszonyait önkényesen alakíthatjuk,
a valóságot belső szemléletünknek megfelelően formálhatjuk. Bármilyen is
7
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legyen a játék - utánzó vagy a tiszta fantázia szülöttje -, mindenképpen a
teljes értékű realitás benyomásának felel meg. Szilágyi Domokos felfogásában szigorúan valósághoz kötött: „... a játék belső rendje az élet kristály törvényeit követi, gyermekek játéka néha döbbenetes - mert kegyetlenül őszinte igazságokkal hökkent meg bennünket" - írja ars poeticának is felfogható
Arany-monográfiáj ában.
Szilágyi szerepjátékaiból nemcsak a valósághoz kötöttségüket emelhetjük ki, hanem azt is, hogy ez a játék mindig önazonos, mindig saját magát
éli meg képzelt feltételek között. Az „eljátszott" helyzetek konkrétumai
azonban soha nem fedik pontosan, hiánytalanul a költői egyéniség teljességét. Mintha feloldódni maradéktalanul az egyes szituációkban nem tudna,
vagy mintha a játék nem hozna kielégülést, mindig megőrzi „azt a felül és
kívül maradó énjét, amely újabb és újabb játékokra teszi képessé.,Á
Önkényesség és determináltság, a valóság kötöttségeitől való eltávolodás és azok kiismerése, a felülemelkedés és a belehelyezkedés élménye
szimultán módon jellemzi a játék belső természetét. Költő számára így
egyaránt lehet menekülés, a képzelet bűvöletébe való visszahúzódás, és
olyan kapcsolat is az élettel, amely az élet hézagainak kitöltésében teremtő
jelleget ölt. A költői világkép, az egyéni szándék szabja meg, hogy melyik
tartalom, melyik vonás erősödik fel.
II.
/"Játsszuk, ami nincs, de lehetne."/ Szilágyi Domokos szerepjátékaira korán, már első kötete megjelenésekor felfigyeltek. Legrészletesebben
Kántor Lajos elemezte, oly módon, hogy a játék helyét a világképben állandó
karakterűnek vélte, és e kulcsszót összekötötte lírája tematikai tagolásával.
Úgy tűnik, Szilágyi értelmezésében azonban e fogalom árnyaltabb és változóbb jellegű, állandóan más és más tartalmakkal gazdagodik. Költői világképének egészéből kiszakítani így nem lehet, csakis annak változásaival öszszefűggésben szabad tárgyalni: a játékosság a költő egyre elkomoruló szemléletének, hit és kétely relációjában kerül előtérbe vagy homályosul el. Szilágyi Domokos végső összefoglalásaiban /Játékok /., Játékok ILI kétszer, két
oldalról is megközelíti e fogalmat: a kronologikusság és az állandó karakter
felől. A költő példájára az elv tartalmi, értéktudati stb. változásait követjük
először végig. Számára a játék a legszorosabb értelemben „az élet kristálytörvényeit követi", születés és elmúlás közé feszül, s minél közelebb kerül az
elmúláshoz, annál inkább tragikussá, reménytelenné, olykor értéktelenné
válik. Egzisztenciális érvényt ölt magára, és a költő azt pótolja vele, ami a
leginkább ellehetetlenült: valódi életét.
BERTHA Zoltán: „Minden véges: megalkuvás". = Alföld, 1981/7. 70. p.
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Első költői korszaka a jövőjét tervező, felszabadult, játékos értelem
jegyében alakul. A József Attila-i szigort, az ok- és célszerűség biztos teleologikus világképét már át-átszövi a groteszk hang, de egészében a bizakodó,
a játékban szépséget és szabadságot találó magatartás jellemzi. A „tiszteletre
méltó világegyetem összefüggései" megengedik, sőt meg is követelik, hogy
játékfelfogása derűs és gyakorlati szellemű legyen. A racionalizmus és az
önfeledtség közötti harmonikus egyensúlyt a József Attila-i „jó szóval oktasd, játszani is engedd / szép, komoly fiadat!" szellem jegyében teremti
meg. Első, nagyon korai utalás a játékra a Nyár /1959/ című versében bukkan
föl.
Apró, impresszionista képek a természet és az emberek harmóniáját
sugározzák: békés és idilli a világ. Első kötetének játékos stíluspróbálkozásai
is többnyire természeti élményhez kapcsolódnak /Napiparancs tavasszal,
Nap, Márciusi. A nyár üdeséget ringató ritmus, könnyed all iteráció és bájos
képek, hasonlatok érzékeltetik. Ezt a zenei-képi játékosságot töri meg az
utolsó három sor „verssorokba" szedett, mégis prózai jellegű hangja: a komolyság hangsúlyozásával utal a játék első perctől jelenlevő mélyebb értelmére. A szépség eszményében is a társadalmilag célszerűt meglátó ember
mintha itt könnyűnek találná a természet bűvöletét, ezért összekapcsolja az
önfeledtet az emberi értelem szigorával. Mélyebb értelmét adja a játéknak az
is, hogy soha nem tekinti önmagában valónak, soha nem szakítja el az adott
realitástól, mindig a pozitív valóságrögzítés egyik része. Örömszínezete is
abból fakad, hogy lehetőség és valóság még összhangban van. A játékelv
ekkor még az élet szépségét és varázsát megtestesítő alkotó aktivitás megnyilatkozása. Olykor didaktikus tartalmat is kap: a Lányok az autón című versében a munka, építés, tett - szülés, teremtés párhuzamot testesíti meg.
„Szivárványszín jókedvvel" végezhető mindkettő, mert a velük járó nehézségek érzékelése még nem jellemzi. Ahogy később a fájdalmat, itt éppen az
örömöt jeleníti meg energiaforrásként:
így, így kell ezt!
Megpaskolni az újszülött ház arcát,
körülsurrogni a téglarakást,
körültáncolni a földhányásokat
szivárványszín jókedvvel...
Játékok II. című variációjában e korábbi nézetét kérdőjelezi meg: „Az építés
is véres. / Tanú rá Kőműves Kelemenné. "
Az életnek e tiszteletteljes komolyan vétele, a hit és a tett értelmének
mély átélése íratja le vele azokat a sorokat, amelyekben elhatárolja magát a
játék véletlenszerű, esetleges oldalaitól:
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Nem bízhatom a fej
vagy írás-játékra magunkat,
s nem feledhetem el
naponta újuló hitünk...
/Nem áldok, és nem átkozok/
Ezekben a verseiben a gond, a munka, a világ összefüggései nem
jelentenek nyomasztó érzést, így a játékosság mint tevékenységi színezet,
mint stílusjegy az életnek a kimondott játéktól idegen területeit is áthatja
/Napiparancs tavasszal, Vidám sirató/.
Az „erkölcsi felelősség lírájá"-ban azonban megszületik a másik
oldal is: még nem valóságos nehézségekből táplálkozik, de már megjelenik
verseiben egy elvont, testetlen fájdalomérzés, amelyet csak az utódok sorsáért érzett felelősség és a célszerűség tudata enyhít. E tágabb célszerűség, a
nemzedékek közötti kapcsolat képi kivetítéséhez a gyermekjáték metaforikus
többletét használja fel /Felnőttek/.
Az ember és a világ azonosultsága, a világgal őt eggyé forrasztó okés célszerűség hite nem jelent naiv ábrándot, „lírai fényűzés"-t költészetében: a jó és a rossz ellentéte kezdetektől bizonyosan tudható. De a játékelv
igazi nagysága akkor domborodik ki, amikor szemléletében megjelenik a
tragikum. A fájdalom, a József Attila-i pokoljárás /"minden fájást muszáj
tnegfájnom'7'érzelmi mélységét a megismerés kínjai, a történelmi tapasztalatok fedik fel számára. Bár felszínesen erősen szubjektívnek tűnik Szilágyi
Domokos versvilága - a költő bárhová néz, önmagát látja -, valójában
mindig az egyetemes horizontján mozog: az emberiség tragikus történelmi
tapasztalatai nevében tanúskodik verseiben. Második kötete még arról árulkodik, hogy teleologikus világképét, hitének őrzését a tragikum megjelenése
még nem fenyegeti széthullással: vagy a hit komoly pátoszával száll szembe
a nyugtalanító jelzésekkel IHétmérföldes csizma/, vagy még magasabbra
emeli a változatlanul „hívő játékot"-ot. Mozart című versének egyensúlyát
még mindig a társadalom és önnön léte finalitásának összhangját élő költő
tudatállapota szabja meg.
A disszonáns feszültségek áthidalható ellentétpárokba rendeződnek:
vidámság - fájdalom, determináció - szabadság, önfeledt játék - komolyság.
MoZARTot, a hangjegyekben komponáló elődöt azért idézi meg, akárcsak
BACHot és HONEGGERt, mert példájuk a reményelvet erősíti:
Ne hagyd magad, megkísértett,
Ne hagyd, „földiekkel játszó... "
/Honegger/
A játék értelmét két összetevő adja: egyrészt „ésszerű varázs", mert
másokat óv a fájdalomtól, s az egyre inkább a világ lényegének érzett tragikumtól. A legnagyobbak felelősségérzetét ruházza át e - viszonylagos - harmóniát teremtő elvre. Másrészt az egyetemes által meghatározott egyéni sors
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szabadságát, független tevékenységét is biztosítja: a Játékos", a költő bármilyen körülmények között is önmagát alakítja. S ezzel lírájának legfontosabb
vonását is meghatározza, a próteuszi költő szabadságát és lényegi azonosságát.
Első korszaka végül is a játékelv gondolati-szándékbei i és gyakorlatipoétikai ellentétével zárul. A játék programjában a negatív erők elleni küzdelem egyik útja, felszabadít, erőt ad a személyiségnek, aki olyan teret és időt
álmodik, „ahol az anyag létformája a mosoly". Másik meggyőződését is - a
világgal való teljes azonosulást, a mindent átérző, a mindent átélő szándékot
- részben a játék megvalósulása, a helyzet- és szerepteremtés szolgálhatja.
De a század történelmi helyzeteit újraélő verseiben /Francia repülő Tunisz
felett, Halál árnyéka/ vagy a művész-sors etikáját, értelmét önfeltáró módon
átélő költeményében /Bartók Amerikában/ mindig csak a pusztulást, hitetlenséget, az élet végletes ellehetetlenülését érzékeli. A játékkal kapcsolatot
pusztán lelkületileg tartó szerepversek9 a lét komorabb terepére viszik, a
megismerés elidegeníti addigi éltető elemétől. Új minőségként megjelenik a
feszültség, a szkepszis és a bizonytalanság:
Üres lettem: megteltem fájdalommal,
vadul birkóznom kell e nyugalommal;
kit vállalok? - Már nem tudom: - ki vállal?
/Kis, szerelmes himnuszok XIII/
Világképében az a korszak, amikor a kettősségek, az ellentmondó
erők legyőzését a teremtés reményében vette célba, végleg lezárult. A játék amely egy pillanatra valóságos, a gyakorlatra ható teremtőelvként is felbukkant - egyre inkább kételyeinek, relativizáló szemléletének válik kifejezőjévé. A költő, aki a „van" bizonyosságát elvesztette, nem a hit, a szándék erkölcsi erejével állítja szembe a „legyen" érveit, mint NAGY László hasonló
megrendülés után. Szilágyi Domokos a „lehetne" mindent körültapogató,
körülvizsgáló módszerével fürkészi a világot. „Játékai"-val a továbbiakban az
igenlés és a tagadás alaphelyzeteit teremti és éli meg.
Az a disszonancia-érzékelés, amely már a Mozart című versében
megjelenik, nemcsak hogy megmarad, hanem az eszmény és való pólusai
még tovább tágulnak. E folyamat két irányban hat: elidegenedést is jelent, de
rálátást is hoz az addigi világra. A játékelvben magában megjelenő kettősség
költészetében két utat teremt:
1/ A világban csalódott, a lét tartalmatlanságát érző Szilágyi a dolgokat eljelentékteleníti. Ennek adekvát formanyelvi kifejezője a Garabonciás
című kötettől pályája végéig a keserű irónia és a groteszk játék.
2/ Lehetőség-világát kitágítja, újabb és újabb szerepeket játszik meg,
olykor ellentéteseket is. József Attila lírai végkövetkeztetése /"a világ va9

KENYERES Zoltán: Gondolkodó irodalom. Bp., 1974. 290. p.
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gyök - minden, ami volt ma... "/ Szilágyinak eleve költői kiindulópontja10
volt, s most ebbe kapaszkodik.
A második tételt a Fagyöngyben megjelent Jégcsilingó című verse
illusztrálja. Csupa zeneiség, könnyedség, olyannyira, hogy halandzsa is kerül
a sorokba:
...fűzfából cica jég,
jégcicafarok,
fagyból lett, nem tarka
jég-cica, jég-farka...
Mégis szinte a próteuszi költészet programverse lehetne. Tartalmilag
rokon KOSZTOLÁNYI Esti Kornél éneke című költeményével is. Korábbi hitének, tapasztalatainak játékos tárgyiasítása a „jégcsilingó ", amelyet - talán
éppen szemléletének gazdagodása miatt - nem is kíván vissza. De a rezignáció, a lappangó fájdalom mégis ott bujkál a sorokban /"csalárdul", „ne
csüggedj"!. Egyetlen megmaradt bizonyossága éppen a bizonytalanság.
A játék egyre inkább előtérbe kerül gondolkodásában: Fagyöngy
című kötete több közvetlen utalást tartalmaz, költői motívumként is egyre
gyakrabban használja. A sokféle utalásból egy egységes koncepció íve bontakozik ki. A játékot eleinte a személyesre, majd az egyetemesre vonatkoztatja, de ezzel párhuzamosan mindinkább pejoratív fogalommá válik. Egyéni
vonatkozásban még megtartó erő, költői helyzetének, gondolati és érzelmi
nyitottságának kifejeződése:
a költő, aki tüzes árnyék,
amely két pólus között átég;
akinek eleme a játék
/elég véres életelem mint, mondjuk, a történelem/ -:
játék, mindig és minden ellen.
/A dolgokról egy földi szellemnek/
De egyetemes vonatkozásban lépésről lépésre visszavonja a játék
önállóságát, szellemi fölényét. Játszótér című versében térbelileg tárgyiasítja
a történelmi időt, és a játszótér metaforájával fejezi ki. Már a kezdő sorokban
megteremti ezt a polivalenciát a "mindannyian" és az "emberiség" távlatának
bevonásával. A játszótér, a gyermekkor, s valamennyi értékük a történelem
erőszakos cselekedeteinek áldozatává vált. Ebben a helyzetben a vigasztalás,
a jobbító szándék is csak önáltatásnak hat. A gyermeki játék ellehetetlenülését és a történelem "játékai" fölött érzett fájdalmat egyszerre fejezi ki a két
sík egybevonásával: "Játszani tilos, emberek!" Fájdalmas iróniával mutat rá
a történelem és a késői jobbító szándék értéktelenségére egyaránt:
10

Kis PINTÉR Imre: „Káromlom az összes isteneket". Forrás, 1980/9. 75. p.
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О, ó, szent nimbusza a játéktereknek!
Cumulonimbus. Zivatarfelhő.
A Mese-mese-mese-mese című versében a játék asszociatív köréhez
tartozó fogalmakkal fejezi ki az emberi élet rendjének viszonylagosságát. A
"hogyan válik valóra e mese" leírásában a lét egésze kerül bonckés alá. A
játék síkján, mesei nyelvi fordulatok és kellékek segítségével festi le az élet
különböző szintjeit: a kultúra és a történelem változásai alá szorított köznapit, és a transzcendenciába kapaszkodó "mesést". Iróniájának az adja a tartalmát, hogy a fantasztikum különösségét leszállítja a hétköznapiság szintjére; gúny tárgya lesz az addig varázsos világ. A "minden mindegy" perspektívájából a mesék tanulságai éppúgy egy szintre szállnak, mint az élet lehetőségei. Ugyanaz a keserű rezignáció veszi számba itt az értékeknek a semlegessé válását, mint a Don Quijote végrendeletében. Az irónia a költőt magát
sem kíméli, a bartóki-mesei hős bukásában önmagáról vall.
Ebben a költeményében még csak előrevetíti azt a tételét, amelyet
axiomatikus tömörséggel a Valamikor című versében fogalmaz meg: az élet
egészét játéknak tekinti. Ezzel az egzisztenciális kiterjesztéssel előtérbe kerül
a sartre-i értékelés is, amely szerint a játék csak látszat, nem megoldás. Szilágyi Domokos kételyei nemcsak a történelmet, a megismerést, a reményt
kezdték ki, hanem szűkülő lehetőségeinek legutolsóját, a játékot is. Utolsó
verseiben a "játszás" fogalmának valamennyi lehetséges jelentéstöbbletét
pejoratív értelemben aktualizálja: "Eljátszottad már, sokadmagaddal!", "...
játszadozunk / /hány ezer éve?/ az ünnep fogalmával... ".
A játékelv végső összefoglalását második költői korszakában a Játékok I. és a Játékok II. tartalmazza. A téma többszöri feldolgozása és a versek
kiemelt helye a kötet egészében egyaránt indokolja, hogy részletesebben
foglalkozzunk velük.
Mindkét változat a "kész a leltár "-lelkiállapot játékra kivetített megfogalmazása. Az első variációt joggal nevezi KÁNTOR Lajos "kronológiai
számbavétel'"-nek, mert a költő személyes sorsát összegzi, s ez fonódik össze
általános vonatkozásokkal. A második változat a játék egyetemes lehetőségeinek fölsorakoztatása. Feltűnő a két vers szerkesztésének a hasonlósága: a
számozott darabok önmagukban is egészet képeznek, mégis egymás szerves
folytatásai. A Játékok I. első szakaszában a sorok töredezettsége, a tőmondatok darabossága a lélek zaklatottságát tükrözi. A puritán stílus az élőbeszéd
jellegzetességeihez közelít. Európa Szilágyi Domokos költői szótárában első
korszakának legmagasabb rendű értékeit foglalja össze: az értelem, a
"végtelen idő szabad, tág terei"-nek szimbóluma, "az emberségé és a lét
értelméé" /Óda/. Az első szakasz egy korábbi költői világképre utal, amelyben Szilágyi ezekkel az értékekkel azonosul. A gyermek pszichéjéhez hasonló látószögön keresztül rögtön sejteti az azonosulás nehézségeit is, de végül
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egyetemes és személyes tökéletesen egybeolvad. A világmegváltó szándék
azonban nem éri el célját, ez a játék megváltás nélküli és tragikus.
A második versszak első sora így újabb távlatokat nyit. Az európai
eszményvilág - hit, történelmi látásmód - megsemmisülése után, második
korszakában Szilágyi saját egzisztenciális problémáira kereste a választ. A
többes szám első személyű igealak azonban utal arra, hogy ez sokak által
"eljátszott" szerepkör. A szakasz esdeklő hangja miatt gondolhatnánk egyéni
magánéleti kiútkeresésre /a Felezőidő egyéb versei ezt igazolnák/, de szerepverseiben, a müvészsorsok megidézéseiben ugyanazt a problémát veti fel. Lét
és játék összekapcsolásában a gondot az idő legyőzése, a "játékon-is-túli"
megvalósítása jelenti számára. Kérdésfelvetésével mintegy előlegezi a négyes számú darab elmarasztaló értékítéletét is. A zárójelbe tett két utolsó sor
egyszerre ad választ személyes és általános vonatkozásban. A Kosztolányiidézet "holdudvarának", asszociációs körének kiegészítésével az egyéni lét
fenyegetettségét, múlandóságát kapjuk válaszul. De azzal, hogy egy költőelőd sorát is bevezeti versébe, megvalósítja a történetietlenség, a "játékon-istúli" koncepcióját. E kis szakasz így az élet és a halál kérdéseit öleli fel.
Kosztolányi megidézése már ráirányítja figyelmünket a költészet
szerepére, a harmadik versszak pedig ezt bontja ki. A gyermekmondókák
csúfolódó hangja a költő tehetetlenségének szól: bármi legyen is, a legreménytelenebb helyzetben is a szellem, a szó belső parancsát kell követnie. S
bár tehetetlennek minősül a szó is /"...szájam csak kereplő"/, mégis a kis
darab a hit etikájával zárul.
A negyedik versszak nem az újrakezdés értelmének meggyőződését
sugározza, hanem inkább a kiúttalanság, a jobb megoldás hiánya vezeti viszsza a költőt kiindulópontjához. Az emberi minőség és lét kérdéseit rendre
felvetve - és elutasítva - visszakanyarodik Európához. Kételyei azonban most
már értéktelennek minősítik 1/ az Európával szimbolizált valós világot, 2/ a
játékot mint lehetőséget, és végül 3/ önmagát. A József Attila-idézet az értékhiányt a játék felől jelzi: látszat, pótlék, "világtalan" megoldás. Ugyanez
az értékhiány jelentkezik a költő és a világ kapcsolatában: a föltámadás reményét, és ezzel a megválthatóságot egyaránt visszavonja. A föltámadás
vigaszát azért tartja képtelennek önmagára nézve, mert "Az igét - az Igét
elfeledtem. Es most már nincs bocsánat".
A Játékok I. nagyon tömören, jelzésszerűen fölvillantja ugyanazt a
folyamatot, amelyet verseinek áttekintésével mi is végigkövettünk. Szilágyi
Domokos játékról vallott nézetei tehát a tartalom, az irányultság, a jelleg és
az értékelés szempontjából gyökeresen megváltoznak. Kronológiai vonatkozásban játékfelfogása két korszakra osztható, ugyanúgy, mint költői pályaképe.
Mélyebb játékfilozófia voltaképpen csak a második költői korszakában tűnik fel. Mintha a formátlan valóság kínjai, az empirikus gondok meta224

fizikus élményként hatnának Szilágyi Domokosra; szemlélete elmélyülését
is magukkal hozzák. így első pályaszakaszában inkább játékos gyakorlatról
beszélhetünk, s ez komorodik később egzisztenciális iátékfelfogássá.
De mi az, ami a két korszak közti folytonosságot megteremti, ami
biztosítja a játék állandó karakterét? Az elv benső természetéről, "szerkezeti"
elemeiről legteljesebben a Játékok II vall. Valamennyi szakasza egy-egy
újabb vonással gazdagítja a megjátszható formák felsorolását.
Az első versszakban a költő a lehetőség és a valóság eltávolodásának
legyőzését veszi célba. A kettősségek világában az egyént is szétdaraboltnak
érzi, bár a játék által újrateremtheti önmagát.
A második szakaszban az idő és a tér korlátait semmisíti meg. A
játék a mindenség irányába tör, természetfölötti és valós helyszíneket egyaránt elér. Idő és játék problematikája itt is ugyanaz, mint az előző variációban: a "játszó" személyiség olyan erőt kap, hogy többé az idő, a végesség
tudata sem riasztja.
A harmadik versszakasz magatartásformákat sorakoztat fel. A türelmes, mindenbe belenyugvó, és az álmokat, eszményeket teremtő gondolkodást egyaránt ironizálja.
A költő végső értékelése még lesújtóbb, mint az előző változatban. A
világvárosok fölsorolásával nemcsak személyes élettényekre utal, hanem az
Európa-gondolatkört is fölidézi, s ezzel párhuzamot teremt a két vers utolsó
szakasza között. Mindent visszavon a játékelvtől, amit eddig ráruházott, varázst, harmóniát, reményt. Nem lát többé benne kiteljesedést, sőt a reményt is
komor ítélettel sújtja: "vak és csalfa".
A kör végleg bezárult: az elv, amely kezdetben az alkotás, aktivitás
megtestesítője volt, most értéktelen alternatíva. S mivel a játék itt már
mindig hiányból táplálkozik, mindig azt képzeli el, "ami nincs", ezért azoknak a dolgoknak a képviselőjévé válik, amelyek az életből kimaradtak.
Összegezve elmondhatjuk, hogy a költő világában a játék a kettősségek megtestesülése. Kedvelt Csokonai-parafrázisában, vagy a költői létről
szóló vallomásában IA dolgokról egy földi szellemnek/ is két szféra "földiek" és "égiek", "véges" és "végtelen" - egymásban jelentkezését tükrözi. Szemléletét kezdetektől az ellentétes erők /jó - rossz, komoly - önfeledt
stb. / érzékelése jellemzi, de pályája korábbi szakaszán ezek harmonikusan
feloldódnak. A játéknak ezért nincs különösebb kiegyenlítő szerepe. A konfliktusok és a kontrasztok felduzzadásával egyre keservesebb és tragikusabb
játékra kényszerül. Az ellentétek feloldásával eleinte a személyiség egyensúlyát biztosítja, később már arra sem jó a játék.
A világ-kettősség érzékelése csak olyan weöresi szellemiség esetében
vezet önfeledtséghez, amely fölébe tud emelkedni az anyagi létezésnek. Szilágyi Domokos valóságismeretében elment e végső határig, de bezáratott, "be
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örökre, földi halálos körökbe". A játék nála a "se innen, se túl", "a létben
mindig itt, vágyban amott", "az ideiglenes mindörökké" állapot végső és
legteljesebb kifejeződése. Nem annyira a világ lényegi összefüggéseit tükröző gondolatvilág termékenyíti meg ezt a koncepciót, hanem inkább az otthontalanság, a kétely érzése.
/Költészet és játék/ "A szerepjátszó versek a gyermeki játékhoz
nem formailag kapcsolódnak, mint a mondókák, dalok és rigmusok, hanem
lelkületben; a gyermek szívesen képzeli magát bele más emberek és más korok élethelyzeteibe."" Ehhez olyan világmodell kialakítása szükséges, amely
a szemlélet alanyának és tárgyának teljes azonosításához vezet, s így megteremti az állandó szerepcserék, az állandó travesztia világát. A helyzet- és
szerepteremtés révén a költő az élet teljes keresztmetszetét éli át. Létrejön az
egyéni szabadságnak egy olyan képzete, amely "a fogalmak egyértelműségének és beszűkithetőségének tagadásá"-bó\]~ ered. A játék mint módszer benső lényegénél fogva- valóban megteremti a világ átélésének lehetőségét.
De ezzel kapcsolatban Szilágyi Domokos helyzet- és szerepjátékainak néhány sajátos, költőelődjeihez képest eltérő vonásaira is rá kell mutatnunk.
WEÖRES Sándor költészetében a teljesebb létezés lehetőségei után
nyomoz, a lét valamennyi antinómiájának legyőzését veszi célba. A játékban
így a mindenséggel érzi magát egységben. Nem szerepeket, hanem valóságos
szereprendszereket él meg, amelyen belül férfi és női, aktív és passzív, mindennapi és rendkívüli stb. magatartásformák különülnek el.
Ezek a magatartásformák az európai kultúrkörben gondolkodó Szilágyi Domokos számára rögzítettek, nem felcserélhetek; nem is célja e kettősségek játék általi legyőzése. Szilágyi is tér- és időkorlátokat dönt le, de a
létantinómiák érzékelése nem találkozott össze költészetében általános alakváltási igénnyel. Szerepei a rendkívül intellektuális költő kultúrélményeiből
származnak. Két nagy csoportba oszthatók: az elsőhöz tartozó versekben
történelmi helyzeteket jelenít meg, a másodikban az európai és a magyar
kultúrkör alakjait idézi meg. Paradox megfogalmazáshoz vezet végül is a két
költő szemléletbeli különbségének érzékeltetése: Weöres a lét számtalan
szituációjának megjátszásával különbözőségét győzi le, Szilágyi Domokos
pedig hasonlóságot keres. Az ő szerepjátékainak alakulásában döntő az a
tényező, amelyet Németh László ismert fel. A költő sok szerepet játszhat, de
egy közöttük Nessus-ing, s ez már nem szerep, hanem a sors . Szilágyi Domokos játéka azért nem felszabadult, azért nem önfeledt, mert lényegében
mindig ugyanazt alakítja. Lehetőség-világa éppen ezért más karakterű: időés térteremtő élménye jobban előtérbe kerül IEmeletek..., vagy a Garabonciás versei/, mint Weöres költészetében, szerepeiben pedig többnyire csak a
" KENYERES i.m.
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problémákat éli meg. Ez az alapvető tragikumérzés, a szarkasztikus gúny és
öngúny árnyékolja be aztán az olyan verseit is, amelyben a felszabadult
komikum, a humor is megjelenik.
A különbségek között említsük meg az egyik legszembetűnőbbet,
amely nemcsak Weörestől, hanem Kosztolányitól is elválasztja. Szilágyi nem
éli meg a gyermek szerepét, rá mindvégig a felnőtt érzékelése, gondolkodásmódjajellemző. Lírájában így nem szabadul fel olyan tisztán és elemi erővel
a gyermeki látásmód, mint Weöresnél vagy Kosztolányinál.
Weöres az elidegenedés legyőzéséhez, a természetesebb kibontakozáshoz találja meg az utat a gyermeki spontaneitás, az ösztönös gyermek-lét
oldottsága által. Az ábrándos-játékos gyermeki kalandozás, az értelmi sémarendszerek elvetése ezért válik életművének fontos tényezőjévé. A gyermeki
látásmód szemléleti elkötelezetlensége, és az ezzel járó fogalmi-logikai szabályozottságtól való mentesség teljes egészében hiányzik Szilágyi Domokos
lírájából.
Kosztolányi is, Weöres is a lét tragikus kérdéseit a gyermek naivitásával kapcsolja össze, szerepjátékaikkal így sikerül elviselhetőbbé tenni a
tragikum érzését. Szilágyi Domokos ezzel szemben a kezdetben önfeledtnek
induló játékosságot terheli meg egyre súlyosabb tartalmakkal, míg végül
annak üvegháza szilánkokra hull.
/A szerepkeresés versei/ Költői egyéniségének alapvető vonása,
hogy lírájába gazdagon építi be a költőelődök világát. Nemcsak más müvek
sorainak szöveghű vagy parafrazált átvételéről van szó, hanem arról a képességéről, hogy Szilágyi az elődök lírai gondolkodásmódjával találja meg az
összeköttetést. S ez nem spontán költői egymásra hatásban nyilvánul meg,
hanem képessége tudatos kamatoztatásában. "Szilágyi Domokos egyetemista
korában azt játszotta, hogy minden költő bőrébe belebújt, minden formát
kikísérletezett. "14 A sajátjával rokon szemlélet sugárzásának tárja ki magát
akkor is, amikor ez a zene vagy a tudomány valamilyen jeles képviselőjétől
jön IMozart, Honegger, Két Ovidius stb./.
A "nyelvben és kultúrákban bolyongó" költőre nem mindenki gyakorol egyformán felszabadító hatást - így a szerepváltozatok módozatai is többfélék. Néhány szerepe pusztán egy-egy állapot megjelenítéséig, egy-egy vers
erejéig tart /Lilla Vitézre emlékezik, Falstaff, Bolyai Vásár helyütt/, a Felezőidő verseiben azonban szinte a kötet egésze rokokó vagy szecessziós verselésbe "öltözik".
Az archaizálást, a nyelvi régieskedést már korai költeményeiben is
megtaláljuk /Két virágének, Tavaszi szél/, de ez igazi szerepjátszást csak
később kezd el jelenteni. Költői álruhát akkor ölt, amikor a stílusjátékot a

HERVAV Gizella: Szilágyi Domokos kényszerleszállásai. = Tiszatáj, 1981/5. 48. p.
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rokokó szerelmi líra nyugalom- és boldogságkereső attitűdjével tudatosan is
kiegészíti /Hagyj örökre, Virágének, Perci.
Öntanúsító, önjeilemző vallomásainak sokféleségében - a fikciótól
/Napforduló/ a hasonlóság, a lelki rokonság éreztetésén keresztül
/Szegénylegények/ a teljes azonosulásig /Törpe ecloga, Bartók Amerikában,
Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből, Mestrovic: Jóbl - rendet teremteni
elég nehéz. Van rokonság hangvételben, témában, versépítésben és a vershelyzet megválasztásában is. Átképzeléses-belevetítéses eljárásával történelmi szerepeket is "eljátszik" /Francia repülő Tunisz fölött, Halál árnyékai,
de a leghétköznapibb helyzeteket is belülről, többféle perspektívából éli át.
/Ilyen helyzetjátéknak fogható fel a Garabonciás, Vasárnapocska, Takarják
be nagyapát J
Kultúrhistóriai szerepköreit az átvétel módja szerint is fölsorakoztathatjuk: "... a valakihez való akaratlan hasonulás és egy szerep elidegenített
átvétele /ti. karikírozása/ mellett ott van harmadikként a módosítva átvevés
lehetősége".15 Az, hogy régebbi idők alkotójának szemléletét, stílusát, témáját, gondolatát - pontosabban ezek egy részét - úgy tegye magáévá, hogy azt
kiemelje egykori szorosabb kötöttségeiből, s általa egykor és ma, illetőleg
különböző korok két különböző személyisége közt valamilyen rugalmas kapcsolatot létesítsen. Az "elidegenített átvétel" teremti meg lírájában a nyelvi
virtuozitás legnagyobb lehetőségeit, a paródiák stíluscifrázatait /Don Quijote
szerenádja, Változatok egy képzeletbeli Weöres-versre, Kozmopolita
csujjogatók stb./, a "módosítva átvevés" pedig a személyiség öntanúsító
drámai vallomásait /Bartók Amerikában, Apokrif Vörösmarty-kézirat ...,
Törpe ecloga, Kiben maga lelkihez szól/. Emeljük ki ezek közül posztumusz
kötetének, a Tengerparti lakodalomnak szerepverseit, amelyeket az életmű
gazdag elemzései még kevéssé érintettek: az Apokrif Vörösmarty-kézirat
1850-ből, a Törpe ecloga és a Változatok egy képzeletbeli Weöres-versre
címűeket.
/Végső lírai mag: az emberi-költői magatartás/ Szilágyi Domokos pályájának bármely szakaszában feltűnő a számvető költemények gyakorisága. Ennek a típusnak a jellegzetességeit is beépíti szerepversparafrázisaiba: egy-egy művészelőd etikai-esztétika példája mellett tanúskodva személyes számvetést készít, vagy személyes hitvallást tesz, miközben
teljesen azonosul a választott művészegyéniséggel.
Az Apokrif... és a Törpe ecloga /korábban a Bartók Amerikában/
egyaránt a magányos alkotó sorsvállalásának tragikumát mutatja fel. Szilágyi
olyan élethelyzeteket választ ki, amelyekben a művész, a költő az emberség,
az erkölcsi próba kérdéseivel szembesül, végső fokon saját sorsát vállalja.
Jellegzetesen markánsan stilizálja a megjelenített szituációt: nemcsak a saját
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vagy választott példájának empirikus-konkrét szintjén érvényes, hanem a lét
szuverén lényegévé növeszti.
Az Apokrif ...-ban a kései Vörösmarty-lírának azt az élményi rétegét
eleveníti föl, amikor a megfáradt, csalódott költő a történelem tanúságaival
vívódik. Utolsó költeményeiben Vörösmarty is a "Van-e még reménység?"
kérdésre keresi a feleletet, kettőjük válaszának végső kicsengése azonban
nem fedi egymást. Szilágyi verse éppen a "Lesz még egyszer ünnep a világon "-felfogást, a magyar irodalom reményelvét tagadja. A két költő - nem is
párhuzamosan, hanem egymásban jelentkező - arcképéből az egyéni, nemzeti
és egyetemes sors ellentmondásai, és végső, tehetetlen összefonódásuk, a
művész-lét és a történelem elválaszthatatlansága bontakozik ki.
Szilágyi Domokos világképében kiemelt helyet foglal el a műalkotás
és a szó szerepe. Empirikus gondjai éppúgy a szellem világába kényszerítik,
mint a rab Radnótit. A Törpe eclogában a fizikai megsemmisüléssel fenyegetett, fizikai mivoltában tehetetlen, de költő számára az egyetlen etikus utat
választó művész sorsa válik példázattá. Gondolatilag ez a verse a Bartók
Amerikában című versével rokon, mert a biztos halál tudatát itt is az alkotás
hite és etikája enyhíti.
Szilágyi szerep verseinek a komplexitását is itt említhetjük meg. Szerep és személyiség teljes egybejátszása lírájában nemcsak azt jelenti, hogy a
költő belehelyezkedik egy, „a maga számára emberileg és művészileg jelentős művészegyéniségbe "16, hanem erőt is vesz tőlük, szüksége van a megerősítésre. A megidézettek a példa és a tanulság erejével segítik át saját válságain. Ezt bizonyítja az a tény, hogy ezek a szerepversek az önmegszólító
verstípus sajátságaival is keverednek. Ebből ered az állandóan vibráló, vagy
még inkább a szerep és személyiség állandóan egymásban jelentkező azonossága.
A végső gondolati mag mindkét versben vezérelvként működik, de
különböző mértékben hat a kép- és gondolatvilág részleteire, a hangulat- és
stílusimitáció lehetőségeire.
/Gondolati maq és megvalósulás/ Az Apokrif...-ban a belső szerkezet négy részre osztható, a tagolás az egyéni és a közösségi távlatok váltogatását követi. Az önmegszólítással kezdődő első részben a költő „saját létjogának bizonyítékait"l7 kéri számon, míg a Vörösmarty-sorral bevezetett
második részben a nagyvilág kerül előtérbe. Önmegszólítással kezdődik az
újabb egység, amelyben ismét az egyéni élet lehetőségeit kutatja, a negyedik
rész pedig összegzése az egyéni, nemzeti és egyetemes sors összefonódásának. Érdemes azonban a szerkezet kérdéseinél egy kicsit elidőzni.
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Szilágyi a régebbi montázstechnikát alkalmazza, amely sokféle
szemléleti sík gazdag asszociációs körét vonja be /Vörösmarty-versek, Szerb
Antal Vörösmarty-tanulmánya, lexikon-szöveg, önéletrajz/. Általánosan elfogadott vélemény, hogy a heterogén elemek „tudatsíkok közötti vibrálást"
/HANKISS Elemér/ okoznak. De a mellérendelés és ellenpontozás szabályos
ritmikája nemcsak töredezettséget, hanem kontinuitás-élményt is nyújt. A
sokféle elemet két szálra fűzhetjük:
1/ a parafrázisokat magába foglaló verstest, és
2/ az idézetek szálára.
A kettő viszonyát a kettős spirál szerkezetéhez lehetne hasonlítani: hol párhuzamosan futnak, hol metszik egymást. A verstest és az empirikus életrajzi
anyag - mint egy képzeletbeli, belső dialógus érvanyaga - egymásba kapaszkodva lendíti előre a költeményt.
Agresszív, kihívó felütéssel kezdődik a vers, s egy megmásihatatlannak érzett értékítélettel folytatódik: a költő szembeállítja a lírai alanyt
környezetével. A lírai szituáció egy költői magatartás, egy sors végszerű
állapotát rögzíti. Az első rész a végtől ível a kezdetekig, hiszen csak az egység végén tárja fel, hogy milyen költői magatartásról van szó, mi volt az
előzmény. „Eljátszottad már, sokadmagaddal!"- írja, s rögtön utána
VÖRÖSMARTY Liszt Ferenchez című költeményéből idéz. Az idézetnek a
fájdalmas, kesergő hang okán is helye van, de még jobban indokolja egy
művészi magatartásforma. Vörösmarty számára Liszt Ferenc alakja ugyanazt
jelentette, mint amit Vörösmarty Szilágyi Domokosnak: az egyetemes emberiséghez való tartozás és a hű magyarság egységét. Az egyetemes és nemzeti gondokat fölvállaló szerepkört játszották el tehát mindhárman. Az
„eljátszani" jelentés- és hangulattöbbletének kiaknázása, a „Szemétre való,
vén cigány!" szarkazmusa pedig e szerep reménytelennek ítélését is tartalmazza.
A második és a harmadik rész e szerep lehetőségeit kutatja más-más
perspektívából; először az egyetemes, aztán az egyéni oldaláról jut el ugyanahhoz a gondolathoz. így ítélkezéssé alakul a második egység is: a költő elutasítja az emberiséget, s elutasítja a reményelvet is. Magyarázata az időszembesítés eredménytelenségéből fakad, mert nem látja a tökéletesedő emberiséget. De ez a rész is az egyetemes és az egyéni sors szétválaszthatatlanságával ér véget. A Guttenberg-albuma című vers tartalmilag szintén ezt
erősíti, de ugyanakkor a foghíjas idézet önáltatássá fokozza le a haladás és a
remény hitét.
Az egyetemes távlatok faggatása után az egyéni élet köreit vallatja.
Egy egységen belül mutatja fel a szerelem, a magánéleti boldogság lehetőségét és megvalósíthatatlanságát. Egyre lehangolóbb idézetek következnek,
amelyek egymással is ellenpontozó viszonyban állnak. A magánélet reménysugarát a két Vörösmarty-idézet szembeállítása, egymás mellé helyezése
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semmisíti meg. A verstest ugyanakkor az eddigiek összegzését, egy élet
leltárát tartalmazza. Megszakad a drámai hangnem, rezignált hangon egy
szekérhasonlattal érzékelteti a folöslegesség tudatát, és a „minden mindegy"
állapotát. Ez utóbbiból következik, hogy a leltárba a magánéleti szféra kiúttalanságát is fölveszi: „... a Boldogasszony köténye se véd".
A negyedik rész ellenpontozó viszonyban áll az előző hárommal, erre
utal a mondateleji, hangsúlyos helyzetbe került ellentétes kötőszó. A reménytelen hangulatú részekkel úgy alkot oppozíciót, hogy a költő elismeri az
„ünnep" létezését, de már végérvényesen csak a múltra tartja igaznak. Ez az
ambivalens értékelés az utolsó egység valamennyi parafrázisán végigvonul, a
Vörösmarty-eszmények /ünnep, férfimunka, munka/ a méltánylást és a viszszahozhatatlanság tudatát egyszerre váltják ki. De még az elismerést is megingatja azzal, hogy a Fóti dal költőjének diadala helyett a gyöngykagyló
szenvedése kerül előtérbe. A forradalom, a nemzeti ügy kimenetelébe ismét
beleszövődnek Európa és a személyes sors szálai, sőt az utolsó prózai idézet
az egyéni és közösségi gondok legteljesebb azonosítását tartalmazza.
Valamennyi egység kicsengése az egyre tragikusabb idézetek és az
ironizált parafrázisok hangoltsága miatt a reménytelenség felé tart. A vers
egésze egyébként két Batsányi-idézet ívére feszül: a költemény végén a
mottónak csak az eleje tér vissza a „meg-megújuló veszteségek komorságával"}1 Az utolsó egység ambivalenciája itt is hat: a reményt szétfoszlatja, de
nem semmisíti meg tökéletesen.
Már rámutattunk arra, hogy az Apokrif'... költői pozíciójának élményi rétegét a kései Vörösmarty-lírában kell keresnünk, a történelem tanulságaival vívódó, megfáradt költő verseiben. De egy költeményét kiemelve amelyet Szilágyi Domokos is beépít saját versébe - , a Fogytán van napod
...-at, még egy fokkal mélyebbre jutunk a magatartásbeli azonosulás problémáiban. A Fogytán van napod ...-ban Vörösmarty ugyanúgy szembesül egy
korábbi önmagával, mint az Apokrif ...-ban Szilágyi. „ Vörösmarty verse töredék; a leszámolás nincs benne már a verseiben; csak a szembenézés vágya
azzal a magatartással, azzal a szereppel, melyben élete, személyisége értelme és értéke összegeződött... ".19 A szembenéző attitűd a versek formakészleti azonosságát, azaz az önmegszólítás dominanciáját is megteremti. Nagyon
távoli ez a rokonság, nyilván nem szándékolt, de párhuzam mégis adódik.
Az Apokrif... vitázó-gondolati jellegét az önmegszólító formához
kötődő gesztuskincs erősíti fel. A kérdező, faggató, ítélkező, összegzőszámvető magatartás érzelmi megformáltsága erősebben hat, mint a verstest
képanyaga, vagy mint az utalásszerűre lényegített parafrázisok.

NÉMETH G. Béla: Mű és személyiség. Az önmegszólító verstípusról. Bp., 1970. 626. p.
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/Az azonosulás újabb foka: a forma imitációja/ A Törpe eclogá-

ban RADNÓTlval nemcsak abban a költői pozícióban azonosul, amely a Hetedik ecloga vershelyzete is. Radnóti gondolatköréből elfogadja a formáról
mint a világnézet művészi kifejezőeszközéről vallott nézeteit, legalábbis a
Törpe ecloga formai gondossága erre utal. Ez az imitáció többféle módon,
több szinten valósul meg:

1/ „Külső" mintáját /hexameter, tördelt sorok/ Radnóti Ötödik eclogájából kölcsönzi, nem véletlen hát az utolsó mondat beépítése a versbe. Szilágyinál azonban a gondolat teljesen szétfeszíti az eredetileg
harmonizáló egységeket, s a közbeéke lésekkel hosszabb szerkezeti szakaszok
jönnek létre.
2/ Átveszi az eredeti kép- és tárgyi világ /ősz és halál, esős természeti kép, ólom stb./, az eredeti szókincs /láger, szögesdrót,
kor, araszol stb./ elemeit, és tág asszociációs körbe helyezi ezeket /pl. a régi
jelző felidézi az egész A la recherche hangulatát/.
3/ Tökéletesen utánozza a Radnóti-versek hangulatát,
félöntudati állapotát. Ismét az egyéniség mélyebb rétegeivel, lírai gondolkodásmódjával találja meg a kapcsolatot. Utolérhetetlen módon teremti meg a
lebegést a valóság és képzelet határán, a lelki valóság képzetét.
A versben egyetlen biztos pont van: a költő és makacs tagadása mindennel szemben. Formailag több szempontból is ez az egyik szilárd pont: „e
gondolategységek a hexameter zeneileg nyomatékosabb, sormetszet utáni,
záró ütemeire" kerülnek egyrészt, másrészt a parafrázis-jelleg jobban érződik bennük. A vers szerkezeti jellegzetessége hasonló az Apokrif...-éhoz,
itt is két egység ellenpontozza egymást. Az előbb említett gondolati egységekkel szemben a verset is indító, asszociatív szakaszok állnak.
Gondolatmenetében három jól elkülöníthető rész következik egymás
után. Spondeusokkal lelassított, költői kérdéssel és felkiáltással hangulatilag
is kiemelt sorok választják el az első kettőt /"... még hány nap az élet: / ötnégy-három- / a visszaszámlálás valahol már / elkezdődött - / mit számít! "/, a harmadik pedig ön megszólítással kezdődik.
Az első rész a két költő teljes azonosságát, helyzetük, világuk tökéletes egybemosását teremti meg. Szilágyi itt a hangulati-képi-gondolati
megidézés és azonosulás technikájával dolgozik. A természet, a táj, a külső
valóság a belső hangulat tükrévé formálódik. A komor atmoszférában egy
pillanatra felvillan az A la recherche eltűnt emlékek után kutató hangulata,
de utána „az idő rögtön a halál motívumába csap át. " „A haláltábor tere
már az áldott, ős anyafölddel azonosul, mert a költő szabadságának fizikai
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korlátja nincs." Az idő és a halál kapcsolatát a történelmi rekvizitumok
felsorolása teljesíti ki, ennek a teljes fenyegetettség-érzésnek feszül a magányos szembenállás. Az ismétlő és fokozó sorok az egyre makacsabb tagadást
hangsúlyozzák.
A második rész e magatartást a gondolati érvek, költői reflexiók bizonyosságával támasztja alá. A lelki valóság síkját egy intellektuális-reflexív
sík váltja fel. Perspektívája is változik: eddig a költő személyére esett a
hangsúly, most a szó, az alkotás kerül előtérbe:
csak a szó (ez a tett most) ...
költő, kortanu-szóval / messzekiáltja a kort, /
miben élt...
a vers születik - / kín, mint minden születés ...
Az előző rész gondolatkörében a szó, a szellem a szabadság szféráját
jelenti, a második rész zárógondolata szerint a halhatatlanságot is: „... de a
múlás / meg se legyintheti, föld nem rengeti meg, s a tömegsír / el nem
enyészti". A második egységben a költő a nyitósorok haláltudatától a halál
legyőzésének gondolatáig jut el. E meggyőződés szilárdságát tükrözi, hogy
az önmegszólító rész a tanulság, a példa hitével zárul. A mindeddig egymásban, egyként jelentkező lírai alany helyzetét egy pillanatra a szöveghelyzetből eredő ambivalencia váltja fel, mintha az önmegszólítás felszólítás jelleget
is kapna. Az Ötödik eclogábó\ kölcsönzött zárómondat azonban ismét a félreérthetetlen azonosság mellett szól. így „a fogolytábor éjszakájában virrasztó költő arcát... nemcsak a Hetedik ecloga parafrázisaként, hanem Szilágyi Domokos lírájának egyik alaphelyzeteként is kell értelmeznünk''.23
/Imitáció vagy paródia?/ A szerepversek egy következő foka - a
valójában ellentétüknek is felfogható - a Változatok egy képzeletbeli Weöresversre. Költői szándék szerint nem illeszkedik a szerepvers-parafrázisok
sorába, mert eredeti „nincs". Természetesen eredeti mégis van: Weöres
mesterfogásait, modor-sajátságait, költői világának elemeit sajátítja el rendkívül nagy hajlékonysággal. Pontosabban úgy imitálja költészete jellegzetességeit, hogy azok, átvilágítva, más előjelet is kap/hat/nak. Miről van hát szó?
Szilágyi mesteri módon utánozza a weöresi költészetnek azt a poétikai jellegzetességét, hogy „ >anyaga< és >módszere< egy, s egymásból a
legszorosabban következve egymásba folyhatnak ... "2A Nemcsak a dallamhívó szavak, a ritmus, a rím versteremtő erejét képes játszi könnyedséggel felidézni, hanem Weöres lebegő, dimenziótlan világának hangulatát is. Ezt a
mélyen belülről átélt lírai világot természetesen konkrét témaelemek, motívumok támogatják. Az ötletadó Weöres Hannának című verse, amelynek
22
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légies képeiből Szilágyi csak egyet emel ki, azt is a paródia empirikuskonkrét szintjére szállítva:
... szőke hajad körül fátyolként lebegnék...
/Weöres/
Kicsikém, te gyehenna-hajú,
temiattad emészt el a bú ...
/Szilágyi/
A vers formai megoldásától /változatok, utóhang/ a kancsal rímekig,
„nyelvrontó" játékosságtól /Weöres: Rock and roll/ az ironikusra formált
motívumok /trombitaszózat/ jelenlétéig egyaránt kimutatható a weöresi ihletés.
Weöres szuverén költői világának megidézésénél is fontosabb a
„változatíró" Weöres arculata. Elődje is „poéta doctus", aki fölhasználja a
kötött, hagyományos formákat /epigramma, szapphói strófa, stb./, sőt parodizálja, vagy ironikus-gunyorosra formálja azokat /Antik ekloga, Bukolika stb./.
Vagy gondoljunk a Negyedik szimfónia /Hódolat Arany Jánosnak/ szerzőjére: költői magatartása nem egyértelmű, hasonulás és irónia egyaránt jellemzi.
Az a furcsa kettősség áll fenn tehát, hogy a felszínen a weöresi költészet stílus-, forma-, hangnembeli paródiájáról, a „poéta doctus" mesterségbeli fogásainak megcsipkedéséről van szó, de a költői magatartásban éppen
ez a parodizáló szándék rokonítja őket. A Változatok ... Utóhang című egységében rezignált, kesernyés hangon e könnyed, parodizáló magatartás
„számvetését" készíti el: salamoni ítéletet hoz ellenében és védelmében. A
„könnyűvoltam" és a „versekély" kifejezések mögött még az a hajdani költő
áll, aki a „Szégyen a szó, ha nem vigasz" ars poeticát vallotta. De az Olvasó
„fejéhez vágott", éles hangú indoklás már a könnyed játék védelmében íródott.
Valóban olyan felszabadultak, önfeledtek ezek a versek, amilyennek
a költő mondja? A parodizáló szándék mellett szól az is, hogy a weöresi gondolatvilág, mondanivaló súlya nem érződik a sorokból. De derűt, harmóniát
csak a zenei dominanciájú változatok sugároznak, ezekben éppen a zenétől
válik légiessé a szöveg. Van olyan darab is /Kilencedik változat/, amely jellegzetesen Szilágyi Domokos hangján szól. Ebbe az önfeledtségbe komorabb, sötétebb érzés vegyül, akár a Felezőidő nem igazán felszabadult, olykor
halálhangulatú verseibe.
Szilágyi paródiájának önálló tartalmat, „mondanivalót" ad: a versfüzér egy szerelem történetét eleveníti föl konfliktusokkal, aggodalmakkal - és
sok-sok mosolygással. Talán nem annyira a véletlen szülte, hogy a bukaresti
kiadásban az Észrevétlenül című vers után került, hiszen a Változatok ...
mintha ennek egy-két gondolatát visszhangoznák. A belső, logikai fonal így
narratív, helyzeteket elmesélő és vallomásos részekből áll össze.
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Az első változatban olyan erősen hat a belső zenei kör, hogy tartalmi
rétegeire szinte már nem is figyelünk. A táncos dallam fölébe nő a
„földhözragadt" tartalomnak, a hétköznapi zsánerképnek. A szó és a ritmus
erőteljes „kergetőzése" egészen a hetedik változatig megmarad. Az első hét
variáció travesztia-j el legét a fenséges és a közhelyszerű kavargása adja. Szigorúan tiszta metrum, kötött formák /disztichon, szapphói strófa, pszeudoalkaioszi strófa stb./, régies-patinás írásmód és a legközönségesebb szókincs,
a leghétköznapibb kommentárok keverednek. Kicsinyes, mindentudó pletykák célzásai köszönnek vissza magasztos formában a Hatodik változatban.
A nyolcadik variációtól a tizennegyedikig lírai irányzatokat, stílussajátságokat parodizál. Némelyik mögött ihletője jobban érezhető: Ady-hatás
rejlik a nyolcadik változat mögött, a kilencedik variáció pedig Szilágyi Domokos lírájának egy korábbi lenyomatát őrzi. Olyannyira, hogy egy régebbi
rímpárja is szó szerint tér vissza /egyre-másra - Egymásra/. A depoétikus
elemeket tartalmazó antilírától az intellektuális-elvont líráig, mindenből ad
ízelítőt. A tizennegyedik változat két utolsó sorának aforizmaszerű csiszoltsága ismét Weöres hatását engedi sejtetni. Az azonos fontosságú jelenségek
mellérendelését mintázza a grammatikai szerkezet kiazmusa is. De a történet
belső, logikai szintjén a „cselekmény" is itt ér véget. A tizenötödik variáció
az előzőekhez hasonlóan, kancsal rímek csúfondárosságával szólal meg,
majd egy személyes vallomással búcsúzik.

/A szerepkeresés motivációja/ Az Utóhang problematikája - a

költői magatartás milyensége, felelőssége - végső fokon szorosan hozzákapcsolja ezt a versét is mély gondolati tartalmú szerepvers-parafrázisaihoz.

Korábban már rámutattunk, hogy Szilágyi Domokos szerepjátékai
lényegesen szűkebb világban mozognak, mint Weöreséi. Többnyire önnön
tragikus sorsát játssza meg, vagy ha nem, akkor is csak egy gondolatkör foglalkoztatja: az emberi és költői magatartásformák lehetőségei.
Szerepversei mögött ezért nem ugyanaz a filozófiai motiváció van,
mint Weöresnél, aki az individualizmus játékos legyőzését látja bennük.
Szilágyi elgondolása ellentétes ezzel: „Játsszuk, ami nincs, de szeretne /
lenni. Esendő mimagunkat." A költő szerepjátékai is ebben a szellemben
értelmezhetők: az érvényes sors változatok, költői szerepek faggatásával önmaga megteremtéséért küzd.
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„Jouons се qui n'est pas, mais qui pourrait étre..."
(Les formes et I 'arriere-plan perceptifs des poémes
de rőle dans la poésie de Domokos Szilágyi)
Cet étude examine, en analysant en details la correlation du genre littéraire et de la
conception du monde, la poésie de Domokos Szilágyi, appartenant ä ce que I 'on appelle la
premiere Generation de Source de la littérature hongroise en Transylvanie. La carriere
artistique de Domokos Szilágyi englobe les années 1960-1970. Lesjeunes poetes et écrivains
qui ont débuté en cette période ne se rattachaient ni du cőté esthétique, ni du cőté idéologique
ä la generation qui les précédait. lis mettaient I 'accent sur la formulation des questions
morales et psychiques de la personnalité et de la vie individuelle. En ce qui concerne
l 'esthétique, Us favorisaient les techniques qui sortaient de la formalité. La conception du
monde de Domokos Szilágyi a été marquee par cette тёте dualité: l 'étude fait ressortir de
cette vision du monde, qui devient de moins en mains sujette ä des illusions, I 'approche
ironique; en тёте temps il dégage de ses plus grandes compositions les plus importants
poémes de rőle. L 'auteur trouve que cette approche est la base de I 'apparition si nombreuse
des poémes de rőle, et que la technique, grace ä laquelle de nombreux tons, formes poétiques
ou tout un rőle poétique naissent, n'est en fait, pour I'exprimer avec la terminologie qui est
plus adequate auxjeux et ä I 'historique littéraire, qu 'unjeu de rales.
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„ Mert a vers nem valami érzés, ahogy az
emberek hiszik..., hanem tapasztalat. "
Muth Ágota Gizella
A látás művészete
Rainer Maria Rilke: Malte Laurids Brigge feljegyzései
с prózaművének bemutatása
Bevezető

M

alte Laurids Brigge feljegyzései (Die Aufzeichnungen des Malte
Laurids Brigge) а 20. század elején születtek, de a rendhagyó regény témában és formában messze megelőzte korát és igen modernnek számít ma is. Nevezhetjük mérföldkőnek Rilke életében, hiszen előző korszakával számol le benne, nemcsak személyes és alkotói válságát dolgozza fel, hanem ezen túlmenően a századvég zaklatott, átmeneti időszakát is
megpróbálja „rendezni" egy modern nagyváros, Párizs világából kiindulva.
A fiktív jegyzetelő alakja mögött a kor legtitokzatosabb és egyik legjelentősebb alkotója rejlik, aki költői-írói pályája csúcsán legpesszimistább művét
írja. E különös könyvbe sűrítette felhalmozódott félelmeit, kétségeit, válaszra
váró kérdéseit, istenkereső próbálkozásait.

Aki Rilke művei közül először a Malté-X veszi kézbe, önkéntelenül is
kíváncsi lesz az író személyére és felteszi magában a kérdést: vajon ki ez az
ember, aki a fény és a művészetek városában csak az árnyékokat látja, milyen
élmények alakították ki benne ezt az újfajta látásmódot, mely a századvég
jellegzetes életérzését tükrözi? Vajon azonosul-e az író hősével? Feljegyzései
elején azt írja Malte, hogy „látni" tanul. Ezt a folyamatot, a költői látni tanulás folyamatát és állomásait szeretném a regényben nyomon követni és bemutatni, egyúttal Rilke személyiségét kissé közelebb hozni a könyv hátteréből,
hiszen maga az alkotó a kulcs ahhoz, hogy Malte sajátos látásmódját megértsük. Sokan próbálták már e különös regényt „megfejteni", munkám során
idézek is néhány véleményt az interpretálóktól, azonban idézeteim legnagyobb része a műből és Rilke leveleiből való, aki sokszor és szívesen nyilatkozott írásairól. A történelmi háttér és Rilke családi körülményei, baráti kapcsolatai csak annyiban kapnak helyet dolgozatomban, amilyen fontos
szerepet játszottak az író életében. Ezek ismerete bizonyos fokig szükséges a
könyvet átható életérzés és Rilke személyiségének megértéséhez. A regény
már saját korában is nagy visszhangot váltott ki, s azóta sokféle értelmezése
látott napvilágot, kommentárok születtek róla, melyek mondatról mondatra
elemzik, s megpróbálnak gazdag szimbólumrendszere mögé látni. Ezek után
nem is lehet célom, hogy a műről meghökkentő újdonságot mondjak, egysze237

rüen egy fiatal érzékeny költő útkeresését és művésszé válásának folyamatát
kísérem végig a századelő változó, átmeneti korszakában, a főhős gondolatmenetét követő szerkezeti felépítés keretében.
I. Életérzés és irodalom a századfordulón
- Osztrák specifikum A századforduló időszaka (1890-től 1920-ig) új korszakot jelent Európa történetében, beleértve az irodalmat és a többi művészeti ágat is. Átmeneti és ellentmondásos periódus ez, tele feszültségekkel és változásokkal. A
gazdasági élet és a technika terén hirtelen fellendülés tapasztalható. Nagy
iparvárosok alakultak ki, megjelent az elektromosság, új közlekedési eszközöket, kommunikációs rendszert, s felgyorsult életritmust hozva magával. Az
ember e nagyarányú technikai átalakulás előnyei mellett egyre inkább tapasztalta annak hátrányait is. Az egyén a civilizáció fejlődésében személyisége
kibontakozásának és szabadságának korlátait is felfedezte. Ez volt a nagy
társadalmi átrétegződések időszaka. Németország ekkor vált ipari nagyhatalommá és Európa meghatározó államává. A „Gründerzeit" azonban nem volt
kedvező az irodalom és a kultúra számára, sőt a művészeket ellenséges légkör vette körül. A társadalmi feszültségek, hatalmi és nemzeti törekvések
hamarosan az első világháborúba torkolltak.
A költők és írók kritikával szemlélték e változásokat, sejtették a felszín mögött lappangó katasztrófát és műveikben kifejezésre juttatták az emberek elidegenedésének, tanácstalanságának, bizonytalanságának, veszélyeztetettségének általános életérzését, s az illúziók mögötti értékvesztést. A
korabeli irodalomban két utat figyelhetünk meg: az egyik az általános emberi
értékek örökérvényüségébe vetett hit, a másik egyfajta menekülés a világtól
az individualizmusba és a tiszta művészetbe. Az emberi lét bizonytalannak és
elviselhetetlennek tűnt és az irodalom képviselői új, emberhez méltó életkörülményeket kerestek egy kaotikussá vált világban, s új ábrázolásmódokat,
hogy a felfoghatatlannak látszó valóságot érzékelhetővé tegyék. A 19. század 90-es éveitől már bontakoznak azok a stílusirányzatok, melyek az akkor
uralkodó naturalizmust fokozatosan kiszorítják. Az instabil világot nem lehetett többé szenvtelen tárgyilagossággal ábrázolni. A csaknem egymás mellett
futó új irodalmi irányzatoknak volt egy közös jellemzőjük: a kor kritikája. A
különbség abban állt, hogy e kritikát más és más eszközökkel és eltérő formában fejezték ki.
Az első és számunkra e pillanatban legjelentősebb ilyen stílusirányzat a festészetben jelent meg s alapítója tulajdonképpen Monet, aki egyik
festményének 1874-ben egyszerűen a ,,L' Impression" címet adta. E stílust
és elnevezést vette át azután az irodalom, ahol egy új kifejezésmódot jelentett, mely nagyfokú érzékenységet és érzelmi intenzitást követelt. Ez a szimbólumokban gazdag irodalmi ábrázolásmód is francia földről származik. Fő
képviselői Charles BAUDELAIRE és Paul VERLAINE. A századvég ezen izmu238

sai - nevezzük neostiliisoknak, impresszionizmusnak, vagy szimbolizmusnak
- bizonyos közös vonásokat is hordoznak: az irracionalitást és a lelki folyamatok felé fordulást. Jellemző jegyeik a rezignáció, életuntság, a halál dicsőítése és egyfajta pesszimista tónus.
Szinte magától értetődő, hogy az impresszionista ábrázolásmód
Ausztriában talált termőtalajra, egy olyan államalakulatban mint az OsztrákMagyar Monarchia, mely alapjában véve már maga is szimbolikus, önmagát
túlélt birodalom volt. E soknemzetiségű államban érződött legjobban a felszín pompája mögött megbúvó válsághangulat, hiszen maga is tele volt elfojtott belső ellentmondásokkal. A válság már az 1848-as forradalom után elkezdődött, amikor a „Donaumonarchie" összeomlásra lett ítélve. A dualista
államforma 1867 után csak kompromisszumot jelentett Ausztria és Magyarország között. Az egyes népek függetlenségi törekvései nem szűntek meg,
noha Bécsben minden nemzetiségnek megvoltak a saját pozíciói. Ausztria
pedig féltve őrizte hagyományait.
Az osztrák irodalom „annak a monarchiának művészi kifejeződése ...
mely... utolsó harcát vívta a fennmaradásért, a pusztulás ellen. " Ez az irodalom művészi értelemben Európa korabeli teljesítményének csúcsát jelenti.
Ferenc József császár és király már inkább csak jelképes értelemben volt az
utolsó monarcha Bécsben, a birodalmi székvárosban. Bécs világváros képét
mutatta, mégis megőrizte idilli hangulatát, azonban „A ragyogó és derűs
színfalak mögött a pusztulás sejlett. "' A naturalizmus számára nem kedvező
ez a légkör, a bécsi atmoszféra egyedülálló impresszionista ábrázolásmódot
ihletett, mely ezt a világvége hangulatot finom eleganciával, tökéletes formában és virtuóz nyelven tükrözte vissza. Az irodalmi élet központjai a jellegzetes bécsi kávéházak voltak, s ilyenek a Monarchia más centrumaiban is létrejöttek, pl. Budapesten és Prágában. A bécsi, tágabb értelemben osztrák
impresszionizmus teoretikusan Ernst MACH filozófiájára épült. „Mach számára nem létezett különbség jelenség és tárgy között, a tárgy vagy dolog
érzékelés adatok összességét jelentette. " Tehát a valóság csak a tudatunkban
létezik a tapasztalás eredményeként. FREUD pszichoanalízisének nyomán a
korabeli irodalomban előtérbe lépett a lelki folyamatok ábrázolása és az epikában elhanyagolták, vagy el is hagyták a cselekményt. Adalbert SCHMIDT
osztrák irodalomtörténetében Hofmannsthal véleményét idézi: "Manapság
két dolog tűnik modernnek: az élet elemzése és az életből való menekülés.
Csekély örömünk a cselekményben. Az ember saját lelki életének anatómiá-
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jávai foglalkozik, vagy álmodik. Reflexió vagy fantázia, tükörkép vagy álomkép. "5
A francia szimbolistákon kívül nagy hatást tett az osztrák irodalomra
Lev TOLSZTOJ és DOSZTOJEVSZKIJ lélekábrázoló művészete, továbbá a
skandináv irodalom, pontosabban a belga Emilé VERHAEREN és Maurice
MAETERLINCK lírája, a dán Jens Peter JACOBSEN elbeszélő művészete és a
norvég IBSEN drámái. A bécsi impresszionizmus újromantikus elemeket is
hordoz, s jellemző rá az erős zeneiség és mélabús alaphang. Hallatlanul gazdag ábrázolásmódokban: Peter ALTENBERG vázlataitól, melyek a bécsi hangulat pillanatképei, SCHNITZLER a bécsi látszatmorált bemutató színdarabjain át Hofmannsthalig, akinek művészetében az impresszionizmus olyan
magasságot ért el, melyet már ő maga sem tudott túlszárnyalni. Az emberi
nyelv nem volt már elég gazdag ahhoz, hogy a kor valóságát kifejezze. Erről
szól a híres fiktív Lord Chandos-levél.
A legnagyobb osztrák nyelvmüvész és szimbolista azonban a prágai
születésű Rainer Maria Rilke volt, aki a korszak általános válsághangulatát
egészen új módon mutatta be Malte Laurids Brigge feljegyzései с könyvében. Az ő fiktív költő hőse egyesíti magában a korabeli költők minden félelmét, fájdalmát és bizonytalanság érzését.
II. A hazátlan világpolgár
Rilke életének és művészetének néhány jellemző vonása
Rilke élete jellemző példája az osztrák írók életének, „akik a Monarchia peremvidékéről jöttek ... és vándorrá váltak... Ezek a költők és írók...
szükségszerűen hazátlannak és gyökértelennek érezték magukat.
E
„vándorköltők" sora úgyszólván LENAUtól Ödön von HORVÁTH-ig tart, és
éppen ezért az osztrák irodalom különösen a század végén nemzetközi jelleget hordoz. Rilke alakja így az osztrák irodalomban és önmagában véve is
jelképes értelmű. Azonban ő nemcsak a hazátlanságot és a világpolgár karaktert példázza, hanem a modernséget is jelenti a korszak költészetében.
Nem csatlakozott egyetlen stílusirányzathoz sem az avantgárd izmusai közül,
noha életműve a naturalizmusból kiindulva az expresszonizmusig ível.7 Ezek
csak színezték alkotásait, mert modernsége sajátos stílusában és az önmaga
alkotta, szimbólumokban gazdag költői nyelvében rejlik. Mondhatnánk, hogy
saját fogalomrendszerében élt, melyben egyes szavaknak sajátos és jelképes
értelme van. Nem új szavakat alkot, hanem az egyes kifejezések jelentését
bővíti, mint magyar „lelki rokona" ADY. Erre most csak két példát említek:
Rilke az überstehen szót átfogó jelentéssel ruházza fel, nem egyszerűen túljutni egy krízisen, válságon, betegségen, tehát egy nehéz életszakaszon, ha5
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nem átvészelni, kibírni magát az életet. „Győztest ki említ? Minden csak
kitartás. " - írja Requiem Wolf von Kalckreuth gróf emlékére с költeményében.8 Ugyanígy a leisten igen fogalomkörét is kitágítja, egészen a
„gyermekkor teljesítéséig" a Malté-Ъап. (Erre később visszatérek, munkám
IV. részében) Rilke tehát úgy alakította, formálta a nyelvet, mint a szobrász
az agyagot, oly plasztikusan és kifejezően. Ebben bizonyára nagy szerepet
játszott érdeklődése a képzőművészet iránt, s ezen túlmenően szoros kapcsolata a korabeli művészekkel, pl. a Worpswede-i művészkolóniával, melynek
későbbi felesége Clara WESTHOFF is tagja volt. A döntő élményt kétségkívül
RODIN személyisége és művészete jelentette számára. Az ő hatása alatt fej lődött Rilke kifejezőeszköze a költői nyelv oly virtuózzá és nüanszokban gazdaggá.
A sors furcsasága, hogy a századvég egyik legnagyobb német nyelvművésze tulajdonképpen Prágában született (1875-ben) és apai részről cseh,
anyai ágról bizonyos értelemben francia volt, mert édesanyja egy Elzászból
bevándorolt család gyermeke. Hozzátehetjük még, hogy Rilke maga sem
töltött néhány évnél többet egy földrajzi helyen, s élete nagy része nem német nyelvterületen telt. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy költői nyelve
olyan magasságokat ért el, mert a németet leginkább az irodalomban, műveiben használta, vagy éppen mert több idegen nyelven is beszélt és fordított, pl.
franciául, dánul, oroszul. Édesanyja franciául tanította és ezen a nyelven
beszélt vele otthon. Neveltetése több mint ellentmondásos, anyja sokáig
lányként kezelte, öltöztette, mert lánya a kis Sophie korán meghalt, s René
(később maga választotta a Rainer nevet) elvesztett lányát pótolta számára.
Tízévesen viszont a St.Pölteni katonai reáliskolába íratják apja kívánságára,
mely egész más környezet, s nem is csoda, hogy igen nehezen illeszkedett be
az új életforma szigorú szabályosságába. E két alapvetően ellentétes élmény
is hozzájárulhatott állandó identitás- és otthonkereséséhez. Édesanyja előkelő
nevelésben részesítette, noha a család szerény anyagi körülmények között élt.
Ennek köszönhetően később nem okozott számára gondot, hogy nemesi családokhoz, körökhöz csatlakozzék, akik örömmel látták vendégül a már befutott költőt. Művészete amúgy is csak szűk és kifinomult olvasóközönségnek
szólt.
Korán, talán túl korán kezdett el írni és publikálni, már az iskolában
tízévesen írt verseket és szavalta el osztálytársainak. Később is szívesen tartott felolvasóesteket, ahol saját költeményeit adta elő, jóllehet a magányt
szerette, mégis nagyon jó előadó volt. Életrajzírói szerint e költői esteket
érdekes külsőségek vették körül: elsötétített terem, gyertyafény, olvasópult.
Ezek hozzátaroztak az est hangulatához és Rilke személyiségéhez, ö így nevezte „ Gebärde " azaz „ egy belső ráhangolódás külső kifejezése, egy lelkiszellemi ünnep, amikor a világgal találkozik. Vágyakozás a szép és értékes
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után egy olyan világban, ahol minden egyhangú és tömeges " Rilke úgyszólván kora „költő jelképe" lett, aki valóban egészen a költészetnek szentelte
magát, még az egyetemet sem fejezte be. Korai műveit maga sem értékelte
sokra, később elvetette őket. Ezek a századvég divatos újromantikus stílusában íródtak, de erényük a hazaélmény ábrázolása Prágával és a cseh tájjal
kapcsolatban, mely ezután soha nem tér vissza verseiben. Ettől kezdve már
csak a haza- és otthonkeresés motívumával találkozunk nála. Voltak még
naturalisztikus drámapróbálkozásai is, de a korai darabok közül csak a Rilke
Kristóf szerelmének és halálának legendája (Die Weise von Liebe und Tod
des Cornets Christoph Rilke) impresszionisztikus prózaverse említésre méltó.
1899-ben írta és többször átdolgozta, míg 1906-ban megjelent, majd 1912ben önálló kötetként nyitotta meg az Insel-sorozatot és egymilliós példányszámot ért el. Ez volt a legnépszerűbb müve saját korában.
Egyéni hangját két nagy, életre szóló élmény hatása alatt találta meg,
e két élmény Oroszországhoz és Párizshoz kötődik és két híres személyiséghez, akiknek barátsága Rilke művészete számára merőben új lehetőségeket és
utakat nyitott. Lou Andreas SALOMÉ, apai ágról orosz származású írónő volt
az első asszony Rilke életében, aki nemcsak a nagy szerelmet jelentette egy
nála jóval idősebb barátnő személyében, hanem egész életére szóló bensőséges és szeretetteljes barátságot is. Feleségén kívül Lou volt az az asszony,
akihez a legtöbb levelét írta és akivel haláláig kapcsolatban maradt. Ez a
müveit asszony korának több jeles személyiségét ismerte és kissé kalandos
életet élt. Az Andreas-házaspárral utazott Rilke először 1899-ben
Oroszországba, majd egy évvel később Louval együtt látogatták meg a híres
orosz városokat. Rilke számára azonban az orosz vidék, a táj és az igen egyszerű, jámbor, mélyen vallásos emberek jelentették a megrázó élményt. Az
egyszerű parasztok, távol minden civilizációtól és annak ártalmaitól. Meglátogatták az öreg Tolsztojt és megismerkedtek egy parasztköltővel, Spiridon
DROSINnal, akinek verseiből Rilke többet fordított is és szorgalmasan tanult
Lou segítségével oroszul. Később maga is írt néhány orosz verset.
Oroszországot „lelki hazájának" nevezi, ahová nem ment vissza többé, de
ahová egész életében vágyott. Volt néhány orosz barátja is, pl. a festő Leonid
PASTERNAK és a szobrász Paul TRUBECKOJ, velük levelezett. Az
Oroszország-élmény művészi kifejezése az Áhítat könyve (Sundenbuch)
/1905/, de Imádságos könyv-пек, is fordították már, hiszen valóban egymásba
fűzött imák ezek, egy fiktív orosz barát fohászai, akinek alakjában maga az
Istent kereső költő van jelen. E képszerű, impresszionista versek magára
találásának első állomását jelentik, s már itt megjelenik későbbi müveinek
egyik központi gondolata, a „saját halál", mely valóban az élet része és amit
minden ember magában hordoz. E szokatlan gondolat Rilkénél tágabb értelemben egy személyes élet szimbóluma is, egy emberhez méltó „saját élet"
jelképe egy elgépiesedö világban. Az Áhítat könyve 3. részében megjelenik a
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nagyváros is teljes vigasztalanságában és sivárságában, s ez a kép majd a
Malté-b&n, későbbi regényében bontakozik ki teljesen.
Párizs az a város, mely Rilke igen ellentmondásos nagyvárosélményét meghatározta. Itt ismerte meg „nagy mesterét" Rod int, akinek tanítványa Clara Westhoff Rilke felesége lett. Rodin személyisége és művészete egészen új irányt adott Rilke lírájának. Mellette ismerte meg a kemény
munkát és egy számára új látásmódot, mely a tárgyak lényegét emeli ki és a
törvényszerűt hangsúlyozza bennük. Ezután Rilke nem ír már olyan impreszszionista verseket, táj- és lélekábrázol ásókat, mint a Képek könyve {Buch der
Bilder) с. ciklusban, melyek szinte az Áhítat könyvé-пек darabjaival egy időben születtek /1898-1902/ , a worpswedei atmoszféra hatására. Rodin új szín
az életében, új hang, új világ, melyet legjobban az Új versek ( Neue
Gedichte), példáznak. Ezek az ún. tárgyversek /Dinggedichte/ ugyan szintén
impresszionista technikával íródtak, de már mind egy-egy jelképet sűrítenek
magukba. Talán a leghíresebb darab a Párduc (Der Panther), mely az állatkerti vadállat alakjában a bezártságot, szabadságvágyat és a kilátástalanságot
is szimbolizálja tömör mondatokban, nagy megjelenítő erővel. A verseskötet
a Malte idején született és a regény előtt 1907-ben jelent meg.
Rilke írt már a Malte előtt is néhány prózaművet, úti élményeit rögzítette a Firenzei Napló (Florenzer Tagebuch) с. írásában (1898), összefoglalta
tapasztalatait a képzőművészetekről Worpswede с. tanulmányában (1902),
Rodinról szóló monográfiája a mesternek állít emléket (1903). Hosszabb
elbeszélése az Ewald Tragy (1898) szubjektív családi hátterével már előrevetíti a későbbi regényt. Rilke 1904. február 8-án Rómában kezdte írni a
Malte Laurids Brigge feljegyzései (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids
Brigge) с könyvét, ahol feleségével Clarával időzött. Hat évig dolgozott a
könyvön, s ez az időszak jó és rossz élményeket egyaránt hozott számára.
Ekkor volt Rodin titkára, akivel egy ostoba félreértés miatt megszakadt a
kapcsolata, majd újra jó viszonyba kerültek, megismerte CÉZANNE műveit,
barátságot kötött olyan hírességekkel, mint COCTEAU, MATISSE,
VERHAEREN. Erre az időszakra esett apjának és a fiatal festönőnek Paula
MODERSOHN-BECKERNEK halála. Sokat utazott; Belgium, Svédország,
Capri, Prága, Velence után mindig visszatért rettegett és mégis szeretett városába Párizsba, s végül Lipcsében fejezte be a könyvet a KlPPENBERGházaspár otthonában, akik nemcsak kiadója voltak, hanem őszinte barátai is.
A Malte írása közben nagy hatást tett rá skandináv útja. Egy nyarat töltött el
a Borgeby-gard nevű birtokon svéd fordítója Ellen KEY meghívására. Elbűvölte a svéd táj, s később Dániát is meglátogatta, ahol legkedvesebb írója
Jens Peter JACOBSEN született, akinek kedvéért megtanult dánul, hogy eredetiben olvashassa könyveit. Malte is az ő emlékére lett dán. A regényhős
nagyon sok tapasztalatból, élményből összegyúrt figura. Alakjában Rilke
gyermekkori és családi emlékei, utazásai és régi nemesi családok levéltáraiban összegyűjtött adatok ötvöződnek.
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III. A Maite-könyv bemutatása
1. „Mert a vers ... tapasztalat"
„ Lehetséges, hogy az ember nem látott, nem ismert és nem mondott
még semmi igazán fontosat?... Lehetséges, hogy a haladás, találmányok,
kultúra, vallás és életbölcsesség ellenére az élet felszínén ragadtunk? ... Lehetséges, hogy.a világ egész történelmét félreértették? ... "I() - ezeket a kérdéseket teszi fel magában a fiatal Malte háromheti párizsi tartózkodása után,
amikor szegényes szobájában az életről elmélkedik.
Nehéz kérdések ezek, az emberi lét fontos kérdései, melyek különleges módon törnek fel Maltéból. О ugyanis egész másképp látja a világot mint
a többi ember, akik csak a „felszínt" észlelik. Hamisnak tartja az eddigi világfelfogást, mert: "mindig csak tömegeiről beszéltek, ahelyett, hogy az
Egyetlent tekintették volna, akit mindenki körülállt, mert idegen volt és meghalt. " /19.р./ О is idegen ebben a városban, sőt ebben az országban is, egy
túlérzékeny költő, aki nem tud alkalmazkodni a modern nagyvárosi élethez.
Helyzete nem túl kellemes, hiszen külföldi, szegény, és nemcsak egy új helyhez, hanem egészen új életkörülményekhez is hozzá kell szoknia. Vidékről
érkezett egy gazdag dán nemesi család utolsó fiaként. A birtok már más
kezén van, szülei és rokonai meghaltak. О maga elhagyta hazáját, Párizsba
jött, hogy új életet kezdjen. A művészek és a fény városába érkezett és csalódott: „ Hát igen, ide verődnek az emberek élni, pedig én inkább azt hinném,
meghalni jönnek. " IS.p./ - ezzel a megállapítással kezdi feljegyzéseit. A
nagyváros ellenségként áll vele szemben és mindenfelöl a félelem veszi körül. Igen, ez már modern nagyvárosnak számít a század végén, ahol az emberek más körülmények között élnek, más a gondolkodásmódjuk, mint régen,
vagy mint vidéken. Ez a változás Malte esetében is három hét alatt végbemegy, elveszíti korábbi énjét, saját maga számára is idegenné válik egy elidegenedett világban. Elölről kell tehát kezdenie, ezért írja, hogy látni tanul
és e látni tanulás folyamán merülnek fel benne az előbb idézett kérdések.
„Lásson neki az, ... akiben ez a nyugtalanító gondolat megszületett, legalább
valamit pótoljon a mulasztottakból !" és mint egy kívülálló személy úgy
buzdítja magát az írásra: „Brigge, ez a fiatal jelentéktelen idegen kell majd,
hogy az Ötödik emeleten leüljön, és éjjel-nappal írjon..." /20.p./ Van már
életcélja: az írás, hiszen tulajdonképpen költő. A „látni tanulás" előfeltétele
az írásnak - véli Käte HAMBURGER." Malte maga is megállapítja: „Mert a
vers nem valami érzés, ahogy az emberek hiszik, ... hanem tapasztalat. "
/17.p./

10
Malte Laurids Brigge feljegyzései. Ford. Görgey Gábor. = Rainer Maria Rilke válogatott
prózai müvek. Válogatta Halasi Zoltán. Budapest: Európa, 1990. 19. p. ( A továbbiakban az
oldalszámokat az idézett részletek után a szövegben zárójelben közöljük.)
" HAMBURGER, Käte: Der Malte-Roman. = Rilke. Eine Einführung. Stuttgart: Ernst Klett
Verlag, 1976. 73. p.
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2. A „látni tanulás" lépcsői
Tehát a látni tanulás Malte számára gyakorlatilag egy tapasztalása és
megismerési folyamat, sőt önmegismerési folyamat is, amikor választ keres a
kérdéseire. Legfőbb kérdése röviden és tömören egy „saját élet" lehetősége,
melyben az ember szabadon megőrizheti egyéniségét. О nem akar az élet
felszínén maradni, a valóság után kutat, látni tanul és ír. Ez a folyamat főleg
Malte lelkében megy végbe, hiszen jegyzetei nemcsak párizsi élményeit tükrözik, hanem a világot mutatják meg az ő szemével nézve, amikor gondolatait, emlékeit, elképzeléseit regisztrálja. Ennek megfelelően állapíthatunk meg
különböző lépcsőket, melyeket Malte a regényben bejár: a párizsi valóság, a
gyermekkor emlékei és olvasmányvilága azok a lépcsőfokok, melyeken ez a
sajátos megismerési folyamat végbemegy. Ám ezeket Malte egész lazán és
asszociatív módon kezeli úgy, hogy nem választhatjuk el őket mereven egymástól. Van azonban egy közös vonás, mely mindhárom szinten jelen van, ez
pedig a félelem; félelem a külvilágtól.
2a. Párizs, a nagyváros
Kövessük hát Malte útját Párizsból kiindulva, mely látni tanulásának
első állomása és amely bizonyos értelemben egy reális kiindulópontot jelent
e folyamatban. Azért csak bizonyos értelemben, mert ez a világ is Malte
szemszögéből mutatkozik meg. Nagy sétákat tesz a városban, alaposan megfigyeli az embereket, egyes épületeket és mindenből levonja saját szubjektív
következtetéseit. Feljegyzései nem egyszerűen a városi emberekről és életkörülményeikről, saját közvetlen és tágabb környezetéről szólnak, hanem
egyúttal benyomásait, gondolatait is közli a látottakról. Tulajdonképpen a
könyv Malte impresszióit tartalmazza. A nagyváros figurái és intézményei
úgy jelennek meg Malte tükrén át, mint a számkivetettség, nyomorúság,
szenvedés és elidegenedett lét megannyi szimbóluma. Hogy miért lát ilyen
sötéten, arról egy fiktív levelében így ír: „Emlékszel Baudelaire elképesztő
versére, A dög-re? ... Mit is tehetett volna, ha már ez megesett vele? Az volt
a feladata, hogy abban a szörnyűségben, látszólag merő undorban meglássa
a minden létezőben ható eleven valóságot" /56.p./ Ennek megfelelően a
költő feladata nemcsak a szépség, hanem a visszatetsző és szörnyű, tágabb
értelemben a valóság ábrázolása lenne. Azonban Malte nem lát Párizsban
semmi szépet, sőt nem egyszerűen a szörnyűségben próbálja meglátni a valóságot, hanem a létező valóságban lát mindent szörnyűnek: „A borzalom jelenléte a levegő minden elemében. Belélegzed ... és lecsapódik benned ..."
/57.p./ Minden lépésnél az élet árnyoldalaival találja magát szemben: kórházak, halál, félelem; egy gyerek aki „hullazöld", homlokán jókora kiütéssel;
az utcák Jodoform és zsírszagtól bűzlenek, s az emberek belélegzik ezeket a
szagokat, de a legfontosabb maga a puszta élet. /vö. 5-6.p./
Szuggesztív képsorok mutatják be az illúziók nélküli életet, az emberek izoláltságát és elidegenedését egy nagyvárosban a 20. század elején.
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Malte az emberi élet harmóniáját és értékeit keresi, de csak fájdalmat és öszszeomlást talál. Hangja pesszimista, együtt szenved a szenvedőkkel a kor
valósága miatt, de nincs abban a helyzetben, hogy segítsen rajtuk, bármenynyire is szeretne. Csak szemlélő marad, aki megfigyeli és aprólékos részletességgel ábrázolja a nagyvárosi életet: a túlnépesedést, zsúfoltságot, mely
lehetetlenné teszi az egyéni életet; a bérházak vékonyfalú lakásait; az állandó
közlekedési zajt, melynek közepette úgy tűnik számára, mintha az autók rajta
keresztül rohannának, s az egész emberi kiszolgáltatottságot egy mechanizált
világban.
Emeljük ki Malte néhány megfigyelését.
Egy alkalommal megáll egy lebontott ház még megmaradt falánál és
elképzeli az egykori lakókat, beszívja a ház szagát és hallani véli az ott élt
generációk hangját, neszeit. Egy szánalmas életforma tárul fel előtte.
A másik különös példa, amikor arról elmélkedik, hogy „mennyi arc
létezik". П.р./ Feljegyzi, hogy látott egy asszonyt, aki kezébe temetve arcát
ült egy padon az utcán és amikor felállt kezében maradt az arca, s ő iszonyodva látta a helyét. / vö.7-8.p./ Megállapítja, hogy minden embernek több
arca van: „vannak, akik ugyanazt az arcot hordják egy életen át ... Mások
félelmetes gyorsasággal váltogatják arcukat, ... és hamarosan el is hordják
mind. "/7.pJ Ez az „arcváltogatás" és „arcnélküliség" jelképezi az emberek
szerepjátszását az élet során, tehát sokféle arcot mutatnak, vagy már arc nélkül járnak a világban, mert egy arcnélküli tömeg részei csupán. Tágabb értelemben a modern korban nincs többé individuum, hanem Brigitte L.
BRADLEY szavaival: „az ember a saját világát uraló szubjektumból objektummá tárgyiasul... "u Malte felvonultatja előttünk a nagyváros nyomorultjait, a „kitaszítottakat": a vak gyümölcsárust, aki karfiolt kínál fennhangon,
holott nem látja, hogy mit árul; a vak rikkancsot a Luxembourg kertből, akinek számára az újság csak árú, hiszen nem lát olvasni. Ez egy szociális
probléma: az elidegenedett munka. A sétálóknak mindez nem tűnik fel, nyugodtan tovább mennek, de Malte tudja, hogy ezek az emberek az élet kitaszítottjai, akik nem képesek sorsukon változtatni.
A legmegrázóbb élmény egy farsangi esten éri Maitét, - találkozás
egy öreg haldokló férfival, aki egy kis tejbárban ült egy asztal mellett és
várta a halált: „S már nem is védekezett". /40.p./ Malte úgy érezte, mintha a
farsangi kavalkád haláltánccá változott volna. Ám ő még „védekezik", nem
tartozik ugyan a jómódúak közé, de még nem számítja magát a
„kitaszítottak" közé sem. Kívülállónak érzi magát és fél az elidegenedéstől:
„ De eljön a nap, mikor a kezemet nem tudom elérni majd, s ha azt akarom,
hogy írjon, nem azt írja, amit én gondolok" /41.p./ Nem tudja, hogy mi a
BRADLEY, Brigitte L.: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Thematisierte Krise
des literarischen Selbstverständnisses. = Zu Rilkes Make Laurids Brigge. Bern, München:
Francke-Verlag, 1980. 43. p.
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költő szerepe saját korában és nem látja a művészet értelmét a világon. Gyakran jár a Bibliothéque Nationale-ba és „egy költőt" olvas, bár ö külföldi és
szegény, mégis van egy költője. /vö.30.p./ Azt nem árulja el, hogy ki ez a
költő, talán Verlaine, akinek a nevét később említi /vö.33./ „... a Feljegyzésekben Malte saját munkáját, az írást önigazolásként tekinti, egyénisége szétrombolása elleni eszköznek."'3 Távol tartja magát tehát a nagyváros nyomorultjaitól, de mégis valahogy segíteni szeretne nekik, ez azonban csak
egyfajta belső, lelki segítség, saját képzelőereje által együtt szenved velük,
anélkül hogy ők tudnának erről. Két példát ragadnék ki ennek bemutatására:
az epilepsziás esetét, akit meglát az utcán és követi, hogy „erejét" átadja
neki, mellyel a beteg ember egyenes tartását megőrizhetné. /vö.54.p./ A másik példa az orvostanhallgató szomszéd, aki vizsgáira készül és kimerült.
Malte saját „akaratát" ajánlja fel számára gondolatban a falon keresztül.
/vö.l35.p./
A fiatal költő megpróbálja mély pesszimizmusát és félelmét gyermekkori emlékeinek felidézése által legyőzni.
2b. A gyermekkor, mint ellenpólus
A gyermekkor emlékképei a párizsi „valóság" leírásával váltakoznak. A modern tucathalállal szembeállítja apai nagyapjának, Christoph
Detlev Brigge kamarásnak halálát, aki Ulsgaardon, a családi birtokon életéhez „méltón" hunyt el. Két hónapig tartó haldoklása rettegésben tartotta az
egész falut: „... gonosz, fejedelmi halál volt ez, amit a kamarás egész életén
át magában hordozott... " /14.p./ Malte keserűen jegyzi meg: „Nemsokára ez
is olyan ritkaság lesz, mint hogy valakinek saját élete legyen ... meghalunk,
ahogy éppen adódik. " 19.p./ Malte számára az ipari társadalom előtti kor az
ideális, melyet a modern élet ellenpéldájaként hoz fel. A nagyvárosokban
kórházban halnak meg az emberek, s haláluk „tömeges", egyfajta „termék".
A különbség szegények és gazdagok között csak annyi, hogy a jobb körök
első osztályú temetést kapnak. /vö.9.p./
Malte sorra megidézi elhalt nagyszüleit, szüleit és rokonait. Nekik
még saját életük és saját haláluk volt. Megidézi anyai nagybátyját BRAHE
grófot is Urnerklosterből, ahol a birtoka volt. Pontosan emlékszik a közös
vacsorákra a nagy ebédlőben, ahol az egész család jelen volt, még a halottak
is, akik a nagyapának alkalmanként megjelentek. Számára ugyanis összefolyt
a múlt, jelen, jövő, s az idő egyáltalán nem létezett. Az öreg Brahe gróf egy
időtlen világban élt: „... ha valakit egyszer emlékezetébe iktatott, mindig ott
élt benne, akkor is, ha az illető már régen elhunyt. " /25.p./ Itt, ebben a kastélyban élt át a fiatal Malte néhány spiritiszta szeánszra emlékezhető vacsorát. Érzékletesen és aprólékosan meséli el, hogyan jelent meg halott nagynén13

SCHILLER, Dieter: Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Der
Einsame und seine Welt. = Rilke-Studien. Zu Werk und Wirkungsgeschichte. Berlin und
Weimar: Aufbau-Verlag, 1976. 151. p.
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je Christine Brahe az egyik vacsora alkalmával. Malte tulajdonképpen párizsi
nyomorúsága ellensúlyozására hozza fel példának gyermekkorát. Visszatér
őseihez, hogy megtalálja identitását. De amint néhány epizódot életre kelt,
rájön, hogy gyermekkora éppoly magányos és félelmekkel teli volt, mint
jelenlegi élete, még akkor is, ha előkelő környezetben nőtt fel. Az érzékeny
gyermek számára a félelem alakot öltött, melyet „Rémnagy"-nak (der Große)
nevezett el. /vö.48.p./ Az anya, a finom és szép „Mamán " az egyetlen, aki a
biztonság és védelem jelképes alakjaként tűnik fel a könyvben, s csak ő képes a kisgyermek éjszakai csendtől való félelmét legyőzni: „Ó, anyám, te
egyetlen, ki egykor gyermekkoromban útját álltad e csöndnek. Édesanya, ki
... így szól: ne félj. Elég bátor, hogy egész éjjel annak csendje legyen, aki
retteg... te vagy a fény a megszokott drága holmikon ... " /58.p./ De az anya
meghalt és a gyermek egyedül maradt félelmével, mely Párizsban is fogva
tartja: „Lármaéj. De valami még rémületesebb itt - a csend... Mindenki csak
áll, s ... várja az iszonyú robajt. Itt ilyen a csend. " /6.p./
Malte gyermekkorába visszatérve sem találja meg identitását, ezt
mutatja a tükörjelenet, amikor olyan sokáig próbálgat különböző ruhákat,
amíg maga sem tudja, kicsoda is valójában. Ehhez az identitásválsághoz hozzájárult még, hogy nővére Ingeborg korán meghalt és anyja szívesen öltöztette Maitét kislányruhákba. Gyermekkorának vége, a nagy nemesi család kihalt, ezt fejezi ki a tradicionális tűszúrás apja szívébe, a halála után: „A
vadászmester most már halott volt hát, s nemcsak egyedül ő. Átszúrták a
szívét, szívünket, a nemzetség szívét ...A saját szívemre nem is gondoltam, ...
e tekintetben nem is számított. Különálló szív volt. " /120.p./ Malte tehát végérvényesen egyedül maradt apja halála után, nemcsak lelkében, de valóságosan is, - új életet kellett kezdenie.
2c. Az olvasmányok világa. A „zöld könyvecske"
Malte megismerési és önmegismerési folyamatának harmadik lépcsőfoka az olvasmányok világa lehetne, különösen a „zöld könyvecske", mely
még tulajdonképpen a gyermek- és kamaszkor része és Malte számára érdekes történeteket tartalmaz. Négy teljesen különböző sorsú figurát vonultat fel
a világtörténelemből: Grisa Otrepjov, a hamis cár, aki az emberi álnokságot
és hazugságot példázza; Merész Károly király, mint ellenpélda: „... aki egy
életen át mindig egy és ugyanaz maradt, kemény volt és rendíthetetlen, akár
a gránit. " /144.p./ Majd VI. Károly francia király következik és XXII. János
pápa a középkorból. A francia király története az önfeláldozó szeretet „a
szeretet misztériuma" /163.p./ ábrázolásaként került a könyvbe, s pápa esete
a fogság miatt. Ezek mind önálló történetek, csak egyes motívumaik állnak
összefüggésben Malte párizsi élményeivel és pillanatnyi lelkiállapotával.
Malte e három szakaszt asszociatív módon bebarangolja és feljegyzi
impresszióit, emlékeit, azonban e régiókban sem talál kérdéseire megnyugtató választ. A nagyvárosban embertelen, tömeges, nyomorult életet talál,
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gyermekkorában és a történelemben egyéni tragédiákkal találkozik. Egyre
tudatosabban tér vissza életcéljához, a művészetekhez, hogy itt lelje meg a
kiutat mély lelki válságából, s ebben a körben is nagy egyéniségek példája
után kutat. A művészet halhatatlanságának igazolására hoz fel olyan nagyságokat, mint BEETHOWEN, IBSEN és Eleonóra DUSE. Ám meg kell állapítania,
hogy a korabeli publikum nem méltó e művészekhez. Tiltakozik a művészet
árúvá silányítása ellen, mert ezzel magát a művészetet rombolják le. Mi marad hát Malte számára megoldásként, - a tiszta, önmagáért való művészet,
vagy a teljes magány?
3. „Legenda arról, aki nem akarta, hogy szeressék"
Malte útja a végéhez ért. A külvilágban nem talált kiutat, visszatér
saját egyéni világába, s utoljára olyan alakokat idéz meg, akik szintén magukba zárkózva, egyedüllétben éltek, úgy mint ő: ezek a „nagy szeretők"
/Große Liebende/. Asszonyok mind, akikhez Abelone alakja vezet át.
Abelone Malte anyjának húga és Malte fiatalkori szerelme. A „szép
Abelone", aki csak „Egyvalakit szeretett", akit sohasem felejtett el
/vö.97.p./, s aki a fiatal fiú számára szintén egy beteljesületlen szerelem volt,
mely éppen ezért örök maradt. Olyan szerelmeseket vonultat fel, olyan aszszonyokat, akik reménytelenül szerettek, vagy elhagyták őket, pl. Sappho,
Héloise, Marianna Alcoforado, Bettina Brentano, akinek Goethéhez írt levelét Abelone-val együtt olvasták a parkban. Horst Nalewski szerint ezt Malte
részéről: „... egy nagy érzés megmentésére szánt utolsó próbálkozásnak tekinthetjük. "u Malte levonja a végső következtetést, hogy a legfontosabb
maga a szeretet, egész pontosan a szeretni ige: „Akiket szeretnek helytelenül
élnek, s életük csupa veszedelem ... Aki szeret; csupa biztonság övezi."
/176.p./ Majd a későbbiekben pontosan kifejti, hogy mit ért ezalatt: „Akit
szeretnek: felperzselődik Aki szeret: kifogyhatatlan olajjal világít. Akit szeretnek: elenyészik. Aki szeret: maradandó. " /187.p./ Eszerint tehát az ember
csak úgy őrizheti meg identitását, ha szeret és nem vár viszontszeretetet.
Azonban az emberi kapcsolatokban ez aligha realizálható, ezért vezeti Rilke
hősét végül Istenhez, hogy elkerülje az önimádatot.
Az író a bibliai tékozló fiú történetét formálja át, hogy Maitét közelebb hozza Istenhez: „Engem ugyan nehezen győznek meg afelől, hogy a
tékozló fiú története nem annak az embernek a legendája, aki nem akarta,
hogy szeressék." /188.p./ Egész idáig Malte személyesen beszél hozzánk,
most azonban feljegyzései egyes szám harmadik személyben fejeződnek be,
talán azért, mert Rilke az utolsó részben valami általános érvényű igazságot
akart közölni, vagy pedig azért, mert Malte ekkor már nem élt. Az utolsó
lapokon Rilke röviden összefoglalja Malte életútját, s ennek tükrében saját
vágyát is megfogalmazza egy olyan szerető társ iránt, aki mellett megőrizhetné szabadságát és egyéniségét anélkül, hogy a másik tulajdonává válna. A
14
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fiú, azaz Malte elhagyta otthonát és „ lassan megtanulta, miként kell a másikat a szerelem sugárzásával átvilágítani, ahelyett, hogy elroncsolná"
/190.p./ Azonban egyetlen olyan nőt sem talált, aki hasonlóan vélekedett
volna a szerelemről, mint ő. Elhagyta a családját, mert nem akart „szeretetük
sugalma szerint" élni /vö.l89.p./, s Istenhez közeledett, mert ő „csak egyik
útja és nem tárgya a szerelemnek. " /187.p./ Ámde Isten még nagyon messze
volt tőle. Elkezdett hát dolgozni és megváltozott. Ez valószínűleg a látni
tanulás motívumára utal. Hallott egy „fölséges nyelvet" és ezen akarta írni
költeményeit /vö.l92.p./, közben megtalálta gyökereit a gyermekkorában,
mely eljövendőnek tűnt számára. „Nem tudjuk otthon maradt-e, csak annyit
tudunk, hogy hazatért." /194.p./ Ez annyit jelent, hogy lelkében hazatért,
vagyis elfogadta saját magát, de már magasabb fokon, hiszen megtalálta a
„fölséges nyelvet", mely itt a tiszta művészetet jelenti, amelyben végre harmóniát talált egy idegenné vált világban. A művészet vezette el Istenhez is,
mert ebben a földöntúli kapcsolatban megőrizheti egyéniségét: „... érezte,
hogy csak Egyvalaki képes erre a szeretetre. De ő még várakozott. " /194.p./
így ír erről maga Rilke: „... hosszabb ideje úgy tűnik nekem, hogy
Malte Laurids nem pusztult el, sokkal inkább egy sötét űrben jutott el az égbe
... "15 (Lou Andreas Saloménak, 1911.XII.28.) Dieter Schiller véleménye
szerint Malte fizikai halála lényegtelen: „Nem a halál a döntő, hanem az a
magatartás, melyet Malte végül szükségesnek tartott... Ez a viselkedés egy
más élet előfeltétele lett és a művészi alkotó tevékenységet jelenti. " Tehát a
bibliai példázat egy fiatalember belső fejlődési, költővé érési folyamatát
mutatja be, egy olyan emberét, aki az élet értelmét keresi és a választ kérdéseire az alkotó munkában találja meg, melynek feltétele a magány és mely
végül elvezet Istenhez.
A könyv mégis egyfajta várakozással zárul, ha az utolsó mondatra
gondolunk, valószínűleg azért van ez így, mert Rilke ezt a megoldást maga
sem tartotta egészen megnyugtatónak és kielégítőnek, de pillanatnyilag ő sem
talált még egyértelmű kiutat saját válságából.
4. A regény formai és elbeszélésbeli újszerűsége
A Feljegyzések Malte alakján keresztül valójában Rilke útkeresését
mutatják, aki saját alkotói válságából keresi a kiutat a századvég általános
társadalmi krízise közepette. Ezért nem véletlen, hogy a regény hőse a fiktív
jegyzetelő éppen egy fiatal költő, akinek túlérzékeny lelke felfogja és közvetíti a kor jelenségeit. „A könyv áttörtést jelent a 20. század modern német
nyelvű irodalmában ... Új formája oly elválaszthatatlanul kapcsolódik a
15
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tartalomhoz, hogy kifejezőereje, mondanivalója csak ebben a formában kerek egész. " - véli Hildegard EMMEL.17 Käte HAMBURGER „prózai költeményről" beszél.18 Rilke szerint: „Ez úgy van, mint amikor az ember egy csomó
papírt talál egy fiókban ...Ez művészileg rossz egység, de emberileg lehetséges. " ,9 (Manón zu Solms Laubach grófnőnek, 1910.IV.11.) Rilke leveleiben
egyszerűen csak „könyv"-пек, vagy „Malté"-пак emlegeti a művet. Ami a
műfajt illeti „feljegyzések" kategóriát nem találunk az irodalomtörténetben,
ezért a könyvet a regények közé sorolták, noha hagyományos értelemben
nem regény. A cím valakinek a „feljegyzései" teljes egészében megfelel a
tartalomnak, hiszen ez nem napló, noha naplószerű, de nincs benne folyamatosan időpont meghatározás; nem fejlődésregény, azonban mégis egy fejlődési folyamatot mutat be; nem is családregény, mert nem vonultat fel egymást követő generációkat. A továbbiakban a regény meghatározás mellett
maradok, hiszen próza és terjedelme szerint regényszerű.
Ez a rendhagyó regény 71 fejezetet, inkább talán szakaszt tartalmaz,
s az egyes szakaszok eltérő terjedelműek. A szerkezet is követi Malte látni
tanulásának folyamatát. Cselekményről nem beszélhetünk igazán, az egyetlen
cselekmény az lehetne, hogy Malte elkezd írni, a többi mind lelkében megy
végbe: „Én itt mindenre ráismerek, s ezért hatol belém minden olyan könynyedén: otthon van nálam idebenn." /37.p./ „Rilke a mű szerkezetével is
hősének lelkivilágát jeleníti meg."20 Ha saját koncepciómat szeretném követni a látni tanulás folyamatának lépcsőfokairól, megállapíthatom, hogy
Malte Párizs valós színhelyeiről indul ki, majd gyermekkori emlékeit és olvasmányainak világát egészen szubjektív módon kezeli. Ez azt jelenti, hogy
Malte Párizs valóságát részletesen festi le, ismeretlen, de többé-kevésé a
nagyváros tipikus figuráit vonultatja fel, akik csaknem mind a szegényekhez
tartoznak, s ezzel párhuzamosan mintegy ellenpéldaként megidézi szüleit,
nagyszüleit, rokonait, akik a nemességhez tartoztak. A polgárság nem kap
szerepet a regényben. Epizódokat mesél gyermekkorából, majd itt-ott történelmi alakokat hív életre, akik valamilyen módon összefüggésbe hozhatók
gyermekkori emlékeivel, vagy párizsi nyomoríiságával, esetleg csak egy
fontos tulajdonságot, magatartásformát testesítenek meg. Malte gazdag fantáziája és erős empátiája nyomán a regény is rendkívül gazdag motívumokban.
Jegyzeteiben mindig egy konkrét párizsi látványból, találkozásból,
eseményből indul ki, melyhez hasonló vagy ellenpéldát állít gyermekkorából
EMMEL, Hildegard: Neue Romanweise in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts. Rainer
Maria Rilke. = Geschichte des deutschen Romas. Bd. 2. Bern, München: Francke-Verlag,
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vagy a történelemből, megvilágítva párizsi tapasztalatait. Az előbbire jó példa lehetne a félelem érzése, mely gyermekkorától elkíséri és annyira eluralkodik rajta, hogy az emberi életnek már majdnem minden pillanatában valami borzasztót, elrettentőt lát. Az utóbbira az élet és halált motívumát
említeném példának, amikor rokonainak egyéni életét és halálát állítja szembe a nagyvárosi emberek tömeges életével és olcsó, termékszerű halálával. A
halálmotívum egyébként átszövi az egész művet, elénk tárul családtagjainak
és a történelem egyes ismert személyiségeinek halála. Az olvasónak Malte
gondolatait kell követni, az ő asszociációit kell felismerni, ami ebben az
esetben nem olyan egyszerű. Az egyetlen vezérfonal Malte közlése a mű
elején, hogy látni tanul, tehát mindent az ő optikáján átszűrve, szubjektív
módon közvetít számunkra, s nekünk is az ő szemével kell látnunk. A Feljegyzések-re jellemző az idősíkok állandó váltakozása. Az emlékképek és a
történelmi események - a német időszemléletben - elbeszélő múltban, a párizsi megfigyelések jelen időben íródtak, de a különböző idősíkok szinte
észrevétlenül csúsznak át egymásba. „A beszélő személy és az elbeszélt esemény a Malte-regény minden részletében összefolyik. "2I A feljegyzések időtartama mintegy fél évet fog át, de az elbeszélt idő messze visszanyúlik a
történelembe, Malte gyermekkorán át, történelmi korszakokba, egészen a
középkorig. Az elbeszélés idejének van egy bizonyos kronológiája, noha
Malte nem közöl pontos dátumokat csak erre utaló megjegyzéseket:
„Szeptember 11. 'V5.p./; „... még csak három hete vagyok itt. " /7.p./; „... este
volt már és farsang..." /38. p. /;„... a tavasz már bontakozott. " /15 8. p./, majd
a feljegyzéseinek vége felé: „... most éj van és tél, fázom... " /161 .p./ A színhely főleg Párizs, de a város neve érdekes módon csak a hatodik szakaszban
kerül említésre. Gyermekkorának színhelyei a két családi birtok dán hazájában: Ulsgard és Urnerkloster, a többi hely a megidézett történelmi személyiségekhez kapcsolódik. A színhelyek az időstruktúrával párhuzamosan váltakoznak, Párizsé a jelen, a többié a múlt különböző fokozata a német
időszemlélet szerint.
Végül megállapíthatjuk, hogy a regény gondolati és motívum béli
összefüggéseket hordoz, ellentétekre és párhuzamokra épül. Aki ezt az egész
mozaikszerű művet összefogja az valójában maga Malte, mert minden tőle
indul ki és rá hat vissza. Mialatt követjük a látni tanulás folyamatát, megismerjük a főhős személyiségét, mert a naplószerü regény alapjában véve
Malte „ön-ábrázolása".22 A regény egyes szám harmadik személyben fejeződik be a tékozló fiúról szóló példázattal. Az elbeszélés menete bizonyos
emelkedést mutat, ugyanis Malte a valóságból kiindulva úgyszólván a végte-
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lenbe jut el. Rilke nyelve erősen képszerű és árnyalatokban gazdag, de
hangja mélyen pesszimista.
IV. Rilke és Malte.
Rilke viszonya regényhőséhez és művéhez
KERESZTÚRY Dezső a Maite-könyvet Rilke lírai önéletrajzának nevezi, mert témája a költői megismerési folyamat, de rögtön hozzáteszi, hogy
Rilke tiltakozott az önéletrajz megnevezés ellen.23 Wolfgang LEPPMANN
véleménye szerint a regény cselekményfonala erősen önéletrajzi színezetű és
Rilke félreérthetetlen modellje Malténak.24 így ír erről a kérdésről Lou
Andreas-Salomé, aki a szerzőt személyesen is jól ismerte: „Malte nem portré, hanem egy önarckép felhasználása, éppen az önmaga ábrázolásától való
elhatárolódás céljából. "25 Lou véleményét Rilke is osztja, ez derül ki a hozzá írt leveléből: „A jóságos Ellen Key összetévesztett engem Maliéval... de
senki sem bizonyíthatja ezt jobban mint Te, kedves Lou, hogy ő hasonlít-e és
milyen mértékben hasonlít hozzám. Vajon ő, aki részben félelmeim szülötte,
abba pusztul bele ..., hogy megakadályozza az én pusztulásomat, vagy magam e Fel/egyezések által olyan áramlatba sodródom, mely elragad és túljuttat e válságon."26 (Lou Andreas Saloménak, 1911.XII.28.) Többen leírták
már, hogy ez a regény Rilke életében Goethe Wertherének szerepét tölti be,
hozzátenném ehhez, hogy nemcsak a személyes, hanem a kor válsága is élesebb hangsúlyt kap itt. Rilkéhez természetesen nagyon közel áll Malte figurája, jóllehet gyakran említi, hogy nem azonos vele, sőt önálló személyként
beszél hőséről. Szívesen és részletesen nyilatkozott leveleiben a műről még
írás közben, sőt a kiadás után is évekig. Malte alakja Rilkét haláláig fogva
tartja. Malte nem Rilke, ezt el kell neki hinnünk, de az is letagadhatatlan,
hogy e túlérzékeny figura nagyon sok hasonlóságot mutat alkotójával, noha
csak eszköz ahhoz, hogy Rilke saját félelmeit, fájdalmait és válaszra váró
kérdéseit kifejezze. Malte kérdései a regény elején tulajdonképpen Rilke
kérdései, amiről ő maga így ír: „Amit Malte Laurids Brigge...kifejez, inkább
megszenved az csak ennyi: Hogyan lehetséges úgy élni, ha még az élet alapelemei is felfoghatatlanok számunkra? Ha nem tudunk szeretni, elhatározásaink bizonytalanok és értetlenül állunk a halállal szemben, hogy lehet így
létezni?"21 (Lotte Hepnernek, 1915. XI.8.)
Amikor Malte látni tanul, Rilke kérdéseire keresi a választ, aki Párizsban először éppoly idegen és tanácstalan volt, mint hőse. Amikor Rilke
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1902. augusztus 28-tól 1903. június végéig Párizsban időzött, egy olcsó kis
bérlakásban lakott a rue Toullier 11. számú házban és ezt a szállást jelölte
meg Malte számára is.28 Hasonló korú volt mint hőse és Párizs számára is
egy új élet kezdetét jelentette. Természetesen a többi helyszín is Rilke párizsi
életéhez kötődik: a Jardin du Luxembourg, a Louvre, a Bibliothéque
Nationale, etc. Első párizsi tapasztalatai is összecsengnek Malte véleményével: „Párizs nehéz. Egy gályarabság. El nem mondhatom, mennyire unszimpatikus itt minden számomra ... " (Heinrich Vogelernek, 1902. IX.27.) Ám
négy évvel később már egész másképp vélekedik: „Párizs, a fényes, a selymes, az egyetlen ... Párizs májusban, fehérbe öltözött bérmálkozóival ...
Malte Laurids Briggejut eszembe, aki mindezt úgy szerette volna mint. én, ha
félelmét túlvészelte volna ... " (Clara Rilkének, 1906.V.13.) Rilke tulajdonképpen Rodint meglátogatni érkezett Párizsba és élete folyamán többször
visszatért, de mindig ellentmondásos viszonyban maradt a várossal. A Maliéban nemcsak első párizsi élményeit dolgozta fel, hanem beleszőtte saját
gyermekkora és fiatalsága emlékeit, sőt mint költő belső vívódásait és útkeresését is egy új művészi kifejezésmód irányába. így könnyen fedezhetünk
fel párhuzamosságokat az alkotó és hőse között, ha Malte gyermekkori emlékeit, életmódját és részben gondolkodásmódját is alapul vesszük. E hasonlóságokat Rilke levelei is alátámasztják. Jó példa erre feleségének írt levele,
melyben Baudelaire „A dög" с verse kapcsán fejti ki véleményét a modern
francia művészi ábrázolásról.31 (Clara Rilkének, 1907.X.19.) Malte már idézett levélvázlatában ugyanez szóról- szóra olvasható. Rilke az utolsó nagy
levélírók egyike volt. Levelei visszatükrözik egész életét.
Kiemelnék néhány hasonló motívumot a könyvből és Rilke leveleiből, hogy személyiségét kissé közelebb hozzam a regény hátteréből. Rilke
saját életének olyan elemeit dolgozza fel a Maltéban, melyektől szenvedett és
e figura segítségével szeretett volna túljutni gyötrelmein. Közben megismerhetjük felfogását az emberi lét nagy kérdéseiről: életről, halálról, szerelemről, munkáról. Malte gyermekkori emlékeiben, különösen a tükörjelenetben amikor különböző női ruhákat próbálgat - Rilke saját identitását keresi, hiszen őt lánynak várták. A nemesi család és környezet nem található meg
olyanformán Rilke életében, mint a regényben. Ez az életmód már csak édesanyja elképzeléseiben élt, aki jómódú nagypolgári családból származott.
Ingeborg alakjában korán meghalt húgát idézi meg. „Bizonyos fokig még а
gyermekkort is be kéne fejezni... " /121.p./ Malte kijelentése Rilke gyermekkorára is érvényes: „ Talán hozzájutok egyszer, hogy írjak egy könyvet, egy
könyvet a fiataloknak, nem mintha abban bíznék, hogy valamit jobban tudok
STAHL, August: Rilke Kommentar. Zu den Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, zu
erzählerischen Prosa, zu den essayistischen Schriften und zum dramatischen Werk. München:
Winkler, 1979. Zeittafel, 39. p.
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mint ők. Ellenkezőleg, azért mert számomra minden sokkal nehezebb volt,
mint más fiatalembereknek, gyerekkoromtól és egész fiatalságom idején. "'
(Friedrich Westhoffnak, 1904.IV.29.) A Malté-га gondolt ebben a levélben?
Valószínűleg, hiszen ezidőtájt kezdte el írni a regényt. Az anya alakja idealizált formában jelenik meg a könyvben. Rilke ugyanis végig feszült viszonyban volt édesanyjával. A költőt olyan emberként ábrázolja, aki feláldozza
magát a művészetért. Rilke esetében ez teljes mértékben igaz, ő költőnek
született." Valóban a művészetnek szentelte magát és az alkotó tevékenység
határozta meg egész életvitelét. Nem volt a kötöttségek embere, nem tudott
folyamatosan családban élni. Szinte mindig úton volt és emberek között, de
állandóan a magányt kereste. Malte alkotói módszere és felfogása a szerelemről, munkáról teljes egészében Rilkéé. Müveivel szemben nagyon igényes
volt, s a függetlenség és a magány tulajdonképpen a művészi munka feltételét
jelentette számára. Álljon itt egy levélrészlet ennek igazolására: „Az emberek
mint sok mást, a szerelem helyét is félreértik az életben, játékot és élvezetet
csinálnak belőle ... ; ám nincs boldogítóbb mint a munka és a szeretet... Aki
szeret, annak meg kell próbálni úgy viselkedni mintha nagy munkája lenne:
sokat kell egyedül lennie és magába szállni...; dolgoznia kell; valakivé kell
válnia! "M (Friedrich Westhoffnak, 1904. IV.29.)
Említettem, hogy a Feljegyzések tulajdonképpen válságregény, ez a
válság egyrészt a külvilágban gyökerezik, másrészt Rilke saját alkotói és
személyes útkeresése. Túl kell lépnie eddigi stílusán, ezért írja feleségének:
„... segíts nekem, nyugalomra van szükségem, hogy Malte Laurids elkészüljön: csak rajta keresztül juthatok tovább, utamban áll ... "35 (1908.IX.7.)
Majd így ír a regény megjelenése után: „... fellélegzem, ha arra gondolok,
hogy kész a könyv, itt van, elmondhatatlanul akartam, nem is volt más választásom. ' (Lili Kanitz-Menar grófnőnek, 1910. IX.7.) Ami saját válságát
és ennek Malte általi legyőzését illeti, erről Rilke hol pozitív hol negatív
értelemben nyilatkozik. így ír pl. kiadójának: „Szegény Malte oly mély nyomorúságból indult és eljutott ...az örök lelkiségig; egy szív ő, mely egy teljes
oktávot fog át: utána már szinte minden dal lehetséges."
(Anton
Kippenbergnek, 1910.III.25.) Egy évvel később így szól levele Lili
Schalkhoz: „Ez egy nehéz, nehéz könyv ... Amikor annak idején megpróbáltam kitekinteni ebből a munkából, arra gondoltam, ha befejezem, valami
mást csinálok majd, nem írok többé. "38 (1911.V.14.) Rilke maga is tudta,
hogy a „Feljegyzések ... bizonyos értelemben inkább félrevezetnek, mint jó
irányba..., hogy e könyv egy pusztulás részleteit tartalmazza ... ". Remélte
AB I. 69. p.
Vö. LEPPMANN, Wolfgang: Rilke. Bern, München: Scherz-Verlag, 1981. 7. p.
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azonban, hogy az emberek „felemelkedő értelemben " látják Maitét és óvott
attól, hogy a Feljegyzések-ben analógiát találjanak saját életükre, s ezt valósítsák meg, mert „aki enged a csábításnak és a könyv példáját követi, szükségszerűen tönkremegy; ez csak azok számára lesz öröm, akik bizonyos fokig
ár ellen olvassák. "39 (Artúr Hospeltnek, 1912.11,11.)
Malte révén azonban Rilke nem lépett még túl alkotói válságán. Új
hangját csak két évvel a regény megjelenése után írt első Duinói elégia hozta
meg, amikor ő is megtalálta „a fölséges nyelvet", amelyen tovább alkothatott.
Végezetül megállapíthatjuk, hogy Malte a regényhős a költő Rilke
lelkiállapotának, életérzésének, s ezen túlmenően a századvég egész világnézetének és krízishangulatának megtestesítője. Gondolatai és kérdései egy
emberhez méltóbb életről mai zaklatott ezredvégi világunkban még mindig
időszerűek.
Die Kunst des Sehens. Rainer Maria Rilke:
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
- Eine Interpretation "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" wurden am Anfang des 20.
Jahrhunderts geschrieben, aber sie sind in Thema und Form seiner Zeit weit voraus. Hinter
dem fiktiven Schreiber der Notizen steht einer der geheimnisvollsten und bedeutendsten
Autoren der Epoche, der im Zenit seiner dichterischen Lau/bahn sein pessimistischstes Werk
schrieb. In diesem Buch dichtete er alle seine bisher aufgehäuften Ängste, Zweifel,
unbeantworteten Fragen und Gottsuchen ein. Der Roman hatte schon in seiner Zeit ein großes
Echo und er hat auch seitdem viele verschiedene Deutungen. In dieser Arbeit wird den
"Sehenlernenprozeß" eines jungen, überempfindlichen Dichters in der widerspruchsvollen
Übergangsperiode der Jahrhundertwende verfolgt und dessen Stationen aufgrund des Romans
interpretiert. Die geschichtliche Situation, die familiären Umstäde und Rilkes Beziehungen
haben in der Arbeit insofern nur soviel Platz, wie diese Kenntnisse nötig sind, Rilkes
Persönlichkeit und die im Malte ausgedrückte Weltstimmung zu verstehen.
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IV. Segédtudományok, restaurálás
Szlabey Györgyi
A Bibliotheca Corviniana „maradványainak" megmentése.
Kutatói és restaurátori tevékenység
1. A Törökországból 1877-ben visszakapott kódexek. Tudományos értékelésük és bemutatásuk a nagyközönségnek

T

örökországból 1877-ben II. Abdul HAMID szultán ajándékaként 35
darab kódex érkezett Budapestre, a „magyar királyi tudományegyetem" számára. Ezek a kódexek a „hajdani dicsőségünk maradványai"
Mátyás király könyvtárából, a Bibliotheca Corviniából származó, kézzel írt
remekművek a török hódoltság idején hadizsákmányként - viszontagságos
körülmények közt - „diadaljel gyanánt" kerültek „Stambulba, a török uralkodók Kincsesházába" azEszki Szerail Könyvtárába, ahol „féltékenyen, ...a
világ előtt elzárva őrizték " Több kísérlet történt, hogy hazai tudósaink láthassák ezeket a ritkaságokat. IPOLYI Arnold, KUBINYI Ferenc és
HENSZLMANN Imre 1862-ben jártak Konstantinápolyban, de nekik csak néhány kódexet mutattak meg, nem engedték őket oda, ahol ezeket tárolták.
Amikor I. Ferenc József a szuezi csatorna megnyitására keletre utazott, a
szultántól „fejedelmi ajándékot" - négy eredeti Corvinát - kapott, amelyeket
a király a magyar nemzetnek, a Nemzeti Múzeumnak ajánlott fel. II. Abdul
Hamid szultán 1877-ben a nagy értékű, „becses" ajándékát, - amely „díszes
megygyszín-bársonnyal bélelt ládában érkezett" - a magyar ifjúságnak adományozta, viszonzásul azért, mert a török-orosz konfliktus alkalmával a magyar ifjúság Törökország mellett foglalt állást. Ezért kerültek ezek a kódexek
az Egyetemi Könyvtár tulajdonába.
1.1 A korabeli Vasárnapi újság megemlékezése az ajándékozás
alkalmából. Az értékes ajándék átvételének emlékezetére RÓMER Flóris
koszorúba szerkesztve összefoglalta mindazokat a jelvényeket, amelyek a
visszakapott kódexek levelein elszórtan megtalálhatóak. Ezeket a címerpajzsokat, valamint a Budavár legrégibb rajzát használta fel, kétoldalt Hollós
Mátyás és Beatrix királyné arcképe található, körben az ország nyolc
„pólyája". Mátyás király nyolc „symboluma": а sárkány, a vedres kút, a
méhkas, a gyémánttal díszített gyűrű, a hordó, az égteke (földgömb), a homokóra, a tűzkő és az acél. A címerek birodalmi királyságok, hercegségek
jelvényei, és természetesen láthatjuk a Hunyadi családdal kapcsolatos címereket is, középen a holló, csőrében az arany gyűrűvel.
1.2 A török szultán „dedicatioja" az ajándékozás megörökítésére. A kódexek ajándékozásának tényét II. Abdul Hamid szultán saját kézzel,
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„szülüsz írásban" örökítette meg, a visszaadott kódexek első, második, vagy
harmadik leveleinek margóin. Az arannyal írt bejegyzés tartalma dr. ERŐDI
Béla fordítása szerint: „A törvényhozó Szultán Szulejman khan ő felsége
ideje óta a topkapui császári palota könyvtárában őrzött könyvek közül való" (jobboldali margón); ,Дг oszmán birodalom padisahja a felséges II.
Abdul Hamid khan ő felsége Magyarország tudomány-egyetemének adott
ajándéka 1294 (1877) Rebbi ül evvel 25-én " (a lap alján lévő bejegyzés)
/Cod. Lat. 10.-es Corvina első levele/.
1.3 A visszakapott kódexek Csontosi János féle „osztályozása" A
visszaérkezett kódexeket Csontosi három csoportba osztályozta. Az elsőbe
tartoznak a minden kétséget kizáró Corvinák, amelyek Mátyás király megrendelésére íródtak és címlapjukon az ő címerét viselik. A második csoportba
sorolta azokat, amelyeknek díszítése annyira dús, - hasonlóak a Corvinákhoz, - valószínűleg Mátyás király könyvtárából származnak, de nincsenek a
király címerével díszítve. A harmadik csoportba azokat a XIV-XV. századi
kódexeket sorolja, amelyek nem zárják ki, hogy vásárlás vagy ajándék útján
a régi magyar királyi könyvtár tulajdonát képezhették.
1.4 A Magyar Nemzeti Múzeumban 1877-ben „közszemlére" tett
kódexek és Corvinák. A török szultán ajándékát a Nemzeti Múzeum Éremés régiség osztályának egyik termében tették „közszemlére". A hazakerült
kódexek és Corvinák hírére honfitársaink „apraja és örege" tömegesen jött,
megtekinteni a „hazai ereklyék"-et Sajnálatos, hogy a törökök az ajándékozás előtt a minden bizonnyal foszlott (de eredeti) kötéseket a kéziratokról
levették és „ vörös, fehér vagy zöld színű bőrbe átkötötték", - az egykor díszes kötések ezzel megsemmisültek és így „műtörténeti becsük" is csökkent.
A XIX. századi, új török bőrkötéseket aranykeretekkel díszítették, a könyv
négy sarkában a törökök félholdját találjuk. A kötet középső részén Mátyás
király különféle jelvényei vannak, néhol a holló (igaz, hogy kissé torz) a
gyűrűvel. A Törökországban átkötött kódexeket „fej"-né\ és „láb"-m\ sárga
és piros keleti módra sodort oromszegővel látták el. A Törökországból viszszakapott kódexekről feljegyezték, hogy a „könyvek a padló nedvességétől
szenvedtek, ... rothadás, elmállás és penész nyomai mutatkoznak". Az átkötéskor sok kódexet körülvágtak. Ilyen volt például egy Corvina is - a Cod.
Lat. 3-as, amelyről Csontosi így ír: „a czimlap ... az alsó részben a rothadástól meg van csonkítva ...a hártya-levelek penészesek, az alsó részben rothadtak, ... a szöveg sok helyütt olvashatatlan". A pergamenlapokat a törökök az
átkötés alkalmával papírral, vagy pergamenhártyával kipótolták, megerősítették. Az írásra használt tinta a nedvesség és a rothadás következtében a
„hártyával együtt pusztult". Hosszú idő telt el Szulejman Budára bevonulása
óta, amiről naplójában így emlékezik meg: „a nyomorult királynak... kincsei
... lefoglaltattak". A kódexek és Corvinák törökországi viszontagságos útjuk
és több mint 350 évi hányattatásuk után a Nemzeti Múzeumban lévő kiállítás
bezárásával új otthonába, az Egyetemi Könyvtárba kerültek.
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2. A kódexek és Corvinák állapota 1980-ban, - restaurálásukra tett előkészületek
„Habent sua fata libelli" (A könyveknek is megvan a maguk sorsa) ez a III. századi latin írótól, Terentianus Maurustól sokat idézett szállóige a
törököktől visszakapott kódexekre, Corvinákra tökéletesen ráillik. A nagy
értékű könyvritkaságok magukon viselték mindazon hányattatások nyomait,
amelyeken keresztülmentek. Feltehetően sok mindent kellett elviselniük a
Törökországba menő hosszú út alatt, az erős napsütést és az esőzést, majd a
Konstantinápolyi Könyvtár tároló-helyiségében lévő nedvesség okozta károsodásokat. Amikor pedig visszakerültek Budapestre, az Egyetemi Könyvtárban a sötét páncélszekrényben eltöltött több mint 100 esztendő is igénybe
vette a kódexeket. A kódexek állapota az idő múlásával tovább romlott, az
utolsó három évtizedben pedig károsodásuk felgyorsult, kritikussá vált. 1980ban a Cod. Lat. 3-as Corvináról készült régi fényképeket összehasonlították
az eredeti Corvinával, s kiderült, hogy a kézírás, illetve a tinta azóta sokat
halványodott, a szöveg nehezen olvasható.
NÉMETH G. Béla, az Egyetemi Könyvtár akkori főigazgatója a kódexeket megtekintve felismerte, hogy sürgős orvoslást kell találni a kódexek és
Corvinák megmentésére, helyrehozataluk, restaurálásuk elodázhatatlanná
vált. Az Egyetemi Könyvtár főigazgatója a Művelődési Minisztérium segítségét kérte. Többször tanácskoztak a kódexek és Corvinák helyreállítási
munkálatainak megoldásáról. Az értekezletek eredményeképpen egyöntetű
vélemény alapján felkértek, hogy - az Egyetemi Könyvtárt képviselve - vegyek részt a kódexek és a Corvinák helyrehozatalában, restaurálásában.
2.1 A kódexek károsodása - restaurátor szemmel. Amikor először
mutatták meg a siralmas állapotban lévő kódexeket, amelyek restaurálásra
szorultak, a felelősség súlya nehezedett rám, pedig akkor már 25 éves szakmai gyakorlattal, mestervizsgával rendelkeztem, sokrétű munkát végeztem,
többszáz kötetet, - RMK-t, Hungarikát, ősnyomtatványt állítottam helyre,
kötöttem bőrbe, restauráltam. A 70-es években részvettem az MTA
Fragmenta Codikum Kutató Csoportjának munkájában. A csoportvezető
MEZÉT László professzor volt. Az Egyetemi Könyvtár és a Papnevelde tulajdonában lévő könyvkötések feltárásakor többszáz pergamen-kódextöredék és
papír alapanyagú ősnyomtatvány-töredék került napvilágra, amelyeket konzerváltam, restauráltam. így még a pergamen anyagának munkálatai sem
voltak ismeretlenek előttem. Az Egyetemi Könyvtár Törökországból visszakapott kódexeinek, Corvináinak megpillantásakor még a felületes szemlélő is
a pusztulás számos jelét figyelhette meg a kódexeken. Némelyik kézirat a
teljes szétesés állapotában volt. Nem csoda tehát, hogy a további pusztulásért
a felelősséget a főigazgató nem vállalta. A restaurátor feladata, hogy a károkat orvosolja, a további romlást megakadályozza. Munkánk jórészt attól
függ, hogy a könyvállományt a különféle hatások milyen mértékben érték.
Sajnos ezeken a kódexeken együttesen megtalálhatjuk a fizikai, kémiai, bio259

lógiai és mechanikai károsodások minden fajtáját. Mit jelent ez restaurátor
szemmel?
A kódexeknek, Corvináknak el kellett viselniük a számukra káros
hőmérsékletet, fényt, légnedvességet. Elindult az a kémiai folyamat, amely
megváltoztatta a pergamen lúgos jellegét. Ezt fokozta a penészgombák és
rovarok elszaporodása, amelyek megfertőzték a kódexeket. A pergamen
anyaga a gerincközeli részeken vagy a margók mentén elgyengült, elvékonyodott, élettelenné vált, sokszor szinte elporladt. Vannak olyan kódexek,
ahol a penészgomba okozta foltképződés a sorok közé koncentrálódott, más
esetben pedig a szöveg mentén szinte sorok estek ki, az írótinta mentén átmaródott a pergamen. A kódexlapokon észlelhető károsodási folyamat felgyorsulását valószínűleg a levegőben lévő káros elemek okozhatták. Különösen
nagy veszélyt jelent a szennyezett levegőben, a porban lévő kénsavtartalom,
amely a bőrrostokat megtámadva elváltozást okoznak. A kéndioxid (S0 2 )
vízgőzzel és oxigénnel kénessavat alkot, majd a kénessav kénsavvá oxidálódhat:
2 S0 2 + 2 H 2 0 + 0 2 = 2 H2S04
A kénsav mélyreható kémiai változásokat indíthat el, szétesési tüneteket
okozhat mind az írótinták anyagában, mind pedig a pergamenben. Ilyenkor a
pergamen kiszárad, élettelenné válik, töredezik. Az iniciálék festékanyaga
sok helyen pereg, néhol átnyomódik a szemben lévő oldalra, a festék alatt
lévő alapozó, illetve kötőanyagok elbomlottak, labilissá váltak, az aranyozások felhólyagosodtak, letöredeztek.
A bizottsági üléseken a Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztályának vezetője Dr. JUHÁSZ Jenő, az Országos Széchényi Könyvtár és az
Egyetemi Könyvtár képviselőinek részvételével fokozatosan körvonalazódtak
a legfontosabb feladatok a kódexek és a Corvinák helyrehozatalának megoldására. Mi tehát a teendő? Ki kell választani a megfelelő eszközöket, módszereket és anyagokat. A kódexek pergamenlapjait ki kell egészíteni,
rugalmassá, tartóssá, szilárddá kell tenni. Meg kell határozni a kódexeket
károsító mikroorganizmusokat, a fertőtlenítésre alkalmas anyagokat, a fertőtlenítés módját, rögzíteni kell az iniciálékat, a tinta anyagát úgy, hogy olvashatósága ne csökkenjen, mindezt úgy, hogy az eljárás során a kódexek és a
Corvinák kárt ne szenvedjenek. Mindez egyszerűnek tűnik, de erre a nehéz és
felelősségteljes munkára alaposan fel kell készülni.
2.2 A restaurálás feltételeinek megteremtése. Modern, európai
szinten felszerelt központi restauráló műhelyre volt szükség, ahol korszerű
berendezések, gépek, eszközök és szerszámok találhatóak. Hazai és import
anyagokat, vegyszereket kell beszerezni. Az Országos Széchényi Könyvtár a
műhely felszerelésének beszerzését, a munkálatok megszervezését felvállalta.
Kérdéses volt még, hogy a Restauráló Műhely hol létesüljön, milyen helyiség
áll majd rendelkezésre. Természetesen nem elegendő a kódexek restaurálásához a jól felszerelt műhely, képzett, tapasztalt, rátermett restaurátorokra
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volt szükség. Az OSZK vezetői ajánlottak néhány restaurátort, akik a kódexek helyreállításában tevékenykedni fognak. A kódexek és a Corvinák eredményes helyreállításának érdekében - azok számára, akik a munkálatokban
részt vesznek és nyelvtudással is rendelkeztek - a Művelődési Minisztérium
és az UNESCO külföldi ösztöndíjas tanulmányutakat biztosított Európa nevezetesebb intézményeibe, restauráló műhelyeibe, megismerni az új, korszerű anyagokat, berendezéseket, eszközöket, módszereket. Engem
Olaszországra küldtek tanulmányútra.
3. Kutatási tevékenység, külföldi tanulmányút
a Corvina program jegyében
Az Egyetemi Könyvtárban restaurátorként tevékenykedtem tudományos főmunkatársi besorolásban. Kérésemre munkahelyem kutatónapot biztosított, amikor a hazai és a külföldi tapasztalatokat összefoglalhattam,
publikációkat készíthettem, hogy majd a kódexek és a Corvinák restaurálása
során mind ezeket felhasználhassam, kamatoztassam:
• kidolgoztam az egyéni kutatási és fejlesztési programomat,
• felkészültem a külföldi tanulmányútra, az Olasz Intézetben 1 éves intenzív
olasz nyelvképzési kurzust végeztem el,
• a hazai és a külföldi szakirodalmat tanulmányoztam, hogy Olaszországban
minél szélesebb látókörrel rendelkezzem,
• a Corvina programban folyamatosan aktívan részvettem.
3.1 Egyéni kutatási és fejlesztési program 1982-től 1992-ig. Az
1982-ben elkészített és benyújtott egyéni kutatási programom tartalmazta a
kódexek és a Corvinák helyreállításához, restaurálásához szükséges főbb
szempontokat, amelyek a hazai és a külföldi szakirodalomra épültek.
1. Kérdéses volt, hogy milyen kötést kapjanak majd a restaurált kódexek.
2. A kódexeket megtámadó, pusztító mikroorganizmusok kitenyésztése,
meghatározása, elpusztítása.
3. A fertőtlenítési eljárások anyagai, eszközei.
4. A kódexlapokon az írótinták és az iniciálék rögzítése.
5. A pergamen és a papírlapok kiegészítéséhez alkalmas anyagok megválasztása.
6. A ragasztóanyagok kiválasztása.
7. A kódexek és a Corvinák restaurálásának módszerei.
A tudományosan megalapozott könyvrestaurálási munka színvonalának emelése nemcsak hazai, hanem nemzetközi jelentőségű is. Konkrétan: a
restaurálással kapcsolatos eljárások, módszerek kidolgozása, szakbibliográfia
gyűjtése, munkaközösségi tanulmányok készítése, többnyelvű szakszótár
szerkesztése, oktató videófilmek közreadása az elvégzett feladatokról, mindmind abból a célból készültek, hogy végül a szerzett tapasztalatok alapján
elvégezhető legyen a fő cél: a kódexek és a Corvinák restaurálása. Az elvég261

zett munkáról minden évben kutatási jelentés készült. A kutatónapokon végzett tapasztalatgyűjtés a gyakorlati munka színvonalát napról napra emelte, s
egy-egy feladat elvégzése során szinte azonnal hasznosíthatóvá vált.
3.2 Az olaszországi tanulmányút tapasztalatai. Ösztöndíjasként
két alkalommal 3-3 hónapot töltöttem Olaszországban. Tanulmányoztam a
kódexek fertőtlenítésénél a bevált módszereket és eszközöket, a pergament
pusztító mikroorganizmusokat, a különféle tinták és színezékek meghatározásának és rögzítésének lehetőségeit. Behatóan foglalkoztam a pergamenerősítő és -javítási módszerekkel, amelyeket Rómában, Firenzében és
Velencében a restauráló műhelyekben alkalmaznak. A régi pergamenek,
tinták és színezékek vizsgálata azért is volt fontos, mert a restaurálandó kódexeket Olaszországban készítették a XV. században. Olaszországban a
könyvtárak, levéltárak, múzeumok és az egyházi gyűjtemények tudományos
központokkal rendelkeznek. A központi restauráló intézmények fő feladatuknak tekintik az írott dokumentumok biológiai, kémiai, fizikai elváltozásainak
vizsgálatát. Az olasz szakemberek a könyvvédelemmel tudományosan foglalkoznak. Többek között azokat a betegségeket előidéző okokat kutatják,
amelyek a rovarok és a mikroorganizmusok támadása során az anyagok
pusztulását okozzák. Vizsgálják a hő, a nedvesség, a légköri szennyeződés
káros hatásait, amelyek a könyvek állapotát veszélyeztetik. Abból indulnak
ki, hogyha ismerik az ártalmas mechanikai, kémiai, fizikai, biológiai jelenségeket, könnyebben tudnak gondoskodni a pusztító folyamatok megszűntetéséről, vagy legalábbis azok lelassításáról.
Nemcsak látogathattam a tudományos intézmények restauráló központjait, hanem ott munkatársként együtt dolgozhattam az ottani szakemberekkel. Rómában a Könyvegészségügyi és Patológiai Intézet (Institute Gallo)
és a Levéltári Központ (Archivio di Stato) mikrobiológiai, vegyi, fotó és
restauráló laboratóriumokkal és klíma-helyiségekkel rendelkeznek. Egy hónapig a Gallo Intézet Mikrobiológia Laboratóriumának vezetőjével, dr.
Fausta GALLOval dolgozhattam, akinek a nevét a szakirodalomból már ismertem. Itt kamatoztattam azokat az ismereteket, amelyeket az ELTE Mikrobiológiai Tanszékén a mikroszkopikus gyakorlatokon szereztem, amikor egy
éven át metszeteket készítettem és vizsgáltam a könyveket pusztító penészgombákat Igaliné dr. ZELLER Lídia vezetésével. Rómában a kódexekről vett
mintákat tenyésztettük ki. A tápanyag összetételét helyben készítették; a tápok alapanyaga az agar-agar, pepton, glukóz és desztillált víz. Ezeket összefőzve melegen Petri csészébe téve a leletanyagot beoltják a tápba. Egy másik
összetételű tápot is alkalmaztak, amely malátát, húslékivonatot tartalmaz,
abba is beoltják a különféle vizsgálandó anyagot, amelyeket megfelelő hőmérsékletű és légnedvességű termosztátokba helyezve kitenyésztik. Kettő,
majd újra két hét múlva a keletkezett tenyészeteket külön-külön újabb tápokba oltva ismét termosztátokba teszik, izolálják. A kitenyésztett penészgombafajtákból metszeteket készítve lehet azután mikroszkópon vizsgálni és összehasonlító metszetekkel hosszas és fáradságos munkával meghatározni a kite262

nyésztett penészgombákat. Jelen esetben a Cod. Lat. 3-as Corvinából származó penészgombákat határoztuk meg, amelyek a Penicillium családba tartoztak. A további izolálás, kitenyésztés során már meg lehet állapítani a
penészgombák pontos nevét is. Érdekes volt még, hogy az izolált tenyészetek
különféle színűek voltak, a parányi mikroorganizmusok enzimei termelik a
különböző színű tenyészeteket, pigment foltokat. A mikrobiológiai kártevők,
illetve penészgombák és baktériumok ellen Dr. Fausta Gallo széles körben
alkalmazta az etilénoxidot, amely zárt térben a levegőt kiszíva, gázosítva
járja át a köteteket.
A kémiai laboratóriumokban analitikus és kromatográfiai vizsgálatokat, valamint pH méréseket végeznek. Korszerű desztilláló- és szűrőberendezéseken keresztülvezetett vizet használnak a különféle oldatok, keverékek
készítéséhez. Megtalálhatók még infra-, ultra- és lézersugaras készülékek,
gázosító berendezések, mikrométerek, rezisztencia-vizsgáló, papírpép készítésére alkalmas különböző gépek, szakítószilárdság-mérő, spektrométer stb.
A legérdekesebb volt a mikrohullámú spektroszkópikus módszerek egyik
fajtája, az elektron-paramágneses rezonancia - PR - vizsgálat. A színezékek,
pl. a festmények pigmentjeinek meghatározásánál alkalmazzák, a mérések
során regisztrálják az anyagok mikrohullám-elnyelő spektrumát.
A Gallo Intézet Kémiai Laboratóriumában a pergamenkódexek fellazult, pergő miniatúráinak levédésére kísérletsorozatot végeztek szintetikus
polimerekkel. Etilcellulózt, metilcellulózt, cellulózacetátot, polivinilacetátot,
polimetilakrilátot oldottak toluolban, etanolban, metanolban, benzolban,
etilalkoholban, di- és triklóretánban. Öregítették, melegnek és nedvességnek
tették ki. Megfigyelték a pergamenre gyakorolt hatást. Vannak, amelyek
megsötétítették, vannak, amelyek megmerevítették a pergament. A
cellulózacetát például fehér bevonatot képezett a pergamenen. Végül megállapították, hogy az etilcellulóz biztosítja a pergamen hajlékonyságát, illetve
rugalmasságát. A legjobb eredményt akkor kapták, amikor a 0,5 %-os
metilcellulózt metilénklorid és metanol keverékében 80:20 arányban oldották. Esztétikailag is ez felelt meg a legjobban. A pergamen erősítésére és a
pigmentrétegek rögzítésére használják a régi hagyományos anyagot, a pergamenenyvet, amely mint kolloid oldat behatol a rostokba, ezáltal erősít.
Használják még a Calatont és a Paraloid В 72-t (Biblioteca Nationale, Firenze - Archivio di Stato, Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, Róma).
Megfigyelésük szerint a Paraloid В 72 a pergament megsötétíti.
A korszerűen felszerelt restauráló műhelyekben desztilláló berendezések, papírvágó gépek, hidraulikus prések, állítható és átvilágítható üvegmunkaasztalok, praktikus szerszámok bő választéka található. Nedves
környezetben a legideálisabb a pergamenleveleket megmunkálni, restaurálni.
A klímahelyiségben tetszés szerint szabályozhatják a hőmérsékletet és a légnedvességet, de elő lehet állítani pl. széndioxid (C0 2 ), vagy kéndioxid (S0 2 )
légszennyeződést is, ha különféle kísérleteket végeznek, vizsgálják az anya263

gokra való hatást, vagy ha az anyagok öregedését idézik elő, hogy megfigyeléseket végezzenek. Ebben a helyiségben még hajtogatás, - szakítószilárdság,
- és erőmérő, valamint őrlő- és porlasztógép és autokláv is található. Ügyelnek arra, hogy a lehető legenyhébb vegyszerekkel dolgozzanak, inkább többször alkalmazzák, nehogy egy erős oldattal kárt okozzanak. A kezeléseket
általában permetezéssel végzik. A tisztító és fertőtlenítő kezeléskor nemionos szereket is használnak.
Régi, kiszáradt pergamenek lágyítására 70 %-os etilalkoholt, vagy
karbamidos alkoholt használnak. Az Archivio di Statoban az elöregedett,
megkeményedett tekercs-pergamenek kiegyenesítésére, illetve lágyításához
Carbovax márka nevű polietilén-glikolos (PEG) fürdetést alkalmaznak. E
kezelések sorozatának alávetett pergamen nedves és puha, könnyen formálható. Drótszitákkal ellátott polcokon, majd présekben filter- vagy szívópapírok között fokozatosan, lassan szárítják a papírt, illetve pergamenlapokat,
szem előtt tartva azt az elvet, hogy minél szárazabbak a lapok, annál súlyosabb, erősebb lehet a nehezék vagy a préselés. A préselést általában hidraulikus présgéppel végzik, melynél a nyomás erőssége tetszés szerint
szabályozható. A pergamenlapok hiányának kiegészítésére többféle anyagot
használnak. Néhol különféle merített, vagy japánpapírral javítják a pergament, de ezeken kívül alkalmazzák még a selyem vagy műanyagszitákat és a
kézi merítésű papírokat is. Van, ahol a kódexlapokat hasonló pergamennel
egészítik ki. A pergamen beágyazását őzvakbéllel végzik. Továbbfejlesztik a
szakma hagyományait, ugyanakkor alkalmazzák a legújabb anyagokat és
eljárásokat is. Ragasztóanyagul maguk készítette pergamenenyvet, zselatint
vagy Glutolin 77-et, vagy Tylose MH 300-at és Vinavil NPC ragasztószer
keverékét alkalmazzák. Az ilyen ragasztószer gyorsan köt és esztétikus, vagyis nem fényes. A római könyvtárakban (a Vatikáni, a Bibliotheca
Nazionale és az ICCROM (az UNESCO intézménye: Internationale Centre of
Conservation) többek között olyan könyvek és cikkek is találhatóak, amelyek
a kódexek tintáinak anyagával és miniatúráinak technikájával foglalkoznak.
Az Olaszországban lévő kódexek miniatúráinak tanulmányozása is nagyon
érdekes, hiszen Itáliában a könyvművészet a XIV-XV. században élte virágkorát. Firenzében a legismertebb miniátor művészek Fra ANGELICA
(freskókat is készített), Francesco CHERICO, ATTAVANTE di Gabriele és a
Giovanni testvérpár, GHERARDO és MONTE. Művészetükre jellemző a fehér
színű indafonat a „bianchi girari". Az indafonatokat kék, piros és zöld virágokkal és madarakkal, puttókkal díszítették. Sok helyen a szövegkezdő iniciáléban a szerző portréja található. Attavante di Gábriellé (Verrocchiotól is
tanult) alakjai nélkülözik ugyan az életszerűséget, de díszítőmotívumai finomak, ízlésesek, változatosak, biztos rajztudásról tanúskodnak. A kódexek
bejegyzése szerint Mátyás király könyvtárának kódexeit is részben ő illuminálta a budai várban. A reneszánsz Velencében az antik művek díszítő elemeinek alkalmazásával kissé később jelentkezett. A Milánóban látott Leonardo
da VINCI archeológiai rajzainak és grafikai kiállítása, valamint a Velencében
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látott könyvművészeti tárlat is emlékezetes marad számomra, ahol a velencei-lombard stílusú kódexek iniciáléiban és miniatúráiban gyönyörködhettem. A miniatúrákat nemcsak az élénk színek, hanem a mozgásban lévő
puttók, állatok, valamint a vadászjelenetek teszik elevenné.
3.3 A Corvina program - közreműködés és részvétel a kutatómunkákban és a restaurálásban. A Corvina program - értékmentő program
volt. Az Egyetemi Könyvtár tulajdonában lévő 35 db súlyosan károsodott
kódex helyreállítása képezte a Corvina program gerincét. Ezek között 12 db
eredeti Corvina található. A restaurálandó kódexek sorrendiségét, szövegének paleográfiai és kodikológiai leírását dr. FODOR Adrienn, az Egyetemi
Könyvtár kézirattárosa végezte. 1983. februárjában készült el a budai várban
a Restauráló Laboratórium. Az épületbe elsőként költöztünk be, vettük birtokba második otthonunkat. Akkor még úgy volt, hogy Országos Központi
Laboratórium szerveződik, végül kizárólag az OSZK Állományvédelmi Főosztályához tartoztunk. Főosztályvezetője POPRÁDY Géza, osztályvezetője
pedig Beöthyné KOZOCSA Ildikó volt. A munkálatok tehát megfelelő körülmények között, jól felszerelt műhelyben, illetve laboratóriumban kezdődhettek meg. A helyreállítandó kódexek károsodásának különbözősége egyedi
elbánást, kezelést igényelt, szinte külön-külön kellett restaurálási tervet készíteni; a nagyjelentőségű tényleges restauráló munkára azonban csak később
kerülhetett sor. Ahhoz, hogy a megfelelő terápiát alkalmazni lehessen, ismerni kellett a diagnózist. Számos kísérletet, vizsgálatot kellett elvégezni: a
kódexek anyagait elemezni és a károsodások nagyságát és ezek okait meghatározni. Utána ki lehetett választani és meg lehetett vizsgálni a restaurálás
folyamán felhasználandó legmegfelelőbb anyagokat, amelyeket a restaurálás
során „beépítünk" az eredeti anyagba, vagyis a kódexbe. A régebbi, tudományosan megalapozott elvekre épült egyéni kutatási és fejlesztési programom
főbb pontjai szervesen illeszkedtek, épültek be a Corvina programba az előkészítő munkálatokba, a vizsgálatok elvégzésébe, a restaurátori munka megtervezésébe, végrehajtásába. Az OSZK vezetői és a munkában résztvevő
restauráló szakemberek egyaránt lelkesen és kitartóan dolgoztak, mindenki
tudása javát nyújtotta. A Corvina programban végzett munkát mindvégig a
dinamikus együttműködés jellemezte.
3.4 Intézmények és külső szakértők bevonása. Az OSZK vezetője
a megbeszéléseket, a vizsgálatokat és a kísérleteket koordinálta, a kutató
restaurátorok pedig aktívan részvettek a megbeszéléseken és a kísérleti teszteket elkészítették a vizsgálatokra. A Corvina program eredményes elvégzése
érdekében - a laboratórium felszerelését meghaladó vizsgálatok elvégzésére
külső intézmények, kutató intézetek és egyetemek segítségét kellett kérni. A
vegyészek, professzorok, tanárok, mikrobiológusok, művészet-történészek,
könyvtárosok, restaurátorok, fényképészek szakvéleményét kértük, némelyikükkel több éven keresztül a vizsgálatok sorozatát végeztük. A kutató munkálatok anyagi fedezetét, a szakértők tiszteletdíját a Művelődési
Minisztérium, a Kulturális Alap, az OSZK és az ELTE Egyetemi Könyvtár
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biztosította. Sokan csak szívességből, lelkesedésből vettek részt a munkákban, minden anyagi érdek és ellenszolgáltatás nélkül - köszönet érte. A kutatómunkában résztvevő intézmények és szakértők (a teljesség igénye nélkül).
Egyetemek:

Intézmény, Szakértő

1. ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék, Igaliné dr. ZELLER Lídia mikrobiológus dr. SZABÓ Zsuzsa bakteriológus
2. ELTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, dr. ZIMMER Károly
professzor
3. Magyar Iparművészeti Egyetem, SZABÓ Zoltán vegyésztanár JÁRÓ Márta
restaurátor KRISTON László tanár
Kutató intézetek:
1. Bőr- és Cipőipari Kutató és Fejlesztő Vállalat, Siposné RICHTER Teréz
2. Papíripari Vállalat Kutató Intézete, Atomyrné KUBICZA Márta vegyész
3. Textilipari Kutató Intézet
Más intézmények:
1.
2.
3.
4.

MTA Országos Kutató Központ, SZAUDER László fotós
Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet, KARDOS József
Országos Közegészségügyi Intézet - OKI -, dr. NÓVÁK Ervin mikológus
Fővárosi Közegészségügyi és Járványügyi Állomás, VÁMOS Gábor főmérnök

Könyvtár és levéltár:
1.
2.
3.
4.

Akadémiai Könyvtár, Csapodiné GÁRDONYI Klára
MTA Fragmenta Codikum Kutató Csoport, MEZEY László professzor
Országos Levéltár, Albrechtné dr. KUNSZERI Gabriella
Egyetemi Könyvtár, dr. KULCSÁR Péter igazgatóhelyettes, dr. FODOR
Adrienn paleográfus, kodikológus, SZLABEY Györgyi tud.főmts. restaurátor

Múzeumok:
1. Központi Múzeumi Igazgatóság, JÁRÓ Márta, Erdőhahniné TÖRÖK Klára
restaurátor
4. A kódexeknél eredetileg alkalmazott anyagok vizsgálata
és a károsodások mértékének meghatározása
Köztudott, hogy a kódexek olyan középkorból származó könyvritkaságok, amelyeket pergamenre vagy papírra kézzel írtak, sokszor iniciálékkal
díszítettek. A kódexek írásakor különféle írótintákat használtak, az iniciálék
készítésére pedig a festékek sokaságát. Ahhoz, hogy a tinta és az iniciálé
tartós legyen, alapozó- és kötőanyagot kellett alkalmazniuk. Szükséges tehát
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vizsgálat tárgyává tenni a kódex valamennyi alkotóanyagát, és az alkalmazott
anyagokat ért károsodások mértékét, hogy a megfelelő fertőtlenítő és konzerváló munka eredményes legyen.
4.1 A „hordozó" anyag: a pergamen és a papír vizsgálata. A restaurálásra kapott 35 kódexből 23 pergamenre, 12 pedig papírra írott mű volt.
A kódexek pergamen- vagy papírlapjai információkat hordoznak, művészi
alkotásokat őriznek (pl. iniciálé). A pergamen elnevezése Pergamon
(KisÁzsia) városához kötődik. Plinius tette ismertté a pergamen történetét.
Kr.e. 2. században megtiltották a papirusz kivitelét Egyiptomból. Ekkor
Pergamonban sikerült különleges eljárással írásra alkalmas állatbőrt előállítani. Legelőször csak az egyik oldalára írtak, - éppúgy, mint a papiruszt,
tekercs formában használták - később mindkét oldalára írtak, ekkor már félbehajtották a pergament, majd néhányat egymásba tettek, ily módon íveket
kaptak, amelyeket összefűztek, fatáblák közé szorították, illetve kötötték,
vagyis kialakult a kódexforma, a ma is használt könyvforma. Az írópergamen
a 6 hónapnál nem idősebb borjú vagy bárány bőréből készült; a legfinomabb
a vellum, amelyet a meg nem született állatok bőréből állítottak elő. Ha túl
száraz a levegő (40 %-os relatív légnedvesség), a bőrszövetek kohéziója
gyengül, a rostok megrövidülnek, az anyag tulajdonságai megváltoznak, a
rostok közötti kocsonyás állomány merevvé, rugalmatlanná, rideggé válik,
zsugorodás lép fel, a pergamen repedezik, töredezik, a kollagén elszarusodik.
Hosszan tartó, túl nedves, 60 % fölötti relatív légnedvesség hatására a pergamenlapok hullámosodnak, deformálódnak, a bőr kollagén rostjai elenyvesednek, elnyálkásodnak, meglágyulnak. Tudjuk, hogy a pergamen a
kikészítéskor pH 8 körüli lúgos jellegű, káros hatások felléptekor kémiai
elváltozás következtében savassá válik.
A laboratóriumban a károsodott pergamenkódexek lapjai pH 5,6; 5,8
és 6,4 értékeket mutattak. (A lúgos vagy savas jelleg mérésére a hidrogén-ion
koncentrációjának negatív logaritmusát, a pH-t használják, a pH 7 a semleges, 8 és 13 között lúgos, 6 és 1 között savas jelleg). A pergamen tulajdonképpen cserzetten, szőrtelenített, hústalanított bőr. Kikészítésekor az állati
bőrt mésztejjel kezelték, ezáltal az irha húsoldala és a szőrzete fellazult, így
könnyű volt ezeket eltávolítani. A nyersbőrt fakeret között kifeszítették,
mindkét oldalát krétával bekenték és habkővel simítva jól bedörzsölték a
rostok közé.
Az így kikészített írópergamenre a tinta, illetve a szöveg nem a krétarétegre, hanem a bőrre kerül. A kollagén szerkezetét mikroszkóp, elektronmikroszkóp és a röntgen segítségével már megállapították. A bőrfehérje
szálas, rostos anyag, ezek a szálak egymásba fonódva helyezkednek el. Az
egyes szálak spirális alakban, hármasával, három dimenzióban alkotják a bőr
szerkezetének legkisebb egységét, a protofibril lát. Többszáz protofibrils
egymásba kapcsolódva képezi a fíbr illát (szálacska). A fibril Iák fonalszerű
összefonódása útján jönnek létre a rostok, illetve rostkötegek, amelyeknek
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illeszkedése alkotja a bőrt. Ennek a szerkezeti felépítésnek köszönhető, hogy
a bőr tele van mikro- és makropórusokkal, feszes és rugalmas. A bőr felépítéséből adódóan higroszkópos anyag, a vizet részben fizikailag, kapillárisok
segítségével, részben kémiailag, a fehérjéhez kapcsolódva képes megkötni.
Érzékenyen reagál a körülötte lévő nedves levegőre.
Károsító tényezők:
fizikai
hőmérséklet

nedvesség

25-30 °C
felett 40 %
alatti
relatív
légnedvesség

60%
feletti
relatív
légnedvesség

kiszáradás

kocsonyásodás
cementálódás

kémiai
szennyezett levegőből sav
diffundál
pH 5,6 5,8
6,4

biológiai
mikroorganizmusok

rovarok

pl. baktériumok,
penészgombák

savasodás
élettevékenységük
során
különböző
színű
enzimeket
termelve
további
savasodás

elszíneződés, foltképző-dés

rovarrágás,
rovarjáratok

mechanikai

használatkora
hullámos
pergamenről lepereg
a tinta és a
festék

lyukak
keletkeznek

A károsító tényezők hatására a pergamen élettelenné válik, elgyengül, apró lyukak keletkeznek, töredezik, hiányossá válik, szétesik, elporlad.
A pergamen kódexlapok károsodásának mértékét
befolyásolják:
• A károsító tényezők egyenként is hatnak, együttesen is, más-más mértékben.
• Kikészítési hibák: a nem megfelelő meszezés, kifeszítés, simítás, szárítás
• A pergamen felületén lévő anyagok káros összetétele: tinták, kötőanyagok, festékek, alapozók
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• Az eredetileg felhasznált állat fajtája, kora és az, hogy a bőr melyik részét
használták.
• Életkorral járó természetes elöregedés.
4.2 Biológiai károsodások. A pergamen vagy a papír anyaga az idö
múlásával károsodásokat szenved, változáson megy keresztül, elöregedik. A
szennyezett levegőtől, vagy a rajta lévő tinta és festékanyagoktól diffundált
savas hatás előkészítette a rovarok és mikroorganizmusok megtelepedését,
majd elszaporodását. A kódexlapokon látható sárgás-barnás-lilás foltokat a
baktériumok vagy a penészgombák élettevékenységük során termelt enzimek
okozták. A különböző színű elváltozások a mikroorganizmusok fajtájától
függően változnak. Az enzimek hatására a pergamen savanyodása szintén
tovább folytatódott. Ha még a nedves szennyezett levegőből felszívott kéndioxid kénsavvá alakul - a pergamen felülete először bolyhossá változik,
majd a kollagén rostok elkocsonyásodnak. Ha széndioxidot is tartalmaz az a
levegő oxigénjével kéntrioxidot képezhet, amely víz jelenlétében kénsavvá
alakul. Hasonló folyamat játszódik le napfény hatására is. Az ELTE Mikrobiológiai Tanszék bakteriológusa, a Bőripari Kutató és a Közegészségügyi
Intézet foglalkoztak a kódexből vett mintavétellel és kitenyésztéssel. A baktériumok élettevékenységéhez általában 6,8-8 közötti pH érték szükséges, a
penészgombák inkább a savasabb közeget kedvelik. A mikroorganizmusok
meghatározására többféle lehetőség volt. A pergamen kódexlapoknál ott,
ahol amúgy is nagyon töredezett volt, könnyű volt a lapszélről olyan részt
találni, amelyet ki lehet tenyészteni, ezt elporlasztva, szétterítették, majd
kitenyésztették. A pergament nem volt szabad károsítani, így csak néhány
helyről vehettek mintát, pl. ragasztós felületű szalagot vagy vattatampont
végighúzva a pergamenlap felületén. Más módszerrel, a pergamenlap margójánál tűvel, vagy egész finom szemszikével történt a mintavétel. A pergamenlap káros részeit mikroszkópon
keresztül
vizsgálták,
sokszor
fényképfelvételeket is készítettek. Többször elhalt, töredezett gombaelemeket, fonaldarabkákat találtak, amelyeket lefényképeztek. A gombaelemek
alapján a Cladosporium sp. és az Alternaria nemzetségbe tartozó penészgombákat határozták meg. Az Aspergillusra - egyik csoportjára -jellemző
hülle sejtet és Penicillium sp-t valamint sugárgombákat, Streptomyces sp-t és
Streptomyces fimicariust is kimutattak, kitenyésztettek és meghatároztak.
Egy-egy kódex több fertőzött lapját vizsgálták, különféle módszer szerint
történt a mintavétel, de természetesen mindig jelen voltunk, közreműködtünk, nehogy kár keletkezzék a kódexekben. A pergamen kitenyésztésére
hasonló tápoldatot használtak a szakemberek, mint amelyet Rómában, Dr.
Fausta Galllonál tapasztaltam. Mint már említettem, a mikrobiológus a Patológiai Intézet Mikrobiológiai Osztályának vezetője a Cod. Lat. 3-as Corvina
pergamenjét tenyésztette ki és határozta meg, hogy a penészgombák a Penicillin családba tartoznak, a Penicillium lanosum Westl és a Penicillium
cycíopium Westl. A szakvélemények másolatai az Egyetemi Könyvtárban
megtalálhatóak, az egyes kódexekre, Corvinákra lebontva pedig a restaurált
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kódexeket kisérő jegyzökönyvekben utalás történik, hogy milyen baktérium
vagy penészgomba támadta meg a kéziratot.
A szakemberek általános véleménye az volt, hogy a megtalált, meghatározott gombaelemek hífa-szál töredékek, szaporító-képletek már nem
aktívak, nem életképesek. Igaz ugyan, hogy néhány esetben a spórákból ki
lehetett tenyészteni a mikroorganizmust, de figyelembe kell venni azt a tényt,
hogy kitenyésztéskor a lehető legideálisabb életfeltételeket biztosítanak számukra. A restaurált kódexek pedig minden bizonnyal nem ilyen körülmények
közé kerülnek. Mégis együttesen úgy döntöttünk, hogy fertőtlenítjük a gyanús kódexeket, Corvinákat, és preventív védelemként laponként is fertőtlenítjük.
4.3 Irótinták, festékek, alapozó- és kötőanyagok vizsgálata. A
kódexek tintái. Az olasz „tinta" szó festéket jelent, innen származik a tinta
elnevezése. Régi kéziratoknál megfigyelhető, hogy a tintaanyagok az idők
folyamán elváltozásokat szenvednek, elszíneződnek, „kifakulnak", egyszóval: elöregednek. A fakulás nem egyformán ment végbe, mértéke függött az
íróanyagok milyenségétől és az írásra használt tinták összetételétől. A különféle tinták tehát anyaguktól függően reagáltak az idő múlására, egyesek eltűntek, vagy leperegtek, olvashatatlanná váltak, másoknál a tinta sárgára,
barnára, vörösre színeződött, olyanok is vannak, ahol az írásra használt anyag
„kimarta", „kilyuggatta" az íróanyagot, főként akkor, ha mikroorganizmusokkal fertőződött a hordozóanyag.
A régi tinták és színezékek alapanyagai:
•
•
•
•

szerves,
szervetlen, (tannin, szén, korom, vas, anil in)
ásványi
biológiai (rovar, illetve a bíbortetü)

eredetűek. Előállították a növények kérgéből, főzetéből (kávé, tea, dohány,
vörösbor, cukor), kénsav, ammóniák oldataiból, esővízből stb. Keverékéből.
Többféle tintát használtak. A legrégibb tinta koromból készült. Tartós,
időtálló, nem fakuló tinta, a pergamenbe nem szívódik be, tulajdonképpen
felfestették. Általában a lámpa (pl. bükkfa) kormot használták arabmézgás
vagy tojásfehérjés kötőanyaggal. Ha ez elbomlik, a tinta lepereg. A gyantás
fa elégetésekor keletkezett kátrányból készült a bisztertinta. A gallusztintát
gubacs főzetből, vasgálicból, gummiarabikumból és borból állították elő. A
gummiarabikumra azért van szükség, hogy a vasrészecskéket lebegésben
tartsa. A gallusztintákban lévő csersav és galluszsav a levegő oxigénjével
oxidálódnak. Ilyenkor az írás besárgul, visszamarad a vasoxid, a tinta lepereg
vagy ún. „tintamarás"Л okoz a tintából kivált sav, amelytől az előtte lévő és
utána következő lap is savassá válik. Az íróanyag megbarnulasa következik
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be, majd az írás mentén „ablakocskák" keletkeznek, amikor a szöveg mentén
a betű kiesik.
A miniatúrák festékei: A pergamen kódexek lapjait motívumokkal,
képekkel és nagy kezdőbetűkkel díszítették. Ezeket a miniatúrákat, illetve
iniciálékat általában előrajzolták és csak utána színezték ki. A festés előtt
alapozó anyagot használtak, a festőanyaghoz kötőanyagot, illetve oldóanyagot adtak. Az alapozó anyagok lehetnek növényi eredetűek, amelyek a fehérjékhez tartoznak - (tojásfehérje, tojássárgája, pergamenenyv, zselatin, enyv,
kazein). Konzerválószerként ecetet, mézet, meszet, kámfort, timsót, szegfűszeget, fügetejet, krétát használtak.
A kódexen lévő iniciálék festékanyagának meghatározása főként
cseppanalízissel történt, - mi magunk is végzünk ilyen vizsgálatot restaurálás
előtt a kritikus helyeken. Néhány esetben spektroszkóppal, a kódexekből vett
mikromennyiségű mintákból, spektrofotométer alkalmazásával a kódexek
pigmentjeinek meghatározására szolgál, a színskálában elfoglalt helyét rögzíti az utókor számára. Röntgen diffrakciós elemzést végeztek először, majd
optikai emissziós színképelemzést. A két analízis eredménye: ólomfehér,
malachit, ónsárga, azurit, kréta, gipsz, fémarany (Cod. Lat. 3.) A festékek a
pergamenen a szín hatását azáltal adják, hogy a fény bizonyos hullámhosszú
részeit vagy elnyelik, vagy visszaverik. A színezékeknek ez a tulajdonsága a
vegyi felépítésükkel függ össze. A mérést a pigment színképének azonosításával vagy vegyi összetételük alapján lehet elvégezni.
A mikrohullámú elnyelő spektrumok információt hordoznak. A festék a pergamen felületén hat, vagy a rostokba hatol be, vegyi kötődés, abszorpciójön létre. A miniatúráknál használt színezékek a cserző anyagokhoz,
a szerves festékekhez vagy az ásványi festékekhez tartoznak. Ilyen például a
karmazsin, a tölgyfagubacs, a quebracho, az ámbra, a bíbortetü váladéka, az
okkervörös, az ólomfehér és az ólomsárga, az azurit, a malachit és a Lapis
lazuri.
A kódexeknél leginkább használt anyagok
anyag
cinóber
okkervörös
ólomfehér
azurit
ólomfehér
malachit
venyigefekete
azurit
ólomsárga
terra di siena
ezüst tinta
kagylóarany

vörös
rózsaszín
kék

szín

kötőanyag
bólusz
enyves kötőanyagok
tojásfehérje

zöld
zöld
lila
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A kéntartalmú színezékeknél az öregedés hamarabb jelentkezik, a színek
elváltoznak. Ilyenkor a labilisán kötött kén a nedvesség, a hő, a fény és a
levegő hatására oxidálódik, kénsav keletkezik, amely hidralizálja a pergament (vagy papírt). A zöld és a kék szín rézacetát-tartalma okozza az ún.
„rézrozsdát", amely a kódex pergamenjét kimarja, perforálja.
5. A restauráláshoz szükséges anyagok hatásmechanizmusának
vizsgálata
Fontos volt azokat az anyagokat, amelyeket a restaurálásnál alkalmazunk, megvizsgálni. Mindenekelőtt az orvosok előtt ismert mondás lebegett
előttünk, hogy: „nilnocere"!-ne árts! Azokat a kódexeket kellett fertőtleníteni, amelyekről a mikroorganizmusok jelenlétét kimutatták, vagy tevékenységük nyomait viselték.
5.1 Tisztítási, fertőtlenítési eljárások - anyagok vizsgálata. A
pergament megtámadó penészgombák a legjobban az etilénoxidra reagálnak.
Az etilénoxid légnemű állapotban gyorsan bomlik, erős méreg. Levegővel
keveredve gyúlékony, robbanásveszélyes. A gyulladás- és robbanásveszélyt
úgy küszöbölik ki, hogy közömbös gázokkal keverik (nitrogén, halogén,
széndioxid, freon stb.) Általában 10 % etilénoxidhoz 90 % széndioxidot vagy
freont tesznek. Csak speciális felszerelésekkel, illetve berendezésekkel lehet
használni. Gázállapotban átjárja az anyagokat, sőt a műanyagot is. Papírra,
pergamenre, tintára, színezékekre ártalmatlannak tartják. Ha az iniciálék
gyengébben tapadnak a pergamenre, illetve töredeznek, akkor ennél a kezelésnél nem csinálnak teljes vákuumot. Ilyenkor több EO gáz szükséges és az
eljárás végén az átöblítést az etilénoxid eltávolítását is lassabban végzik. Az
etilénoxidos fertőtlenítés a Fővárosi Közegészségügyi Intézet vákuumkamrájában történt a következő paraméterekkel:
•
•
•
•
•
•

etilénoxid 15 %
széndioxid 85 %
hőmérséklet: 25-30 °C
relatív nedvesség: 60 %
nyomás: 0,7-03 kp/cm2
kezelési idő: 24 óra.

Megjegyzés: Az 1966-os firenzei árvíz után a baktériumokkal és a penészgombákkal fertőzött könyveket is etilénoxidos gázzal fertőtlenítették, hasonló paraméterekkel, dr. Fausta Gallo irányításával. A módszer alkalmazása
előtt vizsgálatsorozat történt régi pergamenen, hogy az etiloxidos fertőtlenítés a tinta, az iniciálék festékei és a hordozóanyagok számára nem okoz-e
változást?
A
kísérleti
pergamenen
lévő
festékfelületről
sztereómikroszkópikus felvételek készültek EO-os kezelés előtt és után. Öszszehasonlítva a fényképeket, megállapítható volt, hogy sem az arany- vagy
festékanyagokban, sem a hordozóanyagban károsodás vagy méretbeli elvál272

tozás nem történt. Az etilénoxid (EO)-os gázosítással végzett fertőtlenítés
után szükséges volt a restauráláskor amúgy is levelekre bontott pergamenek
további fertőtlenítése, illetve preventív védelme.
A Bőripari Kutató Intézet munkatársa kísérleteket végzett különböző
fertőtlenítőszerekkel. Végül is a BAYER cég gyártmánya, a Preventol CMK
(para-klór-meta-krezol) bizonyult a legjobbnak, mert alkoholban, illetve alkoholos vízben egyaránt jól oldódik és a vizsgálatok szerint az ezzel a szerrel
kezelt hordozóanyagot sem károsítja. Megnyugtató volt számunkra, restaurátorok számára, akik ezzel a szerrel dolgoztak, hogy a Preventol CMK használata a bőrön keresztül sem toxikus, sem allergiás hatást nem gyakorol.
Megvizsgálták az etilalkohol hatását a penészgombákra. Önmagában alkalmazva tartós védelmet nem ad, de a pergamen lágyítását, erősítését, konzisztenciáját, állagát növeli. Ezért a vegyszeres tisztító és fertőtlenítési művelet
egy lépésben végezhető a Preventol CMK 1-5 %-os alkalmazásával.
5.2 Az iniciálék és az írótinták rögzítése - Fixálószerek. Mint már
említettem, kötőanyagokat az írótinták és a festékek összeállításakor használtak a pergamenre pedig a kódex írása előtt alapozó anyagokat. Ezek leépülése, bomlása, pusztulása idézi elő a tinta és a festék pergamenről történő
leválását, lepergését, repedezését. Ezek erősítésére, helyreállítására, rögzítésére fixálószereket alkalmazunk. Fontos, hogy a rögzítőanyag a pergamenkódexlapon ne csillogjon, a hordozóanyagot ne sötétítse, ne merevítse és
eloszlása egyenletes és leheletvékony legyen. Több mint egy tucat fixálószer
vizsgálatára került sor, a pergamendarabkákat egyenletesen vontuk be. Ezek
öregítése 40 C-on, 80 % relatív nedvességtartalom mellett történt. A kezelt
pergamenekről pásztázó elektronmikroszkópos felvétel készült az alkalmazás
előtt és után. Lényeges szempont, hogy az alkalmazott fixálószer ne repedezzék. Legmegfelelőbbnek a Klucel M (hidoxi-propil cellulóz) nevű anyag
bizonyult. Ez természetes alapú anyag, amelynek alkalmazása nem okoz a
pergamen rostjaiban feszültséget, alkoholban oldható, egyaránt alkalmazható
akár ecsettel bekenve, akár permetezéssel, vagy fürdőként és esztétikailag is
megfelelő.
5.3 A pergamen-öntőpép kikísérletezése. Az elgyengült pergamenlapok hiányainak kiegészítésére a hagyományos módszereket nem lehetett
alkalmazni. Egy új eljárást dolgoztunk ki, a pergamenöntési technikát, amely
öntéssel végezhető. Olyan össze-tételű szuszpenziót kísérleteztünk ki, amely
a pergamen anyagával harmonizál. A pergamenpép tartalmaz pergamenrostot, fertőtlenítőszert, ragasztóanyagokat, cellulózrostokat, különféle alkoholokat és desztillált vizet. Számos összetételű pergamenpépet készítettünk,
öntöttünk, ezeket műszerekkel mértük. A kísérleteket különféle intézményekben hajtottuk végre.
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A pergamen-öntőpép tulajdonságai és az ellenőrző vizsgálatok
megnevezése
Tulajdonság
erősség, tartósság
rugalmasság
egyenletes vastagság
ellenállóság
színtartósság
színezhetőség
felületi anyagokkal, ragasztóanyagokkal
tartósság növelése

Mérések megnevezése
szakítószilárdság
hajtogatási próba
roslelosztás
őrlési SR° beállítása
öregítés UV sugárban, 40 °C-on
öregítés UV sugárban, 40 °C-on
öregítés UV sugárban, 40 °C-on
szakítószilárdsági és hajtogatási próbák

A felhasznált japánpapírok rostösszetétele
( Papíripari Kutató meghatározása szerint)
Gampi
Rizspapír №
634 490
Hodomura №
644 461
Hosokawa №
634 500
Fátyol papír №
25 504

Fenyőcellulóz

Lombos
cellulóz

Rizsszalma
cellulóz
70-80 %

-

20-25 %

—

10-15%

70%

10-15%

—

75-80 %

20-25 %

-

-

90-95 %

5-10%

-

—

(Ld. Drissler és Vangerow katalógust)

Az öntőpéphez mindig semleges kémhatású cellulózrostokat célszerű
használni. Ezért a legmegfelelőbb a japánpapírok rostjainak alkalmazása. A
japánpapírokban lévő cellulózszálak hosszúsága, átmérője, eloszlása nem
egyforma. Vannak rövidebb-hosszabb, finomabb-tömöttebb, gyengébberősebb rostszálak. A hosszabb cellulózrostok nagyfokú hajlékonyságot biztosítanak önmagukban is, viszont nem lehet egyenletesen önteni, de ha a
hosszú, kuszált rostokhoz finomra őrölt rostokat keverünk, összefonódnak,
egymáshoz kötődnek, ezáltal még jobban nő a papír szakítószilárdsága. Nem
szabad csak rövid, túlőrölt rostokat sem használni a szuszpenzió elkészítéséhez, mert ha a kiöntött pép megszárad, élénken reagál a levegő nedvességének változásaira; a kiöntött kiegészítéseknél feszültségek keletkeznek,
amelyek ráncosodást, illetve zsugorodást okoznak az eredeti dokumentum
anyagában. A Papíripari Vállalat Kutatóintézetében megvizsgáltak néhány
japánpapírt: Hodomurát, Hosokawát, rizspapírt és fátyolpapírt. Ezek ím.
gampi rostokat, fenyőcellulózt, lombosfa-cellulózt és rizsszalma-cellulózt
tartalmaznak. A gampi rostok rosthosszúsága a legnagyobb, a rizscellulózrostok pedig a legrövidebbek. A gampi rostok csomósodásra hajlamosak,
rostosítani, illetve őrölni csak rövid ideig lehet. A kutató laboratóriumtól
különféle fenyő- és lombosfa-cellulózrostokat szereztünk be. A cellulózrostokat és a japánpapírok rostjait Valley hollandiban vagy más módon őrlik,
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vízzel hígítják, dezintegrátorban rostosítják és az egyes rostfajtáknál beállítják a kívánt SR°-ot. Akkor járunk el helyesen, ha figyelembe vesszük a papír
gyártásakor alkalmazott hosszú, közepes és rövid rostok megfelelő arányát.
Általában a 65-70 % finomra őrölt fenyőcellulóz rosthoz 30-35 % hosszabb
szálú lombosfák cellulózrostjait keverik. A kézzel öntött pép összeállításánál
is ezeket az arányokat alkalmaztuk, annál is inkább, mert a pépet akkor lehet
a legjobban önteni, ha a benne lévő papírrostokat úgy választjuk ki, hogy
abban rövidek, közepesek és hosszúak is legyenek (pl. 84 SR° - 45 SR° - 16
SR°, vagy 65 SR° - 45 SR° - 32 SR°), az átlag 40-50 SR°. Ha 4-5 féle cellulózrostot használunk, akkor lehet pl.: 2 rész 84 SR° - 1 rész 65 SR° - 3
rész 45 SR° - 2 rész 32 SR° - 3 rész 16 SR°.
Kellő gyakorlattal sikerül úgy megválasztani a különféle japán papírok és a fenyő- vagy lombos-cellulózrostokat, hogy azoknak nemcsak fajtájuk és rosthosszúságuk, hanem színük is hasonló legyen a kiegészítendő
dokumentumhoz. Az idő múlásával az alkalmazott cellulózrostok alapszíne
nem változik az utólag színezett papírpép viszont fény hatására fakulhat,
illetve elszíneződhet. Pikkerbőr: meszezett, majd mésztelenített marha bőre,
amelyet vízben áztattak, gyökérkefével megtisztítottak és 3-5 cm-es csíkokra
vágtak és megszárítottak a Bőripari Kutatóintézetben. Ezt a pikkerbőrt azután
porrá őröljük.
A pergamenöntő szuszpenzió összeállítása
A pép elkészítése előtt egy-két nappal külön-külön desztillált vízzel
felduzzasztjuk a metilcellulózt és a pergamenport. A fellazított és megőrölt
papírrostokat Preventol CMK (para-klór-meta-krezol) márkanevű 5 %-os
alkoholos oldatával tartósítjuk. A Preventol nemcsak fertőtlenít, hanem preventív védelmet is biztosít a rostok számára, a péphez metilcellulózt
(Glutofix 600) is adagolunk: duzzasztjuk desztillált vízben. A metilcellulóz
rugalmas ragasztóként hat, viszkozitása a pergamennek megfelelő, nem
fénylik, zsugorodásmentesen, lassan szárad és megszáradva sem okoz ráncosodást. Előnyös tulajdonsága még, hogy a penészgombák elkerülik.
Hogy a rostkeverék könnyebben önthető legyen és egyenletesen száradjon, etilalkoholt és izopropanont adagolunk hozzá. Ezeknek az alkoholoknak nemcsak baktériumölő tulajdonságuk van, hanem a pépben lévő
fertőtlenítő- és regenerálószereket bejuttatják a rostok közé, sőt részben
megkötődve beépülnek. Először háztartási vagy ipari turmixban a
Preventollal fertőtlenített és desztillált vízzel duzzasztott pépet elkeverjük,
utána a Glutofíxszel is elkeverjük, majd beletesszük a felduzzasztott pergamenport, a legvégén pedig az alkoholokat és a pergamenenyvet. A turmixolt
szuszpenziót néhány hétig állni hagyjuk, csak azután öntjük. Nem lehet egy
általános, egységes öntőpép összetételt javasolni, mert elképzelhető, hogy az
nem minden esetben válik be. A pép összetételét aszerint kell megválasztani,
hogy vékonyabb vagy vastagabb pergamenlapokat kell kiegészítenünk. Vékonyabb pergamen esetén több rövidebb, vékony szálú rostot kell a pépbe
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tenni, vastagabb esetén pedig hosszabb szálú rostot alkalmaznak. Ha nem
rendelkezünk vákuumasztallal, a kézi öntés száraz vagy kissé nedvesített
pergamennél alkalmazható. Ilyenkor sűrűbb papírpépet készítünk és több
etilalkoholt használunk. Nemezíapra itatóst, majd muszlin szövetet helyezünk és lapkorongot öntünk. A szívópapír és a nemez a felesleges alkoholos
vizet beszívja. A félig nedves lapkorongból akkora darabot hasítunk ki,
amekkora a hiányosság, ezt ráhelyezzük a kiegészítendő részre és szikével
vagy csonttal rásimítjuk. A rovarrágott, apróbb lyukakat, szakadásokat és
sérüléseket is így javítjuk ki. A lap felületét muszlinnal befedjük, majd
ugyanolyan óvatosan préseljük és szárítjuk, mint ahogyan ezt a vákuumasztalon történt öntésnél tettük.
6. A pergamenlapok hiányainak pótlása - a kódexlapok
összeállítása és kötése
6.1 A kézi pergamenöntés technikája. A vákuumasztalon való pergamenöntést akkor alkalmazhatjuk, ha a pergamen és a rajta lévő tinta,
nyomdafesték vagy analinfesték anyaga a nedvességet tűrik, illetve, ha már
rögzítették azokat. A megfelelően előkezelt (tisztított, fertőtlenített, levédett)
lapokat az öntés előtt nedvesíteni, illetve kondicionálni kell. A nedvesítés
történhet 75-80 %-os etilalkoholban való fürdetéssel, permetezéssel, vagy
magas nedvességtartalmú párakamrában vagy nedves szívópapírok között. A
dokumentum anyaga nedvesség hatására megnyúlik, kisimul, a szuszpenziós
öntés hatására a pergamen száradás után sem lesz hullámos és mérete stabil
marad. Az alulról megvilágított, perforált plexilappal ellátott vákuumasztalra
egy poliamid szitaszövetet és egy muszlinanyagot vagy Bondina márkanevű
angol poliészter lapot teszünk és ráhelyezzük az átnedvesített pergamen levelet. Körülötte négy oldalt polietilénfóliából maszkot készítünk. Ezzel biztosítjuk, hogy a vákuum bekapcsolásakor a szívóhatás közvetlenül a
dokumentumra irányuljon. Egy kis műanyag adagolóflakont híg, majd sűrűbb, végül ismét hígabb péppel megtoltunk. A hiányosságokat legelőször
körkörösen, majd átlós irányban öntjük, ügyelve arra, hogy a rostok rétegesen, egyenletesen terüljenek el és hogy a pépből az alkoholos víz, illetve a
folyadék leszívódjék. A szívás erejét közben fokozni lehet. A rostok a pergamen hiányosságainál a muszlin szöveten fennmaradnak. A kiöntött rész
vastagsága nedves állapotban mindig nagyobb az eredeti lapénál, mégis nagyon kell vigyázni, hogy a pótlás mindig azonos vastagságú, de inkább kissé
vékonyabb legyen, mert ekkor még egy réteget rátehetünk, de ha vastagabb a
kívántnál, a kiegészítés csak nehezen távolítható el. Száradás után a kiöntött
részek vastagsága mű-szerekkel ellenőrizhető. Ha az öntés a szöveget takarja,
a felesleg szikével leszedhető, korrigálható. Szikkadás után a lap egész felületére egy másik darab muszlin szövetet teszünk, erre egy szűrőpapírt vagy
nemezt, végül egy polietilénfóliát és egy deszkát. A fólia nemcsak védi a
deszkát a nedvességtől, hanem biztosítja a lassú, fokozatos száradást is. A
vákuumot megszűntetve, a dokumentumot az asztalon hagyjuk, szűrő papírok
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és deszka közé tesszük, mindig nehezebb tömeggel terhelve. Amikor a dokumentumon lévő öntés megszikkadt, Bondina poliészter papír és itatós közé
tesszük, majd lepréseljük. Időközönként a szívópapírt cserélgetjük, közben a
prés nyomását növeljük, hogy a száradás fokozatos legyen. Ha lassan,
egyenletesen szárad a lap, elkerülhető a kunkorodás, a belső- és szélfodrosodás, a táskásság és a ráncosodás. Mem szabad a dokumentum lapjait túlpréselni, a kiöntött rész opacitása a felhasznált pergamenportól és
cellulózrostoktól, valamint az őrlésfoktól függ. A rizsszalma-cellulóz áttetsző, kis opacitású, a lombosfacellulóz-rostok nagy opacitásúak. Az öntőanyag opacitása növelhető kréta, kaolin vagy titán-dioxid hozzáadásával.
Legjobb előzőleg Glutofix-szel elkeverni az opacitásra szolgáló anyagot,
mert így az nemcsak ráül a rostokra, hanem egyenletesen és csomómentesen
beépül a rostok közé - növelve és nem gyengítve a szilárdságot.
6.2 Papírkódexek, pergamenkódexek kötése- A könyvtest portalanítása, ívekre bontása és szárazon tisztítása - radírral, vagy radírozógéppel
egyformán történt a papír- és a pergamenkódexeknél. A papírlapon lévő tinta, vagy iniciálé rögzítését 3 %-os Regnal lal (polivinil-futiroacetál) végeztük,
javítását pedig japánpapírral - főként a befűrészelt helyeken - és Glutofix
600 (metilcellulóz) ragasztóval vagy papíröntéssel készült. A szétszedett
pergamen kódexlapok tisztítása, fertőtlenítése, regenerálása, az írótinta és az
iniciálék festékeinek rögzítése a fent már ismertetett módszerek és anyagok
alkalmazásával történt. A pergamenlapok hiányainak kiegészítésére kísérletekkel alátámasztott, megfelelő összetételű pergamen-öntőpépet sikerült kikísérletezni. Kézzel öntve, vákuumasztalon és megfelelően szárítva biztosítja,
hogy a pergamen anyagában feszültségek ne keletkezzenek. Száradás után a
papír- vagy pergamen leveleket ismét ívekbe rendeztük és kenderzsinórra
fűztük. A dupla előzéket a könyvtesthez (Atsu-shi) átfűztük, erősítettük. A
gerinc gömbölyítése után visszahelyeztük a török oromszegőket és kipótoltuk, mert azok általában szűkek voltak. Anilinnel - több színt kombinálva pirosra festettük a francia juhbőrt, amelyet az új táblára húztunk. A régi török
kötés visszakerült. Művészettörténészek és külföldi szakemberek véleménye
alapján mondhatjuk, hogy helyes az, hogy a török díszítésű kötések visszakerültek a kódexekre, mert a törökországi 350 éves tartózkodásuk már hozzátartozik a kódexek történetéhez.
7. Összegzés a kutató és restaurálási munka eredményéről
Az Egyetemi Könyvtár restaurátoraként több mint egy évtizedig dolgoztam a Corvinák és kódexek helyreállítását előkészítő kutatói, - kísérleti és
a tényleges restaurálási, gyakorlati munkában. A hagyományos módszereket
felhasználva új - tudományos alapokra épült anyagvizsgálati módszereket
alkalmaztunk és különféle eljárásokat kísérleteztünk ki és vezettünk be a
kutatásban résztvevő szakemberekkel:
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• etiléngázzal való fertőtlenítés - dokumentumokra (Magyarországon elsőként)
• új fertőtlenítőszer alkalmazása, - Preventol CMK - amely preventív védelmet is biztosít
• új rögzítőszer, a Klucel M széleskörű felhasználásnak kikísérletezése
• új eljárás az elgyengült pergamenekre, amikor a fertőtlenítés, tisztítás és
erősítésre szolgáló oldatok egy lépésben, egyszerre alkalmazhatóak
• legjelentősebb a gyenge, élettelen, töredezett pergamenlapok hiányainak
kiegészítésére a kézi pergamenöntési technika és a pergamen-öntőpép
összetételének különböző változatainak kikísérletezése.
Olyan eljárásokat sikerült kidolgozni, amelyeknél érvényesült a reverzibilitás elve: a beépített anyag az eredeti károsodása nélkül eltávolítható,
vagyis az alkalmazott eljárás visszafordítható. Köszönetet mondok mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy több mint egy évtizeden keresztül olyan
munkát végezzek, amely próbára tette kitartásomat és tudásomat. Örömmel
tölt el, hogy hozzájárulhattam a kódexek és a Corvinák sikeres megmentéséhez.
7.1 Kamara-kiállítás. A restaurátorok kívánsága teljesült, amikor
munkánk eredményét - a kódexek és a Corvinák restaurált köteteit együtt
láthatták. Az Országos Széchényi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár vezetői
támogatásával egy kamara-kiállítás megrendezésére került sor. A kiállítás
megnyitóján sajtófogadáson ismertették és értékelték munkásságunk eredményeit. Ezek összefoglalásáról a megjelent napilapokban és folyóiratokban
számoltak be a sajtó tudósítói. A több hétig nyitva tartó kiállítást számos
szakember és könyvszerető laikus tekintette meg.
7.2 A bemutatott kódexek és Corvinák leírása és a kódexek restaurátorai
1. ВЕК К Cod.Lat. 1. corvina, Theophrastos: História plantarum - De causis plantarum. E
Graeco in Latinum traducta per Theodorum Gazam Thessalonicensem. Pergamen kódex a
15. sz. 2. feléből - 250 fol. - 238 * 338 mm, CZIGLER Mária.
2. ВЕК К Cod.Lat. 2. corvina, Cicero, Marcus Tullius. Orationes VII in Verrem., Pergamen
kódex a 15. sz. 2. feléből -166 fol. - 230 * 340 mm, Kálmánná HORVÁTH Ágnes.
3. ВЕК К Cod.Lat. 3. corvina, (Pseudo) Clemens Romanus: Recognitionum libri X. alias
Itinerarium per Rufinum presbyterum Aquilegiensem traductum. Pergamen kódex a 15. sz.
2. feléből - 134 fol. - 230 * 300 mm, SZLABEY Györgyi.
4. ВЕК К Cod.Lat. 4. corvina, Curtius Rufus. Quintus: De gestis Alexandri Magni. Pergamen kódex a 15. sz. 2. feléből - 132 fol. - 236 * 335 mm. BALLAGÓ Lászlóné.
5. ВЕК К Cod.Lat. 5. corvina, Eusebius Caesariensis Pamphili: Chronicon,, cum
interpretatione S. Hieronymi et superadditis Prosperi. Pergamen kódex a 15. sz. 2. feléből
- 77 fol. - 240 * 340 mm, SZLABEY Györgyi.

6. ВЕК К Cod.Lat. 6. corvina, Eusebius Caesariensis Pamphili: De evangelica praeperatione,
a Georgio Trapezuntio trad, cum praefatione clusdem ad Nicolaum V. papum. Pergamen
kódex a 15. sz. 2. feléből - 185 fol. - 240 * 340 mm, SZLABEY Györgyi.
7. ВЕК К Cod.Lat. 7. corvina, Scriptores Históriáé Augustae: Vitae imperatorum Romanum.
- (Nepos, Cornelius) Acmilius Probus: De excellentibus ducibus exterarum gentium.
(Sextus Aurelius Victor) Plinius: De imperatoribus Romanorum. Pergamen kódex a 15. sz.
2. feléből - 187 fol. - 255 * 368 mm., M. ÁDÁM Ágnes.
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8. ВЕК К Cod.Lat. 8. corvina, Silius Italicus: De secundo bello Punico libri XVII. Pergamen
kódex a 15. sz. 2. feléből - 185 fol. - 220 * 320 mm., CZIGLER Mária.
9. ВЕК К Cod.Lat. 9. corvina, Tacitus,, Publius Cornelius: Analium libri XI-XVII
Historiarum libri I-V. Pergamen kódex a 15. sz. 2. feléből -132 fol. - 260 * 360 mm., M.
ÁDÁM Ágnes, CZIGLER Mária.

10. ВЕК К Cod.Lat. 10. corvina, Tertullianus,, Quintus Septimius Florens: Adversus
Marciomem Stoicum libri V. Pergamen kódex a 15. sz. 2. feléből - 178 fol. - 200 * 290
mm., SZLABEY Györgyi.

И. ВЕК К Cod.Lat. 11. corvina, Caesar, Caius Iulius: Opera. Pergamen kódex a 15. sz. 2.
feléből - 213 fol. - 240 * 324 mm., BALLAGÓ Lászlóné.
12. ВЕК К Cod.Lat. 12., Panegyrici Latini XII. Pergamen kódex a 15. sz. 2. feléből - II. 145
fol. - 250 * 150 mm., Kálmánné HORVÁTH Ágnes.
13. ВЕК К Cod.Lat. 13. corvina, Suetonius, Caius Tranquillus: Vitae caesarum. Pergamen
kódex a 15. sz. 2. feléből - 181 fol. - 190 * 280 mm., CZIGLER Mária.
14. ВЕК К Cod.Lat. 14., Albertus Magnus: De mineralibus libri V. Papírkódex a 15. sz. 2.
feléből - 96 fol. - 250 * 160 mm., KALOCSAI László, Kálmánné HORVÁTH Ágnes.
15. ВЕК К Cod.Lat. 15., Albucasis: Chyrurgia per Gerardum Cremonensem traducta. Pergamen kódex a 13/14. századból - 1 . 46 fol. - 330 *230 mm., BALLAGÓ Lászlóné.
16. ВЕК К Cod.Lat. 16., Aristoteles: Physicae Auscultationis libri VIII. - Averroes: De
Substantia orbis. Pergamen kódex a 14. sz. 1. feléből - 58 fol. - 290 * 205 mm., SZLABEY
Györgyi.
17. ВЕК К Cod.Lat. 17., Aristoteles: Liber Posteriorum. - Aegidius Romanus: De
pluriflcatione intellectus posibilis contra Commentatorem. Papír- és pergamen kódex a 15.
sz. közepéről - III. 173 fol. - 333 * 235 mm., M. ÁDÁM Ágnes.
18. ВЕК К Cod.Lat. 19., Boethius, Anicius Manlius Severinus: De consolatione philosophiae
libri V. Pergamen kódex a 14/15. századból. - 56 fol. - 275 * 203 mm., SZLABEY Györgyi.
19. ВЕК К Cod.Lat. 20., Cicero, Marcus Tullius: De amicitia. De Senectute ... - Bernardus
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SZLABEY Györgyi.

20. ВЕК К Cod.Lat. 21., Gabriel de Concoreggio: Fabule cum allegoriis noviter reperte. Papír
kódex a 15. sz. közepéről - IV. 96 fol. - 218 * 138 mm., SZLABEY Györgyi.
21. ВЕК К Cod.Lat. 22., Saxtus Pompeiűs Festus: De verborum significatione. Papír kódex a
15. sz. közepéről - IV. 124 fol. - 220 * 150 mm., Kálmánné HORVÁTH Ágnes.
22. ВЕК К Cod.Lat. 23., Grammatica Latina. Papír kódex a 15. sz. 1. feléből - 108 fol. - 192
* 130 mm., SZLABEY Györgyi.

23. ВЕК К Cod.Lat. 24., Alexander de Villa Dei: Doctrinale puerorum cum commentariis
Ludovici de Guastis. Pergamen kódex a 14. sz. 2. feléből - 1. 71 fol. - 248 * 180 mm.,
Kálmánné HORVÁTH Ágnes.
24. ВЕК К Cod.Lat. 25., Gesta Romanorum. - História septem capientum. Papír kódex 1474ből - 1 . 107 fol. - 278 * 213 mm., CZIGLER Mária.

25. ВЕК К Cod.Lat. 26., Plutarchos: Aristides et Cato Maior. Pergamen kódex a 15. sz. 1.
feléből - 1 . 59 fol. - 205 * 135 mm., Kálmánné HORVÁTH Ágnes.
26. ВЕК К Cod.Lat. 27., Scriptores históriáé Augustae. Papír kódex a 15. sz. 2. feléből - I.
IV. 180 fol. - 320 * 225 mm., SZLABEY Györgyi

27. ВЕК К Cod.Lat. 28. , Simon de Ianua: Clavis sanationis Synonimorum medicorum liber.
Papír kódex a 15. sz. 1. feléből - 1 . 218 fol. - 275 * 195 mm., CZIGLER Mária.
28. ВЕК К Cod.Lat. 29., Simon de Ianua: Clavis sanationis Synonimorum medicorum liber.
Papír kódex a 15. sz. 1. feléből — I. 218 fol.-205 * 140 mm., FÖLDESSY Péter.
29. ВЕК К Cod.Lat. 30., Speculum Humanae Salvationis. Pergamen kódex a 14/15. századból
- 1 . 49 fol. - 350 * 265 mm, BALLAGÓ Lászlóné.

30. ВЕК К Cod.Lat. 31., P. Terentius Afer: Comoedlac sex. Papír kódex 1444-ből - 151 fol. 198 * 142 mm, BALLAGÓ Lászlóné.
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31. ВЕК К Cod.Lat. 32., М. Vitrucius Polio: De architectiira. - P. Candidus: Históriáé
peregrinae. -Grammaticon libri 11., Papírkódex 1463-ból - I. 195 tol. - 305 * 220 mm.,
SZLABEY Györgyi.
32. ВЕК К Cod.Ital. 1„ Dante Alighieri: Divina Comoedia. Pergamen kódex а 14. sz. 1. feléből - 82 fol. - 330 * 250 mm., Beöthyné KOZOCSA Ildikó SZLABEY Györgyi.
33. ВЕК К Cod.Ital. 2., Opus Italicum de navigatione. Papírkódex a 15. századból - V. 101
fol. - 330 * 220 mm., SZLABEY Györgyi.

34. ВЕК К Cod.Ital.3., Codex Italicus continens fragmenta ex operibus Senocae, Ciceronis
etc. Pergamenkódex a 15. századból - 1 . 146 fol. - 290 * 220 mm., M. ÁDÁM Ágnes.
35. ВЕК К Cod.Lat. 115., Invenarium Paulinorum Conventuum Chartarum. Regesta et
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1. A kódexrestaurálás módszerei - Max KRAUSS, Bécs, Ausztria - 1992. április
2. A pergamenöntés gyakorlati alkalmazása - Abigail QUANDT. Baltimore, USA - 1992.
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Poszter készítése, kiállítása:
1. „A Cod. Lat. 3-as Corvina restaurálásának munkafázisai" (SZLABEY, Györgyi) 1990.
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A Posztert kiállították:
1. ,,Conference on Book & Paper Conservation, Budapest, 3-8. September 1990" keretében
(The conservation of the corvina Cod. Lat. 3.)
2. Az Országos Széchényi Könyvtár Corvina-termében, kamarakiállításán 1992. március 11töl március 20-ig
3. A XVIII. Országos Restaurátor Konferencián, a Magyar Nemzeti Múzeum Műtárgyvédelmi és Információs Részlegének Könyvtártermében, 1993. január 28-29-én.
Videófelvételeken közreműködés:
1. Flüssiges Pergament Rettung für alte Bücher. - PRISMA aus WISSENSCHAFT und TECHNIK,
1988. I. H . 9 ' 3 0 "
2. Iparművész restaurátorok. - Kerámia, Textil, Fém, Kódex. Corvinák restaurálása - 1989.
február 55'
3. A pergamenöntés. - Oktatófilm a Soros György alapította Restauráló Műhely felkérésére 1989. április-30'
4. A kódexrestaurálás módszere. - Videófel vétel a pergamenrestaurálásról, munkámról az
Országos Széchényi Könyvtár ,,VlDEOTÉKA"számára. - 1990. január
La preservation des „vestiges" de la Bibliotlieca Corviniana: activité de chercheur et de
restaurateur
L 'auteur de l 'étude, faisant partié de l 'équipe des restaurateurs de la Bibiiotheque
Universitaire et qui collabor a ä ces travaux continuellement, nous fait part de la restauration
et de la preservation des codex et des Corvináé de la Bibiiotheque. Universitaire, residues par
la Turquie en 1877. Elle a collaboré aussi bien a Velaboration des travaux d 'experimentation
et de recherche, qu a la restauration effective des codex. Dans /e cadre du programme Corvina, les dirigeanls de la Bibiiotheque Nationale Széchényi l 'ont rassurée que toutes les phases
de la restauration pourront étre exécutées sans interruption sous lew vigilence. lis ont
coordonné
le déroulement des examens et de teur evaluation. C'était un travail d'équipe
exceptionnel et son succes a été possible grace aussi a la competence des spécialistes des
Instituts concernés. De nouveaux procédés ont été élaborés; le plus important d 'entre eux est
1 'elaboration minutieuse de tous les details de la technique du coulage manuel du parchemin,
et surtout I 'experimentation de la composition de la masse de parchemin, ce qui permet de
restaurer á l'état quasi nouveau les feuilles de parchemin
mórt et sans force. L 'auteur
développe en details comment son stage en Italic I 'a aide, comment a-t-elle pu se servir de
toutes les experiences qu 'eile у a acquéri, au moment ой eile restaurait les codex et les
Corvináé.
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Penészgombák pusztítása a pergamen kódexlapon
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Penészgombák pusztítása a pergamen kódexlapon

Corvina-lap restaurálás előtt (Cod.Lat.3.)

Corvina-lap restaurálás után (Cod. Lat. 3.)

Almási János
A német genealógia hatása a 18-19. sz. fordulója után

A

ma történészének feladata, hogy nemzeti múltunk, de Európa történetét vizsgálva is felhasználja azokat az eszközöket és módszereket,
amelyeket a történelem ún. segéd-tudományai nyújtanak. A
„segédtudományok" kifejezésnek van bizonyos pejoratív csengése, pedig a
„segéd" fogalom a segítséget - tegyük hozzá - elengedhetetlen segítséget
jelöl egy-egy monográfia, történeti mű készítői számára. Az mindenki szemében természetes már, hogy a történeti valóság kutatója a maga által feltett
kérdésre legelőször is a levéltári források megismerésével keres választ. A
célból azonban, hogy az egyetemen olyan kutatókat képezzünk, akik tudjanak
mit kezdeni a forrásokkal, meg kell ismertetnünk őket ezekkel az ún. segédtudományokkal. Volt néhány évtized 1945 utáni történetírásunkban, amikor
ezt a szükségszerűséget figyelmen kívül hagytuk, és a segédtudományok
oktatását csupán csak a historiográfiák irányába térítettük el. Most pedig
csodálkozunk, hogy felnőtt egy történész - történelem tanár nemzedék,
amely életének negyedik-ötödik évtizedében igényli - sőt művelni igyekszik
- ezeket az ún. segédtudományokat. Az oklevelek, korabeli statisztikák, kronológiai adattárak, a családok története, a címerek és pecsétek kort ábrázoló
és jellemző bizonyításai, illetve mindezek megismerése és alkalmazása újraértékeli nemzeti hagyományanyagunkat. Ezekhez a forrásokhoz való visszatérés az egyetlen lehetősége az induktív történetírásnak és ez az egyetlen
módja egy formulába öntött koncepció megalkotását követő ingatag
bizonyítgatásoknak a történeti valóság minél teljesebb ábrázolásával való
felváltásának.
Az igényeket mi sem bizonyítja jobban, hogy az első kiadást újabb és
újabb kiadás követi, mind a Tankönyvkiadó által első ízben 1968-ban megjelentetett Magyar történelmi kronológia, és Egyetemes történeti kronológia,
mind a minden szakember igényét kielégítő és az Akadémiai Kiadónál első
ízben 1981-ben megjelent négykötetes Magyar történelmi kronológia és az
1984-ben megjelent Genealógiai irodalmi bibliográfia.
A tények, az adatok és ezek megismerésének módszerei állnak a múlt
megismerésére törekvők figyelmének előterében. A budapesti Egyetemi
Könyvtár múlt századi tudós igazgatói: SZINNYEI József, SZILÁGYI Sándor
tudták ezt, amikor az olvasótermi kézikönyvtár anyagát összeállították. Ezen
az úton haladt a romantikus életpályát befutó Horvát István történetíró fia:
HORVÁT Árpád, aki a Könyvtár jelenlegi épületében Ferenczi Zoltánt követően az első igazgató volt. Sajnálatos, hogy Horvát Árpádról, mint Szendrey
Júlia második - és igen nehéz természetűnek mondott férjéről, akiért
„eldobta az özvegyi fátyolt" - szokás beszélni, továbbá mint az irodalmár
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TOLDY Ferenc sógoráról (aki egyébként szintén volt az Egyetemi Könyvtár
igazgatója), de ugyanakkor alig esik szó alapvető diplomatikai munkáiról: az
1883-ban megjelent Oklevéltant jegyzetekről és az Oklevélhasonmásokxói.
Ma is az Olvasóterem kézikönyvtárában található GATTERER, J. Chr.
1799-ben megjelent Praktische Diplomatik-ja és hogy a segédtudományok
összességéből a genealógia fontosságához eljussunk - LORENZ, О.: Lehrbuch
der Gesammten wissenschaftlichen Genealogie, vagy WAGNER, Carol us:
Collectanea genealogico-historica illustrium Hungáriáé familiarum című,
1802-ben Pozsonyban megjelent négykötetes műve. Ez utóbbi a legfőbb bizonyítéka a német genealógiai iskola követésének.
Ma már nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a középkor, az újkor, de
még a két háború közötti korszak gazdaságtörténete s ezen belül is elsősorban a birtoktörténet, de a politikai történet és a helytörténeti kutatások művelése is szükségessé teszi a genealógiai adatok ismeretét. De az építészet
történetének müvelője, vagy a műemlékvédelemmel foglalkozó szakemberek
számára sem érdektelen azoknak a családoknak az ismerete, akiknek a kezdeményezésére egy-egy kastély vagy kegyúri templom épült.
A német genealógia igen jelentős - máig is a legjelentősebb alkotása
- az általában Gothai almanachnak nevezett kézikönyv sorozata. A kezdetben csak francia (Almanach de Gotha) később német nyelven is megjelent
(Hofkalender) első sorozata az uralkodó házak és más hercegi családok adatait tartalmazzák. Ez a sorozat 1766-ban indult és ezen a néven évenként
megjelent egészen 1944-ig, a gothai Justus Perthes cég kiadásában. A sorozatot a Starcke Verlag -jelenleg Limburg a.d. Lahn-ban (NSZK) - 1952-ben
újra indította Genealogisches Handbuch des Adels címen, négy sorozatban:
Fürstliche Häuser, Gräfliche Häuser, Freiherrliche Häuser és Adlige
Häuser.
Talán nem érdektelen felsorolni, hogy a sorozat megindításának évében mely családok szerepeltek a „Gotha"-ban:
A n h a l t , Baden, B a j o r o r s z á g (a királyi és a hercegi ág),
Bourbon (valamennyi ága), B r a g a n z a , Dánia u r a l k o d ó h á z a ,
H e s s e n , H o l s t e i n , I t á l i a (a szavolyai család), L i e c h t e n s t e i n , Luxemburg, M e c k l e n b u r g (mind a Mecklenburg-Schwerin,
mind a Meclenburg-Strelitz család), Nagy B r i t a n n i a u r a l k o d ó h á z a , N é m e t a l f ö l d k i r á l y i c s a l á d j a (az Oranien-Nassau dinasztia), H a b s b u r g , a p á p a , a p o r o s z k i r á l y i c s a l á d (a
Hohenzollernek másik, idősebb ágával együtt), az o r o s z c á r i c s a l á d (a Romanov dinasztia), a s z á s z k i r á l y i c s a l á d é s a
t h ü r i n g i a i s z á s z h e r c e g s é g e k c s a l á d j a i (tehát a Wettineknek mind az Albert-i, mind az Emest-i ága), S c h w a r z b u r g , a s v é d
k i r á l y i c s a l á d , a s p a n y o l k i r á l y i c s a l á d , Waldeck,
Württemberg.
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A sorozat kötetei második részében a német birodalmi hercegi családok közül 1766-tól kezdve végig szerepelnek az alábbiak:
Arenberg, Auersperg, Dietrichstein (1911-ben kihalt), Fürstenberg, Lobkowicz, Löwenstein, Oettingen,
Salm, Schwarzenberg, Thurn u. Taxis.
Ebbe a kategóriába tartoznak azok a családok is, amelyek ugyan csak
később kerültek a gothai almanachba, de európai történeti szerepük jelentős
volt:
Fugger 1812, Hohenlohe 1812, Kaunitz 17731888, Khevenmüller-Metsch
1833, Leiningen 1799,
Metternich-Winneburg
1812,
Pappenheim
1834,
Schönborn 1834, Starhemberg 1773, Trauttmannsdorf
1814, Windisch-Graetz 1814.
Itt jegyezzük még, hogy ebben a kategóriában foglal helyett 1775-től
kezdve a herceg Esterházy család is. A magyar hercegi családok a kötetek III.
részében az alábbi évektől kezdve szerepelnek:
Batthyány-Strattmann
1824,
Festetics
Grassalkovich 1806-1864, Koháry 1813-1863,
1916, Pálffy 1818.

1912,
Lónyay

A magyar történelemben előfordulnak még az alábbi családok, amelyek a XIX. században nyertek hercegi méltóságot a Habsburg birodalomban
és Magyarországon a későbbi években honfiúsíttattak:
C z a r t o r y s k i 1807, K i n s k y 1 8 3 3 , Monteunuvo 1866
(Mária Lujza, Napoleon özvegye, második férjétől Neipperg gróftól leszármazottak), O d e s e a l e h i 1 8 1 8 , P a a r 1 8 1 2 .
Itt említjük meg még Ferenc Ferdinánd trónörökös feleségének
Chotek Zsófia grófnőnek és leszármazottaiknak Hohenberg hercegekké
emelését 1901-ben. A hercegi családokkal kapcsolatban meg kell állapitanunk, hogy voltak közöttük olyanok - mint pl. a Batthyány-Strattmann amelyekben csak az elsőszülött fiú örökölte a hercegi rangot.
A Justus Perthes kiadó Gothában a Genealogisches Taschenbuch
sorozaton belül 1825-ben megindítja a Gräfliche Häuser zöldszínű köteteit,
kezdetben egy kötetben az Uradelhez (a XV. századig nemességre emeltek)
és az ún. Briefadelhez tartozó családokat. A későbbiekben a páros években
az Uradelhez, a páratlanokban a Briefadelhez tartozókat tüntetik fel.
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a magyar, illetve honflúsíttatott,
vagy részben Magyarországra települt grófi családokat, amelyek a sorozat
megindulásától kezdve, vagy legkésőbb az 1830-as évek óta szerepelnek a
„Gothá "-ban:
Arz,

Almásy, Amdé (1827-1896), Andrássy, Apponyi,
Béldy, Bánffy, Batthyány, Beleznay
(1842-
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1884),
Berényi, Bissingen, Bombelles, Csáky,
Czernin, Daun (1825-1935), Degenfeld-Schomburg,
Dembinsky, Dessewffy, Draskovich, Erdődy, Esterházy, Festetics, Forgách, Gyulay, Győry (18351939), Horváth (
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(1828-1854), Károlyi, Keglevich, Khuen-Belasi(
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,Kinsky, Klebeisberg, Korniss, Mailáth,
Migazzi, Nemes, Niczky, Pálffy, Pallavicini(
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)
,
Patachich, Pejacevich, Reviczky (1829-1929), Salm,
Sándor (1828-1922), Seilern-Aspang, Serényi, Somogyi
(1826-1923), Somssich, Szapáry, Sztáray,
Sternberg, Stomm, Szécsen, Széchenyi, Teleki 1841től, Toldalagi 1857-től, Vay 1876-től, Viczay
(1831-1904),
Wenckheim,
Wilczek,
Wimpffen,
Woracziczky, Zay, Zichy.
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Rukavina, Sommaruga, Wimpffen, Wolff-Metternich.
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Jahrbuch des deutschen Adels-пек három kötete: 1896-ban, 1898-ban és
1899-ben jelent meg.
A magyar történelem számára is érdekes adatokat nyújt a
Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Österreichs, amelynek öt
kötete 1905 és 1913 között jelent meg. Ennek volt folytatása XX. században
a Wiener Genealogisches Taschenbuch, amelynek nyolc kötete 1926 és 1937
között jelent meg, további megjelenését az Anschluss gátolta meg.
A magyarok közül NAGY Iván és K.EMPELEN Béla ismert sorozatain
kívül hadd említsem meg a német nyelven megjelent, de a magyar családokat
magába foglaló Genealogisches Taschenbuch-ot, amelynek egyetlen évfolyama 1816-ban jelent meg, továbbá a Magyar Nemzetségi Zsebkönyvet,
amelynek I. része 1888-ban, II. részének I. kötete 1905-ben jelent meg, azután megszűnt.
A német genealógiai iskola szerkesztési módszerei, a kötetekben
megtalálható birtoktörténeti adatok (pl. hitbizományok létesítése illetve megszüntetése, stb.) igen fontosak a kutatók számára, nem kevésbé annak bizonyítottsága, hogy a nagypolgári családok leányaival történő házasságkötések
révén a feudális arisztokrácia anyagilag megerősödött. Aki a XIX. és a XX.
század első évtizedeiben a magyar - de az osztrák és a német arisztokrácia
összetételét vizsgálja, éppen a genealógiai adatok felderítésével - arra a
megállapításra juthat, hogy ezek a „címeraranyozások" az arisztokrácia egységének kialakulását nagy mértékben elősegítették.
Die Wirkung der deutschen Genealogie nach der Wende der 18-19. Jahrhunderten
Jeder Historiker, Geschichtsforscher hat die Pflicht, um ihre Forschungen auf dem
Gebiet der ungarischen, wie der allgemeinen Geschichte mit der Hilfe der
Geschichtshilfswissenschaften (Diplomatik, Statistik, Kronologie, Heraldik, Genealogie usw.)
fortzusetzen. Der Forscher kann nur mit der Hilfe dieser Disziplinen, mit den
Geschichtsquellen etwas Gutes, Erfolgreiches erreichen. Wenn man über die Genealogie
spricht, soll feststellen, daß ein Historiker nach der Wende der 18-19. Jahrhunderten auf die
Fragen der ungarischen, deutschen usw. Sozialgeschichte, der Änderung der
Besitzverhältnisse nur mit deren Hilfe Antworten bekommen kann. Die ersten Fachbücher auf
dem Gebiet der Genealogie in dieser Zeit sind in Ungarn erschienen. Die Angaben der
Genealogie sind auch sehr wichtig denen, die sich mit der Fragen der Ortsgeschichte oder
Lokalgeschichte, der Historiotopographie, auch den Kunsthistorikern, die sich mit der
Geschichte
der
Baudenkmäler
beschäftigen.
Die
wichtigste
Reihe
der
Genealogietaschenbücher erscheint 1766, zuerst franzözisch als Almanach von Gotha, dann
auch deutsch als Hofkalender, die die Angaben von 26 Herrschenden Häuser und der
Familien der Reichsfürsten - Herzögen, und später - im Jahre 1818 - auch der ungarischen
königlichen Fürsten enthalten. Später erschienen - alle bis 1944 - die Reihen der
Gothaischen Genealogischen Taschenbücher der Gräflichen, der Freiherrlichen, der
Uradeligen und der Briefadeligen Häuser.
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Gerics József - Ladányi Erzsébet
A 11. századi keresztény néptudat kezdetei a két szent király alatt:
Szent Istvántól Szent Lászlóig

S

zent László királynak - köztudomás szerint - oroszlánrésze volt István
király, Imre herceg és a vértanú GELLÉRT püspök, valamint a zobori
remeték 1083. évi oltárra emelésében. Az ö korának, vagy tágabban
fogalmazva: a magyar politikai és jogi gondolkodás még nem gregoriánus
szakaszának eszmevilágát meg-bízhatóan közvetíti Szent István Nagyobb
Legendája. írójáról ui. megállapítható, hogy VII. Gergely követeléseit
gregorianizmus előtti módon és eszköztárral kívánja elhárítani. A legendaíró
a magyar király honi egyház feletti jogait védve, még nem veszi igénybe a II.
Orbán pápa levele által Kálmánnak 1096-ban felkínált lehetőséget, hogy a
pápai szék hűségén megmaradva, /"dum modo in imitate ... apostolice
ecclesie firma stabilitate permaneas"/, elnyerheti "ami tisztséget és méltóságot /quicquid honoris, quicquid dignitatis/" István kiérdemelt, s amelyre
Hartvik a "mindkét jogon /utroque iure/" való egyházszervezésre jogosító
pápai kiváltság megszerkesztésével válaszolt.1
István, Imre és Gellért szentté avatására a hitbuzgóság és a közélet
tapasztalatai irányíthatták László és a magyarok figyelmét. A Kisebb Legenda és Hartvik egyaránt megemlíti, hogy István sírjáról szinte megfeledkezett
népe is, meg a királyi család is negyvenöt éven keresztül , azaz szentként
való tiszteletéhez a körülmények évtizedekig kedvezőtlenek voltak. Nem arra
gondolunk, hogy István alakja merült volna feledésbe. Személyére, mint törvényhozóra a magyarok mindig is emlékeztek s az Árpád-ház mindenkor
uralmon levő ivadéka, vagy trónkövetelő tagja vele iparkodott trónigényét
igazolni. Szentként való tiszteletét bizonyosan nem VII. Gergely ösztönözte,
az ő eleve elutasító véleményét az uralkodók életszentségéről nagyon is jól
ismerjük. Mindazonáltal a magyar egyház és állam megteremtésének körülményeire Gergely kérdésfeltevései és alaptételei hívhatták fel a figyelmet:
mit tett, vagy mit nem tett István, kinek adta át az országát és népét, kié a
felette való hatalom és tulajdon, amely Gergely szerint István felajánlása és
III. Henrik hódítása alapján Szent Pétert illeti meg.
Ebből a szempontból István életszentségét hitéleti és korabeli államjogi vonatkozásban sarkalatos fontosságú tette állította a középpontba: Ma1
II. Orbán oklevele: Diplomata Hungáriáé antiquissima. 1. Bp. 1992. Edendo operi Georgius
Győrffy, nr. 109. 317-318 p. Hartvik-legenda helye: Scriptores rerum Hungaricarum tempore
ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. (röv.: SRH) Bp. 1937—38. Edendo operi
praefuit Emericus Szentpétery. II. 414. p.
2
SRH II. 399. és 432. p.
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gyarországnak és népének Szűz Mária tulajdonába adása. Intelmeiben István
érdekesen emlékezteti fiát: "Gyarapítsa minden nap országodat, hogy az
emberek felségesnek tartsák koronádat /... tuum quottidie auge regnum, ut
tua corona ab hominibus habeatur augusta/"'. Az Intelmek koronafogalmát
SZŰCS Jenő így jellemezte: "... A mű egész tartalma, a politikai-teológiai és
politikai-etikai normák összessége a korona fogalmába fut össze. Ahhoz képest, hogy a koronaszimbolika kifejlődése Európában köztudomásúan viszonylag kései, XII-XIII. századi fejlemény, meglepően korai gondolati csíráról van szó.
Szent István halála után 8-9 esztendővel érdekes szerephez jutott
nem pusztán a koronafogalom, hanem István konkrét koronázási jelvényegyüttese. Az eseménynek az utókor szempontjából meghatározó jelentősége
lett a koronafelfogás hazai fejlődésére. István ui. köztudomás szerint Péter
trónra lépésének zavartalansága érdekében Vazult megvakíttatta, fiait: Andrást, Bélát és Leventét pedig száműzte és a trónutódlásból kizárta. Ám Péter
ennek ellenére elveszítette királyságát. A korabeli felfogás szerint a hatalom
csakis az Árpád-ház ivadékát illethette, ilyen pedig az Istvántól számkivetett
hercegeken kívül nem volt. A megoldandó feladat tehát az lett, hogy a hazahívott keresztény András herceg valamilyen módon István törvényes jogutódja lehessen annak ellenére, hogy a királyság örökléséből István kizárta.
A nehézségen az a Karoling-korban és a 10-11. századi Németországban is élő szokás segített úrrá lenni, hogy a haldokló király az uralmat
utódára a maga felségjelvényének megküldésével ruházta át. II. Henrikről,
Szent István sógoráról 11. századi feljegyzés örökítette meg: "akként uralkodott, hogy a birodalom számos nagyja helyesléssel állt melléje abból az okból, hogy birtokolta a birodalom jelvényeit /ex occasione imperialium apud
se retentorum/." Andrásról bihari püspökének, Leodvinnak elbeszélésén alapuló előadásban olvashatjuk: "Alig, hogy trónra lépett, amikor elődjének
/Istvánnak/ ékességeit, a királyi jelvényeket /antecessoris ... ornamentum
supperlectilem regiam/ kereste ..." András eljárása az említett német-frank
szokás követésének felelt meg, s alapja az azéval közös meggyőződés lehetett: ti., hogy az előd királyi jelvényeinek birtoklása a hatalom átruházásának
bizonyítéka, azaz záloga az utód uralma törvényességének. Királyságát tehát
András István (tényleges vagy vélt) uralkodói jelvényeinek birtoklásával
kívánta törvényesíteni, ezek pedig István utódjának rangját adták neki.

3

SRHII. 625 p.
SzüCS Jenő: Szent István Intelmei, az első magyarországi államelméleti mű. = Szent István
és kora. (Szerk.: Glatz Ferenc - Kardos József) Bp. 1988. 44. p. egészen hasonlóan nyilatkozott az Intelmek koronafogalmáról évtizedekkel ezelőtt J. KAPAT: Corona Regni Hungáriáé im
Zeitalter der Arpaden. = Corona Regni. Studien über die Krone als Symbol de Staates im
späteren Mittelalter. Hrsg. von Manfred Hellmann. Weimar, 1961. 257-258. p. Összefoglalóan: GERICS József- LADÁNYI Erzsébet: A Szent István lándzsájára és koronájára vonatkozó
források értelmezése. = Levéltári Szemle, 1990/2. 12. p.
4
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Két dolog feltétlenül kiviláglik mindebből: István alakjának akkora
tekintélye volt halála után alig 8 évvel, hogy magyar király kizárólag az ő
utódaként lehetett bárki. András és környezete örömest megkerülte volna
Istvánt, ha erre bármilyen utat vagy módot látnak. Ám nem láttak. Másrészt
1046-ban már élt az a felfogás - s ez döntővé vált az istváni uralkodói jelvények sorsára nézve -, hogy jelvényeinek birtoklása még az ő elhatározása
ellenére uralomra jutott - tulajdonképpen trónbitorló - András királyságát is
törvényesítette.5 S itt arról van szó, hogy amit az Intelmek a korona fogalmáról kifejtenek, az már konkrét tárgyhoz, István (tényleges vagy vélt) koronájához kapcsolódik, amíg magyar királyt koronáznak. A Nagyobb Legenda
István koronájáról, mint meghatározott tárgyról ír. Nemcsak azt jegyzi fel,
hogy Istvánt a királyi méltóság diadémjával koronázták meg, hanem azt is,
hogy amikor Gizellát "a királyi hatalomban való közösségre /ad consortium
... regni/" feleségül vette, Gizelláról felkenése után "a korona viselésével
adta tudtul, hogy társa /gestamine cor one sociam esse notißcavit/".
Az a regnum, amely felett Gizellának Istvánnal való társ-mivoltát
/consortium/ korona viselése fejezte ki, a Nagyobb Legenda szóhasználatában részben Magyarország, a terület, amely felett Géza is fejedelem, aki
"regnum"-éX megnyitja az idejövő keresztények előtt, amelynek megtámadásától II. Konrádot utóbb visszatartja az Örök Bírótól való félelem.8 Ezt a
területet, mint határokkal rendelkező Pannoniát {"Pannonié terminos") tartja
számon a legendaíró, és olyanként, amelynek határai közt István hatalma és
apostolkodása érvényesült ("infra terminos sue dominationis")9 Ezt más
helyen úgy fejezi ki, hogy István a templomépítést ott gyakorolta, "ameddig
csak jog kiterjedt (in amplitudine proprii iuris)". Használja emellett a legenda a regnum-ot a benne élő lakosság jelölésére is: "amikor Pannónia országa
(regnum Pannonicum) a szent ifjú intésére figyelmezett"^ mondatban.
A két fogalom: terület és lakossága egymás mellett tűnik fel Istvánnak az imájában, ahol Magyarországról és lakóiról, mint Mária örökségének
szőlőskertjéről (hereditatis vinea), meg a kereszténység zsenge vetéséről
{novella plantatio christianitatis)11 ír, s ez a kettő a tárgya a Mária tulajdonába és oltalmába adásnak. Más alkalommal sikerült megállapítani, hogy

5

Minderről további irodalommal GERICS József: Az I040-es évek magyar történetére vonatkozó egyes források kritikája. = Magyar Könyvszemle, 1982. 310-312. p.
6

SRHII. 384. p.
SRH II. 379. p.
8
SRH II. 390. p.
9
SRH II. 389. és 386. p.
10
SRH II. 381. p.
7

11

SRH II. 390. p. - A Szűz Mária örökségének való felajánlás politikai jelentőségéről: GERICS
Ibisei: Judicium Dei a magyar állam XI. századi külkapcsolataiban. = Athleta patriae. Szent
László-tanulmányok (Szerk.: Mezey László) Bp., 1980. 124-125. p.
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István - a latin kereszténység korabeli Mária - tiszteletének szellemében valóban felajánlhatta országát a szó jogi értelmében is Szűz Máriának.12
A felajánlásnak írásban való, legendabéli rögzítése megfelelő válasz
VII. Gergelynek arra az igényére, hogy kettős jogcímen is a Szentszéknek
követelte a Magyarország feletti, evilági felsőséget: Szent Istvánnak Péter
apostol számára tett állítólagos felajánlására hivatkozva, s Magyarországnak
III. Henrik által Szent Péter tiszteletére való meghódítására támaszkodva. A
Legenda Maior Istvánnak nem Szent Péter, hanem Szűz Mária részére való
felajánlását hozza fel, s erre az aktusra Máriával katonai győzelem alakjában
megnyilatkozó ítéletével mintegy megerősítő pecsétet is tétet, éppen a Szent
Péter tiszteletére állítólag hódító császár apja, II. Konrád ellenében. Szűz
Mária tehát gondoskodott a legendaíró szerint hereditas-ának megvédéséről
a hódító ellen!
Szent Gellértről az író röviden, nagy tisztelettel emlékezik meg, s
feljegyzi: "amikor a szent király elhunyta után bekövetkezett a keresztényüldözés, megkövezték".13 Ennek az üldözésnek az eljövetelét Deliberatio-jábsin
előre látta a vértanú püspök, s ki is fejtette, miért. Egyfajta biblikus alapvetésű, eszményi társadalmi programot is ad a tökéletességre törekvő híveknek.
Mondanivalójának alapigéjeként az Apostolok Cselekedeteinek a jeruzsálemi
egyházközségre vonatkozó szavait (4, 32-35) idézi:
" A hívők sokaságának egy volt a szíve és lelke, és senki nem mondott a magáénak semmit, amit birtokában tartott, hanem nekik mindenük közös volt.
Köztük u. i. senki nem volt nélkülöző. A szántóföldek és házak birtokosai ui.
ahányan csak voltak, eladva elhozták annak az árát, amit eladtak és letették
az apostolok lábához. Elosztották pedig kinek-kinek, amint neki szüksége
volt." Gellért ezt példának állítja mindenki elé, "aki méltó lett Isten kegyelmére az apostolok igehirdetése és a keresztség forrása által." Ók azok, akik a
földön lakva és a romlandó testhez kötve is már mennybéliek, akik "elvetik a
világ édesgetéseit és bűnre vivő csábításait." Velük ellentétben akik nem így
élnek, azokra pokolra szállás vár, s őket "ki kell zárni a mennyek országából." Az utóbbiakkal a hívőknek igazában érintkezniük sem szabad. Fejtegetését Gellért a korinthusi levél idézésével (1, 5, 10-11) zárja: " > ... Ne tartsatok kapcsolatot azzal, akit testvérnek neveznek ugyan, de parázna, vagy
kapzsi, vagy bálványimádó, vagy átkozódó, vagy részeges, vagy rabló. Az
ilyennel még csak ételt se fogyasszatok. < Mit mondjak még? Hajói gondolom, fontolóra véve a mondottakat, helyesen érted, s azt is, miért történt az
ilyenekre nézve a tilalom. Jaj nekünk, akik nem félünk e parancs ellenére

12

Lásd GERICS József tanulmányát, amely Ladányi Erzsébet erre vonatkozó észrevételeit is
tartalmazza: Az állam- és törvényalkotó Szent István. = Művészettörténeti Értesítő, 1990. 77.
P.
13

SRH II.
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élni. Azonban a mi Pannoniánk senkit sem szokott annyira kedvelni, mint az
ilyeneket. "14
Van a Deliberatio-пак még néhány olyan helye, amelyből talán következtetni lehet arra, milyen magatartást kívánhatott az uralkodóktól és hívektől társadalmi tekintetben Gellért, s mi az, amit elvetett. ">Jó dolog reménykedni az Úrban, mintsem remélni a fejedelmekben. < Ha megtartanák
ezt a törvényt, kevés tisztességük maradna meg a világ fejedelmeinek. Ezért
ragadták el az Istennek járó tiszteletet a zsarnokok, aki örökségként követelik
maguknak azt, amit az Isten a szegények érdekében közösnek teremtett.
Mindezt azért teszik, hogy féljenek tőlük, és Isten gyanánt tiszteljék őket. "I5
Súlyos ítéletet mond: "... bizony nem királyok azok, hanem felforgatók", akik
csak a királyi cím viselése kedvéért uralkodnak, hogy felfalják a népet, hajhásszák az adókat, magasztalják magukat ("... populum devorent, et tributa
expetant, seque magnificent"). Le is vonja ebből a fenyegető vészre vonatkozó következtetést: "Mivel pedig ilyeneket művelnek, semhogy inkább titkolnák, az aljanép egész hada ellenünk fog uszulni."
Gellért ezen kívül előadja, hogy visszakövetelik az elhunytak lelki
üdvösségéért keresztény szokás szerint tett kegyes adományokat, ami pedig
"hallatlan eretnekség (omnibus inaudita saeculi hereses)" Alapja pedig: a
test feltámadásának tagadása ("Omnes uno репе simul ore carnis negant
resurrectionem"). Nagyobb gonoszság Gellért szerint nincs a világon.17 Gellért mondanivalójának egyik központi kérdése a jeruzsálemi egyházközségnek az Apostolok Cselekedeteiben vázolt vagyonközössége. A Deliberatioéhoz sokban hasonló felfogást tartalmaz, s azt még világosabbá teszi a nagytekintélyű Pseudo-Isidorus-i gyűjtemény némely darabja. Különösen érdekes
az I. Kelemen pápa nevére hamisított levél, amely éppen a jeruzsálemi egyházközséghez, és püspökéhez, Jakab apostolhoz szól: "A közös élet (vita
communis), testvérek, mindenkinek szükséges, és azoknak a legjobban, akik
gáncs nélkül akarnak Istennek vitézkedni, és utánozni akarják az apostoloknak és tanítványaiknak életét. Mert mindazoknak a dolgoknak a felhasználása, amik csak vannak a világon, közös kellett, hogy legyen minden ember
számára. De a bűn miatt az egyik a magáénak mondta ezt, a másik meg azt,
és így osztoztak meg egymás közt az emberek. Végtére is az egyik legbölcsebb görög, aki tudta, hogy ez így van, így szólt: a barátoknak közös kell,
hogy legyen mindenük ...És amint nem lehet, mondta, felosztani sem a levegőt, sem a nap sugarát, ugyanúgy a többi sem osztható fel, ami csak e vilá-

Gerardi Moresenae aecclesiae sev Csanadiensis episcopi Deliberatio svpra hymnvm trivm
pverorvm. Ed. Gabriel Silagi. Tvmholti, 1978. 36-37. p.
15
Silagi id. kiadás, 119-120. p.
16
Silagi id. kiadás 157-158. p.
17
Silagi id. kiadás 51. p.

293

gon mindenkinek közös birtoklásra adatott, hanem közösen is kell, hogy birtokolják ... Ezt hirdetni is kell mindenkinek. "
Ugyanennek a Kelemen pápának a nevére hamisított, másik levél
Szent Péter tanításaként adja elő: "... Bűne minden világi hívőnek is, ha kölcsönösen nem tanúsítanak kellő gondosságot egymás iránt abban is, ami a
közös élet megvalósítására (ad communis vitae usum) tartozik ... Ennek a
szeretetnek ... a legnagyobb előmozdítása az lesz, ha egymás közt gyakran
teszitek közössé étkezéseket és asztaltokat, s minél hatalmasabb valaki, annál
gyakrabban ossza meg ételét atyjafiaival."
Deliberatio-jában Szent Gellért kb. azonos gondolatokat fejtve ki,
mint a Pseudo-Isidorus bemutatott néhány helye, a keresztény hívek közti
egyenlőségnek olyan elméleti követelményét ábrázolja, amely megfelelhetett
Szent István törvényeiből kielemezhetően az azonos szabadságot élvező lakosság, a törvény szavával: a gens huius monarchie, a közszabadok (liberi)
jogi egyenlőségének. Ez a szabadok közti jogi egyenlőség a társadalmi és
vagyoni különbségektől függetlenül a vulgarisok és comes-ek azonos, 110
penzás vérdíjában fejeződött ki, és még Szent László törvényében (II.6. és 8.)
is él. Amikor a Szent Istvántól utódul jelölt Péter 1041-ben Németországba
menekült, az Annales Altahenses adata szerint Aba, az új "király, zsinati
tanácskozást tartván, a püspökök és előkelők együttes elhatározása alapján
mindazoknak a törvényeknek a megsemmisítését rendelte el, amelyeket Péter
Idézi GERICS József: Az I040-es évek magyar történetére vonatkozó egyes források kritikája.
= Magyar Könyvszemle, 1982. 301. p.
19
Idézi GERICS József: A Pseudo-Isidorus gyűjtemény szövegei és all. század első felének
magyarországi társadalmi ideológiája. = Magyar Könyvszemle, 1985. 166. p. - Nevezetes
összefüggése van Gellért közös vagyonra és a kegyes adományok visszakövetelésére vonatkozó megjegyzéseinek a Pseudo-Isidorus bizonyos kánonjainak gondolataival. I. Orbán pápa
állítólagos első levele szerint az, ami az Apostolok Cselekedeteiben Ananiással és Safirával
történt, "igen megszívlelendő és félelmetes, ...mert az egyház javait nem mint saját, hanem
mint közös és az Urnák felajánlott vagyont (non quasi propriae, sed ut communes et domino
oblatae) kell" kezelni. Tartalmazza a Pseudo-Isidorus egy. 442. évi galliai zsinat {concilium
Vasense) végzéseit is. Ezek szerint "mint hitetleneket kell az egyházból kivetni azokat, akik a
holtak felajánlott adományait visszatartják és vonakodnak átadni az egyházaknak, mert bizonyosan a hit elveszítéséig jutott el az isteni pietas-nak az a megharagítása, amely a testből
eltávozó híveket fogadalmuk teljesedésétől, a szegényeket pedig étkük adományától fosztja
meg: mert az ilyeneket, mint a rászorulók gyilkosait úgy kell tekinteni, hogy az Isten ítéletében
sem hisznek." (Idézi GERICS József: A Pseudo-Isidorus gyűjtemény szövegei és a 11. század
első felének magyarországi társadalmi ideológiája. = Magyar Könyvszemle, 1985. 167. p.). A
Pseudo-Isidorus fentebbi részleteinek ismerete lényeges összefüggéseket mutat a Deliberatio
olyan szövegei közt, amelyeket eddig nem igen hoztak egymással kapcsolatba. Ezek szerint- a
Pseudo-Isidorusban kifejtettekkel is összhangban - Gellért az egyházi vagyont közös vagyonnak, a szegények eltartására is rendelt jószágnak tarthatta. Ennek kisajátítását, közte a lélekváltságul szolgáló adományok elvételét, s az egyházi vagyon megadóztatását Gellért a nélkülözök kifosztásának, Isten elleni merényletnek minősítette. Ilyesmit csak olyank vihetnek végbe,
akik nem hisznek Isten ítéletében sem, amelyet a világ végén a test feltámadásakor várnak a
hívek a hitvallás szerint. Azok, akik így járnak el, a Pseudo-Isidorus szerint hitetlenek, a
Deliberatio szerint eretnekek.
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törvénytelenül, önkényének megfelelően (iniuste, secundum libitum suum)
hozott." A magyar krónika ugyanezt akként fejezte ki, hogy "Aba király megsemmisítette mindazokat a rendelkezéseket
és
szolgáltatásokat
(constitutiones et exactiones), amelyeket Péter király a maga consuetudo-ja
szerint rendelt el." Ennek az intézkedésnek a velejét akkor értjük meg világosan, ha felidézzük Szent István tanácsát utódához: "Aki ... elveti elődeinek atyáinak decretumait, nem törődik az Isten lex-eivel sem ... Ezért, drága
fiam, legyenek mindig kezed ügyében atyádnak edictumai, azaz az enyémek.
... Járj az én mos-aim nyomdokán mindenféle habozás bilincse nélkül, látod
róluk, hogy illenek a királyi méltósághoz ... Nehéz megtartanod ennek az
országnak a királyi hatalmát, ha nem követed az előtted uralkodó királyok
consuetudo-ját ... Ezért légy követője az én consuetudo-imnak. "20
A krónikás azt hangsúlyozva, hogy Péter a maga consuetudo-ja szerint vezette be a constitutiones et exactiones-t, azt emeli ki, hogy Péter nem
az istváni consuetudo-kat követte. Súlyos ítélet volt ez Szent István Intelmeinek ismeretében: Péter consuetudo-ja, az ő módja szerinti, nem istváni, nem
hagyományos, hanem új consuetudo, azaz (a középkor fogalmai szerint)
felforgató. Lényeges körülmény, hogy az Intelmek idézett részlete István
életművének egészét állítja változatos szókinccsel követendő példának az
utód elé. A l i . századi Magyarország jól ismerte az Intelmeket, fejezeteit
híven idézi is a Legenda Maior.21
A kor az Intelmekhez mérte Péter tetteit, s bennük a többes számban
szereplő istváni mores, edicta, consuetudines, decreta, vagyis a teljes hagyomány megtagadását látta. Az Annales Altahenses szavai Péter
"törvénytelenül, önkényének megfelelően tett" intézkedéseiről és Lautenbachi
Manegold megjegyzése arról, hogy Péter "elnyomó és az atyai törvények
megrontója (oppressor et legum paternarum corruptor)" fontos 11. századi
bizonyítékok arra, - hogy a magyar krónikás Péter uralmát elmondó és minősítő előadása kortársi ítéletet, s nem késői 12. vagy 13. századi véleményt
örökített meg róla. A kortársak, a hazai vezető réteg Péternek és kegyenceinek uralmát ama jogrend sérelmének fogta fel, amelyet a "zsarnok" intézkedéseinek megsemmisítésével helyre kellett állítani. Ezt az 1040-es évekre

A gens huius monarchic: Szent István I. 20. (ZÁVODSZKY Levente: A Szent István, Szent
László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Bp„ 1904. 147. p.) A
110 penzás vérdíj: Istvánnál I. 14. (ZÁVODSZKY Lm. 145. p.) Lászlónál 1.6. és 1.8. (ZÁVODSZKY
Lm. 168. p.) A közszabadságról: BOLLA Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása
Magyarországon. Bp., 1983. 28-43. p. Az Annales Altahenses adatát idézi és a krónikáévei
összeveti: GERICS József: A magyar király egyházi vagyonhoz való viszonyának egy átmeneti
szakasza a korai Árpád-korban. = Egyházak a változó világban. Esztergom, 1991. 91-93. p. A
krónikahely: SRH I. 325-326. p. - Az Intelmek helye: SRH II. 626. p. - Péter második uralmához fűződik annak súlyos emléke is, hogy a magyar urak akkor kérték III. Henriktől a
"német jog" illetve a "bajor jog" adományozását. (GERICS József: Az 1040-es évek magyar
történetére vonatkozó egyes források kritikája. - Magyar Könyvszemle, 1982. 309. p.)
21
SRH II. 391. p.
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kialakult jogrendet máshoz nem lehetett kapcsolni, mint Istvánhoz. Hordozója a társadalomnak az az etnikailag igen vegyes összetételű vezető kategóriája lehetett, amely István államszervező munkatársainak fiaiból állhatott.
Tagjai közt ott kereshetjük a kereszténységet felvett magyar urak származékait, Vecelin, Hont és Pázmán ivadékait, a Gizella kíséretében volt fegyveresek sarjait, olaszokat, különféle szláv törzsek és népek szülötteit, az ezredfordulón szerencséjüket itt próbáló hospes-urak fiait. A kezdetek kezdetén
egymás nyelvét alig érthették, a másikuk szülőföldjének jogszokását még
kevésbé ismerhették. István király szolgálatában érdemeket, befolyást és
rangot szerezve, bekapcsolódva abba a hihetetlen átalakító munkába, amelynek spiritus rectora a térítő egyház volt, és az államot meg a társadalmat
egyaránt elérte, az istváni évtizedek alatt Pannónia kezdeti vezető osztályává,
érdekközösséggé forrtak. Az utóbbinak bizonyos egységes jogtudata is formálódott ki, önállósodva immár alkotó elemeinek eredetétől. Velük és jogtudatukkal kerültek szembe Péter és az ő advenái: az Altaichi Évkönyvben és a
krónikában Wisca, Ztoyzla (Toyzlau) és Pezili (Pezli) volt a neve annak a
három úrnak ("principes regni"), aki "népe szabadságát kereste (libertatém
gentis sue querebant)."22 E "gens" önálló keresztény néptudatának biztos
megnyilvánulása volt Szent István Nagyobb Legendája. Különös jelentőséget
tulajdoníthatunk annak, hogy Istvánnak a Legendában megörökített imája az
országot és népet Szűz Mária örökségének, hereditas-кшк nevezi. Ennek
ószövetségi előzményei vannak, olyan bibliai helyek, amelyek a zsidó népet
nevezik "Isten örökségének". (Dt 4,20: "Vos autem ... Dominus ... Eduxit ...
ut haberet populum hereditarium", Dt 9,29: "Qui sunt populus tuus et
hereditas tua", 3Rg 8,51-53: "Populus tuus est et hereditas tua ... tu enim
separasti eos tibi in hereditatem de universis populis terrae", Ps 32,12:
"Beáta gens ... populus, quern elegit in hereditatem sibi").
'
Az, hogy a legenda István Máriának felajánló (traditiós) cselekményéről bibliai kifejezéssel számol be, azt mutatja, hogy István tette a szerző
szerint különleges kapcsolatot teremtett Szűz Mária és Pannónia meg lakói
közt: olyat, amilyen a Biblia szerint Isten és a választott népe közti kapcsolat
volt. Hallatlan fontossága volt ennek a honi lakosság önálló keresztény néptudatának rögzítése szempontjából. A Szűz Mária öröksége tudat eleve válasz volt arra a felfogásra, amelynek német földön való meglétéről az első
keresztesek magyarországi átvonulása alkalmából adnak hírt a források: még
megelőzően "Kálmán fülébe jutott annak a híre, hogy a németek úgy gondolják, nincs semmi különbség aközt, hogy pogányokat, vagy magyarokat vágnak le."23

SRH I. 326. p. - Ztoizla és Pezili nevének említése: Annales Altahenses Maiores. Ed.
Edmundus liber baro ab Oefele. Hannoverae, 18912 26. p.
3
"Fama Colomanni premonuerat aitres inter paganorum et Ungariomm песет nil aput
Teutonicas differre mentes." (Annalista Saxo szövege, Catalogus fontium ... ed. A.F. GOMBOS.
Bp. 1938. 224. p. Hasonlóan ír Ekkehardus Uraugiensis (ti 125) is: "Fama quippe Colomanni
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A Nagyobb Legenda a Szűz Mária öröksége mivolt megörökítése
mellett a hazai föld és lakosság erkölcsi és szellemi önvédelmének másik
korabeli alapkérdésére is feletetet adott: István népet térítő, egyedüli apostolságának ábrázolásával és életszentségének bemutatásával.
Über die Geburt des selbständigen christlichen ungarländischen Voiksbewußseins im 11.
Jahrhundert, von König Sankt Stephan bis Sankt Ladislaus
Die Legenda Maior Sancti Stephani regis wurde aller Warscheinlichkeit nach um
1080 von einem unbekannten ungarländischen Benediktiner geschrieben. Der Schriftsteller
wollte damit augenscheinlich drei Hauptthesen beweisen: die Heiligkeit König Stephans
(fJ038), des Begründers der Kirche und des Staates in Ungarn, seine führende, ja alleinige
Rolle in der Christianisierung des Volkes, sowie die Übergabe /traditio/ des Landes und des
Ungartums durch Stephan an die Jungfrau Maria als hereditas Mariae. Mit dieser
Feststellung vermag der Verfasser die Ansprüche Papst Gregors VII. und des deutschen
Königs auf eine Oberlehnherrschaft über Ungarn zurückzuweisen und das ungarische Volk
als ein auserwähltes Volk Gottes im neutestamentlichen Sinne darzustellen. Die Legende
spielte so eine wichtige Rolle in der Geburt des selbstständigen christlichen ungarländischen
Volksbewußstseins.

regis iam perculerat aures, inter paganorum et Ungariorum песет nihil apud Teutonicas
differre mentes."GOMBOS im. 871. p.)
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V. Egyetem- és felsőoktatástörténet
KAZY

Ferenc egyetemtörténetének kiadatlan
utolsó könyve
Közzéteszi Kulcsár Péter

K

azy Ferenc munkája a nagyszombati egyetem történetéről (7/istoria
í/niversitatis Tyrnaviensis Sbcietatis Vesu... ad annum CAristi
M.DCC.XXXV, eiusűfem t/ni vers itat is secularem) 1737-ben jelent
meg Nagyszombatban. Megmaradt példányait új címlappal és előzékekkel
RÉVAY Antal Aozta forgalomba ugyanott a következő évben, amikor szeptember 4-én "suprema AA. LL. et p/rilosop/riae laurea insigniretur". A
nyomtatvány a 3. rész 2. könyvével ér véget. Kazy az utolsó rész 3. könyvét
is megírta, kiadásra előkészítette, ez azonban kéziratban maradt. Lehet, hogy
a nyomdába adás időpontjáig nem tudta az összes szükséges adatot beszerezni, tudniillik négy dátum helyére a szövegben csillagot tett, és a számot
később a margóra írta. A kinyomtatással a címben jelzett centenáriumra való
tekintettel nem várhatott túl sokáig.
Akárhogyan is volt, ez utolsó könyv nyomdakész tisztázata elkészült,
a nyomtatott kötetbe azonban nem került bele. A 16 levél terjedelmű füzet
ma az Egyetemi Könyvtár KAPRINAl-gyűjteményének XLIX. kötetében a 9.
darab, A2 - H2 eredeti ívjelzéssel és 209-224. későbbi ceruzás levélszámozással; előtte ott van a hajdani keménypapír borító. Az írás Kazyé, mint ez az
ugyanott XLV. szám alatt őrzött kötet 161-162. lapján található autográf
levél segítségével megállapítható. Az első lap tetején a kézirat sorsáról is
hallunk: "Opus R. P. Prancisci Kazy, <?uod is Históriáé t/ni vers itatis
Tyrnaviensis adiicere parabat. Ipse author donavit P. Mcolao Muszka", és
Kaprinai kezével folytatva: "Iste patri /Vicolao »Sehmitth. Hic verő P.
iStephano Kaprinai."
Az írás szép, tiszta, könnyen olvashatójavítás, törlés alig van benne.
A közlésnél ezekre nem is voltam tekintettel.
Liber III.
Argumentum et synopsis libri III.

Virtutes, obitus, res in f/ngaria et Transylvania praeclare gestae
insignium aliquot ex í/niversitate Tyrnaviensi virorum I. P. Alexandri
Dobokai, II. P. Georgii Kaldi, III. P. Georgii Bujtul et P. Prancisci Paczott,
IV. P. Mathiae Pabri, V. P. Mathiae Sambár, VI. P. Petri Ágoston et P.
Joannis Lingoi, VII. P. PYancisci Viszocsáni, VIII. P. Stephani /fényes, IX. P.
Maximiliani Scherhäckl, X. P. Petri Gödi, XI. P. Martini Papánek, XII.
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Andreáé Dománszki, XIII. P. Francisci Papp, XIV. P. Síephani Csete, XV. P.
Pauli Bárányi, XVI. P. Georgii Pécsi, XVII. P. Pauli Kolosvári.
I. P. Alexander Dobokai
P. Alexander Dobokai sectariis in Transylvania ortus parentibus in
scholis nostris Monostoriensibus Pomanae redditus est ecclesiae, subinde
vitae morum^ue integritate dum coelesti mensa accumberet ac e monito P.
Hieronymi Famfonii sui in philosophia rationali magistri se totum Deo
devoveret, disertis his verbis Societatem ingredere ad ordinem nostrum
vocari meruit. At enim vox ilia gratiae sic perculit, sic confudit animum
iuvenis coetera pii, ut a Societate nostra, 411am eatenus non oderat, iam etiam
abhorreret, ne^ue deinceps, dum angelico illo epulo reficeretur, se Deo, ut
facere instituerat, dicare auderet. Inde a Deo veluti desertus nullám ex rebus
divinis consolationem accepit, ^uin, ut ipse prodidit, iam etiam evanescere
ceperat. Interea dum alia omnia cogitaret, ageret, familiärem suum in paucis
sibi charum per iocum provocat et ad amplectendum secum institutum
nostrum invitat, disertegue affirmat futurum, ut si minus uterg-ue, alteruter
^uidem certe ad Sbcietatem aggregetur. Itum idcirco in sortes ^uandam veluti
religionem possidentes atque earn necessitatem decreturas. Et cum iterum ac
tertio P. Alexandri nomen exiret, turn vero, undecungrue mutatio haec fuerit,
Sbcietati magis magisgue affici et vocantem Deum sequi meditabatur.
Postyuam P. Ferdinandum Capecium Collegii Claudiopolitani rectorem et P.
Hieronymum Famfonium non multo antea epidemica lue sublatos secundum
^uietem magna celeritate iter insistentes vidit, eosdem^ue suis vestigiis
sevens a P. Famfonio tantisper consistent^ consuetum in Sbcietate
amplexum accepit, haec cogitare, hue se parare, ad haec, quae ad Societatem
recto itinere ducerent, se exercere diligentius institit. Certus iam vivere et, si
superis placeat, mori in »Societate magnis itineribus fertur in Poloniam; sed
vix egressus e finibus Daciae insolito moerore ac dolore animi opprimitur,
cuius adhuc nee causam capere, nee vim, ut avebat, ferre posset. In tyrocinio
posito lucta cum eodem malo obtigit difficilior, cum hostis iam apertior
constantiam in suscepto vitae sanctionis proposito oppugnaret, et invito Deo
eundem in Societate versari falso persuadere niteretur. Quam cogitationem
cum identidem ingereret, neque libere respirare, ne^ue cibum aut guietem
sine moerore capere poterat, ad haec nocturnis terroribus exagitatus
tabescebat. Cui malo ut mederetur Alexander, tribus votis, paupertatis,
castitatis et obedientiae inconsultis superioribus se obstringit, sed medicinám
non invenit. Ex sermone sui in tyrocinio magistri nonnullam consolationem
accepit, sed ei haec moerorem et dolorem omnem non abstersit. Ad
extremum ab eodem spiritualibus S. P. N. exercitiis excultus, guantam
maximam humánus animus capere potest, syncerissimam laetitiam e coelo
toto pectore hausit; eadem abreptus in amplexum magistri sui abut, visusgue
est sibi videre a tergo duos e nostris in mutuos mere amplexus at alterum
avulsum ab altero, desertae ut interpretabatur vocationis reum, in rogum
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decidisse. .Secundum <?uam visionem redditus sibi in sanctam constantiam
mire obfirmatus est, uberioresgue deinceps turn in tyrocinio, tum in religua
vita meruit consolationes, ut instar cerae emolliri ac liguescere interno calore
et dulcedine animi sibi videretur. Certe Thuroczii an. 1594. pridie iVativitatis
Domini illis Martyrologii verbis: Aktivitás Domini nostri Jesu Christi
secundum carnem sic affectus est, ut laetitia intra animum se consumere non
posset. His consortionibus additum est singulare ^uoddam robur animi, quo
confirmari et ad omnia ardua se parari cum alias est expertus, turn praecipue
cum ab ara Deo plenus recederet, cum vota sua coram eucharistico numine
renovaret, cum panem angelicum tenere aetati necdum, ut rebatur, vitiis
corruptae dispensaret. Sic ductus, sic a Deo praeparatus P. Alexander ad
eximiam vitae sanctimoniam pervenit, ac plurimorum (nihil ambigo) aliorum
salutem in Hungária Dacia^ue vindicavit; sed haec etsi forte memoriae
prodita sint, inter tot tempestates ac procellas, guibus t/ngarica Dacica^ue
iSbcietas agitata est, intercidere. ВI ait is aUlsquQ iniuriis diligentior align is
eripuit chartae folium, in quo lego anno MDCVI die neo-nato Servatori
sacro, dum P. Alexander Kiralfalvae ad populum verba faceret, miram lucem
in orbem collectam capiti dicentis impendentem a viro nobili Luca Posár
visam esse et ab eodem visionem hanc iuramento esse confirmatam. Alius
nostri ordinis P. Alexandri id temporis Collegii Homonnensis rectoris
cubiculum ingressus reperit eundem sublimem a terra, hanc inter et
tabulatum arcana vi sustentatum, rebus adversis Collegio imminentibus opem
a coelo impensius flagitantem. Porro sub finem seculi decimi sexti, dum in
castris iStrigonium obsidentibus militi a sacris esset, ita evenerat, ut miles
sectarius incendio pyrii pulveris in aera sufferretur, et gravissimo casu toto
corpore ambustus, utro^ue oculo orbatus mortuo quam vivo propior
decideret. Accurrit ad afflictum iacentem P. Alexander, suavi et forti
alloguio hue adduxit, ut lumen fidei salutaris, quod adhuc in potestate
habebat, damnatis haereseos tenebris ambiret ac ingenti animi gaudio
aspiceret. Addidit Deus et aliam consolationem; vix enim animam sacra
exomologesi expiavit, illico caput afflictum levari sensit, postero die altero
oculo etiam lumen coeli vidit satisgoie virium habuit, ut ad papilionem, in
quo P. Alexander rem divinam faciebat, adiret et coelesti epulo reficeretur.
Non minus utiliter duo alii viri nobiles depositi et iam desperati P. Alexandra
errata sua confessi sunt; quorum alter eodem die, quo morbos animi detexit,
ita recreatus est, ut lectum desereret ac Pyrnaviae videndum se daret. AtquQ
haec sunt, quae de P. Alexandre prodita invenio, in guibus brevem sui
memóriám sua ipse manu nobis religaiit. Obiit Zagrabiae 13. Octob. anno
A/DCXXI aetatis suae guin^uagesimo sexto.
II. P. Georgius Kaldi
P. Georgius Kaldi natu grandior decessit. Peranti^ua domo ortus
Pyrnaviae, Pomae divinis humanisgue scientiis excultus repudiata principe
secundum archi-episcopum dignitate Sbcietatem nostram anno MDLCVIII,
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aetatis vigesimo octavo amplexus est. Postguam in schola affectuum
excelsam indolem biennio excoluit, Pransylvaniam guandam veluti
monstrorum (haeresum variarum) sylvam colere et orthodoxam religionem
immane quantum afflictam recreare et erigere iussus demandatam sibi
provinciám tanto libentius suscepit, guanto amplius virtuti suae theatrum
reserari intellexit. Verum dum omnia apostoli officia facit, cestuante
Bocskaianis motibus Pransylvania e regno non voluntate sed necessitate
deserta messe uberrima eiicitur in Austrian!, in qua ardorem ilium salutis
alienae, quern e Dacia extulit, latioris Viennae ad academicos, turn Italicis ad
alios e suggestu sermonibus aluit, fovit. Ex Austria translatus in Moraviam,
Olomucii theologiam moralem explicuit, subinde Brunae tyronibus magister
datus mensuram nominis sic implevit, ut novis inde tyronum coloniis
Leobium in Styriam ducendis iisdem^ue instituendis ante alios idoneus
videretur. Nempe iam inde a primis religiosae vitae annis primas semper
virtuti curas tribuit, et digna hac solicitudine curata legum domesticarum vel
minimarum eaque perpetua observantia viri religiosi suis omnibus numeris
absoluti normám in se expressit. Cum aliis Pyrnaviae superior ac subinde
Posonii rector praeessset, quoá vitae, quoá instituti ratio ab omnibus
postulabat, sine supercilio severus exegit, et facile se<7uaces habuit in via,
quam ipse prius vestigiis suis subegisset. Ivit per omnes virtutis gradus, et
cum in apice esset, serpere se arbitrabatur, suam^ue veluti puniturus
socordiam ad inflma se demisit. Cum Posonii Collegium ad S. Martini a
fundamentis ad fastigium rector educeret, vilissimas operas palam exhausit,
et coeterorum, qui mercede suam locabant operám, industriam provocavit.
In rebus aliis, quae Dei gloriam, salutem animarum, publicam
felicitatem attinebant, erectior et veluti se ipso maior spem, metum, gratiam,
omnia, quae in animos hominum dominantur, infra se habuit caput^ue suum
in discrimen adducere non dubitavit. Certe Gábrielem Betlenium
Transylvaniae principem ferale bellum cum ingenti provinciarum
convulsione trahentem et iam fortuna per omnem t/ngariam auctiorem clam,
palam verbis gravissimis appellare, detestandum cum barbaris (Purcis)
foedus et execrandam armorum societatem, regni proditionem acri oratione
perstringere non reformidavit. Cordatae hunc P. Georgii orationi dira
quaeque ac postrema pollicebantur alii, at Betlenius tantum abest ut
vindicaret dolorem suum, ut eundem gratia potius prose^ueretur, patremgue
ad mensam suam adhibitum centum numis imperialibus typographiae, quam
turn P. Georgius moderabatur, addictis muneraretur. Pari et saepe maiore
benevolentia susceptus ab optimatibus florebat apud omnes ordines gratia et
authoritate, quam testata saepe sapientia, prudentia, tum et imprimis
exguisita, qua pollebat, eloiyuentia sibi conciliavit. S'we enim patrio, sive,
cum res postularet, Germanico idiomate verba faceret, gravi, nervosa,
vehementi oratione dominabatur imperabatyue animis, nolentes, volentes id
obseguium flectebat. Ut a fato etiam suo prodesset popularibus, sacras
orationes suas multiplici eruditione sacra et profana publici iuris esse
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sustinuit, imde multi velut ex uberrimo fonte nvos ducant suamgue
sterilitatem recreent. Ad tomum ss. orationum adiecit divinas literas, quas a
sectariis pro arbitrio redditas a foedis erroribus et corruptelis omnibus
liberavit, germanum eisdem sensum restituit, syncero typo excudi fecit, at^ue
hac ratione virulentas illas e manibus Catholicorum excussit. His functus
officiis assiduisgue laboribus consumptus finiit Posonii 30 Octobris anno
MDCXXXIV, aetatis suae sexagesimo quarto. Vita functo ingemiscens
Pazmanus vir sapientissimus dicere non dubitavit ex communi ordine
ecclesiastico religioso^ue nulli secundum fuisse toto t/ngariae regno, parem
illi haud facile repertum iri.
III. P. Georgius Bujtul et P. Franc. Paczott
P. Georgii Bujtul t/ngari Karansebesiensis virtutes rescue praeclare
gestas, qu\ testes esse poterant, non tarn uteris, #uam dolore lachrymisgue
prosecuti sunt, itomae collegii S. Apollinaris alumnus uteris excultus et
sacerdotio initiatus in disciplinam Societatis se condidit, iactis^ue in £/rbe ad
S. Andreáé religiosae vitae fundamentis populari bus suis a /tomana ecclesia
schismate divisis redditus religuos vitae annos omnes eorundem saluti
Karansebesini addixit. Decennio integro in deserto et inculto hoc agro vir
apostolicus desudavit, et aliis i/uidem schismaticis, Arianis, Lutheranis,
Sabbatariis magno numero assertis vitam animi meliorem sibi assiduis
laboribus, arduis itineribus, continuis vigiliis morbos, dolores, mortem
coetera funestam sed in hac causa sibi multo iucundissimam messuit.
Civibus, qxxin etiam viris illustribus praematurum P. Georgii fatum gravius
accidit. Accurrit ad exanime corpus promiscua multitudo, <jruod cum clatris
defendi satis non posset, amicorum monitu et precibus triduo propositum in
templo populo patuit, luctum et lachrymas omnium ordinum integravit atque
sic auxit, ut gemitus et comploratio in plateis, in vicis etiam remotioribus
exaudiretur, alliceret^fue in sacram aedem etiam sectarios populi pietatem.
quorum alii vestes, ipsos etiam pedes certatim exosculari, alii funebrem
urnam assiduis rigare lachrymis, alii gratias pro paterna cura et solicitudine
singultibus interpolatas referre pergebant magnopere demirantes. Brevem et
laboriosam vitam aeterna ac tranguilla commutavit iVonis »Septemb. an.
MDCXXXV, aetatis trigesimo circiter octavo.
P. Franciscus Paczott vivens adhuc et valens sed tantisper a sensibus
remotus a popularibus suis deplorari meruit. Quin^ue-Ecclesiensi missioni
arduae illi et plenae periculi superior praeerat, ac religionem Catholicam
iugo 7urcico in ea regioné depressam, qua potuit, sustentabat, cum ex
voluntate provinciáé praesidis falcem a messe revocare, terram terra
commutare iubetur. Abut pro tempore, desiderium sui non abstulit, imo in
populo ad absentiam sui veluti excitato vehementius exacuit. Sensit nimirum
pusillus ille Christianorum grex iacturam pastoris sui, nec satis habuit
lamentis eandem, #uem communi consensione Viennam ad provinciáé
praesidem oratores deiegavit, q\x\ causam populi precibus et lachrymis
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agerent, nee ante ^uiescerent, quam patrem Franciscum sibi vendicarent. In
eo porro Quin^rue-Ecclesiensi agro ^uatuor annis versatus est, Homonnensem
tribus, Sbproniensem duobus coluit, ipse philosophicis antea disciplinis
Neapoli, theologicis Graecii eruditus lucrandarum Christo animarum
sitientissimus auditus saepius dicere Sbcietati idcirco nomen se dedisse, ut
populäres suos a via veritatis aberrantes ad Christum adduceret. Id quod et
Tyrnaviae, qua publicis e cathedra, qua privatis sermonibus gnaviter
praestitit. «Supremo vitae sexennio conscientiam Georgii Lippai archiepiscopi iStrigon. magna satisfactione arbitratus atque huic niuneri immortuus
est Cseitae octava Augusti anno A/DCXLIX, tumulatus 7yrnaviae.
IV. P. Mathias Fabri
P. Mathias Fabri hoc eodem loco paucis post annis, an. 1653
conditus est. ivatus in Bavaria Alto-Monasterii in patria politiorum literarum
ac philosophiae palaestram decurrit. D. Thomae placita magna ingenii,
maiore virtutis commendatione in t/rbe audivit. Ex discipulo factus magister
pietatis incensum salutis alienae Studium tum praecipue prodidit, dum
superior Palatinatus demutaret magnisgue ad ecclesiam /fomanam
accessionibus ferveret. Hie ille vocem, calamum, nervös omnes expediit,
gravissima vitae pericula, in </uae suus ilium ardor coniecerat, contempsit.
Clarus iam honoribus ecclesiasticis et per dioecesim Aichstadiensem
visitatoris munere perfunctus tres sacrarum orationum tomos magno
Germaniae et vicinarum provinciarum plausu, nee minore utilitate acceptos
publici iuris fecit, atque hac etiam via ad Societatem, quam ardentius
expetebat, aditum sibi praemunivit. Quan^uam enim obstaret aetas
provectior, et pauca in ordine nostro stipendia polliceretur, at idcirco etiam
A. R. P. N. Mitius Vitellescus initio difficiliorem illi se praeberet, tarnen
cum ardens emeriti viri desiderium et praeclara in religionem Catholicam
merita pensaret, tantae tarn constanti eiusdem voluntati deferendum putavit.
Annaeis Vienna adscriptus tyronibus non habuit praeter véstem, quod
commutaret. Omnes humanorum pectorum affectus, qui animum a Deo, ab
aeternorum amore abducere, ad res fluxas, vanas, caducas affigere possent,
iam antea exuit, nee aliam cupidinem in tyrocinium intulit praetergaiam
virtutis, propriae et alienae salutis, ne, ut nonnemo ait, corpore in deserto,
animo in Aegypto esse videretur. Omnia porro tyronum decora, ardorem
pietatis, odium et contemptum sui, externi hominis compositionem collegit et
supra vulgarem modum sic etui it, ut in exemplum ire potuerit.
E tyrocinio egressus Schemnicii et Neosolii novo ardore e suggestu
verba fecit, inde ad erudiendos et Christianis moribus ас praeceptis
instituendos in schola parvulos se demisit, eisdem ducem se praebuit, et
itinere unius diei ad archi-episcopum Strigoniensem adduxit, omnes
sacramenta confirmationis a piissimo antistite munitos reduxit. Weosolii cum
in omnem de Deo, de religione merendi occasionem intenderet, rumore поп
dubio sed plane explorato accepit lustrale sacrum a ministellis hoc ritu
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administrari, ut alter formám sacramenti pronunciet, a^uam alter affundat
infantem^ue abluat, neuter agat, quod agendum susceperat, ingemuit ad
infandum, ne tanti eosdem criminis deferam errorem, nee prius curas et
solicitudines posuit, quam malo remedia adhiberentur. In his aliisgue diurnis
ac nocturnis actis et laboribus Auctarium Concionum ad reli^uos tomos suos
iterum ac saepius recusos addidit. Cum ad extremum Sermones nuptiales et
funebres alios proelo subiicere parat, mors fatali necessitati subiicit 26.
April, virum omnibus charum et pretiosum magno omnium, praecipue
Georgii Lippay archi-episcopi dolore anno MDCLIII Tyrnaviae elatum.
Mortem religiosa indutus veste excepit sedens mil lis ration ibus adduci
passus, ut earn poneret et in lectulo aegrum corpus reclinaret. finite me
(aiebat saepicule) in hac veste mori, #uae mihi multis laboribus et sudoribus
constitit, non dimittam earn vivens, quam tanti emi, et vix extremum
impetravi.
V. P. Mathias Sambár
P. Mathias Sambár Varasdini in Croatia nobili loco natus exculta
Jaurini in i/ngaria adolescentia in Societatem adlectus praeclaram de se
expectationem plane absolvit. -Stadium philosophicum vix emensus utram^ue
eloquentiam Monostoráé in Transylvania triennio professus est, quam
personam sic gessit, ut nullus prope nobilium orthodoxorum toto illo triennio
decederet, quern funebri oratione rogatus non prose^ueretur. Et tametsi
nonnun^uam exclusus tempore parum meditatam laudationem afferret,
omnium tarnen ora atquc oculos in se convertit et plausus copiosos túlit, vulgo Doctor Jesuita dictus et a sectariis etiam celebratus, aliena hac laude
nimium quantum dolentibus eorundem antesignanis et moerore hue adductis,
ut diris devoverent religiosum iuvenem, cuius laudes ipsi viri ae^uare non
possent. 7heologicis subinde Graecii eruditus scientiis, etsi tradendis
sublimioribus disciplinis admodum esset utilis, non tarnen diu in scholae
angustiis distineri sustinuit. Tradita triennio theologia de moribus,
controversis de fide ^uaestionibus sacris^ue Uteris qu'mquQnn'io explanatis
Daciám et superiorem Hungáriám colere aggressus annos triginta fame, siti,
aestu, frigore aliis^ue aerumnis prope enectus ingenti proventu huic operae
deserviit. i/dvarhelini in Transylvania decern non plures initio segoiaces
habuit; anni unius intervallo ad oboedientiam Ttomanae ecclesiae adductos
ducentos triginta quenque censuit. E Transylvania exulare iussus Carolini in
£/ngaria non nisi duos secum consentientes invenit, evoluto anno centum et
amplius numeravit. Jaurinum translatus municipium collegio adscriptum
brevi temporis spacio ecclesiae adiunxit. Pari felicitate alibi, praesertim in
Transylvania, Valachia, Moldavia versatus est magno suo solatio, maximo
religionis Catholicae incremento. Quaterna alii, alii sena animariim miilia
varus sectis a P. Mathia erepta numerarunt; nonnulli guadraginta mill ibus
fructum apostolicorum laborum definierunt.
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Sed haec minora erant, quam ut ardentissimis eius desideriis modum
finirent. Fractus iam annis et laborious aestuabat in campum extremam
Scythiam, in qua pro Christo desudaret, votis suis designabat moriturus in
terris nobis solum de nomine notis, si per eos, a quorum nutu pendebat,
licuisset. Indignis in Dacia modis ut ne fmiret, providum numen obstitit,
quod periculis, aerumnis, exiliis P. Mathiae vitam exerceri sustinuit, violenta
manu a sectariis sufferri hominem gloriae suae studiosissimum prohibuit.
Ipse suae et multo plus alienae causae ut ne indormiret, saepe véstem,
saepius domicilium mutavit, nonnun^uam in latebras se abdidit non raro
aliena veste tectus cum iis comiter et blande versatus, qui se ad песет
deposcebant, ac ut invenirent, rimas omnes scrutabantur. Inter coeteras illius
virtutes severitas vitae celebratur. Min^uam iter eodem die non rediturus
sine flagello et cilicio suscepit, in ipsis conviviis veste setis aspera tectus
assedit, quem rigorem etsi humanis subduceret oculis, aliguando tarnen, cum
ita res postulare videretur, in lucem etulit. Mensa viri illustris accubuit, et
о т п е т convivarum affectum et benevolentiam unus col legit; pugit ea res
virum Deo per vota authoratum et ipsum convivam alienis bonis maiorem in
modum dolentem et ferventem. Qui cum suo impar esset incendio, partem
excussit, et in caput P. Mathiae reli^uorum^ue sociorum effudit Jesuitas
universe populari aura vivere asuetos exclusa omni severitate, sui suarumi/ue
commoditatum amantes et studiosos dictitans. P. Mathias tulit, ut potuit,
importunam hominis sive ex temperamente, sive ex gaiadam animi superbia
ferventi dicacitatem, ad extremum tarnen, cum neque suo silentio mitesceret,
ne^ue reverentia virorum nobilium ullum asperae dicacitati modum fmiret,
diducit véstem, pectus cilicio rigens aperit, atque sic appellet hominem: Vide,
vir bone, qui suam Jesuita curent habeant^ue cuticulam , atque hac demum
ratione livorem hominis sui impotentis rubore turn guidem suffusi
temperavit, praeclaram de se opinionem confirmavit. Erat autem vetus de
probitate et sanctimonia P. Mathiae opinio in omni Transylvania, Valachia,
Moldavia pervulgata, ob quam fre^uentes ad ilium adducebantur
energumeni, quos magna facilitate ac felicitate ab hospite malo liberabat.
Valachum ^uempiam inusitata rabie a genio suo exagitatum familiäres ас
necessarii sectae ministel lo tradiderant et afflict um magnopere
commendarant, ille de successu solicitus ac diffidens rebus suis reiicit
hominem praestigiis, quas ipse non calleret, curandum. Irent igitur (aiebat)
ad precipuum ilium daemonum adversarium baptistám (P. Math iam) ilium
suis incantationibus, guibus apprime eruditus sit, facile ipsi etiam daemoni
impositurum. 111i dicto audientes in comitatu viginti togatorum studiosorum,
vulgo companorum curiositate se^uentium hominem P. Mathiae sistunt, et
opinione citius voti damnantur. Ad togatos illos hoc inde rediit, ut primum
vim sacrorum Catholicorum demirarentur, sanctimoniam P. Mathiae
suspicerent ac forte etiam dicerent: ivlsi esset hie a Deo, non poterat facere
tjruidt/uam, ad extremum oratione patris ad circumfusam multitudinem habita
excitati errores suos detestarentur. Atgue ex his coeterae P. Mathiae virtutes
ac imprimis assidua cum Deo coniunctio satis, opinor, possunt intelligi, sed
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in hoc genere peculiare ali^uid habuit, nempe ut ad singulas horas e somno
sibi redderetur et to pectore Deum complecteretur. Observatus est Tyrnaviae
tanta vi in pios affectus concubia nocte erumpere, ut vicinos discusso sopore
excitaret. Orbata est provincia nostro viro singulari Zagrabiae asthmate
extincto anno aetatis sexagesimo nono, salutis MDCLXXXV, decima guarta
Februári i.
VI. P. Petrus Ágoston et P. Joannes Lingoi
P. Petrus Ágoston Siculus Jransylvanus gaiatuor post annis e vivis
ereptus est Tyrnaviae. Eximiam virtutis famam, guam in tyrocinio collegit,
ad supremum us^ue diem retinuit legum nostrarum in omni vita custos
acerrimus, quoá iis veram sanctitatem, ad guam semper aspirabat, contineri
sibi plane persuasisset. In Dacicis Turcicis^ue missionibus ac subinde in aula
viduae comitis Csakianae cum integerrima viri religiosissimi laude
complures annos sine socio versatus est nulla un^uam sinistra suspicione
notatus, tametsi omnium non Catholicorum modo sed multo magis
sectariorum oculi in eo guotidie haererent. Et meruit pulchram hanc
integritatis laudem, qm ita caute ac circumspecte vita instituit, ut nonnullis
nimis anxius videretur. Cum vidua ilia comite, muliere guantumvis pia et
proba collogui sine arbitris nun^uam sustinuit, nisi pateret ianua et aditus
prospectus^ue in conclave omnibus liber esset. Cum hie in aula, turn alibi
extra illam elementa fidei annis duodecim rudibus explicuit, sex supra viginti
pro concione dicit, verbo, exemplo, varus opusculis in lucem editis mille et
amplius varus sectis eripuit. Atqus hoc animarum lucro sic afficiebatur, ut
rerum omnium inopiam vix sentiret, custodiam, carceres, verbera animo
ae#uo et lubenti perferret, saeva supplicia, <?uae ab efferis ill is Turcis
parabantur, non reformidaret. Labores apostol icos devexa iam aetate
exceperunt dolores articulorum acerbissimi ac tandem penitus fractus passim
patrem pauperum et afflictorum consolatorem appellatum ad extremum diem
deduxerunt.
Eodem anno MDCLXXXIX ad proemia laborum evocatus est ex
adscripta collegio nostro 7huroczensi residentia P. Joannes Lingoi de patria
sua angaria, quam annis decern missionarius excoluit, haud pariim meritus.
Ante alios cives Szakolczenses sibi devinxit, et diuturnam sui memóriám in
ea urbe reli^uit, cuius bonam partem indefessis laboribus in grémium S.
Matris ecclesiae reposuit. Atgue in his muniis omnes fere annos suos vir
apostolicus exercuit. Tradita Tyrnaviae philosophia annis viginti et uno e
suggestu verba fecit, ore ipso sed plus adhuc intaminatae vitae exemplo
pietatem afflabat audientibus, et scintillas boni ignis in animis etiam
perditorum hominum excitabat. Cum patribus missionariis praeesset, omnes
et singulos identidem hortabatur, vitam et mores ad sanctissimas leges
nostras componerent, unde fieret, ut nulli de nostris hominibus iure
qruerantur, negotium salutis alienae felicius provehatur.
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VII. P. Franc. Viszocsáni
P. PYanciscus Viszocsáni anno MDCXCV1, aetatis suae
septuagesimo septimo e schola patientiae ad aetema gaudia Tymaviae
transiit. Societatem nostram, cum Pazmano ut an imam suam complectebatur,
quoá ad earn a Deo se vocatum esse claris indiciis cognovisset, ita enim
evenerat, ut epistolam suae ad »Sbcietatem admissionis nunciam, baiuli
incuria et negligentia amissam, turbine dein sublatam ac in recedentes sylvas
abiectam rudis pastorculus literarum penitus et omnino ignarus, ut qui ne
legere ^ruidem nosset, incurreret, earmyue ad Pranciscum in paterna domo
agentem coelesti, ut credere pronum est, monitu deferret. Illam idcirco velut
e coelo ad se datam arripuit, uberrimis lachrymis gaudio manantibus rigavit,
eadem hora insuperhabitis parentum lacrymis, amicorum precibus omnibus
obicibus remotis e paterna domo se eripuit, Deo in iSbcietate filii eius
Viennae ad S. Annae se dicavit. Liberalibus disciplinis, politioribus imprimis
Uteris insigniter eruditus annos prope triginta animabus deserviit. Complures
£/ngariae urbes ac oppida pulcherrimis virtutum religiosarum exemplis et
rerum gestarum gloria illustravit. Diurnis laboribus in arduis missionibus
fractus et exhaustus, quoi fere noctibus flagro in corpus suum ita desaeviit, ut
iuvenem ab obse^uiis integerrimae vitae suae testem stupore et admiratione
compleret. Postyuam ilium aetas a missionibus avocasset, intra domesticos
parietes pro sacro tribunali ab aurora ad plenum meridiem sedit assiduus;
reli^uum tempus aliis solutus curis orationi fere tribuit, tum praecipue, cum
iam et oculi et aures suo fungi officio desiissent. Pluribus aliis morbis aeger
ad tolerantiam firmabat animum, suas rationes cum divinis conformabat,
crebro auditus magna pietate et constantia dicere: Domine Deus, dederas
mihi pedum usum, hunc accepisti, dederas visum, hunc recepisti, dederas
auditum, hunc abstulisti, dederas gustum, hunc etiam ademisti. .Sit nomen
tuum benedictum. t/nica mea voluptas Dei voluntas. Ita coniunctus cum Deo
promto et hilari animo expectabat diem suum, nisi quod interdum in
aeternorum contemplatione defixus ac subinde memóriám ad naevos suos
excitans amaris difflueret lachrymis, ^uarum causam rogatus vir humillimus
respondit sua se infelicitati ingemiscere, suam deplorare ignaviam et
socordiam, ^uem Deus tamdiu sustineat, dignos tarnen poenitentiae fructus a
se adhuc non impetret. »Sic comparatum mors demum e vivis eripuit, totum
non abstulit, qui adhuc vivit in insigni volumine sacrarum orationum, guas
Latino idiomate posteris reli^uit.
VIII. P. Steph. Rényes
Quatuor post annis P. »Stephanum Pényes exeunte seculo decimo
septimo rebus humanis excedentem Posonii regni proceres cum capite suo
celsissimo S. R. I. principe Paulo Eszterházi ad tumulum comitati sunt
supremo hoc honore pauperem et humilem religiosum dignati. Magno
Varadini in lucem editus institutione et exemplo maiorum suorum Calvino
adhaeserat, sed ilium adulta nondum pervicacia eiuravit, et Cassoviae in
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ySbcietatem adlegi meruit, quam dein magnis virtutibus a se illustratam etiam
hostibus amabilem reddidit. Paupertatem imprimis religiosam sic coluit, ut
pene modum excederet, nonnemo de illo affirmaret pauperiorem Jesuitam
patre Pényes sibi ^uidem visum adhuc esse neminem. Mssionarius nun^uam
vel assem habuit. Trenchinio rectoris et magistri novitiorum munere
defunctus praeter fasciculum asceticorum scriptorum, crucifixum et
breviárium nihil abstulit. Par illi cura virtutis angelicae, quam inedia, ferreis
catenis, cruentis flagris tutabatur, et ab hoste suo domestico vendicabat.
Domita carne coeteros affectus animi facilius subegit, rectae^ue rationi
subiecit. Cum timore ali^ruando luctatus, diutius suspensus incertusiyue
consilii, dum ad extremum victor sui egregius ex his lagaieis se expediret.
iVbnnemo ex adiutoribus rei domesticae diem suum obierat, sed adhuc in
sacello domestico urnam tumulumgue expectabat. P. Stephan us alta iam
nocte vehementius impelli se sensit, ut ad cadaver inviseret et animam
defuncti suis precibus recrearet. At enim abhorrebat natura a mortuis et ab
hac cogitatione mentem etiam avocabat; tarnen cum stimulos sine fine
admoveri sibi intelligent, paruit ad extremum, et media nocte in sacellum se
insinuat, in genua se demittit, precis^ue pro defuncto accumulat. Porro ut de
hoc animi affectu plane triumpharet, in terram se abiicit, et pone cadaver
stratus reli^uam noctem exigit. Praeclara hac sui victoria id consecutus nullám ut deinceps ab affectibus ^uibusvis molestiam acciperet, plenum
perfectum<?ue appetitionum omnium dominatum possideret. Inde sibi semper
aegoialis, comis affabilis, ad emolliendos pervicacissimos plane factus.
Deduxit de sententia sectae partim Lutheranae, partim Calvinianae ministros
haud paucos, se^uaces eorum quam plurimos. Ut primum mutavit thesseram,
discipulos, quos nuper publicus magister pravis opinionibus imbuerat, sanare
aggressus est, detraxit velum erroribus, perniciem inde extituram antevertere
sategit; verum haud alio operae pretio, quam ut pro Christo contumelias,
probra, verbera referret, e privatis domibus, e schola fano^ue eiectus,
lapidibus nonnun^uam pene obrutus abiret. ^ocietati nostrae iam adscriptus
matri primum suae, turn aliis, ut memoratum est, ^uam plurimis meliore
successu medicinám adhibuit. Coeteris amore, odio, dolore, quavls ratione
aegris non minore cura et sollicitudine remedia procuravit, eorum gratia
valetudinem, vitam ipsam in pericula intulit. Cassoviae dum vicaria potestate
Collegium regeret, Purca bello captus in privata aWqua domo acerbam forte
serviebat servitutem ac vicem suam vehementius dolebat. Hunc suum
dolorem vindicaturus nonnullos e domesticis absente hero metu solutus
morte afficit turn in cellám vinariam se iniicit, et iam furore amens obvios
quosque per urbem commeantes plumbeis glandibus sternit, viam#ue
animabus exire festinantibus aperit. Non procurati finissent forte omnes, nisi
diffugientibus aliis, aliis metu retentis P. Stephanus contempto vitae periculo
neglectisgue amicorum precibus ad laesos iacentes accurrisset, aures
praebuisset, confitentibus ritei/ue expiatos ad iter suum comparasset.
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Eadem alacritate Tyrnaviae per noctis tenebras, ut ut securas aliis,
sibi tarnen perditorum hominum, guibus scorta eripuerat, insidiis infestas ad
aegros cum morte luctantes adivit, a tenebricosis ac proletariis iIIis piissime
aliguando habitus adduci nun^uam potuit, ut flagitiosos homines sibi intime
notos apud urbanum magistratum proderet. Unum ab ill is subinde exegit, ut
vitam mores^ue corrigerent, quod ubi ab iis impetravit, omni i I los
benevolentia complexus est. Eodem deinceps etiam, cum doloris in affecto
corpore recrudescerent et annis singulis identidem redirent, in illos fuit
animo, ad Iaudem patientiae insigni dementia cumulavit. Graviora
perturbatis 7okölianae seditionis temporibus Gyöngyösini hoc uno nomine
reo, quod sectae Calvinianae ministros eorum errores confutando moiestus
esset, mala impendebant, fustes, gladios aliague furoris instrumenta sectarii
non semel expedierant necemgue funestam nil tale merito parabant, guae
adversariorum consilia tametsi non laterent P. Stephanum, non discessit
tarnen a constantia, qu'\x\ eo ardentius sua studia prosecutus est; vicos pagos
sine pera, sine ullo vitae subsidio suo more obivit. Domi in omnem
occasionem procurandae salutis alienae intendit; propterea véstem plures
nonnun^uam hebdomades imo et menses non exuit; quo promptior et
expeditior esset ad opem ferendam, noctes pene insomnes egit una alterave
hora somnum in sella carpens. Sua haec in anima studia curate partitus est in
corpora inopum, aegrorum, cmovis calamitate oppressorum. 7renchinii rector
guatuor supra viginti homines extreme egenos insigni charitate col legit,
atgue ut tecti, salvi, incolumes essent, providit. Dominicis festisgue diebus
refectos piis allo^uiis recreavit, elementa doctrinae salutaris rudi plebecula
proposuit. Quam ^uidem ob charitatem coeterasgue virtutes sic in eum
omnium ordinum studia ferebantur, ut longaevam e coelo incolumitatem illi
voverent, infensissimi etiam nomini nostro hostes unius gratia religuos etiam
socios peculiari benevolentia prose^uerentur; Tokölius ipse captus
suavissimis integerrimis illius moribus socios Gyöngyösienses ad iniurias
designates secures sui esse iuberet. Atgue haec, ^uae adhuc diximus, bona
cum P. Stephano consenuere, et nunc, speramus, vitam guo^ue meliorem
pepererunt.
IX. P. Maximilianus Scherhäckl
P. Maximilianus Scherhäckl ex occasione Sbcietatem nostram
ambivit; divina ilium Providentia hoc itinere ad suam multorum^ue aliorum
salutem duxit. In academia Viennensi mansuetioribus musis addictus et
ali^uando ferias nactus interludendum adolescentem sibi aegualem nee
opinato gravi ad speciem vulnere sanciat, qwod a circumstantibus
exaggeratius accipi cum an i mad verteret et graviore poenas sibi instare
putaret, accurrit ad moderatorem suum, confitetur culpam, poenam, si fieri
possit, hoc animi candore ac demissione mitigaturus. Nee eum sua spes
fefellit. Moderator nihil ab innocente adolescentulo severius exigit, #uam ut
iret in sacellum D. Xaverii, ac laeso adolescenti opem a D. thaumaturgo
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exoraret. Mitiore hac sententia mire recreatus abit continuo et ardentissimis
precibus propitium aegris Xaverii munum impiorat. Audivit divus innocentis
preces, vulnus et livorem abstersit, ac vix vestigium plagae in vibice
tenuissima reli^uit. Quo beneficio laetus Maximilianus totum inde Xaverii
honoribus se addixit, in Sbcietate, si superis placeat ad eundem vita et
moribus propius accessurus. At enim huic re obstabat ali^uid; nam tametsi
natura Maximiliano indolem Vimque ingenii praeclaram tribuerit, corpus
tarnen eadem infirmum, morbo, nescio cui, obnoxium dedit, et hunc obicem
ad Societatem anhelanti posuit. 5ed et hunc a medicis desperatum Xaverius
ad extremum removit et viam ad votorum summám clienti suo aperuit.
7yrocinium ingressus 7renchiniii Xaverianos favores cumulatius expertus
est, #uibus provocatus in rebus arctis ad aram Xaverii velut ad certum
perfugium accurrit, sensitgue divi opem, et in arena literaria, ex qua diu cum
obiectis difficultatibus luctatus invocato Xaverii nomine feliciter exiit, et in
schola patientiae, in qua cum acutissimis capitis et macillarum doloribus
pene ad insaniam conflictatus divi ope respiravit. Eiusdem tectus praesidio in
medios Christiani nominis hostes aliguando invectus, dum oculis ac pene
manibus teneretur, immanem Tiircarum servitutem salvus et incolumis
evasit. Adolescentem tyronibus nostris proxime adscribendum immersa in
oculum tenuissima festuca aegrum et a chirurgis desperatum facto ad divum
suum voto celerius quam speraret aeger, et hoc malo liberavit. lam ut suo d.
patrono gratum se praestaret Maximilianus, in mores et instituta Xaverii
abire enixe contendebat, idcirco nihil habuit prius ac Christo animas lucrari,
cui studio sic erat intentus, ut vitam contemneret, mortem animarum causa
non reformidaret. Par militum vindicta cupidine in singulare certamen
descenderat morte alterutrius finiendum; de quo admonitus P. Maximilianus
continuo advolat, et dum acerrima pugna calescit, furentium gladiis se
obiicit, ac certamen interposito corpore suo stupore defixis spectatoribus
dirimit, partes ab odio ad amorem revocat. Alium ^uempiam desperatione
melioris fortunae orco devotum recepto chyrographo, quo se sua^ue omnia
hosti animarum addixerat, in libertatém filiorum Dei asseruit. Plurimos alios
seu domi seu belli, dum omnia viri apostoliéi officia sedulo et constanter
exercet, a viis pravis ac difficilibus, ^uarum terminus mors inferi tenebrae
poena ad impollutas, immaculatas vias vitae traduxit. Anno unico
Leutschoviae guadraginta et amplius cives et in his guaternos honoribus et
dignitatibus conspicuos Äomanae ecclesiae adiunxit, nusguam, nuspiam,
ullam de Deo, de homine merendi occasionem elabi sustinuit. Jaurini nescio
an Sopronii collegio rector cum praeesset, sacerdos, qui aegrum ad extremam
profectionem comparafet, alta iam nocte e collegio postulatur; inventus est,
qui abrupto somno iret, quo salus animae cum aeternitate luctantis vocabat,
sed hunc P. Maximilianus ad suam redire guietem iussit, imo rogavit, ut
partem meriti ad se redire pateretur. Supremis vitae annis in collegio nostro
minister academicae iuventutis conscientiam unus fere moderabatur, idcirco
Dominicis festis^ue diebus e sacro tribunali expedire se vix poterat, dum alii
rursum et alii ad communem veluti parentem accurrerent, et maxima fiducia
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consilia sua, arcana omnia pandere gestirent. Etsi vero communi omnes
benevolentia P. Л/aximilianus complecteretur, omnibus, cum res postulabat,
adesset, tarnen angelicae virtutis studio cum mulieribus rarius agebat, et
causam dedit dicens: Societatis qu\dem charitas ad omnes omnium ordinum
homines debet se extendere, at parcat mihi Deus, a se^uiore sexu natura mea
penitus abhorret; ne#ue mihi gravius potest accidere ac cum mulieribus agere
ac versari. Virtuti illi etsi magnopere non metueret, corpus tarnen suum
cruento flagro non lente attrivit, et vicinos omnes imo et longius dissitos
horrido validissimorum ictuum strepitu stupore defixit. Adiunxit religuarum
virtutum comitatum, et primum humilitate et mansuetudine fuit maxima,
lyuarum non vulgare exemplum edidit, cum rector refractarium nactus
domesticae rei adiutorem in terrain se abiecit iaterem exosculatus, cum dicto
faceret modo ille, <?uod obedientia exigit, Iaterem hunc testem olim futurum
se pacis ас tram/uillitatis domesticae studiosissimum fuisse. Leutschoviae
miles atrocioris sceleris reus asylum in collegio nostra ^uaesierat, et subinde
interiore P. Maximiliani tunica tectus erupit, custodiami/ue fefellit, sed
postea, cum ad tutiora festinaret, in manus ven it, retractus^ue e fuga non
multo post, ut erat indutus, ex infami cruce pependit. /Yaefectus militum
charitate nostrorum offensus, cum et ipse in loco supplicii constitisset et de
tunica P. Maximiliani admoneretur, irritato animo ad circumfusam
multitudinem ait: En patris Scherhäckl tunicam in patibulo! Qua oratione
suam ille quidem bilem effudit, sed non aeque ac putavit, viri humillimi ac
mitissimi animum laesit. Utinam, aiebat ipse, in causa Dei ac religionis pro
tunica substituar et vitam in hac cruce finiam! Qua voce sic placavit hominis
animum, ut excluso rancore Societatem nostram maiore deinceps
benevolentia prosequeretur. Coeteras illius virtutes ornabat paupertas, quam
in omni vita sua studiosissime coluit, idcirco nihil admisit, cui cum sanctitate
paupertatis non satis conveniret, nihil sibi deesse ratus, cum Deum haberet.
Cum in tertia probatione versaretur, tredecim nummos cruciferos, quos
reliquos habuit, obvio inopi pia misericordia elargitus est non sine foenore;
eodem enim die totidem numos aureos dono accepit, quos e coelo sibi datos
interpretatus, ut iterum haberet, quod in egenos erogaret, bona superiorum
venia admisit. Hanc illius in egenos charitatem nulli uberius experti sunt ac
Trenchinienses, quo loco magistri tyronum nostrorum socius orphanos
aliosque in ilia temporum perturbatione patria extorres male tectos, fame
prope enectos corrogata stipe aluit, vestivit, eos, qui a sectariis editi sunt
parentibus, fidei nostrae mysteriis et praeceptis imbuit, sic eruditos e sinu
novercae in grémium matris Romanae ecclesiae transtulit. His aliisque
virtutibus ornatus ineunte seculo decimo octavo, anno aetatis suae
sexagesimo primo Tyrnaviae vita functus et magno domesticorum, non
minore academicorum aliorumque dolore est elatus. RR. PP. ordinis
Seraphici non solo dolore sed et sanctissimis ad aras academici templi
sacrificiis pro suo in eundem peculiari studio fato sublatum prosecuti sunt.
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X. P. Petrus Gödi
P. Petrus Gödi Ungarns Jaurinensis charitate animarum quater vitam
devovit, et grassante epidemica lue in aperta discrimina adduxit, Nissae
semel atque iterum, Comaromii item et Jaurini, mortem tarnen malo licet
afflatus Jaurini nuspiam eatenus invenit. Aetas demum morbo propior annos
quinque et septuaginta natus ad diem suum anno MDCCX Budae perduxit.
A. R. P. N. Joannes Paulus Oliva sub annum MDLXXIX [!] data ad P.
Petrum epistola laudavit charitatem viri, Hungária, Croatia, Servia, hostis
quin etiam barbarus suspexit et amavit. Nissam versus in Turcam ferebatur
miles caesareus et in angustiis viarum ex insidiis certis ab hoste ictibus
sternebatur. In communi vitae discrimine sua quisque pensabat pericula, unus
P. Petrus id agebat praecipue, ut servarat animas imprimis cohortis
Palffianae, quam procurabat, tum reliquarum legionum, quas cum morte et
aeternitate decertantes insuperhabito vitae periculo, qua potuit, adiuvabat.
Atque forti hac P. Petri charitate captus est hostis Christiano nomini
infensissimus. Praefectus ipse miltiae Turcicae sie delectatus, ut oraret suos,
quemadmodum ipse, cum in manus nostrorum venisset, confessus est, ne
quid detrimenti patri afferrent. Verum cui homines barbari ignoverunt, eum
seetarii pene perdiderunt; cum enim in superiore Hungária sua omni studia
hue referret, ut depressa iis locis religio Catholica caput efferret et
quotidianis affectionibus cresceret, facile in odium adversariorum se voeavit,
quod dein in insidias, in apertas machinationes desiit. Inventi sunt, qui
nefario quodam furore et audacia instineti ad песет palam deposcerent, suis
vestigiis ubique indagarent. Crudeli et acerba morte finivisset, nisi
laudatissima prineeps foemina Sophia Bathori de impedente periculo
celerrime admonitum e manibus furentium eripuisset et coniectum in latebras
pro sua pietate texisset. Atque hae machinationes tanto aestu se aperuerunt,
ut rumor de acta tragoedia totam Ungariam pervaderet; P. Petrum Gödi a
seetariis discerptum esse atque ultimis maetatum suppliciis fama constans in
Austria nunciaret, piissima imperatrix Eleonóra tragoediam totam artifice
scalpro in cupro reddi vellet.
XL P. Martinus Papánek
P. Martinus Papánek Ungarns Kukloviensis apostolicis laboribus,
quibus in provincia Colocensi immortuus est anno 1713, intervallum
concessit nullum praeter unum triennium, quo collegio Ginsiensi rector
praefuit. Interpolatum diuturna cessatione laborem maiore ardore in agro
Quinque-Ecclesiensi resumpsit, et qua per curas domicilii in fide sua depositi
lieuit, vivam cupiditatem secum allatam incenso animarum studio quotidie
aluit. Antea Canisae depulso de finibus Hungáriáé et retruso Othomanno
incultae et sub barbaro domino moribus barbaris innutritae plebeculae
fidelem septennio integro navavit operám tulitque iucundissimum vitae
fructum septem prope animarum millia Christo restituta. Duobus porro annis
late peragravit Ungariam, et alibi quidem sementem fidei et pietatis sparsit,
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alibi amaro sudore rigavit, messem ubique copiosissimam collegit. Szegedini
novae missionis fundamenta positurus diutius, anno nempe et semestri
constitit, atque has voces civibus ve! invitis extorsit, si vicem eiusmodi
apostoli per Ungariam spargantur, futurum ut amplissimum regnum paucos
post annos aliam faciem induat, extirpata haeresi vana ac multiplici regnum
apostolicum, Marianum ex vero audiat. Colociam demum de voluntate
superiorum ire iussus, etsi multis revocaretur, paruit, eamque regionem ad
extremum excoluit. Cum forte reditum pararet, febricula tentatus,
accedentibus gravioribus malis lecto affixus Christo resurgente ad beata
gaudia non sine comitatu transiit. Novena universe animarum millia Luthero,
Calvino aliisque sectis eripuit, et iam diu antea plures coelo transcripsit, quae
sua vindici et assertori longo agmine comitatum praestiterint. Secus pariter
felicibus exuviis in terris honor habitus. Affluxit nempe ad exanime corpus
unda populi, tot triduo, quo cominus patuit, copiosas lachrymas, doloris testes profudit, nocte excubias integravit. Tertio ab obitu die funus elatum
assectantibus excellentissimo d. loci gubernátoré comite Ernesto ab
Herberstein, tum coeteris militarium ordinum ductoribus, primoribus oppidi,
RR. PP. ordinis Seraphici. Habitisque solennibus exequiis in sacello
conditum est.
XII. P. Andreas Domanszki
P. Andreám Domanszki inter quotidiana, quae contagio cumulaverat,
funera primo autumno impune versantem Trenchinii commune malum
demum afflavit ac etiam extinxit, mors horrida sine supremo honore sustulit
anno 1715. 23. Octob. Sed hunc Deus aetema, speramus, in coelis gloria
compensavit. Et meruit perpetuam ac securam illam beatorum mercedem, qui
se hominem hominum causa natum saepius recogitans non sibi sed aliis
secundum Deum animabus vixit, noctes diesque perpeti sollicitudine de
salute popularium, peregrinorum omnium cogitavit. Nemo quantumvis
habendi cupidissimus opimis urbium spoliis sic affectus est, ut ille animarum
orco ereptarum manubiis, quas e civium laribus in domurn nostram cum
referret, singularibus indedebat laetitiis, animi gaudium vultu haud obscure
prodebat. Quatuor duntaxat annis sexcentos triginta octo varus sectis
detraxit, reliquis quam plurimorum perniciem eodem vitae institute
antevertit. Coeterorum pertinacia ingemuit, et quibus vel suo sanguine
medicinám fieri peroptavit, hos domi ardentibus ad Deum precibus, suspiriis,
foris piis et accomodatis alloquiis, omnibus studiis ad salutem invitavit.
Multis pars sanitatis fuit vel semel de rebus ad salutem pertinentibus
loquentem audivisse atque in vultum intendisse oculos, in quo pietas et
modestia sedem flxerant allectabantque intuentium animos, saepe vel invites
ac reluctantes ad amorem virtutum excitabant. Socii Trenchinienses vultum
ilium dignum existimarunt, qui artifice penicillo expictus ad inflammandam
tyronum coeterorum pietatem ad tuendam viri religiosissimi memóriám in
domo Austriae extaret.
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XIII.
P. Franciscus Papp tyrocinium vitae apostolicae sacerdotio nondum
initiatus in Dacia inchoavit. Profana veste tectus mansuetiores literas
Claudiopoli quadriennio tradidit. Aris dein admotus munus curionis ex vero
apostoliéi Canisae, Udvarhelini, ad S. Nicolaum in Dacia septennio magno
rei Catholicae proventu gessit. Annis quinque et viginti magno ardore, quern
vultus in dicendo inflammatior loquebatur, verbum Dei praedicavit, vir
laborum ad miraculum patiens inde ali roburque corporis sumeré visus, unde
alii languere et fatiscere consueverunt. Eodem die semel atque iterum,
nonnumquam etiam tertio pro concione dicit, totum saepe diem sui penitus
immemor animarum saluti consecravit visus aliquando sub tanto onere
sudore sanguineo diffluxisse. Aegro cum esset corpore, e morbo recreari
desiderabat unice, ut ad labores apostol icos iterum red ire sibi liceret. In his
optime secum agi existimabat, si rerum omnium inopia laboraret unum et
solum panem satis sibi semper futurum dictitans, neque recusaturum flagella,
duriora etiam verbera, si quando ob rerum inopiam in querelas erumperet.
Verum ab hac labe sibi metuere non poterat, qui modico semper contentus
invenit domi, unde famem sedaret. Eapropter epulas et convivia fastidiens
invitantibus admodum raro se indulsit palato suo magis arridere dictitans
quae sibi mater sua Societas parasset et apposuisset. Aeger porro cum
decumberet, curatorem saepius admonuit atque impense oravit, ne sui
sollicitus esset, cibos lectiores et melius conditos, pharmaca pretiosa aliis se
dignioribus urenda, fruenda reservaret. Strigonii cum gravi morbo una cum
socio id temporis unico conflictatus iacebat affixus lecto ab omnibus pene
desertus et destitutus, adhuc tarnen animi tranquillitatem non amisit, et cum
omnes consolationes in sinu providi numinis placidus conquievit. Ex insigni
hac tolerantiae palaestra eluctatus aiebat optime de se hoc tempore meritam
esse paupertatem matrem suam, cui quam fuerit affectus, satis quidem ex iis
potest intelligi, quae hactenus memorata sunt. Virtutem alteram religiosis
propriam, etiam cum omnia pacem agere viderentur, suis praesidiis, cilicio,
flagris, custodia sensuum et quae sunt alia huius generis, praemuniit ac
illibatam in tumulum intulerit, quam iam inde a puero mira pietate coluit,
atque pulcherrimum hoc elogium adolescens meruit: In frequentissima
academia Tyrnaviensi neminem ex omnibus vitae integritate ac morum
innocentia Francisco parem fuisse. "Nostris adscriptus dignus suo nomine
religiosus a viris gravissimis audiit. Omnium, apud quos virtuti suum est
pretium, benevolentiam sibi et ordini nostra conciliavit. Ante alios
Comaromienses charitate singulari sibi devinxit, dum grassante anno 1710
epidemica lue vitam malo illo contritorum obsequio devovit, Catholicis iuxta
ac sectariis die ac nocte adfuit sollicitus quam qui maximé, ne ullus extremis
mysteriis non procuratus decederet. Eodem loco hortatu suo cives hue
adduxit, ut SS. Rocho, Sebastiano et D. Rosaliae sacellum erigerent, ad
horum aras prostrati quotidie vitam, salutem, pristinam felicitatem
flagitarent, nee multo post magno oppidi gaudio impetrarent. Obiit vir
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pretiosus Tyrnaviae anno MDCCXVII ex morbo, ex quo, ut alibi diximus,
ope B. Joannis Francisci Regis recreari antea meruerat.
XIV. P. Stephanus Csete
P. Stephanus Csete Ungarns Sellyensis stúdium propagandáé
religionis et promovendae salutis alienae in Dacia trita multis arena
consumpsit. Severioribus disciplinis, ut erat alta indole vastoque ingenio,
insigniter eruditus nomen professoris doctorisque theologi in celeberrimis
academiis cum dignitate sustinere poterat. Sed virtus et singularis dicendi
facultas ас gratia, qua erat praeditus, a scholis ad templa volentem avocavit.
Altissima Providentia virum fortém, erectum, constantem, religione plenum
Dacicae ecclesiae afflictae, iacenti dedit. Intestinis motibus agitata Hungária
iter in Transylvaniam per Poloniam institit, et adiuto Vizkeletii cognomine
veste personam ecclesiasticam simulans in infestam ac Jesuitico nomini
inimicam regionem se penetravit publica regni lege Societatem nostram
universe complexa rogo addicendus, si septem testes socium Jesu
iureiurando probavissent. Haec septicollis regio illi insignis fuit palaestra, in
qua primum fortitudinem, dein coeteras virtutes colere egregie condidicit,
Miscebat omnia haeresis, aequa, iniqua pro arbitrio decernebat, causam Arii
et Calvini tanto artificio populo Catholico a suis deserto commendabat, ut
aliis sententiam aufferret, alios consilii inopes, anxios ac vacillantes
dimitteret, religionem Catholicam in suum exitium modis, quibus poterat,
omnibus impelleret. Sensisset ruinam ecclesia, nisi labanti fulcrum
subiecisset Deus P. Stephanum, qui exemplo fuit, quantum in uno homine
forti, ingenioso, industrio vis insit ad sustinendam rerum gravissimarum
difficultatem, quam coeteri in sensum malorum velut occallescentes deiectis
oculus aspiciebant suasque calamitates tristi silentio loquebantur. Rediere
tarnen et illis veluti postliminio animi, ubi pro domo Dei stantem, acriter
repugnantem, adversariorum machinas evertentem virum fortissimum
conspexere. Dolebat magnopere adversariis tot ex insidiis tela per unius
hominis sagacitatem cassa cecidisse; itaque uno rem omnem Catholicam
subruturi cuniculo per comitem Nicolaum Betlen, virum alioqui potentem,
linguarum cognitione et varia multiplicique eruditione celebrem aures caesaris Leopoldi obtundunt et, quod avebant, decretum extorquent, quo omnia
Daciae principum, qui unquam fuere omnium, decreta confirmantur. Accepto
hoc decreto supra colles suos tumebant sectarii, et alii quidem libertati
religionis Catholicae palam nectebant pedicas, mussabant tacite alii, sed et
hoc fremitu adhuc obscuro magnós motus in exitium Romanorum sacrorum
desituros nunciabant, contra Catholici summám rebus iniquis manum
expectabant, cumque nihil spei melioris portendi viderent. Comitem ilium
Betlenium caput suum devoventem audirent, nisi omnia, ut animo praecepit,
eve,niant. Unus inter haec gravia et acerba sibi constitit P. Stephanus, certat
erigere impendentem cladem, quam ob rem eadem constantia, eadem cum
comite adversario verborum summa caput et ipse devovit, nisi secus ac ille
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sibi desponderunt, omnia eveniant. Cordata hac P. Stephani voce Catholici in
spem venere melioris fortunae, ab eodem in sermonem vocati ac in certain
erecti fiduciam ad opem praesidiumque concurrere optatissimo, quam causa
optima merebatis, quam a pio principe sibi polliceri poterant, successu. Quo
mire recreatus P. Stephanus resumpta aut potius confirmata libertate studia
sua tanto animosius suscepit, gessit, atque imprimis Virginis Matris
honoribus dicatam Monostoráé sacram aedem iniquitate temporum pene
collapsam restituit, ad eandem crebras supplicationes instituit, frendentibus
heterodoxis statuam eidem virgini sanctissimae posuit prodigiis claram,
eiusdem effigiem e pago in urbem Claudiopolitanam intulit ac in sacello
collegii collocavit. Inde maior P. Stephano gratia et authoritas apud omnes
ordines, ipsum adeo magnum caesarem Leopoldum, qui suos in
Transylvaniam legatos nihil inconsulto illo agere et decernere voluit, ac
subinde apostolicis laboribus imparem et idcirco e Dacia revocatum in
arcanum colloquium evocavit, ac de rebus Transylvanicis diu cum eodem
contulit
Sed ut revertamur in Daciám, in ea virilem aetatem omnem ad
emeritam usque senectam assiduis laboribus haud lente attrivit ac pene
consumpsit. Annis quam plurimis de rebus divinis verba fecit ad populum,
laudationes funebres sane quam multas singulis annis contexuit, atque
nervosa ac copiosa dicendi ratione, qua ante alios valebat, plurimos sui iuris
tenacissimos de sententia deduxit, immortale apud Transylvanos nomen sibi
comparavit. Comitem Michaelem Teleki Calvino devotissimum et sectae
suae columen praecipuum unica funebri oratione sic impulit, ut iure iurando
affirmaret se continuo Catholica sacra amplexurum, si parem üli orationem
adhuc audierit. Coeteros pene pro arbitrio versabat, obduratis etiam facile
persuadebat. Ad synceram, integram noxarum confessionem populum
Claudiopolitanum aliquando cohortatus est eventu tarn felici, ut continuo
circumspiceret omnis populus, cui sua arcana panderet, nee ante quiescerent
plurimi, quam errata totius vitae apud aures sacerdotis deponerent; alii reas
sacramenti confessiones corrigerent, hanc suam in melius commutationem P.
Stephani eloquentiae tribuerent. Viget adhuc apud Transylvanos viri
memoria, et quadam veluti haereditate transit ad posteros insignia illius in
patriam suam merita grato animo recolentes. Nonnemo e nostris vigiliarum,
sudorum et laborum particeps vita functum praeclaro hoc elogio prosecutus
est: Coram Deo et mundo fateor potissimum magni huius viri indefessis
laboribus, prudentia singulari, zelo ardentissimo atque invictae fortitudini in
acceptis referendum esse, quod in Transylvania res Catholica in eum statum
sit restituta, in quo eandem esse perinde gratulamur atque conspicimus.
Unde extitit illud, ut proceres regni in considerationem vocatis praeclaris pro
Deo, religione, patria P. Stephani facinoribus ante alios omnes dignum
iudicaverint, qui per pontificem max. sacramenti religione solutus primo in
Dacia post longum adeo exilium tnitra palam fulgeret episcopali. At enim
immortalibus illius meritis aeterna debebantur proemia, ad quae evocatus est
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Sopronii decima octava Mártii an. MDCCXVII. Reliquit triginta septem
tomos concionum sacra et profana eruditione refertos, publica luce
dignissimos.
XV. P. Paulus Bárányi
Exeunte an. MDCCXIX secutus est P. Stephanum suum in Dacia
collegam P. Paulus Bárányi e Jazigibus Ungariae Superioris accolis oriundus,
coelo transcriptus Tyrnaviae. Vitam, quam ineunte anno MDLVII [!]
Jaszberenii acceperat, Deo in Societate nostra devovit et apostolicis
laboribus pene exhausit. Decursa Graecii philosophia, posita religiosa veste
non moribus et adscito Ladislai Sárkánházi nomine in Transylvaniam
Societati severe adhuc interdictam se insinuavit et quadriennium erudienda
iuventuti impendit. Post tertiam probationem contempto rogo illo nostris
hominibus solo nomine reis parato in inimicam regionem habitu ecclesiastico
se restituit, atque Albae, veteribus Juliae, nobis Carolinae constitit, plura
animarum millia annis tredecim superior, parochus, concionator, scholarum
praefectus, operarius, per vicinam regionem missionarius procuravit.
Animarum causa vitam in sexcenta pericula a sectariis, Turcis, Tartaris
cladibus omnia miscentibus impendentia animosus intulit, non temere
prodegit, imo nonnunquam pro gloria Dei generöse vindicavit. Aegrum in
vicino pago aetemitati proximum Catholico ritu praemunierat, et iam
appetente nocte equo vetus ac unico famulo comitatus redibat, cum e saltu se
eiiciunt complures sectarii homines perditissimi et strictis ensibus in P.
Paulum impetu feruntur; ille praesenti animo, etsi mortem in causa Dei et
religionis honestissimam non reformidaret, vitam tarnen servandam adhuc
putavit, et idcirco nihil cunctatus gladiurn vagina liberat, vocem terroribus
aptam suffert, subditis equo calcaribus in giobum sicanorum invehitur, et
quod eventurum animo praeceperat, in effusam fugam coniicit. Atque hie
quidem viri fortis, tum hominis Christian! religiosi exemplum edidit, nam
tametsi antesignanum latrocinatorum illorum, virum coetera nobilem, probe
noscet, adduci tarnen nunquam potuit, ut proderet, ne forte perderet
hominem, cui vitam, salutem ex animo vovebat.
Circa reliquos, qui quoquo modo se Iaesissent, eadem erant P. Pauli
desideria, ut tuti, salvi, felices essent omnes, omnes ad finem suum
pervenirent. Salutaribus his desideriis manum sociavit, ut Valachos cum
antistite suo ab ecclesia Romána divisos coniungeret, rem Catholicam in
Dacia sparsim cum lapidibus templorum iacentem erigeret et latius proferret.
Et primum spem facit popis, gentis sacerdotibus fore, ut si ad unionem
redeant, meliore deinceps sint conditione, ecclesiastica immunitate gaudeant,
onera sua cum agrestibus hominibus eatenus communia vix sentiant.
Postquam hoc homo trahi ac in conditionem suam haud invite venturos
animadvertit, caesaream Viennae aulam sollicitat, et a piissimo imperatore
Leopoldo omnia impetrat. Itaque gentis episcopus ab eminentissimo
cardinale et archi-episcopo Strigoniensi Leopoldo a Kolloniz solenni ritu
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inauguratur, a magno caesare aurea cruce ornatus ac tandem redux in
Transylvaniam Albam turn adhuc Juliam insigni pompa, quam optimates
Daciae nobilitarant, inducitur, denique in corona mille et amplius sacerdotum
poparum cum gente sua unitus cum ecclesia Romana plaudentibus Catholicis
renunciatur. Additus est P. Paulus voluntate caesaris episcopo theologus,
quod munus magna diligentia, pari rei Catholicae incremento gessit. Ex Dacia revocatus in Ungariam Pesthini nostris lustrum integrum praefuit eodem
loco septennio pro concione dixit, totidem annos Tyrnaviae in principe urbis
ecclesia verba fecit. Collegii porro nostri minister ingemuit saepius eorum
domesticorum inertiae, qui in via virtutis et scientiae languerent, non semel
auditus dicere eorum consilia ut viam aquilae in coelo et iter colubri super
petram se quidem capere non posse, laboris ipse in omni vita mire patiens
atque etiam appetens. In Transylvania horis subsecivis scripsit libros pios
aeque ac utiles, nonnullos Latinitate donavit, volumen controversas de
religione quaestiones et doctrinae Christianae principia complexum proelo
subiecit. In Ungaria plus otii nactus funebres orationes, quarum magnus in
Dacia usus, perpolivit et distinctis tribus tomis in lucem edidit. Adiecit
quartum Dominicalium concionum, spem plurium fecit, sed haec aetas
laboribus ac vigiliis inutilis extenuavit. Morbus demum latus aperiens et ipsa
viscera depascens virum magnis Societatis nostrae apostolis adnumerandum
extinxit Tyrnaviae anno MDCCXIX.
XVI. P. Georgius Pécsi
P. Georgius Pecsi anno MDCCXXV additus est ad germanum suum
Joannem. Anno huius seculi decimi octavi duodecimo a Tyrnavia elatur.
Commune cum fratribus, altero, quam diximus, Joanne, altera Francisco
nostri pariter instituti viro Neosolii elato natale solum Tyrnaviam nactus est,
Societatem Trenchinii complexus tanto ardore, ut in ea utroque deinde
nomine virtutis et doctrinae claresceret. Severiores disciplinas Tyrnaviae et
Cassoviae annis undecim professus rexit subinde academicum Cassoviae
collegium, turn nobilium in eadem urbe convictum. lnde ardorem lucrandi
Christo animas Solnam etulit, et conatus excellentissimorum dominorum
comitum Erdödiorum veterem oppido formám piam, Catholicam
restituentium lenibus Christi armis egregio adiuvit. Latiorem virtuti suae
campum importunis pene precibus flagitarat, et uberrimos fructus in vicis,
pagis, oppidis pollicebatur. Obedientia limites illi Tyrnaviae posuit, intra
quos ad supremum deinceps diem gloriae Dei desudavit. Nihil illi fuit
iucundius ac rüdes de religionis nostrae mysteriis erudire, coeteros salutari
Dei timore et amore in officio continere. Propterea munus oratoris sacri
semper appetivit, et septennio cum theologia morali Cassoviae coniunxit.
Tyrnaviae varus functus muneribus curam pueros et rudes instituendi non
intermisit. Neque satis habuit Dominicis diebus in aede S. Michaelis
mysteria fidei e suggestu compluribus annis explicare, percursavit urbem,
obvios quosque in compitis stitit et prima sacrae doctrinae capita instillavit,
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in domos civium se insinuavit, et sanctissimis praeceptis patrem familias,
liberos coeterosque informavit. Atque hoc studio et coeteris charitatis officiis
civium omnium benevolentiam sibi adiunxit. Ab ore illius pendebat populus
nefasque existimabat salutaribus eiusdem monitis reniti ac repugnare. Cives
laesi et quavis fere iniuria affecti non iam ad iudicem aut publicum tribunal
sed ad P. Georgium provocabant, eum causae suae arbitrum magno curiae
suoque bono constituebant. Iudex urbánus non dubitabat dicere sibi quidem
in componendis civium litibus plectendisque erratis parum esse negotii, iam
inde cum P. Pecsi has sibi curas ac molestias sumpsisset, Ilium quendam
veluti generalem populi arbitrum esse, qui adversas partes scite et naviter
conciliet, odia in semente extinguat, leges divinas humanasque diligentissime
custodiat, poenas a cervicibus populi avertat. Hanc in populo felicitatem
multum et auxit et conservavit spiritualibus S. P. Ignatii exercitiis, quibus
iuventutem academicam intra septa collegii, cives primum in ecciesia S.
Michaelis excoluit, sed cum procellam confluentis populi sacra ilia aedes
non caperet, tametsi viros aliis, aliis horis mulieres informaret, in
academicam deinceps basilicam sua haec studia transtulit et cum vita fmivit.
Singularis haec charitas, qua proximos complectebatur, oriebatur ex
charitate, qua Deum a teneris prosecutus est, ad quern in ordine nostro sic
adhaesit, ut unum ilium cogitaret, unum loqueretur; coetera quae mentem
affectusque dividere et ad terrena affigere solent, vix sentiret. Nempe didicit,
quam suavis sit Dominus, idque in oratione et assidua rerum coelestium
divinorumque beneficiorum meditatione uberius intellexit. Pio illi
contempiationis studio sic erat deditus, ut precandi spatia in usu quotidiano
posita contracta sibi viderentur, a quibus avocatus ad alia froenare
teneritudinem pietatis cogeretur. Hanc tenerae et ab omnibus laqueis
expeditae contempiationis facultatem dabat Dei famulo religiosa animi et
sensuum omnium custodia, quam ita coluit, ut fronte, оси lis, vultu, tota
externi hominis compositione tyronem prae se ferret, nisi quod sibi semper
constans virtus se non iam novitiam sed veteranam esse palam faceret. Нас
vitae severitate assiduisque laboribus maturasse mortem videri potuit. Earn
sibi iam exstare cum ex medico intellexisset, collegit animum et cum regio
vate laetus accinuit: Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi. Et iterum cum
emerito illó Simeoné: Nunc dimittis servum tuum, Domine Diem suum
coelesti monitu didicisse visus est, qui cum adhuc octo dies a termino suo
abesset et in cubiculo suo inambularet, turn in lectulo suo ad modum funeris
se componit, et sic appellat adolescentem, quern superiorum charitas aegro
adiunxerat: Michael, octo post diebus hoc me positu videbis. Ad quam
vocem velut a mortuo profectam cum exhorresceret adolescens et metu
fugam respectaret, securum ilium iubet esse et iisdem rursum verbis appellat,
atque octavo die eventu ipso sententiam suam confirmet. Elatus est communi
populi luctu, quorum alii patrem, alii curatorem, alii boni consilii angelum
sibi ereptum dolebant. Quam vero opinionem de probitate viri populus
habuerit, duobus post annis luculentius patuit, cum Tymaviensis Societas
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Jesu divis Aloysio et Stanislao apotheoseos solennia adornaret. Fuere tum
multorum e plebe voces Societatem Tyrnaviensem P. Georgio Pécsi primi
sanctorum honoribus litaturam.
XVII. P. Paulus Kolosvári
Inter Ungariae et Daciae apostolus, qui esse desierunt, P. Paulus
Kolosvari solo tempore inferior videri potuit. Utero adhuc clausum mater
Ariana diu sterilis Dei opt. max. dicavit. Anno dein MDCLXXXIV, XIII.
Calend. Decembris Claudiopoli in primam lucem editum, cum celebrata ilia
sacris Uteris Anna plane consecravit, atque ut primogenito suo in lavacro
Samueli nomen esset, multi contendit, at intercessit pater novorum
Arianorum seu Socinianorum in Transylvania episcopus, et afflatu forte
coelesti Paulum dici voluit in Pauli magni apostoli instituta olim abiturum.
Acta pueritia non artibus solum quae ad humanitatem, sed praeceptis quoque
quae ad colendum ritu Sociniano Deum pertinent, institutus severioribus
disciplinis, philosophiae dein theologiae tarn felicem navavit operám, ut
adolescens senibus arbiter et iudex daretur. Annis nondum viginti natus in
tractum Auratae, ut vocant, Siculicae sedis Socinianis superstitionibus
obnoxium ad transigendas controversias orator a patre mitteretur. Quod
munus humanitate, prudentia, comitate cum temperaret, templo et ceremoniis
ab omnibus fere destinabatur. Interea voluntate patris in familiam Rákóczii in
Ungaria et Transylvania turbantis ac miscentis se insinuavit, porro
connivente imo iubente hero, comiti Michaeli Mikesio in Moldavia exulanti
bona sua fortuna adhaesit. Erat in comitatu illustris viri Martinus Demeter
sacerdos religione et doctrina praestans, modo insigni sacerdotio, quam
praeposituram vocant Alba Carolinae, praeditus, qui captus integerrimis
Pauli moribus coniunctius deinceps cum eodem vixit, et in spem venit fore,
ut nobilem hanc praedam orco eripiat. Eapropter fodicare iuvenem de rebus
controversiis, ac imprimis de arcano SS. Trinitatis mysterio scrupulum ac
dubitationem iniicere, ad lectionem librorum, qui hue facerent, excitare.
Salutares pii sacerdotis conatus divinissimus Spiritus adiuvit, desiderium
cognoscendae veritatis exacuit, iuvenem mutantem iam eo inclinatum in
solitudinem adduxit. Posteaquam enim unum et alterum pium libellum
evolvit, plures de controversis religionis nostrae mysteriis disputantes
ardenter expetiit, quibus instinctus Milconem rivum Moldáviám a Valachia
discriminentem traiicit, ac in humilem casam se abdit. In ea Septem dies ac
noctes grandé salutis negotium sic egit, ut identidem legeret rationum
momenta quae allectarent et retraherent, discuteret, in aeternorum
contemplatione defixus naturae pene immemor haereret. Ne tamen langueret
inedia, panem et aquam a quapiam anu ministratam admisit. Solitudo,
ieiunium, contemplatio quae sanctos inchoant ac fere perficient, paucis
diebus sic immutarint Paulum, ut novus homo ex tuguriolo suo exiret,
moraeque impatiens intempesta nocte ad R. D. Martinum Ananiam suum
accurreret, salutis undam, pie quam ad vitam animi meliorem transeat,
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abiectus in genua flagitaret. IIle nee opinata hae Pauli commutatione mire
laetus et gaudio pene lignescens nihil prius habuit, quam ut patri luminum
immortales cum diente suo gratias persolveret, eumque ad fontem gratiarum
praepararet. Die insequente inflammato desiderio iam parente comite
Mikesio patris officium explente in corona multorum equestris ordinis
Arianorum, quos solenne illud sacrum collegerat, Paulum annos sex et viginti
natum ritu Christiano abluit, tum sponte delata ad sacrum tribunal totius vitae
superioris errata audiit, nullám tarnen culpam in omni vita aeternis dignam
suppliciis reperit.
His ita peractis in portu iam esse sibi videbatur Paulus, cum hostis
animarum tempestatem ciet ac inducta perturbationum nube mentis serenum
aufert hac cogitatione: Paule, cur amorem tu um cultumque ab uno Deo ad
trinum transtulisti? Veluti saevo fluctu pectus identidem pulsat, tecta ipsa
occulta vi concutit terroresque modis omnibus cumulat. Quos cum forti et
constanti animo exhausisset, reddidit Deus mercedem vim magnam
coelestium consolationum et continentem deinde animi tranquillitatem.
Interea pater, antesignanus ille Arianorum, demutationem filii rumore satis
quidem constante sed adhuc sine certis authoribus acceperat, reddita sibi
Pauli filii epistola rationes omnes consilii factique sui complexa, manus
quidem, aiebat, est manus filii mei, vox autem est vox aliena, eumque iam
nihil dubitaret de secessione eius, moerore confectus paucis post diebus
decessit. Ita melior vita filii patri occaecato mortem funestam accersiit.
Paulus vero iam cultor Christi cum apostolo multo magis convalescebat et
confundebat animos prima velitatione victos; ad Christum traducit duos,
Stephanum Marheffium, suum in schola Ariana olim aemulum et Stephanum
Borbelium Calvino antea addictum, hoc maiore suo solatio, quod ille
clericali dein adscriptus militiae complures Calvino et Luthero eripuerit. Quo
plures Christo lucraretur et ipse clericam induit, placita Aristotelis in
Cassoviensi academia audiit, egregiam probi et docti philosophi famam et
laudem sibi comparavit. Grassante sub idem tempus per Ungariam epidemica
lue, cum serperet malum et iam in domicilium etiam clericorum se
insinuasset, recens e lavacro Christianus antiquae religionis exemplum
sustulit, man um et operám afflictis domi ас iacentibus accomodavit,
erupturus in forum, vicos et plateas, si id quidem sibi integrum fuisset.
Нас indole praeditus, his dotibus instructus ac ornatus expeditum ad
Societatem nostram aditum habuit, in qua annaeis Viennae tyronibus anno
MDCCXI, V. Idus Decemb. adscriptus est, non iam fundamenta, quod
reliquis fere usuvenit, vitae sanctioris positurus sed ad altiorem religiosae
perfectionis gradum promoturus. Confirmata igitur in tyrocinio virtute, quam
biennio ferventissimus tyro ad summum pene provexit, ad condiscendam
sanctiorem e mente D. Thomae theologiam anno uno Tyrnaviae audivit.
Cassoviam se retulit et studia sua ad insignem laudem rursum impulit.
Propterea explicandis sublimioribus scientiis admotus primum Claudiopoli,
turn Tyrnaviae philosophiam Aristotelis discipulis explanavit. Sanctiorem
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illam, quae vitám moresque attinet, turn his, tum aliis impense commendavit,
multoque libentius de virtutis pretio in schola disseruit frequentibus
cohortationibus id consecutus, ut sui Tyrnaviae discipuli reliquis academicis
modestia, pietate, probitate praestarent. Claudiopoli non minor üli
Christianae philosophiae cura, cuius ductu ut viverent omnes, calentissimis e
coelo precibus flagitabat, suam Deo operám identidem devovebat. Angebatur
intimo animi dolore parentem suam germanosque suos Ario perdito addictos
ad errores pertinaciter adhaesisse et vix aliquam spem sui facere, non
despondit tarnen animum, artes omnes expediit, dum ad extremum Andreám
germanum suum cum multis aliis popularibus suis de complexu Arii
deduceret. Sed et Stephanus germanus alter opera et studio Andreáé
pertinaciam demum posuit et summo Pauli solatio parentum et ipse errores
correxit. Illum salutis alienae ardorem, quo aestuabat, ad aram quotidie
magis magisque accendit, tum in annuis S. patris nostri exercitiis, quae in
decimum diem extrahere consueverat, multo vehementius inflammavit
gestiens exire e scholae angustiis et, si superi velint, sub utroque sole saluti
animarum desudare. Parem desiderio in patria arenam nactus totam Daciám
et huic conterminam Ungariam peragravit, ad familiärem sibi iconem, cui
hoc carmen inscripserat: Quis quis amat Jesum, cunctis annunciet ipsum,
oculos animumque identidem referens novosque stimulos sibi admoveri
sentiens, quibus excitatus per avia et devia ferebatur, opimisque animarum
spoliis dives redibat. Homines impuri, quod Judaeorum ritu viverent,
Sabbatarii appellati in Transylvaniam colonias duxerant, et superstitionibus
infelicem pátriám ipsi quoque miscebant. Sanare illos aliis iam desperatos
aggressus Paulus a Moyse atque a contumace voluntate, ad quam contemptis
principum edictis acerrime recubuerant, opinione citius abduxit. At quibus de
viri nunc blandientis, nunc comminantis dexteritate constabat, earn obstinati
populi in melius commutationem magnopere non demirabantur. Cum pro
concione verba fecit, oratione tarn aperta utebatur, etiam cum de rebus
theologicis retrusis ill is atque abditis sermonem habuit, ut rudior etiam
populus plane intelligent omnia, quae in medium afferebat, Saepe ex
tempore dixit, semper tarnen paratam atque meditatam orationem attulisse
videbatur. Dixit autem uno eodemque die iterum ac tertio nonnunquam et
saepius novitate et admiratione defixis auditoribus, qui tarn variam, tarn
nervosam ac copiosam viri eruditionem ac eloquentiam demirari satis non
poterant, haerebantque incerti ac dubii, studio comparatam an e coelo iili
inditam illam eloquentiae vim ac libertatém putarent. In missionibus
easdemque in diversis locis orationes verborum et sententiarum varietate tarn
scite distinguebat, novum ut aliquid et antea inauditum promere videretur. Et
quanquam longior esset in dicendo et nonnunquam tres horas in suggestu
consisteret, nulli tarnen gravis ac molestus propterea accidit, imo quo longius
in sermone progressus est, hoc frequentiorem auditorem col legit. Qui in
censum vocarunt affluentem populum, ut minimum decies mille capita,
nonnunquam plura numerarunt. Nervo illo dicendi, quo pollebat,
dominabatur in animos huius tantae multitudinis, et sui iuris tenacissimos in
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suam sententiam pertrahebat. Flagro illo praeacuto, quo inter dicendum
iterum et saepius in se animadvertebat, gemitus et lachrymas excutiebat.
Monitus, ut sibi temperaret, impetrare a se non potuit, ut a severitate
remitteret.
Atque ista P. Pauli studia prodigio prosequi piacúit Deo. In oppido S.
Nicolai (Ungaris Miklós vára) ad confertum populum verba fecit, cum
Christi de cruce pendentis simulacrum, quo in suis sacris expeditionibus
utebatur, multo sudore manare cepit, concionemque novitate ac miraculo
attonitam rerumque suarum sollicitam in gemitus ploratusque communem
solvit. Orator Paulus silentium tantisper tenuit, turn ad effigiem sibi
percharam ac familiärem propius accedens sudorem abstersit, sed frustra fuit.
Sudor iterum iterumque maiore vi se effudit. Cum acrius dulcem suum Jesum
contemplaretur, sensit ilium admodum mutasse moeroremque toto vultu
praeferre. Maior inde reverentia simulacra, ferventiora populi in Paulum
studia. Apud Siculos rediisse visa sunt S. Pauli apostoli tempóra, cum enim
Tucsnadi in sede Csikiensi apostolicis perfunctus laboribus abitum pararet,
pars civium praeeunte loci curione ad pedes acciderunt, pars procumbentes
super collum oscula iterarunt, omnes syncerissimis votis abeuntem prosecuti
sunt. Quocunque se vertit, prima illi cura fuit inopum et afflictorum, lios
erigebat, solabatur, in illos stipem, quam ab amicis copiose collegerat,
erigebat, abiectos ac seminudos, cum alia deessent, detracta sibi interiore
tunica tegebat. Ad hospitium illius homo sanie, verme, illuvie plenus
adrepserat, et propter fores depositus miserabili voce opem flagitabat. Horror
erat vei intueri in hominem, hunc tarnen egregius Xaverii cliens P. Paulus in
humeros sublatum detersis, qua fieri potuit, sordibus in lectulo suo
collocavit, inedia collapsa membra cibo confovit et recreavit. Ipse sibi velut
hostis cilicium, dum valuit, nunquam posuit, poma, cuiusque generis essent,
perpetuo sibi interdixit, panem secundum in deliciis habuit. Ad cibum facile
parabilem vinum quidem adhibuit sed aqua ita dilutum, ut neque aut colorem
aut saporem retineret. Non hospes, non aeger quidquam obsonii peculiaris
admisit. In missionibus a primo diluculo ad noctem usque pro tribunali
sedit,subinde cibo tenuissimo refectus bonam noctis partem sornno ereptam
orationi dedit. Ita severe a se exegit Paulus. Sed nee Deus mitior illi fuit:
nullum diem, imo ne quidem horam impune sibi abire cuipiam sibi familiari
fassus est. Haec autem adversa, cum quibus quotidie conflictabatur, non
dolore et tristia sed prolixis gratiis, quas Deo honorum omnium datori
abiectus quotidie in genua reddebat, prosequebatur. Neque, ut vulgo fieri
amat, aerumnas suas extenuari aut penitus tol I i quin potius augeri
cumularique orabat. Memoria dominicae crucis et acerbi passi Servatoris
doloribus animum pascens nunquam plene risit. Coeterum fronte serena et
tranquilla fecit, neque vultu suas unquam calamitates prodidit. Quamvis vix
inveniret in animo, cuius poenitere se posset, quotidie tarnen, nonnunquam
iterum conscientia maculas apud sacerdotis aures deposuit. Ubi per labores
licuit, sub finem ciusque horae omnes cogitationes, verba, consilia omnia in
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Judicium vocavit curateque exploravit, an in virtutum studio promovent, aut
contra errore lapsus sit, tum verő maiore ardore vitae cum non vulgari
sanctitate traducendae propositum renovavit. Praecipuo autem studio cavit,
ne quae labes a populari aura sibi haereret, atque haec cura illi erat
antiquissima. Profanus adhuc homo in manibus, in oculis ferebat annulum
tribus notis distinctum, quibus identidem admoneretur, quo vitaret
mendacium, iram, inanem gloriam. Postquam humilitatem Christi in ordine
nostro sequi constituit, amabat infra omnes se abiicere, res a se praeclare
gestas extenuare, fel ices rerum successus ad Deum, ad socium laborum
referre. Quarto vitae apostolicae anno affecta valetudine Cassoviam delatus
semel atque iterum recreari ad sanitatem videbatur; ad extremum tarnen
ingravescente vi morbi depositus ac pertinace febri consumptus anno
MDCCXXX, septimo Calend. Mai ingenti desiderio sui apud exteros aeque
ac domesticos relicto animam coelo reddidit. Unum omnium Cassoviensium
sociorum votum erat: moriatur anima nostrum omnium morte iusti huius, qui
innocentiam in baptismo acceptam tumulo et coelo intulerit. Gaudebant
porro omnes domestici innocentes P. Pauli exuvias in conditorio suo esse
depositas, earumque gratia uberrimos e coelo favores collegio pollicebantur.
Le dernier chapitre inédit sur I'histoire de l'université de Nagyszombat par Ferenc Kazy
Le livre de Ferenc Kazy portant sur I'histoire de l'université jésuite de Nagyszombat
aparu en 1737 á Nagyszombat, á Voccasion du centenaire de cet établissement sous le titre de
"História univeristatis Tyrnaviensis Societatis Jesu... ad annum Christi M.DCCC.XXXV.
eiusdem universitatis secularem". Mais, le dernier chapitre, notamment le troisieme livre de la
troisieme partié n'était pas encore entierement rédigé, étant donné que l'auteur ne disposait
pas, á ce moment, de toutes les données nécessaires pour pouvoir achever l'ouvrage. Enfin, ce
dernier chapitre est resté manuscrit. Plus tárd, l'auteur Га ojfert á Miklós Muszka, ensuit il est
passé, d'abord, entre les mains de Miklós Schmitth et puis entre celles de István Kaprinai. A
l'heure actuelle, ce manuscrit fait partié dufonds de la Bibliotheque Universitaire de Budapest et se trouve dans le tome XL1X de l'importante collection de manuscrits de Kaprinai.
L'ouvrage comprend les biographies de 19 professeurs éminents de l'univeristé, son intéret
reside essentiellement dans le fait qu' á ce jour, certaines de ces personnes n'ont pas encore
biographie publiée.
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Szögi László
Új utakon nyugat felé... Hagyományok és változások az
újkori magyar egyetemjárásban (1789-1919)

J

elen tanulmányban egy évek óta folyó kutatás1 első, még nem végleges
eredményeit szándékozom bemutatni. Több év óta végzek levéltári
anyaggyűjtést az újkori magyar egyetemjárás forrásainak feltárása érdekében. Ennek első eredményeit a Habsburg birodalom tekintetében az 1790
és 1850 közötti évekről már közzétettem2 és szükséges volt, hogy a kutatás
időbeli és térbeli határait tovább bővítsem. Alig vitatható, hogy a 19. századi
magyar tudományra és felsőoktatásra a legnagyobb hatást a gyorsan fejlődő
német tudomány és a német egyetemek gyakorolták.

Német tannyelvű egyetemek a kor Európájában számos országban
működtek. Közülük közelségüknél és esetenként jelentőségüknél fogva is
kiemelkedtek az örökös tartományok egyetemei, de nem kevesen voltak azok
sem, akik túllépve a Birodalom, vagy később az Osztrák-Magyar Monarchia
határain a német nyelvterület más egyetemeire, vagy főiskoláira iratkoztak
be. A német államok különböző univerzitásai mellett svájci tanintézetek is e
körbe tartoztak. Hollandia természetesen nem tartozott a német nyelvterülethez, de az oda igyekvő protestáns teológusok tanulmányaikat sokszor német
és holland akadémiákon egyaránt végezték, így a tágabb vizsgálatba ezt a
területet is be kellett vonnunk.

1

A német és svájci egyetemi levéltárak anyagának feltárását 1992 óta végzem és eddig a következő mai német, lengyel, svájci és francia egyetemek gyűjteményében tudtam személyesen
elvégezni a szükséges anyaggyűjtést. Berlini Humboldt Egyetem, Berlin-Charlottenburgi
Műegyetem, Bonni Egyetem, Breslaui (Wroclaw) Egyetem, Darmstadti Műegyetem, Drezdai
Műegyetem és Képzőművészeti Akadémia, Freiburg in Breisgaui Egyetem, Heidelbergi Egyetem, Hohenheimi Egyetem, Karlsruhei Műegyetem, Lipcsei Egyetem, Mannheimi Egyetem,
Strassburgi (Strasbourg) Egyetem, Stuttgarti Műegyetem, Tübingeni Egyetem és Baseli Egyetem. Tanítványaim, illetve kollégáim több más német egyetemen végeztek anyaggyűjtést és
természetesen felhasználom az eddigi kutatások már publikált eredményeit is. A kutatás teljessé tételéhez még Berlinben és Lipcsében kell további iratsorozatokat átnézni, illetve néhány
kisebb német egyetemen (Kiel, Rostock, Greifswald, Münster egyetemein, továbbá Aachen, és
részben Hannover és Braunschweig műegyetemein) kell még anyaggyűjtést végezni. A svájci
adatsorok közül többek között hiányzik a Berni Egyetem és 1883 után a Zürichi Egyetem
magyar hallgatóinak névsora. Hollandiából az Utrechti Egyetem 1886-1904 közötti magyar
hallgatóiról nem rendelkezem még adatokkal. Számításaim szerint főleg német vonatkozásban
anyaggyűjtésem már 85%-os tehát a jelenlegi adatok alkalmasak a főbb következtetések levonására.
2
SZÖGI László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein 1. 1790-1850 =
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban. Budapest-Szeged, 1994. 392. p.
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I. A téma kutatásának hazai és nemzetközi előzményei
A külföldi egyetemjárás kutatása Közép-Európában a történettudomány igen kedvelt témája, hiszen számos nemzet történetében évszázadokon
keresztül a peregrináció volt az egyetemi szintű képzés egyetlen lehetősége.
A német történetírás is alapos gonddal vizsgálta elsősorban a közép- és koraújkori itáliai német egyetemjárást, amelyeket forráskiadványokban tett
közzé.3 A német egyetemek és főiskolák újkori igen gazdag nemzetközi kapcsolatainak történetét könyvek és konferenciák tucatjai tárgyalják, és ezen
belül is különösen bőséges a 19. század egyetem- és tudománytörténeti kapcsolatrendszerének kutatása.4 A kevésbé átfogó egyetemi rendszerrel bíró
közép-kelet- európai kisebb, vagy közepes méretű nemzetek számára az újkori egyetemjárás vizsgálata fontos politikai célt is szolgál. A nemzeti értelmiség, a politikai és gazdasági élet, de még a nemzeti művészet vezető
rétegének kialakulásában kikerülhetetlenül fontos szerepet játszottak a külföldi egyetemek. Ezen belül korszakunkban a német felsőoktatásnak van
döntő hatása nemcsak a Dunatáj népeire, de a Balkán egészére, a lengyel és
az orosz értelmiségre csakúgy, mint Skandinávia több területére. E területek
egy részén vizsgált korszakunkban vagy még alig voltak egyetemek, vagy a
felsőoktatás hálózata éppen csak kialakulóban volt, így érhető, hogy a
magasszíntü tudás megszerzése érdekében sokan választották a korabeli Európa első vonalba tartozó egyetemeit és főiskoláit. A magánkezdeményezéseket, főleg a század második felétől aktív állami támogatás, ösztöndíjpolitika és tudatos kapcsolatépítés is kiegészítette.
E tudományos és egyetemi kapcsolatok feltárásában a leghatározottabb törekvés a lengyel történetírásban tapintható ki. Figyelemre méltó, hogy
komoly állami támogatással már az 1988-as bolognai jubileum idején tanul3

L. Luschin von EBENGREUTH: Vorläufige Mitteilungen über die Geschichte der deutschen
Rechtshörer in Italien. = Sitzungberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaft in Wien. Philosophisch-Historische Klasse 127. Wien, 1892. - az újabbak közül: Die Matrikel der
deutschen Nation in Perugia 1579-1727. Hrsg: Fritz Weigle. Tübingen, 1956. és Die Matrikel
der deutschen Nation in Siena 1573-1738. Hrsg: Fritz Weigle. Tübingen, 1962. - A bolognai
német egyetemi nemzet iratait már a századfordulón közzétették.
4
Legyen szabad itt az olvasót egyelőre három alapvető német egyetemtörténeti bibliográfiához
utasítani: Bibliographie zur Universitätsgeschichte Verzeichnis der im Gebiet der
Budesrepublik Deutschland 1945-1971 veröffentlichten Literatur. Bearb: Edwin Stark. Hrsg:
Erich Hassinger. Freiburg-München, 1973. - Thomas PESTER: Geschichte der Universitäten
und Hochschulen im deutschsparachigen Raum von der Anfängen bis 1945.
Auswahlbibliographie der Literatur der Jahre 1945-1986. Universitätsbibliothek, Jena, 1990.
- A régebbi irodalomról: Bibliographie der deutschen Universitäten. Bearb: Wilhelm Erman
und Ewald Horn. Leipzig-Berlin, 1904. (Az 1899-ig megjelent irodalomról.) - A témát középeurópai szempontból tárgyaló fontos kiadványokat jelentetett meg az Osztrák Kelet- és Délkelet Európa Intézet a "Wegenetz europäischen Geistes" két kötetében. /. Wissenschaftszentren
und Geistige Wechselbeziehungen zwischen Mittel- und Südosteuropa vom Ende des 18.
Jahrhunderts bis zum ersten Welth-ieg. Wien 1983., //. Universitäten und Studenten. Die
Bedeutung studentischer Migrationen in Mittel- und Südosteuropa vom 18. bis zum 20.
Jahrhundert. Wien, 1987. Hrsg: Richard Georg Plaschka - Karlheinz Mack.
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mánykötetet jelentettek meg,5 majd 1990-9l-ben olasz segítséggel imponáló
kiállításokat szerveztek és könyvet adtak ki a lengyel-itáliai egyetemi kapcsolatok történetéről.6 A témánkhoz tartozó német-lengyel egyetemi kapcsolatokról, ezen belül is a németországi lengyel peregrinációról is részletes
közlemények jelentek meg7 és a kutatások tovább folytatódnak sőt az egyes
németországi lengyel diákkolóniákról is készülnek feldolgozások.8 A lengyel
vizsgálatok számunkra módszertanilag is érdekesek, hiszen nyilvánvalóan
nem könnyű a három birodalomhoz tartozó lengyel diákság külföldi egyetemjárását egységes szemléletben vizsgálni. Itt is alapvető kérdésként tehető fel,
hogy ki tekinthető a kutatás körébe tartozó peregrinusnak. Érthető, hogy a
lengyelek esetében a korabeli államhatárok érdektelenek.
Közép-Európában újabban a román történetírás tesz jelentősebb erőfeszítéseket az újkori román egyetemjárás forrásainak feltárására.9 Természetesen itt az osztrák és német kapcsolatok mellett kiemelt szerepet játszanak a
francia egyetemek is, így a román vizsgálatok földrajzilag tágabb körre terjednek ki.10 A szerb értelmiség kialakulásában hasonlóan jelentős a külföldi,
köztük a német egyetemek látogatása, így érthetően növekedett az e témakörben publikált cikkek száma.11 A görög, szlovák, orosz és bulgár történészek ugyancsak végeznek kutatásokat a 19. században külföldön tanult

Commentationes Historicae-Almae Matri studiorum Bononiensi novem saeeuia feliciter
celebranti ab Universitate Jagellonica Cracoviensi oblatae. Warszawa-Krakow, 1988. 283. p.
+ XXXI t.
6
A tanulmánykötet és gyönyörűen illusztrált kétnyelvű katalógus: Natio Polona. Le Universitá
in Italia e in Polonia (secc. ХШ-ХХ) Mostra documentaria Polska 1990. Krakow-WroclawWarszava-Torun, Italia 1991. Roma-Perugia-Padova-Bologna-Perugia, 1990. 300 p.
7
A téma legnevesebb lengyel szakértője Witold MOLIK poznani professzor, akinek "Polskié
Peregrynacje Universytetckie do Niemiec 187-1914" с kötete Poznanban 1989-ben jelent
meg 304 p. Németül: Polnische Studenten an den deutschen Universitäten 1871-1914. Studia Historica Slavo-Germanica 15. (1986. [1989.]) 55-73 p. - Uö: Die polnische
Studenten und die deutschen Burschenschaften im 19. Jahrhundert. — Studentische
Burschenschaften und bürgerliche Umwälzung (Zum 175. Jahrestag des Wartburgfestes).
Hrsg. Helmut Asmus. Halle, 1992. (?) 254-262. p. A korábbi lengyel-német egyetemi kapcsolatoknak is gazdag az irodalma.
8
Példaként: Jerzy KOCHANOWSKI: Die polnische Studentenkolonie in Darmstadt 1894-1914. =
Wechselwirkung. Woche der polnischen Kultur und Wissenschaft an der TH Darmstadt.
Darmstadt, 1992. 173-205. p.
Rumänische Studierende an europäischen Universitäten. = Zeitschrift für Siebenbürgische
Landeskunde 73. (1979) 1. sz. 21-40. p. A német kapcsolatok kutatásában Stelian MáNDRUT
munkásságát kell megemlítenünk.
Lásd: Lucián NASTASA: Le rőle des etudes á l' étranger dens la carriére des professeur d'
université en Roumanie (1864-1944). Kézirat. Előadás Krakkóban a "Histoire Sociale de Г
Education des Elites en Europa Centrale" с. konferencián 1996. április.
11
A német kapcsolatokra. Ljubinka TRGOVCEVIŐ : Die erste im Ausland ausgebildete
Professorengeneration der Universität Belgrad. = Wegenetz europäischen Geistes II. im. 101113. p. Uö: Education of Serbian Intelligentsia at Foreign Universities in the 19 th Century. =
Kézirat. Előadás Krakkóban az előző jegyzetben említett konferencián.
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peregrinusaik adatainak feltárására.12 Érdekes, hogy az elmúlt években bekövetkezett európai változások, az új nemzeti államok létrejötte során, a Baltikumtól a Balkánig tovább növelte az ilyen típusú kutatások iránti igényt,
hiszen a politikai önállóságukat elért nemzetek egyaránt keresik nemzeti
intelligenciájuk kialakulásának forrásait és a peregrináció e folyamatban
mérvadó tényezőnek számít. Figyelemre méltó tény, hogy a messzi TávolKeleten a japánok, akiknek éppen a 19. században alakult ki jelentős kapcsolata a német tudományossággal, az elmúlt években szintén támogatták az
ilyen jellegű kutatásokat. 1865-től kezdve egyre nagyobb számban iratkoztak
bejapán diákok a német egyetemekre és főiskolákra és e hallgatókról a közelmúltban részletes adattár került kiadásra.13 Végezetül érdemes megemlíteni, hogy a skandináv államokban is folynak az egyetemközi kapcsolatokra
és a német nyelvterület egyetemein tanuló nem kis számú skandináv diákokra
vonatkozó kutatások.14
A külföldi magyar egyetemjárással foglalkozó szakirodalom a középkor és a kora újkor tekintetében gazdagnak mondható és kisebb nagyobb
kiadványokban közlésre is került a különböző európai egyetemi centrumokban tanuló magyarországi diákság névsora. E névsorok legnagyobb része
azonban a külföldön kiadott forrás-anyagra támaszkodott és adatok közlése
általában megakadt a francia forradalom körüli években, vagy csak nagyon
ritkán jutott el a 19. század közepéig. A múlt század végén ÁBEL Jenő szerkesztésében megkezdődött a "Magyarországi tanulók külföldön" című sorozat kiadása. E sorozat keretében az első kötetben MOKOS Gyula ugyan
közölte a jénai magyar diákok névsorát 1882-ig, de később a németországi
Zacharias N. TsiRPANLES: Die Ausbildung der Griechen an europäischen Universitäten und
deren Rolle im Universitätsleben des modernen Griechen/and (1800-1850). = Wegenetz I. im.
250-272. p. - Karo! ROSENBAUM: Die Bedeutung der Universität Jena für die der
slowakischen nationalen Wiedergeburt. = Wegenetz I. im. 380-384. p. - Jaroslav N. SCAPOV:
Russische Studenten an den westeuropäischen Hochschulen. Zur Bedeutung einer sozialen
Erscheinung am Anfang des 20. Jahrhunderts. = Wegenetz I. im. 395-412. p. - Cvetana
TODOROVA: Migrationen bulgarischer Studenten an europäische Universitäten seit der
Befreiung Bulgariens von den Türken bis zum Ersten Weltkrieg. = Wegenetz II. im. 67—82. p.
13
Michael RAUCK: Japanese in the German Language and Cultural Area 1865-1914. Tokyo,
Metropolitan University, 1994. 494. p.
14
Timo MYLLYNTAUS: Nordic Students at the Swiss Federal institute of Technology 18551939. Kézirat. Előadás Budapesten az "Engineering Education in Comparative Perspective" с
szekcióban az ICOHTEC, 96 с. konferencián. - Uő: The Best Way to Pick up a Trade.
Journeys Abroad ba Finnish Technical Students 1860-1940. - ICON Journal of the
International Committee for the History of Technolgy. Vol. 2. 1996. 138-163.p. - Hannes
SAARINEN: Studien-und Bildungsreisen von Finnen nach Berlin 1809-1914. = Miscellanea.
(Hrsg: Antero Tammisto-Katariina Mustakallio-Hannes Saarinen). Helsinki, 1989. 203242.p. - Gunnar NERHEIM: Patterns of Technoogical Development in Norway. = Technology
«fclndustry a Nordic Heritage. (Ed: Jan Hult and Bengt Nyström). USA, 1992. 53-72. p. Christian CALLMER: Schwedische Studenten in Tubingen im Lauf dreier Jahrhunderte. =
Jieima^kjmdHche.vjr>
C^Blätterfür den Kreis Tübingen 1972. Heft 48, 49, 50. - H. FRIIS: Danske og Norske Studenter
i Marburg 1653-1830 = Personalhist. t. 14. rk. VI. 1967. 197-199.p.
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egyetemek már nem kaptak helyet a rövid életű sorozatban. Az erdélyi szász
és a protestáns magyar történetírók is számos közleményt jelentettek meg a
svájci, holland és német protestáns egyetemek magyarországi és erdélyi hallgatóiról, de ezen kiadványok is csak ritkán alapultak az eredeti levéltári forrásanyag feltárásán és általában nem jutottak túl az 1840-es éveken. A
klasszikus egyetemek mellett az eddigi kutatások során alig terelődött a figyelem az e században egyre jelentősebb német műszaki főiskolákra és a
később alakult agrár, illetve közgazdasági, kereskedelmi akadémiákra. Néhány közlemény mutatta be a művészképzés legfőbb németországi helyszínét.15 Az elmúlt években fel-élénkültek a 19-20. századi egyetemjárásra és
tudományos kapcsolatokra vonatkozó kutatások. KARÁDY Viktornak a polgári korszakra vonatkozó és széles európai összehasonlításban végzett kutatásai jelentős tényekre hívták fel a figyelmet az 1867-1944 közötti
időszakból.16 A német-magyar egyetemi kapcsolatok természettudományi,
elsősorban vegyészeti vonatkozásait mutatta be VÁMOS Éva a közelmúltban.17
A külföldi magyar egyetemjárás hazai irodalmát ismerve elmondható, hogy bár a 18. századig a források nagyobbrészt feltártak, mégis a különböző közlemények sokszor már alig elérhető régi, vagy éppen külföldi
folyóiratokban, vagy közleményekben jelentek meg, ezért nagyon hiányzik
egy olyan adattár kiadása, amely egybeszerkesztve egységes módon mutatná
be a közép- és koraújkori peregrinációról rendelkezésünkre álló információkat. Ilyen adattár összeállítását Erdély vonatkozásában már elvégezték az
ottani magyar kutatók,18 de a történeti Magyarország egészéről hasonló forráskiadvány megjelentetése még várat magára. Ezen adattár összeállítása
napjainkban csak egy komoly anyagi háttérrel rendelkező kutatócsoport fel-

A közleményeket az egyes intézmények forrásanyagának bemutatásakor a függelékben
részletesen sorolom fel.
16
Karády számos közleménye közül témánk szempontjából rendkívül fontos: Victor KARADY:
Funktionswandel der österreichschen Hochschulen in der Ausbildung der ungarischen
Fachintelligenz vor und nach dem ersten Weltkrieg. = Bildungswesen und Socialstruktur in
Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg: Victor Karady - Wolfgang Mitter. Köln-Wien,
1990. 177-207. p.
1
VÁMOS Éva: Német-magyar kapcsolatok a kémiában, az élelmiszeriparban és a vegyiparban II. Bp., 1995. A német egyetemi kapcsolatokra vonatkozó rész 13-64. p. - Uö: Deutschungarische Beziehungen auf dem Gebiet der Chemie der Lebensmittelchemie und der
chemischen Industrie. = Technologietransfer und Wissenschaftsaustausch zwischen Ungarn
und Deutschland. Hrsg: Holger Fischer und Ferenc Szabadváry. München, 1995. 211-272. p.
18
Vö: TÓNK Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban (1520-ig). Bukarest, 1979. 397.
p. - SZABÓ Miklós - TÓNK Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700. =
Fontes Rerum Scholasticarum IV. Szeged, 1992. 393. p. A sorozat folytatása is készül, ennek
vázlatát lásd: SZABÓ Miklós - SZÖGI László: Az erdélyiek külföldi egyetemjárása a XVIII.
században és a XIX. század első felében. = Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1996. 470-483. p.
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adata lehet. Jómagam e tapasztalatok alapján az eddig kevésbé feltárt és
tágan értelmezett 19. századi peregrinációval kívántam foglalkozni.
|

A kutatás térbeli és időhatárai

Az újkori peregrináció vizsgálatánál kikerülhetetlen kérdés a kutatás
időhatárának és térbeli határainak meghatározása, méghozzá mind a küldő,
mind a befogadó ország szempontjából. A periodizációnál a 18. század második felében több kiinduló pontot is választhatnánk. Egyes kutatók KözépEurópában a 1773-as esztendőt pl. fontos időpontnak tekintik, hiszen a jezsuita akadémiák állami irányítás alá vétele után már állami felsőoktatásról
és felsőoktatás-politikáról beszélhetünk. Magyarországon mások 1777-et
tekintik korszakhatárnak, mivel a Ratio Educationis valóban új helyzetet
teremtett az oktatásügy hazai berendezkedésében. Nem felejthetjük azonban
el, hogy e hazai szempontból mégoly fontos dátumok, a német, vagy svájci
felsőoktatás fejlődésében nem jelentenek határt, tehát a peregrináció vizsgálatánál nem tekinthetők, kiindulópontnak. Ha az egyetemjárás statisztikai
adatait, vagy a «eléfít egyetemi rendszer változásait nézzük, akkor-4-793~atr
vagy 1795-öt^ís cezúrának tekinthetjük, hiszen a holland és bizonyos-német ^ ' y*
egyetemekről ekkor ideiglenesen vagy véglegesen eltűnnek a magyarországi
diákok. Ez a megállapítás azonban nem igaz más német egyetemekre,
mondjuk Wittenbergre vagy az Odera Frankfurti Viadrinára, mivel onnan
csak az 1810-es években fordulnak más felé a magyar peregrinusok. Nincsen
tehát olyan tökéletes kezdőpont amely felsőoktatás-történeti szempontból
egyértelműen indokolttá tenné a kutatás kezdőévét. Mindezek alapján a politika-történet nyújtott megoldási lehetőséget. Az 1789/90-es tanév indulása
egyben a francia forradalom kezdete és mindazon változások elindítója,
amelynek olyan nagy hatása lett az ún. "hosszú" 19. században. Ami vizsgálódásunk végső határát illeti, ott a történelmi Magyarország felbomlása egyértelművé tette a befejezés időpontját. Befejezhettük volna az anyaggyűjtést
1914-ben, hiszen a háború alatt jelentéktelenné vált a külföldi egyetemjárás,
mégis az 1918/19-es tanév végéig próbáltunk eljutni, mert az 1918-as év
őszén még a történelmi Magyarországról indultak el azok a diákok, akik német, vagy svájci egyetemen beiratkoztak. Mire a tanév véget ért, közülük
sokan már nem voltak magyar állampolgárok. Nyilvánvaló, hogy a későbbi
időszak vizsgálata más kritériumok alapján más kutatási módszereket igényel. E 130 esztendőt természetesen nem lehetett egységes egésznek tekinteni, így ezen belül is szükséges volt az ésszerű periodizáció megtalálása. A
"hosszú" 19. századot öt különböző szakaszra osztottuk. Az első 1789-től
1819-ig terjed és magába foglalja a francia forradalom és a napóleoni hábo-

19

LUKINICH Imre 1927-ben a peregrinációró! írt rövid összefoglalását azzal zárta, hogy igen
fontos lenne a Magyarországi tanulók külföldön c. sorozat folytatása, mert mint írja: "szellemi
életünk fejlődéstörténete szempontjából megbecsülhetetlen értékű volna egy ilyen tartalmú
rendszeres gyűjtemény" = LUKINICH Imre: A magyarok egyetemjárása külföldön. = A magyar
tudománypolitika alapvetése. Szerk: Magyary Zoltán. Bp., 1927. 161. p.
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rúk meglehetősen eseménydús, de a külföldi egyetemjárást mégsem teljesen
akadályozó időszakát. A záróévet a Szent Szövetség karlsbadi kongresszusának határozata indokolja, amely a legszigorúbban korlátozta a külföldi egyetemi tanulmányokat. A második szakasz 1819-től 1849-ig tart és végpontját a
magyar politikai események adják. A reformkorban hol lanyhuló, majd az
1840-es években egyre erősödő külföldi egyetemjárás a magyar forradalom
és szabadságharc leverése után új helyzettel került szembe, így az 1849/50-es
korszakhatár feltétlenül indokolt. A harmadik korszak a kiegyezésig tart.
Ezután kezdődött meg a magyar felsőoktatás gyors szerkezeti átalakulása és
ez nagymértékben hatott a külföldi egyetemjárásra is. Negyedik korszaknak
az 1867-1890 közötti éveket tekintjük és itt be kell vallanunk kortörténeti
indokot nem hozhatunk fel az 1890-es esztendő mellett. A kutatás eredményei azonban bebizonyították, hogy éppen a 90-es évek elején kezdődik a
németországi egyetemjáráson belül egy rendkívül látványos mennyiségi növekedés és egy alapvető belső átrendeződés. Mindez indokolta az említett
tagolást, de természetesen az is, hogy a dualizmus öt évtizedét nem kívántuk
teljesen egységesen kezelni. Az utolsó, ötödik periódus így 1890-től 1919-ig
tart.
A vizsgálandó terület meghatározásánál lényeges volt, hogy a forrásanyag milyen adatok összegyűjtését tette lehetővé. Fontos tudnunk, hogy a
német egyetemi matrikulák gyakorlatilag nem közölnek információt a beiratkozó hallgatók nemzetiségéről, csupán a születési helyet (esetenként származási helyet) jelölik meg. Nem lehetett célom tehát csak a magyar
nemzetiségűek peregrinációját vizsgálni, mert ezt pontosan egyetlen nemzetiség esetében sem lehetne meghatározni. Kiindulópontom, tehát a születési
hely volt, ezért minden olyan személy bekerült az adatfelvételbe, aki a történelmi Magyarország területén született. A déli részeken természetesen kellett
bizonyos önkényes határokat vonni, így vizsgálódásunkat csak a Dráva-Duna
vonaláig terjesztettük ki, azaz a Horvát-Szlavónországban és Fiúméban született személyek nem kerültek be az adattárba. Erdély és a Bánát területe így
korszakoktól s belső határváltozásoktól függetlenül teljesen feldolgozásra
került, a Drávántúli területek peregrinációjának vizsgálatát azonban most
nem tekintettem feladatomnak.
A befogadó terület és egyetemek szempontjából a német nyelvterület
egészére próbáltuk kiterjeszteni a vizsgáíatotjEnnek megfelelően valamennyi
német territórium egyetemén kerestük a magyarországi születésű hallgatókat,
így azokon is, amelyek esetleg 1789-ben még más államok keretébe tartoztak, de a 19. század folyamán a német birodalom részei lettek. Ezért szerepel
az észak-német területekről Greifswald, 1815-ig még svéd fennhatóság alatt
álló egyeteme, vagy Kiel formálisan még sokáig a dán koronához kapcsolódó
univerzitása. Bevontuk a vizsgálatba a ma Lengyelországhoz tartozó
Wroclaw (Breslau) és a nja-Oroszországhoz tartozó Königsberg egyetemét
csakúgy, mint 187L^űtán az Elzász Lotharingia területén újjáalakult
Straßburg (a mai Strasbourg) univerzitasat.fSvajcban Basel, Zürich és Bern
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egyetemeinek vizsgálatát nem kell magyarázni. A francia tannyelvű Genfi^^илеи^лл.
Egyetem azért kerülfa Vizsgálat körébe, mert az ide beiratkozok, legalábbis a
19. század végéig Genf-mellett gyakran német egyetemeken is megfordultak,
így egy átfogó vizsgálat nélkülük hiányosnak lett volna tekinthető. Mint korábban már utaltam rá, hasonló okok indokolták a holland egyetemek bevonását a vizsgált univerzitások körébe. \
A rendelkezésre álló források, a forrásfeltárás módszerei
A német felsőoktatási intézmények forrásanyaga az esetek többségében viszonylag épen maradt ránk, csupán néhány egyetemen pusztultak el a
második világháborúban a hallgatói nyilvántartások. A klasszikus egyetemeken általában összevont egyetemi matrikuIákat vezettek, amelyből megállapítható a beiratkozás időpontja, az életkor, a születési vagy származási hely,
a szülő vagy gyám foglalkozása, a választott szak és esetenként a kilépés
időpontja. Az egyetemek egy részénél a vallás is fel van tüntetve, de ez államonként változik. A német műszaki, kereskedelmi és agrár főiskolákon nem
alakult ki teljesen egységes hallgatói nyilvántartás, itt legtöbbször un.
"Einschreibebuch"-ok - beiratkozási könyvek maradtak meg szemeszterenként, amelyből az előzőekben felsoroltakhoz hasonló adatok gyűjthetők ki. A
nagyobb német egyetemeken az 1830-as évektől kezdve nyomtatott egyetemi
oktatói és hallgatói névsorokat is kiadtak, amely jó kiegészítő és ellenőrző
forrás a peregrinációs kutatásokhoz. Olyan esetben, ha az eredeti anyakönyvek elpusztultak, ezek a névsorok lépnek elő elsőrendű forrássá, sajnos az
említetteknél jóval kevesebb adattal. Az általam használt forrásokat tételesen
a függelékben ismertetem. Az anyakönyvek és névsorok20 természetesen a
legalapvetőbb, de nem egyetlen források. Az ún. Studentenaktákban, az
egyes hallgatók személyi dossziéiban mindenkiről sokkal részletesebb
curricullumok állnak rendelkezésre, de ezek az iratsorozatok sajnos igen sok
helyen elpusztultak. Hasonlóan használható forrás, az ún. "Abgangszeugnis",
vagyis a távozási bizonyítványok sorozata, mert ezekben sokszor olyan adatok is szerepelnek, amelyek a törzskönyvekben nem találhatók.21 Az egyetemek magyarországi kapcsolataira, az egyes hallgatókkal kapcsolatos
intézkedésekre a rektori, vagy főigazgatói hivatalok iratanyagában találunk
forrásokat, de ezek egy része szintén elpusztult a második világháborúban,
más része pedig részletes segédkönyvek híján igen időigényesen kutatható.

A német egyetemi anyakönyvekről is több összeállítás készült. Wilhelm FALCKENHEINERS:
Universitäts-Matrikeln. = Göttingische Nebenstunden. Hrsg: Otto Deneke. Göttingen, 1928. Hochschul-Matrikeln. Verzeichnis der Drucke nebst anderen Nachweisen. Hrgst: Bruno
Schmalhaus. - Unter zugrundelung von W. Falckenheiners "Univ.Matr.". Göttingen, 1937. 67.
p. - Az általam ismert legújabb összeállítás: GIESSLER-WIRSIG E.: Universitáts - und
Hochschutmatrikel. = Taschenbuch fúr Familienforschung 9. Aufl. Neustadt a. d. Aisch (1980)
141-180. p.
Winfried SCHULTZE: A külföldi hallgatók peregrinációja kutatásának forrásai a Berlini
Humboldt Egyetem Levéltárában. = Levéltári Szemle, 1994. 3. sz. 57-64. p.
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A kutatás jelenlegi szakaszában elsősorban a peregrinációs adattár
minél pontosabb összeállítására törekedtem, hogy ennek alapján a német
egyetemjárás főbb tendenciái meghatározhatók legyenek. A forrásfeltárás
során tehát az előbb említett iratsorozatok születési hely rovatát alapul véve
gyűjtöttük össze azon diákok adatait, akik a történelmi Magyarországon születtek. A névsor ismeretében azután, a kutatás második fázisában további
információkhoz lehetett jutni a feltalált személyekről a másodlagos forrásokból. A forrásanyag egyenetlensége miatt azonban teljesen egységes adatbázis
nem alakítható ki. Ennek ellenére a már most több, mint 12 ezer
immatrikulációra kiterjedő adatbázis alkalmas arra, hogy abból a főbb következtetéseket megtehessük.
II. Németország, Svájc és Hollandia felsőoktatási hálózata az újkorban
A német nyelvterület egyetemei a 18. század végén22
Közép-Európában a harmincéves háború lezárása után még tartott a
barokk virágzó szakasza és az osztrák tartományokban, illetve délnémet területeken a jezsuita Ratio Studiorum határozta meg számos egykori középkori,
vagy későbbi alapítású akadémia működését. Ausztriában Graz és Olmütz
mellett Innsbruckban 1669 óta működött ugyancsak jezsuita irányítású, de
teljes négykarú egyetem, míg Salzburgban 1622-től egy bencések által vezetett univerzitás létezett és az is vonzott magyarországi diákokat. A 17. században Németország déli részén katolikus szellemiségű volt még Diliingen,
Würzburg, Paderborn, Bamberg, Észak-Németországban pedig a mindössze 3
évig működött Osnabrück egyeteme. Az elzászi, ugyancsak jezsuita
Molsheimi Akadémia 1701-ben szűnt meg.23 Elzászban egyébként 1621-től
egészen 1792-ig, így a vizsgált korszak kezdetén a Francia Királyság keretein
belül működött Straßburgban egy német protestáns városi egyetem, amelyre
hazánkból is jutottak el diákok. Greifswald városa és egyeteme 1815-ig a
Svéd Királysághoz tartozott, de oktatási nyelve német maradt. A Holstein
tartomány északi határán fekvő Kiel egyeteme ugyancsak német univerzitás
volt, de a tartomány sokáig kapcsolódott a Dán Királysághoz és hivatalosan
csak 1865-ben szűnt meg a két terület perszonáluniója.
A németországi nagy egyetemalapítási hullám egyébként a 17. század hatvanas éveiben lezárult, úgy is fogalmazhatnánk, Németország telítődött a kisebb-nagyobb protestáns, vagy katolikus akadémiákkal,
egyetemekkel. Míg a 16. században a német nyelvterületen 13 új egyetemet
Az óriási német felsőoktatástörténeti irodalomból, itt most két összefoglaló munkát, illetve
lexikont emelünk ki: Rainer A. MÜLLER: Gesichichte der Universität. Von der
mittelalterlichen Universitas zur deutschen Hochschule. München, 1990. - Universitäten und
Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hrsg: Laetitia Boehm und Rainer
A. Müller. Düsseldorf, 1983.
23
Molsheimben a 18. század során több magyar települt le. Vö: Ferenc TÓTH: Hongrois a
Molsheim an XVHF siécle. = Société d'Historie et d'Archélogie de Molsheim et Environs.
Annuaire, 1995. 85-99. p.
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alapítottak, majd a 17. században további 16-ot, addig a 18. században csak
nyolc alapítási kísérletről beszélhetünk. Ugyan 1694-ben történt, de vizsgált
korszakunkra mégis az egyik legnagyobb hatást gyakorolta Halle egyetemének, a pietizmus első központjának megalakulása. Francke pedagógiája, vagy
Cellarius államelmélete erősen befolyásolta a Halléban nagyon nagy számban tanult lutheránus diákokat, közte a magyarországiakat is.24 Hozzá kell
tennünk, Halle nagyságrendileg is jelentős a magyar és erdélyi peregrináció
szempontjából.
A 18. század első egyetemalapítása 1702-ben, az akkor még a Habsburg birodalomhoz tartozó Breslauban (Boroszló, Wroclaw) történt. Szilézia
fővárosában még II. Ulászló magyar és cseh király alapított 1505-ben kollégiumot. 1659-ben a jezsuiták már akadémiává fejlesztették az intézményt,
amely igazi jezsuita egyetemmé 1702 őszén vált, amikor I. Lipót hivatalosan
is egyetemi rangra emelte a breslaui Universitas Leopoldinát.25
Az intézmény a várossal együtt az osztrák örökösödési háborúban
ugyan porosz kézre került, de az egész 18. században tovább működhetett
1811-ig, amikor egyesült az ide költöztetett Frankfurt am Oder-i Egyetemmel. Kisebb jelentőségű volt Fulda 1734-ben létesített egyeteme, de ennél
jóval nagyobb hatása lett a Hannoverben 1737-ben életrehívott Göttingeni
Egyetemnek, a híres Georgia Augustának. Az angol királyi trónra került hannoveri dinasztia, személyesen II. György király egy olyan egyetemet kívánt
alapítani tartományában, amely gazdagságával, kiváló oktatóival és korszerű
oktatási rendszerével kiemelkedik korának német egyetemei közül. A bőkezű
támogatás és a fokozatosan kialakuló kitűnő professzori kar következtében
Göttinga - ahogy a magyar diákok nevezték - már a század második felében
szinte kötelező úti célja lett az Erdélyből induló magyar peregrinusoknak.26
Göttinga hamar felzárkózott az erdélyi szászok körében hagyományosan
népszerű Lipcse, Tübinga mellé, és ugyanolyan protestáns német célegyetem
lett, mint Jéna, Wittenberg vagy Heidelberg.
Ugyancsak új egyetemként alakult meg 1743-ban Erlangen univerzitása, a maga evangélikus teológiájával és klasszikus szerkezetével, amelyre
szintén iratkoztak be magyar hallgatók. A század második felében csak kisebbjelentőségű és rövidebb ideig tartó alapítási kísérletekre került sor, mint
pl. az 1760-1789 között fennállt Bützowi Egyetem létrehozására, illetve a
24

A hallei egyetem történetéhez jól használható új forráskiadvány: Halle, alte Musenstadt ...
Streifzüge durch die Geschichte einer Universität. Hrgst: Werner Piechochki. Halle, 1994.
25
L. Dr. Joseph REINKENS: Die Universität Breslau vor der Vereinigung Der Frankfurter
Wiadrina mit der Leopoldina. Breslau, 1861. Itt közlik II. Ulászló 1505 äug. 1.0-i oklevelének
szövegét is.
26
Göttingen irodalma könyvtárnyi, alapvetőnek tekinthető: BORZSÁK István: Budai Ézsaiás és
klasszika filológiánk kezdetei. Bp., 1955. - L. még DüMMERTH Dezső: Göttinga és a magyar
szellemi élet. = Filológiai Közlöny, 1961. 351-371. p. - A magyar vonatkozásokhoz: Selige
Tage im Musensitz Göttingen. Stadt und Universität im ungarischen Berichten aus dem 18
und 19 Jahrhundert. Hrsg. István Futaky. Göttingen, 1991.
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nyolcvanas években Münster (1780), Stuttgart (1781) és Bonn (1786) városokban egy-egy új univerzitás létesítésének kísérletére.
A 18. század elején a német nyelvterület egyetemein mintegy 9000
diák tanult27 és ez a létszám a 18. század végére csaknem egy harmaddal
csökkent, jelezve azt a válságot, amelybe a német felsőoktatás került a francia forradalom kezdetére. A szűkebb értelemben vett Németországban 1701ben 25 intézményben 4089-en iratkoztak be újonnan, 1750-ben 29 intézményben pedig 4005-en.28 Az arányok megértéséhez tudnunk kell, hogy például a század közepén csak 13 intézmény beiratkozói létszáma haladta meg a
100 főt, de pl. Kiéiben és Greifswaldban 24, ill. 25 új hallgató jelentkezett. A
francia forradalom előtti utolsó évben 1788-ban, amikor névlegesen 36
egyetem létezett Németországban, még érdekesebb a kép. Ebből az évből 28
intézmény adatait ismerjük, de az összlétszám csökken, hiszen mindössze
3449-en iratkoztak be az egyetemekre.
Az akadémiák sorából gyakorlatilag 4 német egyetem emelkedett ki a
18 században. A két első helyen Halle és Jéna állt, évi átlagban több mint
900 hallgatóval. A harmadik és negyedik helyen Lipcse és Göttinga volt található. Az előbbi átlagos hallgatói létszáma évi 740, az utóbbi 660 fő körül
volt. Az összes többi egyetem a fenti létszám felét is alig közelítette meg és 6
kivételével évi 250 hallgató alatt maradtak.
Svájc és Hollandia magyar szempontból fontosabb egyetemei
A magyar és erdélyi egyetemjárás szempontjából kiemelkedő jelentőségű két kisebb európai ország, amelynek Alma Materei már korábban
nagy hatást gyakoroltak elsősorban a protestáns tudományosságra. A még
1559-ben alapított Genfi Egyetem volt az, ahol elsősorban a kálvinista teológusok akartak néhány szemesztert eltölteni. Korszakunkban azonban Genfben is erősen csökkent az immatrikulációk száma,29 a 18. században 15 és 25
között mozgott, így érthető, hogy Genf vonzása visszaesett, és ez az állapot
megmaradt a 19. század közepéig. Lényegében hasonlókat mondhatunk
Basel 1460-ban alapított híres egyeteméről, ahová korszakunkban is sokan
mentek többek között orvostudományt tanulni. Genf és Basel iránt a 20. század elején megnőtt a magyar diákok érdeklődése. A két korai alapítású svájci
egyetem mellett 1833-ban Zürichben, majd 1834-ben Bernben emelkedett
univerzitás rangjára a két városban korábban is működő akadémia. Ezen intézmények közül különösen Zürichnek lesz, a már említett Genf mellett nagy
jelentősége a külföldi magyar egyetemjárás szempontjából. Hasonlóan kiemelkedő európai jelentőségre tett szert az 1855-ben alapított zürichi
Polytechnikum, amely 1911-től mint "Eidgenössische Technische
27

Reiner A. MÜLLER 1990. im. 60. p.

Franz EULENBURG: Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis zur
Gegenwart. (Nachdruck von 1904) Berlin, 1994. 294-307. p.
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Ld. Marco MARCACCI: Histoire de L'Université de Geneve 1559-1986. Geneve, 1987. 39. p.
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Hochschule", működött és a hazai mérnök-hallgatók különösen kedvelt intézménye lett. Fribourg kantonban 1889-ben jött létre un. katolikus univerzitás, amely a kor nyugat-európai katolikus egyetemalapítási törekvéseivel
összhangban keletkezett. Ez az intézmény, csakúgy mint a korábbi előzmények alapján 1890-ben Lausanneban és 1909-ben Neuchätel-ben alapított
egyetem a svájci francia nyelvterülethez tartozott, így témánk szempontjából
kevésbé érdekes. Az első svájci kereskedelmi főiskolát a hasonló német intézményekkel teljesen egyidöben 1898-ban Sankt Gallen-ben alapították
akadémiaként és 1911-től már a német terminológiának megfelelő
"Handelshochschule" lett.
Németalföld akadémiái korszakunk elején változatlanul vonzották,
már csak felajánlott ösztöndíjaikkal is az erdélyi és magyarországi református teológusokat. A vizsgált korszakban egészen a francia forradalomig változatlanul működött mind az öt holland akadémia. Leiden, Franeker,
Groningen, Utrecht és Harderwijk színvonalas tanintézetekként voltak
számontartva és a kor vezető szellemi mozgalmait tudták hazánkba közvetíteni. Az öt akadémia között persze óriási különbségek voltak. Leiden az orvostudomány európai központja volt sok hallgatóval, teológiája kálvinista
szempontból azonban sokszor eretnek hírében állt, ellentétben a Franekeri
Akadémia Teológiai Karával. Jelentősnek számít, főleg Erdély szempontjából Utrecht akadémiája, ahol ösztöndíjjal segítették a beiratkozást.
Groningen és Harderwijk a kisebb és ezért olcsóbb egyetemek közé számítottak és a peregrinusok számára sokszor ez a tényező sem volt figyelmen kívül
hagyható30. A németalföldi akadémiák egy része nem élte túl a francia forradalom alatti és utáni megrázkódtatásokat. 1811-ben
Franeker, 1818-ban
Harderwijk zárta be kapuit. Az előbbit ugyan 1815 és 1843 között még újra
indították de a közép-európai peregri nációban már nem játszott szerepet. A
napóleoni háborúk lezárása után, 1815-ben Leiden, Groningen és Utrecht
állami főiskolaként alakult újjá, igen alacsony hallgatói létszámokkal. Ezek
az intézmények a holland felsőoktatási reform keretében, 1876-ban kaptak
egyetemi (Rijksuniversiteit) besorolást. Az Amsterdamban 1632 óta létező
Atheneum 1877-ben városi egyetem lett. A Delft városában 1842-ben létrehozott technikai iskola, 1864-ben Polytechnikummá vált, és a 20. század
elején, 1905-ben érte el a német műszaki főiskolák korabeli jogállását. A
holland magyar kapcsolatok már a 19. század első felében minimálisra zsugorodtak. Később is Utrecht maradt az egyetlen, tartósan magyar diákok által
látogatott holland egyetem.
A német egyetemek a 19. század első felében
Témánk szempontjából döntő a német egyetemi rendszer teljes megváltozása a 19. század elején. A napóleoni háborúk során átmenetileg francia
E téma részletes taglalását 1. G. Henk van de GRAAF: // németalföldi akadémiák és az erdélyi
protestantizmus a XV 1Ш. században. Kolozsvár, 1979.
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befolyás alá került, széttagolt Németországban az egyetemek számának radikális csökkentésére, majd regionális átrendeződésére került sor. A 18. század
végén említett 36 egyetemből, ill. akadémiából a bützowi 1789-ben már megszűnt, majd a Rajnáig történő francia előnyomulás következtében 1793-ban
a mainzi, 1796-ban pedig az egyik legrégibb német egyetem, a kölni zárta be
kapuit. 1794-től nem működött Stuttgart első felsőfokú tanintézete és 1797ben Bonnban is megszűnt az 1786-ban alapított első egyetem. A század elején azután megkezdődött az egyetemek területi átszervezése, ami azt jelentette, hogy az aprócska akadémiák vagy megszűntek, vagy beolvadtak egy
közeli nagyhírű univerzitásba. Több egyetem székhelyet is változtatott. A
sort Bajor-országban az Ingolstadt Egyetem kezdte meg, amely 1800-ban
előbb Landshutba, majd 1826-ban onnan a fővárosba, Münchenbe költözött,
létrehozva a későbbi Németország második legfontosabb egyetemét. A bajor
egyetemi reform keretében 1803-ban elvesztette egyetemi jellegét a
Bambergi és Dillingeni Akadémia. Hasonló sorsra jutott 1805-ben Fulda,
1808-ban pedig Altdorf, melynek feladatait a szomszédos Erlangen vette át.
1809-ben a Helmstedti Akadémia a Göttingeni Egyetembe olvadt be és
ugyanúgy megszűnt Rinteln már hosszú ideje válságban lévő főiskolája.
Poroszországban 1811-ben költöztették Berlintől távolabbra Frankfurt am
Oder egyetemét, egyesítve a korábban már említett Breslaui Leopoldinával.
E reformok folytatásaként azután 1816-ban bezárta kapuit a szintén ősi Erfurti Univerzitás, és a hasonlóan nagyhagyományú Wittenbergi Egyetem
pedig Haliéval egyesült. 1817-ben a kicsiny Herborni Akadémiát is bezárták,
majd egy évvel később az új Rajna menti tartomány igényeinek ellátására
Bonnban újra egyetemet nyitottak, de ezzel egyidöben bezárta kapuit a
Duisburgi és a Paderborni Egyetem. 1818-ban a Münsteri Egyetemet is viszszafejlesztették és csak bölcsészeti és teológiai kara működött tovább.
E hosszas felsorolást azért tartottuk szükségesnek, hogy érzékelhető
legyen a német egyetemi rendszerben bekövetkezett változás nagyságrendje,
és ugyanakkor példamutató jellege és bátorsága. Gyakorlatilag a korábbi
intézményhálózat felét felszámolták, sőt még ennél is többre gondoltak, de
néhány egyetemet a tervekkel ellentétben mégis meghagytak. A Badeni
Nagyhercegség kicsiny területén pl. Breisgau átvétele után két egyetem maradt Freiburg és Heidelberg. Az első elképzelések itt is Freiburg megszüntetését tűzték ki célul, de végül is megmaradt, mert a katolikus teológiát inkább
Freiburgban kívánták hagyni, mint a protestáns karakterű Heidelbergben.
Eddig nem esett szó a német egyetempolitika legnagyobb horderejű
változásáról. 1810-ben Wilhelm von Humboldt iniciativái alapján az éppen
legyőzött Poroszországban megalapították az új Berlini Egyetemet, amely
rövid idő alatt Közép-Európa vezető univerzitásává nőtte ki magát. A tanszabadság és az új metodika, a szemináriumi rendszer bevezetése, a sok helyről
idehívott kitűnő professzori kar Erdélytől Norvégiáig és Oroszországtól
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Amerikáig tette vonzóvá Berlint, és a 19. század közepén már egyértelműen
Németország első egyetemének számított/'
A változások jeleként megnőtt a hallgatói létszám. A 20 megmaradt
(Münsterrel együtt) német egyetemen az 1830-31-es tanévben 15 838 hallgató tanult, ami olyan magas szám, hogy ezt a német egyetemek csak 1872
körül érik el újra. A század közepén az 1848/49-es tanévben 11 945 fő tanult
a német univerzitásokon. Természetesen a 20 egyetem anyagi lehetőségei,
professzori kara, az oktatás szellemisége nagyon nagy mértékben különböztek. A berlini egyetem már nem sokkal alapítása után, kellő állami támogatással és korszerű oktatási rendjével látogatottságát tekintve az első helyre
került a német egyetemek között, és ezt a helyet a későbbiekben is megtartotta. Ez sem volt azonban több, mint a német diákság 13-15%-a, ami jóval
kevesebb mint a Habsburg Monarchiában vezető bécsi egyetem hasonló
adata. Berlin mellett a müncheni bajor egyetem állt stabilan a második helyen. Rajtuk kívül Lipcse, Tübinga, Göttinga, Halle, Boroszló, Heidelberg és
Bonn egyetemei emelhetők ki a német univerzitások közül, de hallgatói részesedésük e korban nem haladta meg a 10%-ot. Az első tíz egyetemre járt a
német diákok közel 75%-a, és a maradék egynegyeden osztozott a másik tíz
egyetem. Mindez nem jelenti azt, hogy az egyetem jelentőségét a létszámmal
meg lehetne határozni, hiszen egy-egy fontosabb tudós körül egy kisebb
egyetemen is jelentős tudományos iskola alakulhatott ki, mint pl. Justus
Liebig munkássága nyomán Giessenben. Jénában pedig, ahol a hallgatóság
alig 3,5%-a tanult, az egyetemi ifjúsági mozgalmaknak olyan centruma jött
létre, amelynek hatása messze túlmutatott az egyetem szűkebb vonzáskörzetén. Ennek egyik oka éppen a belső német egyetemi peregrinációban rejlett.
A német egyetemek döntő többségében ebben az időszakban minden
tanévben a hallgatók fele új beiratkozó volt, vagyis jellemző volt 4-5, vagy
akár több egyetemet is meglátogatni az egyetemi tanulmányok során. Mindez
erősítette a széttagolt Németország felnövekvő új értelmiségében az egység
gondolatát, s nem véletlen, hogy a tárgyalt évtizedekben a német egyetemi
ifjúság oly nagy szerepet játszott az egység-mozgalom meghatározó eseményeiben, mint pl. az 1817 októberi eisenachi-wartburgi nagygyűlésen, vagy a
híres 1832 májusi Hambacher Fest ünnepségén.32

31

A korszakra az újabb német irodalomból használható: R. Steven TURNER: Universitäten. =
Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte Bd. III. 1800-1870. München, 1987. 221-249.
p. és Rainer A. MÜLLER im. 1990. 64-80. p. - Student und Hochschule im 19. Jahrhundert.
Studien und Materialien. Göttingen, 1975. 389. p. Az e kötetben megjelent tanulmányok, közül
figyelemre méltó: Von Christoph THIENEN-ADLERFLYEHT: Wandlugen des österreichischen
Studiensystems im Übergang vom 18. zur 19, Jahrhundert. = 26-^16. p.
Peter KRAUSE: "O alte Burschenherrlichkeit" Die Studenten und ihr Brauchtum. GrazWien-Köln, 1979. 83-96. p.
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A német felsőoktatási hálózat változásai 1848-tól az első világháborúig
A század második felében a tudományegyetemek száma lényegében
már nem változott. A német egység létrejötte és az 1870-7l-es porosz-francia
háború után Elzász-Lotharingia Németországhoz került és 1872-ben meg is
nyílt Straßburgban a Vilmos császárról elnevezett egyetem, amelyre később
sok magyar hallgató is beiratkozott. A század végén a német kultuszkormányzat, az egyetemi ügyekkel foglalkozó főosztály irányítója, Friedrich
Althoff vezetésével tudatosan törekedett a határ menti területek felsőoktatásának fejlesztésére. Ezek az ún. "Grenzlanduniversität''-ek keleten azonban
nem valósultak meg, bár készültek tervek egy Poseni (Poznan), vagy egy
Brombergi (Bydgoszcz) Egyetem létrehozására33. A korábban csak csonka
Münsteri Egyetemet a 20. század elején fokozatosan teljessé fejlesztették, így
az első világ-háború előtt 21 teljes szerkezetű, de változó méretű tudományegyetem működött a Német Birodalomban.
A tudományegyetemek hallgatói létszáma a század közepétől kezdetben csak lassan emelkedett. 1867-ben még mindig csak 13 728 hallgató tanult az akkori 20 egyetemen. Ez a szám 1890-re 28 337 főre, a
századfordulóra, 1900-ra már 33 986 főre növekedett. A teljes felsőoktatási
hálózatban 1880/8l-ben mintegy 26 000 diák tanult, 1900/0l-re már ennek a
duplája iratkozott be az egyetemekre és főiskolákra, s az első világháború
előtti utolsó "béke-tanévben" 1913/14-ben 75 000-re növekedett az egyetemi
hallgatók száma. Ekkor Berlinben már 8000, Münchenben 6600, Lipcsében
5300 és Bonnban 4500 hallgató tanult egy szemeszterben.
Az egyetemek között Berlin és München vetekedett az első helyért.
A század első felében magasan vezető Berlint 1848-ban utolérte München.
Az 1848. évi nyári félévben Berlinben 1518, Münchenben már 1523 hallgató
iratkozott be. A bajor egyetem vezető helyét csak 7 évig tudta megőrizni.
1855-től már újra Berliné az első hely. 1872-től azonban Lipcse veszi át a
vezető szerepet, legalábbis, ami a hallgatói létszámot illeti. 1879-ben Berlin
újra visszaszerezte az első helyet és a század végéig már meg is tartotta. A
német egyetemek látogatottsági sorrendjét az 1. táblázatban foglaltam öszsze.
Már a század első felében megkezdődött Németországban is a felsőfokú szakoktatási intézmények létrehozása. E tekintetben a német területek
kezdetben Franciaország, vagy a Habsburg birodalom mögött jártak, hiszen
ezekben pl. jóval előbb indult meg a műszaki felsőoktatás fejlesztése. Párizsban már 1795-ben megnyílt az École Politechnique, és Prágában már 1806Günter WENDEL: Aktivitäten Althoffs zum "Wegentz europäischen Geistes". Die
Einbeziehung ost-und südosteuropäischer Universitäten in das "System Althoff'. =
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Industriezeitalter: Das "System Althoff
in historischer Perspektive. Hrsg: Bernhard vom Brocke. Hildesheim: Lax, 1991. 135. p.
34
A létszámadatok: Franz EULENBURG im. 297-317. p.

341

ban, Bécsben 1815-ben nyílt Polytechnikum, de ezen kívül Ausztriában még
1848 előtt hét másik városban is nyíltak műszaki tanintézetek. A bányászati
tudományok terén nem volt nagy különbség, hiszen nagyjából a
Selmecbányái intézettel egyidőben, 1765-ben alakult meg a szászországi
Freiberg "Bergakadémiája", amelyet nem sokkal később 1774-ben Berlinben
követett hasonló intézet. A berlini egészen korszakunk végéig önálló maradt,
de 1913-ban egyesült az ottani műegyetemmel. 18. századi előzmények
alapján 1864-ben Clausthalban jött létre a harmadik német bányászati akadémia.
Az első valódi műszaki főiskola talán nem véletlenül a francia határhoz közel fekvő badeni Karlsruhéban alakult meg 1825-ben." A Fridericiana
már a legkorábbi időszakban szakrendszerben, a későbbi fakultások szerint
tagolva oktatta a műszaki tudományokat és példát adott a többi német
Polytechnikum alapításához. Karlsruhe egész Németországban legkorábban,
már 1865-ben elnyerte a "Technische Hochschule", a műszaki főiskola rangot. Az 1820-as, 30-as években több városban alakultak un. Gewerbeschulek, felsőbb ipariskolák, vagy létező kollégiumok technikai tagozatai. Ilyenek
jöttek létre Berlinben (1821), Münchenben (1827), Drezdában36 (1828),
Stuttgartban37 (1829), Hannoverben (1831), Braunschweigben (1835),
Darmstadtban (1836). Ezek az intézmények az 1840-es évek végére politechnikai iskolai rangra emelkedtek, ez a fázis azonban München és
Darmstadt esetében 1868-ra maradt. Berlinben az ipariskola 1876-ban
"Gewerbeakademie"-vé alakult, majd egyesült a már 1799 óta létező építészeti akadémiával. Az 1870-es években azután hivatalosan is a felsőoktatás
részévé váltak a "Technische Hochschule" elnevezést felvevő műszaki főiskolák," amelyek már a külföldi hallgatók számára konvertálható, értékes
mérnöki okleveleket adhattak ki. A korábbiak mellé 1870-ben Aachenben
alakult újabb főiskola és ez a kilenc intézmény működött a 20. század elejéig.
Az első világháború előtt a keleti tartományok műszaki felsőoktatásának
fejlesztése érdekében előbb 1904-ben Danzigban (Gdansk), majd 1910-ben
Breslauban (Wroclaw) állítottak fel újabb műszaki főiskolákat. A német felA Politechnikum alapítólevelét közli: Baden-Land, Staat, Volk. 1806-1871. =
Schriftenreihe der Gesellschaft fur kultuhistorische Dokumentation Band 3. Hrsg:
Generallandesarchiv Karlsruhe. Karlsruhe, 1980. 165-167. p. - Ugyanebben közlik a badeni
egyetemek számának csökkentésére vonatkozó vita 1817-es iratait. - L. még: Festschrift
anläßlich des 100 jährigen Bestehens der Technische Hochschule Fridericiana zu Karlsruhe.
Karlsruhe, 1925. 542. p.
36
Geschichte der Technischen Universität Dresden in Dokumenten, Bildern und
Erinnerungen. 1-3. Hrsg: Günther Landgraf- Achim Mehlhorn. Dresden. 1992-1996.
37
Festschrift zum 150 jährigen Bestehen der Universität Stuttgart. Hrsg: Johannes H. Voigt.
Stuttgart, 1979.
38
Drezda 187l-ben Politechnikummá alakult, mint ahogy az aacheni intézet is 1870-től ezt a
nevet viselte. Stuttgart 1876-ban, Braunschweig, München és Darmstadt 1877-ben, Hannover,
Aachen és Berlin 1879-ben, végül Drezda 1890-ben kapta meg a Technische Hochschule
elnevezést.
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sőoktatás-politika nagy hatást gyakorolt a hazai szakemberekre, különösen
századunk elején, amikor szóba került Magyarországon is a második és harmadik műegyetem alapításának kérdése.
Az agrártudományok területén Magyarország adottságainál fogva
előnyösebb helyzetben volt egyes német tartományoknál és az agrárszakemberek képzése is hamarabb indult meg hazánkban. Mégis valamennyi német
intézménybe eljutottak magyar hallgatók is, némelyikbe már egészen korán.
A legelső és egyben magyar szempontból legfontosabb tanintézet 1818-ban tehát Magyaróvárral egy időben - alakult a Stuttgart melletti
Hohenheimben.40 Az intézet már 1847-ben mezőgazdasági akadémia rangjára
emelkedett és 1904-ben "Landwirtschaftliche Hochschule"elnevezést kapott.
A Bonn melletti Poppelsdorfban 1847-ben alakult hasonló iskola, amely
1861-ben akadémiai rangot kapott és már korszakunk végén, 1920-ban főiskolai karként egyesült a Bonni Egyetemmel. Magyar szempontból sem volt
jelentéktelen az 1881-ben alakult Berlini Mezőgazdasági Főiskola.
Az erdészeti oktatás nagyjából szintén a hazaival együtt fejlődött ki
Németországban. A Drezda mellett Tharandt Erdészeti Akadémiáján (1811)
mezőgazdaságtant is tanítottak és itt is több külföldi hallgató tanult.
Bajorország nyugati szélén Aschaffenburg-ban 1819-ben, Berlinben egy
évvel később alakult erdészeti tanintézet. Az előbbi a század végén (1899)
főiskolává alakult, de 1910-ben a Müncheni Egyetembe olvasztották be. A
berlini erdészeti akadémia csak 1921-ben kapott főiskolai rangot. A mezőgazdasághoz ugyancsak kapcsolódó állatorvosképzésnek is voltak jelentős
német központjai. Közülük is kiemelkedik az 1778-ban Hannoverben létrehozott "Tierarzneischule", amely máig is önálló és Európa egyik híres tudományos központja a maga tudományterületén. Az intézmény 1887-ben kapta
meg a főiskolai rangot. Hasonló, de kevésbé híres állatorvosképzők voltak
még Drezda (1780), Berlin (1807) és München (1810) városaiban. E három
intézmény 80-as évek végén kapott főiskolai elnevezést, de később egyetemi
fakultásokká váltak.41
A felsőfokú szakoktatás intézményhálózatán belül legkésőbb alakultak meg az állami gazdasági és kereskedelmi főiskolák. Természetesen a
kereskedelmi képzésnek Németországban is óriási hagyományai voltak. E
kezdeményezések azonban a korai időszakban magánszemélyektől, vagy
városi kereskedő közösségektől indultak el, mint pl. 1745-ben
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Vö. ZELOVICH Kornél: A kir. József Műegyetem és a hazai technikai felsőoktatás története.
Bp., 1922.
40
Universität Hohenheim-Landwirtschaftliche Hochschule 1818-1968. Hrsg: Günther Franz.
hn. 1968.
41
A müncheni állatorvosi főiskola 1914-ben a helyi, a drezdai viszont 1923-ban a Lipcsei
Egyetembe olvadt bele. A berlini főiskola csak 1934-ben vált az egyetem részévé.
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Braunschweigben. A 18 század végén és a 19. század első felében kereskedelmi iskolák sorát alapították szerte Európában. A bennünket érdeklő német
területen mintaként szolgált a Hamburgban 1768-ban létesített
"Handelsakademie", amelynek szervezője Johann Georg Büsch, a jeles német közgazda volt, akinek a véleményét a bécsi udvar is kikérte a császárváros első hasonló intézetének megszervezésekor. A hamburgihoz hasonló
intézmény alakult 1843-ban Berlinben, de a kezdeményezések sokszor kudarcba fulladtak. A német kereskedelmi főiskolák felvirágzása a 19. század
utolsó
éveiben
kezdődött,
amikor
sorra
alakultak
az
ún.
"Handelshochschule"-к: 1898-ban Lipcsében és Aachen-ben, majd 1901-ben
Kölnben és Frankfurt am Main-ban. Ezeket az alapításokat követte 1906-ban
a berlini, majd egy évvel később a mannheimi főiskola létesítése. A sort
1910-ben a müncheni intézet megnyitása zárta, illetve már a világháború alatt
1915-ben Königsbergben is nyílt egy hasonló főiskola.
A művészeti felsőoktatást a német szakirodalom sokszor ez eddig
említettektől teljesen elkülönítve tárgyalja. Témánk szempontjából azonban
feltétlenül említést érdemel, hogy magyarországi hallgatók között, főleg a 19.
század második felében, igen népszerűek voltak a német művészeti akadémiák.
Ilyenek
működtek
Karlsruhéban,
Stuttgartban,
Drezdában,
Düsseldorfban, Berlinben, Weimarban. A sorból magyar szempontból feltétlenül kiemelkedik az 1808-tól induló Müncheni Képzőművészeti Akadémia
rengeteg külföldi hallgatójával.
A szakfőiskolák hallgatói létszáma természetesen jóval elmaradt a
tudományegyetemekétől és csaknem a századfordulóig alig emelkedett. A
műszaki főiskolák esetében az 1890-es évek közepén döntő változás történt.
Néhány év alatt szinte robbanásszerűen nőtt a hallgatói létszám. Pl. a legrégibb német politechnikum, Karlsruhe esetében a létszám 1849 és 1890 között
338-ról csak 587-re növekedett. A 20. század első éveiben azonban a beiratkozok száma megközelíti a 2000 főt és a világháború előtt 1914-ben 1350 fő
körül állapodott meg. Az óriási ipari fejlődés kimutathatóan éreztette hatását
a műszaki felsőoktatásban és ez növelte a német műegyetemek iránti érdeklődést mind belföldön, mind külföldön. Más főiskolák esetében a fejlődés
nem volt ennyire gyors, a mezőgazdasági, vagy kereskedelmi főiskolákon
néhány száz hallgatót tanítottak a századforduló után, de a létszámnövekedés
itt is tapasztalható a háború kitöréséig.
Külföldi diákok
A külföldi hallgatók száma az 1860-as évektől fokozatosan nőtt,
mind az egyetemeken, mind a műszaki főiskolákon. A német oktatási nyelv
csak részben korlátozta a külföldiek érdeklődését és jellegzetesnek csak azt
A kereskedelmi oktatásügy európai fejlődésére: VINCZE Frigyes: A szaknevelési gondolat
fejlődése. = Schack Béla és Vincze Frigyes: A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és mai állapota Magyarországon. Bp., 1930. 85-97. p.
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lehet tartani, hogy a fejlett egyetemi struktúrával rendelkező Itáliából, Franciaországból, az Ibériai félsziget államaiból, ahol a német nyelv ismerete
minimális volt, nagyon kevesen jöttek német egyetemekre tanulni. Kis számban de érkeztek hallgatók az angolszász országokból, Angliából kevesebben,
Észak-Amerikából jóval többen. Mint ismeretes a korabeli Európában, de
különösen Közép-, Kelet-, és Észak-Európában a tudományos érintkezés
nyelve ez időtájt a német volt, így a jelzett területekről nemcsak a német
etnikumhoz tartozó hallgatók tudtak beiratkozni a németországi tanintézetekbe, hanem gyakorlatilag szinte minden középiskolát végzett diák. Ennek ismeretében nem különös, hogy a századforduló táján, már nemcsak az
Osztrák-Magyar Monarchia német, cseh és magyar hallgatói, lengyelek és
balti németek iratkoztak be egyre nagyobb számban német és svájci egyetemekre és főiskolákra. Sváájjban a vizsgált korszakban több intézményben
nagyon magas volt a külföldi hallgatók aránya. A Genfi Egyetemen a 19.
század közepétől folyamatosan nőtt a külföldi beiratkozok száma. Már 1850ben is a diákok 46,5%-a külföldi volt, s ez az arány 1890-re 61%-ra nőtt. Az
1910/1 l-es tanévben pedig az 1438 genfi hallgató 81%-a volt külföldi, köztük 699 orosz, 88 bulgár, 60 német és 48 török állampolgár. A híres Zürichi
Műegyetemen ugyan nem alakultak ki ilyen, mai szemmel elképesztő arányok, de két korszakban, 1863 és 1876 között, valamint 1885 és 1891 között
itt is meghaladta a külföldiek száma a svájci hallgatókét. 1871/72-ben a rendes hallgatók közül 64,8% volt külországi, de ez az arány az 1880-as években
már 50% alá süllyedt és a századforduló után 1910/1 l-ben már csak 35%
volt. Ezzel egyidőben hatalmasra duzzadt az orosz diákok száma Németországban, s nem elhanyagolható a Balkánról, Skandináviából és Japánból
érkező egyetemisták létszáma sem. Az arányok természetesen egyetemenként
és szakonként változtak. Különösen magas volt a külföldiek aránya az orvosi
karokon, a természet-, illetve a műszaki tudományokat oktató fakultásokon,
vagy főiskolákon. Ezeket a diplomákat és ismereteket lehetett a világon mindenütt jól hasznosítani. A külföldieket csak állampolgárság szerint tartották
nyilván, így köztük is több lehetett német nemzetiségű. Az arányokat egy
példán próbálom érzékeltetni. 1890 őszén, amikor a Lipcsei Egyetemen még
nem kezdődött meg a hallgatói létszám rohamos növekedése 3458 hallgató
iratkozott be. Ebből birodalmi német 3196, más európai 184, nem európai 78
(ez utóbbiak közül 63-an az USA-ból, 6-an Kanadából, 6-an Japánból jöttek)
fő. Az európain belül 38 orosz, 34 a dualista monarchiából jött (de csak 13
magyar), 29 svájci, 16 bulgár, 14 brit, 12 görög, 8 szerb, 8 román, 8 török, 6
olasz és 4 fő Skandináviából jött.
Az 1913/14-es tanév elején Lipcsében 5532-en iratkoztak be. Közülük 4853 birodalmi német, 647 más európai, 32 nem európai (ezen belül
észak-amerikai 22, ázsiai 7, dél-amerikai 3 fő). Az egyéb európaiak közül
orosz 298 fő, a Monarchiából jött 174 fő (64 magyarországi), svájci 44 fő,
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román 29 fő, bulgár 28 fő, brit 21 fő és görög 12 fő (csak a 10 felettieket
említve).43
A fenti adatok azt mutatják, hogy Lipcsében a külföldi állampolgárságú hallgatók aránya az 1890. évi 7,5%-ról a világháború előtt 12,2%-ra
nőtt. Országos adattal egyelőre nem tudunk szolgálni, de érthető, hogy e jelenséggel a német kultúrpolitika is foglalkozott. Vámos Éva kutatásaiból
ismert, hogy a századfordulón a lipcsei német diákok között meglehetősen
idegenellenes hangulat uralkodott, és az újságokban számos cikk jelent meg a
külföldi hallgatók számának növekedéséről. 1903 őszén a német rektori
(igazgatói) konferencia is tárgyalt a kérdésről és elutasította azt a javaslatot,
hogy nehezítsék meg a külföldiek németországi tanulását. Ugyanakkor előképzettség és bizonyos értelemben nemzetiség alapján különbséget kívántak
tenni kívánatos és nem kívánatos elemek között és ezt tandíjkülönbség bevezetésével akarták elérni.44 E tervek azonban az első világháborúig nem valósultak meg, így 1914-ig változatlanul igen magas maradt a külföldiek
jelenléte a német egyetemeken.
III. A németországi peregrináció magyarországi hagyománya
A 12-15 században csakúgy, mint Európa más területéről Magyarországról is sokan mentek tanulni Párizsba és Itáliába az egyetemi képzés e két
európai forrásához. Amikor a 14-15. század fordulóján létrejöttek az első
német egyetemek, azokon ha kis számban is, de azonnal megjelentek a magyar diákok is. így volt ez Heidelbergben és Lipcsében, csakúgy mint
Baselben és Erfurtban. A reformáció elterjedése azonban nagymértékben
megnövelte Németország szerepét a külföldi magyar egyetemjárásban, s
1517 után a magyarországi diákság egyik hagyományos peregrinációs iránya
már Németország, Svájc és a 17. század közepétől Hollandia felé mutatott.
Nemcsak a nagyszámú magyarországi németség (szászok, svábok
stb.) tagjainak volt ez természetes törekvése, hanem a magyar és szlovák
evangélikusok és a hazai reformátusok is szívesen képezték egyházi és világi
értelmiségüket német, svájci és holland protestáns egyetemeken. A teológusok mellett kezdettől fogva sokan tanultak orvostudományt, vagy képezték
magukat a bölcsészettudományokban. Erdélyi vagy magyar hallgatókat találunk Königsbergtől Duisburgig, vagy Greifswaldtól Erlangenig valamennyi
német protestáns egyetemen, de kétségtelenül magyar szempontból a legnagyobb jelentőségűek Wittenberg, Jéna, Lipcse, Tübinga és Heidelberg voltak,
de ez a felsorolás nem teljes.
1789 után azonban új helyzet állt elő. Tulajdonképpen az európai
nemzetek születésének időszaka ez, és az a politikusi és tudós generáció,
amelyik később végrehajtója, vezetője lesz a változásoknak, ebben az időAz adatok: Personal- Verzechnis der Universität Leipzig für das Jahr. ... 1890/91, 1913/14.
VÁMOS Éva: im. 48-49 és 62-63 p.
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szakban gyűjti ismereteit, tanul a régió hazai és külföldi egyetemein, így
érthetően nem érdektelen annak az egyetemi rendszernek a vizsgálata, amely
nevelője az új közép-európai értelmiségnek.
Hogy a németországi, svájci és hollandiai egyetemjárást és annak
hazai jelentőségét helyesen tudjuk értékelni, érdemes összevetni a magyar
szempontból legjelentősebb, a Habsburg monarchián belüli peregri nációval.
Sajnos teljesen pontos és összehasonlítható adatokkal egyelőre csak a 19.
század első feléből rendelkezünk, akkor pedig többször állami tilalommal
gátolták a birodalmon kívüli egyetemek látogatását, ezért az arányok csak
részben tükrözik a valós helyzetet. Az örökös tartományok különböző egyetemeire és főiskoláira 1789 és 1850 között összesen 9494 magyarországi
születésű hallgató iratkozott be.45 Ugyanebben az időszakban a csaknem hiánytalannak tekinthető adatok szerint a német, svájci és holland egyetemeken
együttesen 2359 magyar és erdélyi hallgató immatrikulált. Ez azt jelenti,
hogy a század első felében éppen négyszer annyian választották a Habsburg
Birodalom egyetemeit tanulmányi célnak, mint a német nyelvterület egyéb
egyetemeit, ill. Hollandiát. A távolságot és a költségeket figyelembe véve ez
igen magas arány. Ha korszakonként vetjük egybe a két területre irányuló
egyetemjárást, már árnyaltabb képet kapunk. 1789 és 1819 között csak 1,8szer többen jártak az örökös tartományok egyetemeire, mint a most vizsgált
területre. 1820 és 1850 között a tiltások és egyéb tényezők következtében ez
az arány 7,2 szeresre nőtt a Habsburg birodalom egyetemei javára. A későbbi
időszakra éppen az örökös tartományokról nem rendelkezünk még pontos
adatokkal, de a dualizmus időszakából rendelkezésre álló statisztikai forrásokból tudjuk, hogy az arányok a német felsőoktatás javára tolódtak el. Az
első világháború előtti években, a tudományegyetemek esetében már csak kb.
kétszeres volt az előny az osztrák egyetemek javára, a műszaki felsőoktatási
intézmények esetében pedig gyakorlatilag kiegyenlítődés jött létre. 6.
A külföldi egyetemjárás egyéb irányairól, különösen a 19. század
második feléből csak igen szórványos adataink vannak. Igen kis számú volt a
francia egyetemekre eljutó magyarországi születésű diákok száma, csakúgy
mint azok, akik az orosz birodalmi egyetemekre iratkoztak be. A szomszédos
országok megszerveződő új egyetemeire elsősorban a hazai nemzetiségek
értelmiségéből juthattak el sokan. Európa egyéb országaiban korszakunkban
csak szórványosan iratkozhattak be magyarok. Ezen adatok felkutatása és
értékelése még a további feladatok közé tartozik.

45

Ezek közül 8873-at soroltam fel a 2.sz. jegyzetben jelölt forráskiadványban. A könyvben
még nem szerepet az a 621 fó, aki a jelzett időszakban a Bécsi Egyetem Protestáns Teológiai
Fakultására iratkozott be. Velük együtt jön ki a 9494 fő. Még ebben sem szerepelnek a bécsi
Josephinum katonaorvos hallgatói.
46
A Magyar Statisztikai Évkönyv Új Folyam alapján közli VÁMOS Éva im. 16-28. p.
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IV. A németországi magyar peregrináció fő tendenciái
Létszámok
Eddigi adatgyűjtésünk során a német államok területén működő
egyetemek és főiskolák 10 919 beiratkozott magyarországi születésű diákját
ismertük meg. Ez az eddigi ismert immatrikulációk 88,2%-a. Svájcban eddig
1311 főt (10,6%), Hollandiában jelenleg 147 beiratkozót (1,2%) ismerünk.
Jóllehet még mindhárom területről várhatók újabb adatok, az már bizonyos,
hogy a fenti arányokat a további kutatások nem fogják megváltoztatni, így
valószínű, hogy a svájci és holland peregrinusok együttesen sem érhetik el a
diákok 15%-át. Az egyes egyetemek adatait korszakonként a 2,3 és 4. táblázat tartalmazza. A teljes adatbázis feltárása után a beiratkozok számát 14-15
ezerre becsülöm, ennél azonban a peregrinációban ténylegesen résztvevő
személyek száma kevesebb lesz, hiszen több diák 2-3 egyetemen is megfordult a "hosszú" 19. században.
A korszakok szerinti tagolódást a 7. ábra mutatja. Ebből láthatjuk,
hogy az 1819 előtti első szakaszban viszonylag magas a német, svájci és
holland peregrináció, mondhatnánk a 18. századi folyamatok még utolsó
befejező szakaszaként. Az ekkor tanuló 1424 diák a vizsgált adatbázis
11,5%-át teszi ki és szinte mindannyian német tudományegyetemek hallgatói, nagyobbrészt protestáns teológusok. A második szakaszban erős visszaesés tapasztalható, 1850-ig mindössze a diákok 7,5%-a iratkozik be. Még itt
is a beiratkozok 89%-a német egyetemeken tanul, más iskolatípus alig van
még képviselve. A neoabszolutizmus korában növekedni kezd az
immatrikulációk száma, de az 1396 fő még nem éri el az első korszak tényleges létszámát, így csak 11,3%-ot tesz ki. A német tudományegyetemek képviselete azonban már 71,5%-ra szorul vissza, tehát növekszik a szakfőiskolák
iránti érdeklődés. A dualizmus első felében azután a beiratkozok száma jelentős fejlődésnek indul, ők teszik ki a diákok 27,7%-át. Figyelemreméltó,
hogy ekkor már csak mintegy kétszer annyian jelentkeznek az egyetemeken,
mint az egyéb felsőoktatási intézményekben. Utolsó vizsgált periódusunk, a
dualizmus korának második fele jelenti a valódi áttörést a német nyelvterület
peregrinációjában. Jóllehet e korszak adatbázisa még nem teljes - tehát növekedni fog - így is a beiratkozok 42%-át ezekből az évekből ismerjük. A
műszaki, kereskedelmi, mezőgazdasági főiskolák belépésével e szakaszban
az ide beiratkozok száma erősen megközelíti már a tudományegyetemi hallgatók számát.
A beiratkozottak számának alakulását az 5. ábrán grafikonon tüntettük fel. Az ábrán látható, hogy korszakunk kezdetén a németországi, svájci és
holland peregrináció még igen intenzív és 1791-ben az évi 91 új beiratkozóval megelőzi a Habsburg birodalom - nem egészen megbízható - korabeli
pereginációs adatát. 1796-ig a németországi beiratkozok száma még meghaladja az örökös tartományokbeii adatokat, s csak utána szorulnak háttérbe a
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német és egyéb egyetemek. A napóleoni háborúk hatása pontosan kimutatható a grafikonon. 1799-ben mindössze 12 új beiratkozóról tudunk, miközben
az örökös tartományok egyetemein ugyanebben az évben 81 -en jelentkeznek
Magyarországok A rövid fellendülést az 1809-es abszolút mélypont követi,
amelyre főleg 1813 és 1816 között újabb emelkedő periódus következik. A
lipcsei csata utáni konszolidációs időszakot és a németországi peregrináció
felívelő szakaszát töri azután derékba a Szent Szövetség karlsbadi határozata
a külföldi egyetemjárás korlátozásáról. 1819-től 1827-ig gyakorlatilag teljesen elzárják a peregrinusok útját, s ezzel egyidőben évente 31-40 hazai diák
iratkozik be a Bécsben létrehozott protestáns teológiai fakultásra. A Habsburg birodalmi egyetemekre beiratkozó diákok grafikonja éppen ezidőtájt
meredeken emelkedik. 1828-tól rövid időre újból megnyílt az út a Németországba igyekvők előtt, de az európai politika, valamint a nagy kolerajárvány
ismét közbeszólt. 1831 és 1833 között a birodalmon kívüli egyetemjárás többek között az európai forradalmi hullám miatt ismét minimálissá vált, bár
ennek hatása az örökös tartományokban is érződött. A reformkor jótékony
hatása a Habsburg birodalmon belül 1833-tól, a német területeken 1834-től
érezteti hatását. Innen kezdve a peregrinálási kedv a német területek irányába
1846-ig folyamatosan emelkedik és csúcspontján meghaladja a korábbi 1791es maximumot 95 új beiratkozóval. Hasonló tendencia játszódik le az örökös
tartományokban, de ott a maximumot már 1839-ben eléri az egyetemjárás és
utána 1844-ig átmeneti csökkenés tapasztalható. A német területen 1847-ben
látható először ez az átmeneti változás de a szabadságharc leverése után
gyors fellendülés indul meg. Az új beiratkozok szánna már 1858-ban meghaladja a korábbi (1846-os) maximumot és a növekedés egészen 1872-ig töretlen, sőt a kiegyezés után még meredeken is emelkedik. Az okot főleg a
magyar tannyelv bevezetésében kell keresni, mert a hatvanas években azok,
akik német nyelven kívántak egyetemi tanulmányokat folytatni, itthon már
egyre kevesebb intézményben tehették ezt. 1872 után egy évtizedig csökken
a németországi peregrináció iránti érdeklődés, méghozzá az 1846-os emlékezetes maximum alá. Ennek magyarázata a hazai felsőoktatás gyors fejlődésében és intézményhálózatának erőteljes kiépülésében rejlik. E korszakban
sokak számára már a magyar felsőoktatás is megfelelő alapképzést biztosított, így feleslegessé vált a távoli német egyetemekre beiratkozni. A nyolcvanas évek lényegében stagnáló beiratkozási adatai után legkésőbb 1893 körül
erőteljes és alapos változás jelei mutatkoznak a német és svájci
peregrinációban. (Ez a jelenség Hollandiában nem mutatható ki). A beiratkozok száma egészen az első világháborúig meredeken emelkedik, méghozzá
korábban soha nem látott (évi 250-300 fős) magasságokba. Ez már a szó
modern értelmében vett egyetemjárás volt, sok esetben részképzés, esetenként posztgraduális képzés a hazai egyetemi tanulmányok után.
Vonzáskörzetek, régiók, intézménytípusok
A 10. táblázatban foglaltam össze a vizsgált korszakokban az egyes
egyetemek és főiskolák iránti magyarországi és erdélyi érdeklődés számsze349

rüsíthető adatait. Az első korszakban még a hagyományos és itthon jól ismert
egyetemek vonzották a legtöbb hazai diákot. Jéna és Göttinga mellett még
megszűnéséig fontos szerepet játszott Wittenberg univerzitása. A második és
harmadik korszakban kialakulnak a stabil fontossági sorrendek, Berlin, Jéna
és Halle egyetemei osztoznak az első három helyen. Mellettük feltűnő
Göttinga fokozatos visszaesése a magyarországi peregrinációban, s ugyanakkor a szakfőiskolák megjelenése az első tíz leglátogatottabb intézmény között. A kiegyezés után a Lipcsei Egyetem iránt nő meg a magyarok
érdeklődése, de a legnagyobb növekedést a Müncheni és Zürichi
Polytechnikumnál tapasztalhatjuk. Korszakról korszakra bővül azon tanintézetek száma, ahová tíznél több magyarországi hallgató iratkozik be, az első
világháború előtt már eddig 35 ilyen egyetemet, ill. főiskolát ismerünk. Az
utolsó szakaszban a hagyományos célnak számító Jénai Egyetem már a hetedik helyre csúszik vissza és a klasszikus egyetemek sorrendjébe beékelődik
két műszaki főiskola (München és Berlin). A Zürichi Műegyetem a 2. helyről
ugyan a 9.-re csúszik vissza, de még így is igen sok magyar hallgatót vonz.
Az első tíz legnépszerűbb intézet között már ott találjuk a Lipcsei Kereskedelmi Főiskolát és a Müncheni Képzőművészeti Akadémiát is. Az utolsó
szakaszban egyre nő a jelentősége Genf és Zürich tanintézeteinek is. Ekkor
már 17 olyan egyetemet, vagy főiskolát ismerünk, ahová száznál több hazai
diák iratkozott be.
A l i . ábrán az egyes német, svájci és holland egyetemi városok,
illetőleg a régiók vonzásának nagyságát próbáltam bemutatni. A nagyobb
városokban összevontan közlöm az ott működő tanintézetek adatait, s ennek
alapján azonnal kiderül, hogy a birodalmi főváros Berlin, valamint a bajor
főváros München lényegében azonos hatást gyakorolt a hazai peregrinusokra.
Berlin adata az utolsó korszak feltáratlansága miatt becsült, de kb. 2000 hallgató iratkozott be mindkét egyetemi centrumban. A két nagyváros után következik Jéna, Lipcse és Halle. Közülük Jénában a teológusok, Lipcsében a
kereskedő-közgazdászok, Halléban a mezőgazdászok emelik a létszámot az
átlag fölé. Zürich egyetemei iránt egyelőre becsülni tudjuk csak a hazai érdeklődés nagyságát, de bizonyos, hogy a magyar hallgatók legalább 9%-a
oda iratkozott be. Magyar szempontból a 19. században relatíve jelentős maradt az érdeklődés a klasszikus célnak számító Göttinga, Heidelberg és
Tübinga iránt. Öt város a peregrinusok 2-2%-át fogadta (Stuttgart, Karlsruhe,
Marburg, Genf és Erlangen), míg nyolc másik egyetemi városban a magyarországi egyetemjárók l-l %-a jelentkezett. A 100 főnél többet vonzó centrumok közé 22 város került, közülük három volt svájci (az említetteken kívül
Basel) és egy holland, Utrecht. A magyar diákok egyetemválasztási szokása
gyakorlatilag megfelel német és más külföldi kortársaik választásának, ahol
pedig attól eltér - elsősorban Jéna esetében - ott ennek konkrét oka van, pl.
azon ösztöndíjak, amelyek magyarországi hallgatók németországi tanulmányait segítik.

Mint utaltam rá, az egyes diákok peregrinációjuk során több egyetemet is meglátogattak és ez a szokás a 19. században is változatlan maradt.
Az egyetemi matrikulák sok esetben közlik, hogy milyen más német, osztrák
vagy magyar univerzitásról érkezett a diák az adott tanintézetbe. Ezek az
adatok tovább pontosíthatják a német egyetemek vonzásáról kialakult képet.
A jelenleg feldolgozott adatok szerint Németországon belül a legtöbben (166
fő) a berlini egyetemi tanulmányok után iratkoztak be újabb német egyetemre. 138-an jénai, 94-en lipcsei, 74-en hallei tanulmányaikat folytatták másutt.
20 és 50 között van azoknak a száma, akik Tübinga, Göttinga, Heidelberg,
München és Marburg egyetemei után még másutt is beiratkoztak. Ez a vándorlás elsősorban még mindig a teológusokat jellemezte, de a század második felében a természettudós jelöltek, vagy a mérnökhallgatók is gyakran
fordultak meg 2-3 főiskolán, vagy egyetemen.
Intézménytípusok tekintetében a tudományegyetemek vonzása meszsze kimagasló, hiszen ide iratkozott be a hallgatók 66%-a. Nem jelentéktelen
a műegyetemek, műszaki főiskolák vonzereje sem, ami a teljes korszakban
22%, de ha tekintetbe vesszük, hogy gyakorlatilag 1848-tól játszanak szerepet a peregrinációban, akkor jelentőségük még nagyobb, a század második
felében kb. 27% és az első világháború előtt még tovább is nő. A művészeti,
kereskedelmi és mezőgazdasági főiskolák a teljes időszakot tekintve a magyarországi hallgatók 3-5%-át fogadták. E területeken a hazai felsőoktatás
intézményhálózata még nem érte el az egyetemi rangot, így ez is magyarázhatja a relatíve nagy részesedést a németországi egyetemjárásból.
Fakultások, szakmacsoportok
A 12. ábrán az eddig feldolgozott beiratkozások fakultások, illetve
tudományszakok szerinti megoszlását ábrázoltam. Ebben az esetben a hiányzó berlini és lipcsei adatok éppen az első világháború előtti években módosíthatják a képet, mégis a fő tendenciák jól rajzolódnak ki. Az eddigi adatok
szerint a hallgatók 36,6%-át teszik ki a teológusok, ami a hazai protestantizmus továbbélő hagyományai következtében érthető jelenség. Az erdélyi és
szepességi szászok, de a magyarországi evangélikus és református egyház is
változatlan aktivitással küldte teológusait német, svájci és holland egyetemekre tanulni, méghozzá meghatározott, mondhatni hagyományos egyetemekre. Tübinga hazai diákjai között 1850 előtt 98%-ban csak teológusok
voltak, és ez az arány a teljes korszakban is közel 88%, így a württembergi
univerzitás áll százalékosan az első helyen a protestáns egyházi peregrináció
cél intézményei között. Jénába abszolút számban jóval többen (1249-en)
mentek teológiát tanulni és ott az arányuk 86,5%. Fontos képzési központ
még Erlangen, Marburg, Halle és Göttinga, mindegyikben 60% fölött van a
teológusok aránya. A század második felében éppen a nagy egyetemeken
szorul vissza a teológusképzés. Már Göttingában is az 1850 előtti 75%-ról
61%-ra, Berlinben pedig a korábbi 74%-ról már 1887-ig is 42%-ra. A Magyar Statisztikai Évkönyv adatai szerint 1881 és 1914 között már csak 20% a
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német tudományegyetemek hazai diákjai között a teológusok aránya. Az
arányok olyan változása azonban nem a teológusok számának csökkenéséből,
hanem a peregrináció strukturális átalakulásából, a más szakok iránti érdeklődés nagyarányú emelkedéséből következett.
Második helyen a műszaki értelmiség, a mérnökhallgatok állnak a
német és svájci egyetemjáráson belül az eddig ismert 2177 beiratkozóval,
ami 19,2%-ot jelent. Az adat annyiban korrekcióra szorul, hogy a 522 fő
kémiai tudományokat hallgató döntő többsége a műegyetemeken tanult vegyész, természettudós, tehát a mérnöki tudományokba is számíthatók. Ebben
az esetben arányuk már 23,8%, az utolsó korszakban pedig ennél jóval magasabb. A mérnöki tudományokon belül a gépészek vezetnek, de igen fontos az
építészet és a vegyészet, amely utóbbi 1890 után az elektrotechnikával együtt
a magyar mérnökhallgatók érdeklődésének előtérébe kerül mind Berlinben és
Münchenben, mind pedig a nagyhírű karlsruhei politechnikumban.
A harmadik helyen álló bölcsészek aránya az eddigi adatbázisban
9%. Ez az adat azonban több egyetemnél és főleg a 19. század utolsó harmadáig elég bizonytalan, hiszen a nyilvántartások sokszor nem különböztetik
meg, hogy valaki a filozófiai fakultáson belül humán, vagy természettudományt pl. matematikát, fizikát tanult-e. Az 1880-as évektől kezdve ez egyre
pontosabban nyomon követhető, így bizonyos, hogy a ma ismert bölcsészhallgatók döntő többsége humán tudományokat, filozófiát, filológiát vagy
éppen orientalisztikát tanult német és svájci egyetemeken. A bölcsészek fogadásában egyértelműen Berlin áll az első helyen, de Genfben és Münchenben is 30%, illetve 25% az arányuk. Heidelbergben és Lipcsében kb. 20%ban vannak képviselve. Összességében megállapítható, hogy ezeket a tudományokat a hazai diákok a leghíresebb egyetemeken tanulják.
Meglepően magas aránnyal, 7,2%-kaI képviseltetik magukat a hallgatók körében az agrártudományok. A század második felében már igen sokan
hazai alapképzésüket egészítik ki Németországban, és nem kevesen már
megszerzett diplomájuk birtokában mai szóval posztgraduális tanulmányokat
folytatnak elsősorban Hohenheim akadémiáján, másodsorban a Hallei Egyetemen. Figyelemre méltó, hogy a szász-országi Tharandt főiskoláján a magyar nagybirtokos arisztokrácia legnevesebb családjaiból találunk
hallgatókat, akik inkább ide iratkoznak be, mint valamely hazai gazdasági
akadémiára. A fentieken kívül az első világháború előtt igen sokan tanultak
még agrártudományokat a Berlini Mezőgazdasági Főiskolán, és néhányan a
breslaui, lipcsei jénai és müncheni egyetemen.
A jog- és államtudományokat a diákok 6,7%-a választotta. A három
legfontosabb egyetem a jogászképzés szempontjából München, Heidelberg
és Berlin. Nem ritka, hogy a magyar politikai elit családjaiból egy-egy szemesztert a három egyetem közül legalább kettőben eltöltenek, de diplomát
már itthon Budapesten, vagy Kolozsváron szereznek. Érdekes, hogy a század
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végén népszerűvé váló Genfi Egyetem hazai hallgatói között is több mint
32% a jogász. Lipcsében is 20%-kal képviseltetik magukat.
A természettudományok hallgatói közé azokat számítottuk, akik a
tudományegyetemeken matematikát, fizikát, kémiát vagy éppen botanikát, s
csillagászatot tanultak. Mint jeleztem, itt vannak a vegyészek is, különös
tekintettel arra, hogy sokan a kémiát műegyetemen és tudományegyetemen
egyaránt tanulták. Együttes arányuk így 7,4%, de ennél bizonyosan több,
mert esetenként szakválasztásuk az anyakönyvekben nem volt pontosan jelölve.
A németországi peregrinációban relatíve legkisebb jelentőségű az
orvostudományok szerepe. Ennek nemcsak a fejlett hazai orvosképzés az
oka, hanem főleg Bécs vonzóereje. A bécsi orvosi kar német nyelven olyan
nagy hatást gyakorolt, a magyar orvostanhallgatókra, hogy azzal a német
fakultások kevéssé tudtak konkurálni. 4,8 %-os képviseletük a teljes adatbázisban sem fog valószínűleg különösebben növekedni. Az orvosok, ha eljutottak Németországba és Svájcba, München, Heidelberg, Berlin, Genf és
Zürich egyetemein iratkoztak be.
A művészképzés területén a német és francia iskola hatott a hazai
képzőművészekre. Egyelőre csak a müncheni adatokat ismerjük, és itt figyelemre méltó, hogy a félezer beiratkozó mellett, még legalább 200 főről tudjuk, hogy Münchenben tanult, de ez az anyakönyvekből nem igazolható. E
területen tehát csak számos forrás összevetéséből lehet majd az egyes akadémiai központok vonzóerejét megállapítani. Ez azonban túlmutat a jelen
dolgozat keretein. Eddigi adataink szerint a hallgatók 4,5%-a tanult képzőművészeti akadémiákon.
Végezetül a közgazdászok, vagy kereskedők csoportjáról kell szót
ejtenünk, akik itthon 1918 előtt nem részesülhettek egyetemi képzésben ezért
sokan 1-2 szemesztert eltöltöttek a századforduló körül alakult kereskedelmi
főiskolákon. Meglepő, hogy Lipcsében, már az alapítás után milyen sok hazai diák jelentkezik, de azonnal ott találjuk őket Berlinben is, vagy a sokkal
provinciálisabb mannheimi tanintézetben. Ha valamennyi forrás feldolgozható lesz, arányuk valószínűleg még növekedni fog, jelenlegi képviseletük
4,4%.
Társadalmi rétegződés, felekezetek
A németországi és svájci egyetemekre járó hazai hallgatók társadalmi
rétegződéséről, szociológiai összetételéről azokból az adatokból tudunk következtetéseket levonni, amelyeket a beiratkozásnál közöltek apjuk, vagy
gyámjuk foglalkozásáról. Ez az adat sajnos nem minden intézmény esetében
áll rendelkezésre, jelenleg kb. a diákok egyharmadánál ismert a szülő foglalkozása. Ez azonban a legkülönbözőbb intézmény ti pusból származik, így jó
mintavételnek számít és nagyjából a valóságos helyzetet tükrözi. A 13. ábrán
mutattam be a társadalmi rétegződés százalékos arányait. Mivel a korábbiak353

ban már említettük a protestáns teológusok nagy számát, nem meglepő, hogy
a legnagyobb csoportot, 18,53%-kal azok a diákok alkotják, akiknek apja is
egyházi pályán dolgozik. Az erdélyi szászok között lelkészi dinasztiák alakultak ki, és egyes famíliák nemzedékek során át küldték gyermekeiket sokszor
ugyanarra a német egyetemre. A csoport többségét protestáns erdélyi teológusok alkotják, de román görögkeleti, vagy görög katolikus lelkészek gyermekei is itt vannak, és ide soroltuk a rabbi családból származó zsidó
hallgatókat. Nemesi családból, vagy földbirtokosként jelzett famíliából származik a hallgatók 12,12%-a. A nemesek aránya azonban ennél feltétlenül
nagyobb, hiszen a szülői adatot nem tartalmazó beiratkozóknál is sokszor ott
van a nemesi származásra való utalás.
Sorrendben harmadik helyen állnak az értelmiségi családból származó hallgatók. Ezt a 10,75%-ot a tanítói, tanári, ügyvédi és más értelmiségi
pályán dolgozók gyermekei alkotják, és körülbelül ugyanannyian vannak,
mint az iparosok, kézművesek, építőmesterek fiai a maguk 10,51%-ával. A
kereskedőcsaládból származók is hasonló nagyságrendet tesznek ki, köztük
többségben vannak a zsidó felekezethez tartozó hallgatók. Egy csoportba
vontuk össze a városi polgárként, gyárosként, vállalkozóként, háztulajdonosként, magánzóként megnevezett polgári réteget, ezek aránya az egyes korszakokban egyre nő, összességében azonban csak a 8,62%-ot éri el. Az
alacsonyabb rangú közhivatalnokok, állami alkalmazottak csoportjába a diákok családjainak közel 7% tartozott, ugyanakkor viszonylag magas a főhivatalnoknak nevezett réteg képviselete (3,26%). Ebbe a csoportba pl. az
országgyűlési képviselők, a megyei főtisztviselők, királyi tanácsosok gyermekeit soroltuk. A magas képviselet mutatja, hogy a legfőbb politikai elit
fontosnak tartotta, hogy fiai legalább rövid németországi részképzésben részesüljenek. Szintén kissé bizonytalan összetételű az önálló gazdálkodókból,
mezőgazdasági haszonbérlőkből kialakított csoport, amelynek 6%-os a képviselete, míg paraszti és földműves családból a hallgatók 3,7%-a származik.
A hazai orvostársadalom alig több mint 3%-kal képviselteti magát, és érthetően alacsony a műszaki értelmiség aránya (2,15%), hiszen éppen arról a
korról van szó, amikor az elsőgenerációs mérnökök sora kerül be a magyar
iparba és az egyetemekre is.
Összességében már most jól érzékelhető, hogy a 19. század elején
még viszonylag egyoldalú és egy szűk társadalmi rétegre korlátozódó németországi, svájci és hollandiai peregrináció az első világháborúig egyre szélesebb rétegekre terjedt ki, és gyorsuló ütemben differenciálódott úgy, hogy
abban a korszak vége felé már a magyar társadalom valamennyi számottevő
rétege képviseltette magát. Ugyanakkor a képviselet nem volt és nem is lehetett arányos, hanem az anyagi teherbíró-képesség függvényében változott.
A németországi, svájci és hollandiai peregrinusok felekezeti megoszlásáról szintén csak hiányos adatok állnak rendelkezésünkre. Az egyes német
egyetemeken eltérő volt az anyakönyvezés gyakorlata, így pl. Lipcsében,
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Bonnban és Heidelbergben feltüntették a hallgatók vallási hovatartozását,
Berlinben azonban nem. A Müncheni Egyetem eredeti anyakönyvei elpusztultak, a másodlagos forrásokban nincs vallásra vonatkozó adat. Érdekes,
hogy a német műszaki főiskolákon viszont szinte mindenütt feltüntették a
felekezeti hovatartozást. 15 olyan intézményünk van, ahol többé-kevésbé
hiánytalanul megvannak a felekezeti adatok. A kb. 30%-os merítés elég reális
kép kialakítására nyújt lehetőséget.
A korábbiak alapján világos, hogy az erdélyi, felvidéki és más magyarországi teológus hallgatókból adódóan az evangélikusok aránya legnagyobb, 45%-os. Természetesen a teológián kívül más fakultásokon is nagy a
képviseletük. Hazai arányánál jóval kisebb a római katolikusok képviselete
18%-kal és ugyanez mondható el a reformátusok 7%-áról. A katolikusok
elsősorban az örökös tartományok egyetemeire, főleg Bécsbe iratkoztak be a
korábbi évszázadokban és ez a hagyomány nyilván erősen élt még korszakunkban is. A reformátusok megtartották korábbi kapcsolataikat, így Hollandiába csak ők küldtek teológusokat, de ott voltak több hagyományos
német egyetemen, így Halléban és Lipcsében is. A kis számú görögkeleti és
görög katolikus hallgató főleg a magyarországi szerbek és románok köréből
került ki. A századforduló körül már egyre többször szerepel a vallás megjelölésnél a "confessionslos", vagy a "freiwillig" kifejezés. Számarányában a
felekezetek közül 23-25%-kal második a magyarországi zsidóság.
Az összesített adatoknál többet árul el, ha az egyes tanintézetek felekezeti összetételét külön-külön és azon belül is korszakonként vizsgáljuk.
Példaként két közepes méretű intézményt a Heidelbergi Egyetemet és a
Karlsruhei Műegyetemet választottuk, amelyek igen népszerűek és elismertek voltak Magyarországon. Heidelbergben, ahol a teológusok a hallgatók
egynegyedét tették ki, a beiratkozok 37%-a evangélikus és 22%-a református.
Az unitáriusok 1,57%-kal vannak képviselve. A protestánsok így együttesen
tehát kb. 60%-ot tesznek ki, de nagy részük már nem teológus. Ugyanakkor
időben előrehaladva, az evangélikusok képviselete csökken, 1867 és 1890
között 67 fő, 1890 és 1919 között már csak 65 fő, miközben a létszám erősen
növekszik. A katolikusok aránya Heidelbergben 15,74% és itt is visszaesés
mutatkozik az utolsó szakaszban (43 főről, 32 főre). A hazai zsidóság 101
fővel 20%-kal képviselteti magát a Neckar partján fekvő egyetemi városban.
Ellentétben a többiekkel azonban aránya határozottan növekszik. Az abszolutizmus korában mindössze 4 fő iratkozik be. 1867-től 90-ig 45 fő, majd
onnan az első világháborúig újabb 50 fő. Görög-keletinek 8 fő, felekezet
nélkülinek pedig 3 fő nevezi magát az egész korszakban.
Karlsruhéban az előbbivel ellentétben a két legnagyobb és pontosan
azonos nagyságú felekezet a római katolikus és a zsidó. Mindkettő 84 fővel
30,76%-os aránnyal képviselteti magát. Az egyetlen különbség az időbeli
megoszlásban van; míg 1867 előtt a katolikusok vannak többen, majd 1867
és 1890 között a számuk azonos, addig 1890 után a zsidóság képviselete
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emelkedik a katolikus fölé. Itt az evangélikusok teszik ki a hallgatók 20%-át,
míg a reformátusok és a görögkeletiek között alig van különbség (5,12 ill.
4,39%). Karlsruhéban heten nevezik magukat "confessionslos"-x\ak.
A magyarországi zsidóság az 1830-as évek végén, a 40-es évek elején jelentkezett először a német egyetemeken, pl. Lipcsében, vagy
Breslauban. Ezek az esetek azonban 1848 előtt elszigeteltek voltak és csupán
néhány főre terjedtek ki.
Zsidó hallgatók nagyobb számban a kiegyezés után iratkoztak be
német és svájci egyetemekre. Az abszolutizmus korában még csak igen kis
számban voltak jelen Berlinben, Lipcsében, Karlsruhéban és Heidelbergben,
de van egy város amely kiemelt jelentőségű a hazai zsidóság szempontjából.
A sziléziai főváros, Breslau egyetemére az első világháború előtt 70 magyar
zsidó hallgató iratkozott be és ez az ottani magyarországi születésű diákok
53%-a. Úgy tűnik, mintha a monarchiabeli Prága szerepét venné át egy rövid
időre Breslau. Ennek oka természetesen többek között az európai hírű
breslaui rabbiképző is. Főleg az 1850-es 60-as években a Felvidékről és az
ország keleti feléből, valószínűleg ortodox zsidó közösségekből mentek Boroszlóba filológiát, zsidó tudományokat tanulni.
Idáig 907 hallgatóról tudjuk, hogy magyarországi zsidó volt, ez az
azonos időszak összes hallgatóinak 22,95%-a. Ha a jelenleg ismert 12 377
beiratkozóra vetítjük ezt az arányt, akkor 2840 zsidó hallgató németországi
és svájci tanulmányaival számolhatunk. Ez a számítás azonban nem lenne
pontos, mert a hazai zsidóság más-más arányban voltjelen a különböző típusú felsőoktatási intézményekben.
Legnagyobb a képviseletük a századforduló körül megnyílt német
kereskedelmi főiskolákon, Lipcsében, Berlinben, és másutt, de ez abszolút
számban 250-300 főt tesz csak ki. Rendkívül fontos megjelenésük a német
műszaki főiskolákon, pl. a már említett Karlsruhéban, ami 1895 után válik
különösen nagyarányúvá. Figyelemre méltó, hogy a kor legmodernebb tudományágait, a kémiát és az elektrotechnikát tanulják közülük a legtöbben. A
berlini Műegyetemen még nagyobb a magyarországi zsidó származású hallgatók aránya. A 176 fő kereken 40%-ot tesz ki a dualizmus éveiben, s közülük 63-an kémiát, 37-en elektrotechnikát tanulnak. A dualizmus idején már
egyértelműen a budapesti zsidóság küldi legnagyobb arányban Németországba tanulni fiait, (pl. Berlinben 40-et a 176-ból) de reprezentálva van az ország minden része.
A korszak zsidó peregri nációjának új eleme a mezőgazdaságtan iránti
növekvő érdeklődés. A Hallei Egyetemen tanuló 120 magyar zsidó hallgató
2/3-a ezt tanulja és az 1890-es évekből igen sokan tanulnak közülük a
hohenheimi és a berlini mezőgazdasági főiskolán. A tudományegyetemeken a
zsidó fiatalok aránya kisebb az eddig említetteknél és itt már intézetenként
más-más szakokat frekventálnak. A Lipcsei Egyetem eddig ismert 78 magyar
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zsidó hallgatója főleg jogot és filozófiát tanult. Az elzászi Straßburgban is
relatíve nagy a magyarországi zsidóság reprezentáltsága, a 43 fő a magyarországiak 26,7%-át teszi ki. A most jelölt arányokat figyelembe véve az 1850
és 1919 közötti években legkevesebb 2000 főre becsülöm az első világháború
előtt Németországban tanult magyarországi zsidó egyetemi hallgatók számát.
Megállapítható, hogy a zsidóság igen határozottan és célratörőn választott élethivatást, és jó fokmérője lett annak, hogy mely tudományterület
állt jelentős fejlődés előtt. Nem kötvén évszázados pályaválasztási szokások,
gyorsabban és rugalmasabban tudott változtatni és felhasználva nemzetközi
kapcsolataitjói használta ki a külföldi egyetemjárás adta lehetőségeket.
A magyarországi régiók, megyék és városok, mint a peregrinusok kibocsátói,
a hazai előképzettség
A gyűjtött adatbázisban a legteljesebb sorozattal a peregrinusok
születési helyéről rendelkezünk, hiszen éppen ez a gyűjtés kiindulópontja. Az
anyakönyvekben általában a diák által közölt születési hely van beírva, ezek
hiányában a nyomtatott hallgatói névsorokban azonban sokszor a hazai lakóhely, amely - nem nagy - százalékban eltér a születési helytől. Viszonylag
csekély százalékban, elsősorban a 18-19 század fordulóján még csak a magyarországi, vagy erdélyi származást jelölik az egyetemi források. A származási helyek adatainak pontosabb feltárása érdekében a történeti
Magyarország és Erdély területét 99 közigazgatási egységre felbontva vizsgáltuk. Ez a felosztás még az 1876 előtti közigazgatás egységein alapszik,
mert ezzel pl. az erdélyi szászok egyetemjárási szokását sokkal jobban lehet
nyomon követni, mintha a későbbi vármegyéket vennénk alapul. 19 város
adatait külön tartjuk nyilván, hogy a városi lakosság peregrinálási törekvéseit
is pontosabban vizsgálhassuk.
Német svájci és
holland e gyetemekre
Erdélyből
Felvidékről
Alföldről
Dunántúlról
Budapestről

29,5%
24%
20%
13,2%
13,3%

Habsburg birodalom
egyetemein
12,5%
31,3%
24,2%
22%
10%

A magyarországi főbb régiók, vagy országrészek szempontjából
megkülönböztetjük a Felvidéket, amelybe a Duna vonalától északra fekvő ,
valamint Nógrád, Borsod és Zemplén megyéket is beleértve az ország északkeleti részén található vármegyéket értjük bele, hozzászámítva a Kárpátalját
is. Külön egység Erdély és a 19. századi Partium területe. Az Alföldet a Duna vonalától és a Felvidéktől Erdély határáig számítjuk, beleértve a Bácskát
és a Bánátot. Végül önálló régió a Dunántúl. A fővárost Pest, Buda és Óbuda
formában is külön egységnek vettük. Ezek alapján a nagyrégiók részesedése
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a peregri náci óban a következő: (Tájékoztatásul közöljük a Habsburg birodalomba irányuló egyetemjárás hasonló adatát a 19. század első feléből.)
Ha a Bácskát és Bánátot magába foglaló Délvidéket külön vesszük,
annak a németországi peregrinációból való részesedése 7%, míg ugyanez az
adat az örökös tartományok esetében csak 3,5%. A Kárpátalja mindkét esetben csak elhanyagolható mértékben, 0,8%-kal játszik szerepet a külföldi
egyetemjárásban. A két adatsor időben csak részben fedi egymást, így összehasonlításra tájékoztató jelleggel alkalmas. A németországi, svájci és hollandiai egyetemekre sokkal több hallgatót küldtek Erdélyből, mint az örökös
tartományokba, de ezt az arányt elsősorban a szász teológusok alakítják ki. A
többi régió esetében a németországi peregrinusok megoszlása egyenletesebb,
mint a Habsburg birodalomban, ahol Bécs tágabb vonzáskörzete (NyugatDunántúl és Nyugati-Felvidék) megbontja a régiók egyensúlyát Erdélyen
belül a szászok döntő túlsúllyal rendelkeznek, hiszen a 29,5%-ból a szász
székekből, ill. kerületekből származó hallgatók 21,9%-kal részesednek, tehát
Erdélyből a peregrinusok több mint 2/3-a a szász etnikumhoz tartozik. A
székely székekből jóval kevesebben, a hallgatók 2,2%-a érkezett csak. A
Felvidéken belül egyenletesebb az eloszlás, de itt is a Szepes-Gömör-Sáros
megyékből származók 6%-ot tesznek ki. Ugyancsak a hazai német kisebbség
erőteljesebb németországi kapcsolataira utal a Bácska-Bánát 7%-os részvétele az egyetemjárásban.
Korábban már említettük, hogy a külföldi egyetemjárásban a 19.
század folyamán egyre nagyobb arányban vett részt a városi polgárság és a
nagyvárosokban élő humán, vagy reál pályákon dolgozó értelmiségi réteg.
Ezért vizsgáljuk a magyarországi városok részesedését a peregrinációban. A
jelenlegi adatbázisból kigyűjtve a legnagyobb számban diákokat küldő településeket, kiderül, hogy a 20 felsorolt városból került ki a hallgatók 42%-a.
Ugyanez az adat a 19. század első felében az örökös tartományok egyetemein
38%. A teljes adatbázisban várhatóan még növekedni fog a nagyvárosok
részesedése, és a német, svájci és holland újkori pereginációban eléri az
50%-ot. A legfontosabb városok sorrendje a következő a németországi, illetve összehasonlításként a Habsburg birodalmi egyetemjárásban. (Zárójelben
az egyetemjárásból való részesedésük százalékban kifejezve, ha mindkettőben előfordulnak).
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Német, svájci és holland
egyetemeken

Habsburg birodalom
egyetemein (1789-1850)

l.Pest, Buda, Óbuda ( 1 3 , 3 % ) / » l.Pest, Buda, Óbuda (9,3%)
2.Brassó (4,4%)
2.Pozsony (7,4%)
3.Nagyszeben (3,9%)
3.Sopron (2,8%)
lot
4.Segesvár
4.Nagyszeben(2,l%)
5.Medgyes
5.Brassó (1,6%)
6.Pozsony (2,2%)
Ó.Győr (1,6%)
7. Beszterce
7.Kismarton
8.Sopron(l,7%)
8.Nagy szóm bat
sfgT
9.Kolozsvár(l,4%)
9.Temesvár (1,3%)
10.Debrecen
O.Kolozsvár (1,0%)
1 Í.Temesvár (1,0%) И2в
Í.Kassa (1,0%)
/"^12.Győr(0,9%)
2 .Arad (1,0%)
13.Arad(0,8%)
3.Kőszeg
14.Miskolc
4. Selmecbánya
15.Szeged
5. Besztercebánya
\
16. Szászsebes
ó.Komárom
^ 4 7.Nagyvárad
-\2A
7.Pécs
18. Szászrégen
8. Pápa
19.Kassa(0,6%)
9. Lőcse
20.Kecskemét
20.Ujvidék
W>
Mint látható, 0 város azonos a két felsorolásban, és ezek nagy része
egyenlő súllyal is képviselteti magát a különféle peregrinációs irányokban. A
németországi egyetemjárás első 10 városába Segesvár, Medgyes és Beszterce
teológusai miatt került be, a másik felsorolásban Kismarton és Nagyszombat
előkelő helyét Bécs közelsége magyarázza. Mindkét táblázatban magasan
vezet Pest-Buda-Óbuda, a későbbi Budapest, és biztos vezető helye Németországban a 20. század elején még csak tovább erősödik. A fővároson kívül az
egész "hosszú" 19. században fontos kibocsátó város volt Pozsony, Sopron,
valamint az erdélyi Brassó és Nagyszeben, kisebb mértékben a második magyar tudományegyetem székhelye Kolozsvár és a Délvidék szellemi központjává váló Temesvár. E hét városból jön német nyelvterületre a magyarországi
hallgatók 28%-a. (A Habsburg birodalomban ez az arány 25,5%). Ha az
egyes egyetemeken külön-külön vizsgáljuk a hazai városok képviseletét, Pest
vezető helye akkor is egyértelmű. Az eddig teljesen feldolgozott intézetek
közül mindössze Marburgban, Tübingen ben, Jénában és Wittenbergben nem
állnak első helyen a Budapestről elszármazott hallgatók. Az első 5 helyen
általában a jelzett hét városból jött diákok állnak valamennyi egyetemen és
főiskolán.
A hallgatóság több, mint fele azonban nem a nagyvárosokból, hanem
kisebb településekről, sokszor eldugott falvakból indult útnak, hogy a távoli
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német, vagy holland egyetemen beiratkozzon. Természetesen e kisvárosokat,
apró falvakat nem vehetjük egyenként számba, de megyénként összesítve
már pontosabb képet kaphatunk arról, milyen körzetekben volt már a városokon kívül is igény, s ugyanakkor anyagi erő a külországi tanulásra. A megyéket és székeket számba véve a németországi peregrináció gyakoriságában
eddig az alábbi sorrend alakult, 1. Medgyes szék, 2. Pest megye, 3. Segesvár
szék, 4. Szepes megye, 5. Gömör megye, 6. Bács megye, 7. Nyitra megye, 8.
Vas megye, 9. Beszterce vidéke, 10. Bihar megye. A szász székek, ill. kerület
előkelő helyét az magyarázza, hogy ezek központi városait is az adott egységhez számítottuk, így itt a városok dominálnak a környező falvak csekély
létszáma mellett. Ha ezektől eltekintünk, még Pozsony, Torontál, Nógrád,
Veszprém, Békés, Sopron, Borsod, Zemplén és Hont megyéket találjuk az
első húsz közigazgatási egység között.
Ha ezt a listát összevetjük a Habsburg birodalmi peregrináció első
húsz megyéjével, akkor kiderül, hogy 12 megye azonos a két listában és jól
körül tudjuk határolni Erdélyen kívül azt az öt tájat, ahol a nagyvárosokon
kívül már a falvakból, mezővárosokból is jelentősnek nevezhető a külföldi
egyetemjárás. Az egyik ilyen táj a főváros környéke, Pest-megye, amely öszszességében több peregrinust indít Németországba, Svájcba és Hollandiába,
mint a korábban felsorolt városok legtöbbje. A második fejlett terület a Dunántúl középső részén Veszprém megye. Az ország nyugati határszélén végig
Vas, Sopron, Pozsony és Nyitra megyékben szintén igen jelentős a falvakból
és kisvárosokból induló peregrináció mindkét irányban. Ennek oka a térség
relatív fejlettsége, és az itt élő magyar, német, szlovák, ill. zsidó közösségek
fokozott igénye az egyetemi tanulmányok végzésére. A negyedik jellegzetes,
diákokat küldő térség az ország északkeleti felében található Szepes, Gömör,
Borsod és Zemplén megyék területe. Az itt elő szintén nemzetiségileg és
felekezetileg vegyes lakosságban ugyancsak az átlagosnál nagyobb volt a
külföldi egyetemi tanulmányok iránti igény. Végezetül az ország déli részéből, Bács és Torontál megyékből indult még nagyobb számban külföldre a
vegyes nemzetiségű falusi, vagy kisvárosi születésű diákság. A németországi
peregrinációban jelentős szerepet kapott az Alföld keleti peremén Bihar
megye - Nagyváradot most nem is számítva - hiszen pl. Baselban,
Erlangenben, Göttingában, Zürichben, sőt a Karisruhei Műegyetemen is, az
onnan származó diákok voltak a legtöbben a nem városi születésűek közül.
Mind a városi, mind a falusi születésű diákság valamely hazai középiskola elvégzése után, esetleg már egyetemi tanulmányait is megkezdve indult külföldi tanulmányútra. A hazai előképzettségre is rendelkezünk
adatokkal, bár ezen adatsoraink korántsem teljesek. Előzetesen csak az állapítható meg, hogy a budapesti és kolozsvári egyetemen, valamint a budapesti műegyetemen kívül melyek azok a legfontosabb iskolaközpontok,
ahonnan a peregrinusok nyugat felé vették útjukat. Az első helyen itt is legkülönbözőbb budapesti középiskolák állnak, majd őket sorrendben Kolozsvár, Pozsony, Debrecen, Sopron, Marosvásárhely, Nagyszeben, Sáros-patak,
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Nagyenyed, Eperjes és Brassó gimnáziumai, líceumai ill. kollégiumai követik. E felsorolás lefedi a történelmi Magyarország legjelentősebb iskolavárosait, így csak alátámasztja ezen intézetek jelentőségét a magyar értelmiség
képzésében.
Végezetül nem kerülhetjük meg a kérdést, hogy tudunk-e valamit
mondani a peregrinusok nemzetiségi összetételéről. LUKINICH Imre 1927-ben
írt dolgozatában úgy nyilatkozott, hogy "a XIX. század elején feléledt nemzetiségi törekvések ... cezúrát jelentenek Magyarország és a külföld viszonyában". Lukinich úgy vélte, hogy a magyar tannyelv bevezetése, és a hazai,
elsősorban pesti felsőoktatás kifejlesztése óhatatlanul hozzájárult a magyarság kulturális és politikai elszigeteléséhez és ahhoz vezetett, hogy a külföldi
egyetemeket rendszeresen csak a nemzetiségek tagjai, elsősorban teológusok
látogatták. Be kell vallanunk, hogy a peregrinusok etnikai összetételéről
legjobb esetben is csak becslésekkel szolgálhatnánk, azt pedig helytelennek
tartjuk, hogy akár a születési helyből kiindulva, akár vallásából következtetést levonva, vagy nevének írásmódja alapján bárkit egy adott nemzetiséghez
soroljunk. Természetesen könnyű az erdélyi szászokat, esetleg bizonyos
adatok alapján a bácskai és bánáti szerbeket, vagy esetenként az erdélyi és
bánáti románokat beazonosítani, de a peregrinusok döntő többségénél ez nem
lehetséges. A német, svájci és holland egyetemi levéltári források nemzetiségi adatot nem tartalmaznak, így nincs is alapunk arra, hogy ilyen megkülönböztetést tegyünk. A teljes adatbázis feldolgozása után bizonyos
számításokat végezhetünk, ezt most még korai lenne megtenni. Az eddigi
adatokból is látszik azonban, hogy Lukinich sommás megállapítását nem
fogadhatjuk el. Az evangélikus teológusokra vonatkozóan még igaz, hogy
peregrinációjukban főleg német és szlovák lelkészek vettek részt, és az is
igaz, hogy a kiegyezés körül visszaszorult a magyar nemzetiségű hallgatók
külföldi egyetemjárása. Az 1880-as, 90-es évek fordulatáról azonban adatok
hiányában Lukinich még nem tudhatott. Az ekkor fellendülő és szerkezetében a modern kor igényéhez igazodó peregrinációban egyre inkább részt vett
az ország magyar nemzetiségű lakossága, amit a régiók vizsgálata is jól mutatott. Nem csekély szerepet kapott az asszimilálódó városi németség és zsidóság, és így a századforduló körül nemzetiségi szempontból is kiegyenlítődés
következett be a németországi, svájci és hollandiai peregrinációban.
A külföldi egyetemjárók örökös tartományokbeli összetételét a dualizmus korában külön kell vizsgálni. Ami a peregrinációnak a magyar tudományra gyakorolt megtermékenyítő hatását illeti, azt a külföldön tanult
diákok későbbi pályafutásának részletes elemzésével tárhatjuk fel. Ez azonban már a jelen munka folytatásának feladata.
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Függelék
Az egyes egyetemeken beiratkozott hallgatók adatainak összegyűjtéséhez alábbi
forrásokat használtam, illetve használták kollégáim vagy tanítványaim, akiket az adott egyetemnél megjelölök. (TH = Technische Hochschule, U = Universität)
Német egyetemek és főiskolák:
Berlin-Humboldt (Friedrich Wilhelms) Universität: Archiv der Humboldt Universität zu Berlin (továbbiakban AHUB) Album civium Universitatis Litterariae Berolinensis 1-7. k. 18101867. Az 1867 utáni évek kutatása még folyamatban. Az 1867-1887 között és 1902/03-as
tanévben beiratkozott hallgatók nevét közli: Vámos Éva: Német-magyar kapcsolatok a kémiában, az élelmiszeriparban és a vegyiparban Bp. 1995. 143-149.0.
TH. Berlin - Charlottenburg: Referat für Studienangelegenheiten der TU, Berlin, Studierende
der TH Berlin l-7.k. 1868-1919.
Landwirtschaftliche Hochschule Berlin: AHUB. Album der Studierenden der Königlichen
Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin 1-2 k, 1886-1919.
Handelshochschule Berlin - Zsidi Vilmos gyűjtése: AHUB. Handelshochschule Berlin
Amtliches Verzeichnis des Personals und der Studierenden 1906-1919.
Bonn-Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität: Archiv der R.F.W.U. Immatrikulationsbuch
1-18. k. 1818-1919. Album Academiae Borussicae Rhenanae
TH Braunschweig: Die Matrikel des Collegium Carolinum und der Technischen Hochschule
Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 1745-1900. (Bearb. Peter Düsterdieck)
Hildesheim 1983. Az 1900-1919 közötti évek adatai kutatás alatt.
Breslau (Wroclaw) Universität: Archívum Universytetu Wroclawskiego F448-484.
Allgemeines Studenten Register Abgegangene Studenten. 1825-1892., F 79-80. Personal
Bestand der Koeniglichen (der Schlesischen Friedrich Wilhelms) Universitaet zu Breslau
1830-1919., F 434-438. Album der mit dem Zeugnis der Reife in der Philosophischen
Fakultáét inscribirten Studierenden 1811-1919. M 144-145. Allgeneines Studenten Register
Medizinische Fakultáét Abgegangene Studenten 1847-1858.
TH Breslau: Archívum Universytetu Wroclawskiego. TH 149 Matrikelbuch Technische
Königliche Hochschule Breslau 1910-1919.
TH Darmstadt: Archiv der TH Darmstadt-Personal Verzeichnis der Grossherzoglich
Hessischen Technischen Hochschule zu Darmstadt 1896-1916. + Diplomakten az egyes hallgatókról.
TH Dresden:
Archiv Technische Universität Dresden (továbbiakban
Studentenkartein 1828-1919 + Studentenakten az egyes hallgatókról.

ATUD)

-

Forstakademie Tharandt-Dresden: ATUD E-Forstakademie Tharandt 105. Inskriptionsbücher
der anzunehmenden Studierenden 1-3. k. 1858-1919.
Akademie der bildenden Künste Dresden: Hochschularchiv - Schülerlisten-Kanzlei der K.
Kunstakademie Dresden 1-L k. 1789-1919. (Névsor ill. cédulakatalógus) 011/1314-1318. sz.
1894-1916.
Erlangen-Friedrich Alexander Universität: Register zur Matrikel der Universität Erlangen
1743-1843 (bearb: Karl Wagner) München und Leipzig 1918. 1843 után Berzeviczy Klára
gyűjtése: Personalstand nebst Verzeichnis der Studierenden der K. Bayer. Friedrich Alexander
Universität 1844-1919.
Frankfurt am Oder Universität: Aeltere Universitäts-Matrikelen I. Universität Frankfurt am
Oder (Hrsg: Ernst Friedlaender) II. k. Leipzig 1888 1789-1811.
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Bergakademie-Freiberg: Walter Schellkas - Karl Fritz Zillmann: Ungarische Studierende an
der Bergakademie Freiberg bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts = Arbeiten aus dem
Bibliotheken der Bergakademie Freiberg und der TU Miskolc. Freiberg/Miskolc 1977 125149. о.
Freiburg in Breisgau Albert Ludwigs Universität: Die Matrikel der Universität Freiburg im
Breisgau 2. k. 1656-1806. (Bearb und hrsg: biermann Mayer - Friedrich Schaub) Freiburg
1955. 5-6. k. 1806-1870 (Hrsg: Thomas Adolph) Freiburg 1991. Verzeichnis der Behörden,
Lehrer, Anstalten, Beamten und Studierenden der Badischen Universität Freiburg 1871-1919.
Gießen-Justus Liebig Universität: Die Matrikel der Universität Giessen II. 1708-1807 (Bearb:
Otfried Praetorius und Friedrich Knöpp) Neustadt an der Aisch 1957. Franz Kössler:
Verzeichnis der Doktorpromotionen an der Universiät Giessen von 1801-1884. Giessen 1970.
1850-től Tar Attila gyűjtése: Franz Kössler: Register zu den Matrikeln und
Inscriptionsbüchern der U. Giessen. 1807-1850. Giessen 1976.. Uö 1851-1900., PersonalBestand der Großherzoglich Hessischen Ludwigs Universität zu Giessen 1850-1919.
Universitätarchiv Giessen-Matrikeln der Großherzoglich Hessischen Ludwigs Universität zu
Giessen 1-7. k.
Göttingen-Georg August Universität: Die Matrikel der Georg August Universität zu
Göttingen 1. k. 1734-1837 (Hrsg: Götz von Seile) Hildesheim/Leipzig 1937., 2 k. 1837-1900
(Hrsg: Wilhelm Ebel) Hidelsheim 1974. A magyarok névsorát 1831-ig kiadta: Borzsák István:
Budai Ézsaiás és klasszika filológiánk kezdetei Bp 1955. 189-204. ö. 1877-től Tar Attila
gyűjtése. Universitätsarchiv Göttingen: Matricula Studiosorum in Academia Georgia Augusta
1899-1919., Amtliches Verzeichnis des Personals und der Studierenden der Königl. Georg
August-Universität zu Göttingen 1900-1919.
Halle-Martin Luther Universität: Tóth Lajos: Magyarországi tanulók a hallei egyetemen az
alapítástól 1934 nyári szemeszteréig. Kézirat a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára (KT. 4041)
TH Hannover: Die Matrikel der Höheren Gewerbschule, der Polytechnischen Schule und der
Technischen Hochschule zu Hannover (Bearb: Herbert Mundhenke) 1-2. k. 1831-1911. Hannover 1988-1991.
Heidelberg-Ruprecht-Karls Universität: Die Matrikel der Universität Heidelberg (Bearb:
Gustav Toepke-Paul Hintzelmann) 4-6. k. 1704-1870. A későbbiek: Universitätsarchiv
Heidelberg A-702/U-15/Nr 15-19. Matrikel der Universität Heidelberg 1871-1919., A 708/4.
Verzeichnis der Erlaubnisscheine für Personenreiseren Alters 1910-1918. Vendéghallgatók
névsora.
Hohenheim Universität: Die Angehörigen der K. württembergischen Akademie Hohenheim
während des 75 jährigen Bestehens derselben von 1818 bis 1893. Plieningen 1893. 163. o. Az
ott tanult magyarokról még anonym összeállítás: Ungarn in Hohenheim 1818-1907. 8. o. =
Württembergische Landesbibliothek Stuttgart. Wirt. Gesch. oct. K. 3545. Ungarn, Lásd még:
Fehér György: A hohenheimi mezőgazdasági akadémia magyar hallgatói 1818-1893. = A
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1984-1985. 537-567. o. A későbbi korszakra:
Univ.Archiv Hohenheim. Bestand 8. Studentenmatrikeln. 1893-1919. Studenten der
Akademie (Bearb. U. Fellmeth) 1892-1945. Hohenheim 1991. (Kézirat)., Conduite Liste der
Candidaten 1843-1850.
Jena-Friedrich Schiller Universität: Mokos Gyula: Magyarországi tanulók a jénai egyetemen
1558-1882. Bp. 1890. A folytatás: Karl-Heinz Jügelt: Ungarländische Studenten an der
Universität Jena in den Jahren 1882-1918. = Wissenschaftlichen Zeitschrift der Friedrich
Schiller Universität Jena Jahrgang 7. 1957/58. Gesellschafts-und Sprachwissenschaftliche
Reihe Heft 2/3.279-292.0.
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TH. Karlsruhe-Universität Fridericiana: Generallandesarchiv Karlsruhe: 448. TH Karlsruhe
Jahresberichte No. 1454 Bauschule 1848/49. No. 1020. III. Math. Classe 1848/49. No. 1627,
1796. Ingenieurschule 1849/50, No. 1628. 1850/51, továbbá No. 1606-2617.
Einschreibebücher der Studierenden der Gr. polytech. Schule Carlsruhe. 1852-1900. A későbbi időszakra. Univ. Archiv Karlsruhe. Einschreibebücher des Studienjahres 1900-1919.
Kiel-Christian Albrechts Universität: Das Album der Christian-Albrechts Universität zu Kiel
1665-1865 (Hrsg: Franz Gundlach) Kiel 1915.
Königsberg-Albertus Universität: Die Matrikel der Albertus Universität zu Königsberg 2. k.
1657-1829. (Hrsg: Georg Erler) Leipzig 1911/12. A korszakra 610-772. о. A későbbiekre:
Amtliches Verzeichnis des Personals und der Studierenden der K. Albertus Universität zu
Königsberg in Preussen. 1830-1919.
Leipzig Universität: Univ. Archiv Leipzig. Rektor Matrikeln - Immatrikulationen M 11 - M
68 1780-1919. Az 1895 utáni évek kutatása még folyamatban. Az adatok egy részét hiányosan
kiadta: Th. Fabini und Fr. Teutsch: Die Studirenden aus Ungarn und Siebenbürgen auf der
Universität Leipzig 1409-1872. = Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 1872.
387—416. o., Personal-Verzeichnis der Universität Leipzig 1831-1919.
Handelshochschule Leipzig: Zsidi Vilmos gyűjtése - Jahresbericht der Handelshochschule zu
Leipzig 1899-1919.
Handelshochschule Mannheim: Univ. Archiv Mannheim. Studentische Angelegenheiten
A2/20. 1907-1910., A3/I. 1910-1913., Verzeichnis der immatrikulierten Studierenden
Mannheim 1913-1919.
Marburg-Philipps Universität: Nagy Jukunda: Ungarische Studenten an der Universität
Marburg 1571-1914. Darmstadt/Marburg 1974. A korszakra 265-288. о.
München-Ludwig Maximilians Universität: Die Matrikel der Ludwig-Maximilians Universität
Ingolstadt-Landshut-München Teil I. Ingolstadt 3 k. 2. rész 1750-1800. (Hrsg: Laetitia Böhm)
München 1979., Teil II. Landshut 1800-1826. (Hrsg: Rainer Albert Müller-Ladislaus Búzás)
München 1986. 1826 után Kazimir Edit gyűjtése. Amtliches Verzeichnis des Personals der
Ludwig Maximilians Universität zu München 1826-1919.
TH München: Kazimir Edit gyűjtése. Jahresbericht der. kön. Polytechnische Schule 18391868., Personalstand der Polytechnischen Schule zu München 1868-1919.
Akademie der bildenden Künste München: Somogyi Miklós: Magyarok a Müncheni Képzőművészeti Akadémián 1824-1890. = Művészet 1912. 178-188.0. Részletes névsorral, de
levéltári adatok nélkül: László Balogh: Die ungarische Facette der Münchner Schule.
Mainburg 1988. 140-176.o. 1890-től Heilauf Zsuzsanna gyűjtése. Sekretariat der Akademie
der bildenden Künste. Matrikelbücher I—III. k. 1809-1920.
Rostock Universität: Die Matrikel der Universität Rostock (Hrsg: Rudolph Hofmeister) 5. k.
1789-1831. Rostock 1912.
Straßburg (Strasbourg) Kaiser Wilhelms Universität: Az előzményekre: Die alten Matrikeln
der Universität Strassburg 1621 bis 1793 (Bearb: Gustav С Knod) Strassburg 1897. 1871
utánra: Archives Departementales du Bas-Rhin: AL 103/1-5. Archives de' L. Universite. Les
Matricules Gesamtmatrikel 1-5. k. 1872-1919. 10-12.k. Auditeurs libre Hospitanten.
TH Stuttgart: Univ. Archiv Stuttgart. Schüler Verzeichnis ab 1829- Übersicht aller
Polytechniker von 1829 bis 1879. Kézirat amelyben nem a születési hely, csak a működési
hely van megjelölve. Verzeichnis der Studierenden der. К. Technischen Hochschule (1901-től
Personal Verzeichnis) Stuttgart 1893-1919., Liste der Studierenden vom Sommersemester
1901. Az eredeti listák 191 l-ig maradtak meg. Az 1901 előttiek és az 1911 utániak elpusztultak.
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Tübingen-Eberhard Karls Universität: Die Matrikeln der Universität Tübingen 3. k. 1710—
1817. (Bearb: Albert Bürk-Wilhelm Wille) Tübingen 1953., 4.k. 1818-1829. (Bearb: Volker
Schäfer) Kézirat az egyetemi levéltárban (Tübingen 1970). A későbbi korszakra: Univ. Archív
Tübingen. Matricula Univ(ersitatis) Tübingen 5/29-31. 1801-1878., Verzeichnis der Beamten,
Lehrer und Studierenden (1900-tól Personal Verzeichnis) der königlich Württembergischen
Universität Tübingen 1852-1919.
Wittenberg Universität: Album Academie Vitebergensis. Jüngere Reihe. 4. k. 1710-1812.
(Bearb: Fritz Juntke) Halle 1966. A magyarok névsorát kiadta: Asztalos Mikós: A wittenbergi
egyetem magyarországi hallgatónak névsora 1601-1812. = Magyar Protestáns Egyháztörténeti
adattár XIV. Bp. 1930. 11 l-174.p.
Würzburg Bayerische Julius Maximilians Universität: Die Matrikel der Universität Würzburg
2. k. 1725-1830. (Hrsg: Sebastian Merkle) München/Leipzig 1922. 1830-tól Berzeviczy Klára
gyűjtése: Univ.Archív Würzburg. Acta Universitatis Wirceburgensis Personarum Status
(Matrikel) 1830-1919., és Personalbestand der königlich bayerischen Julius Maximilians
Universität Würzburg 1830-1919.
Svájci egyetemek
Genf (Geneve) Université: Le livre du Recteur de Г Académie de Genéve 1559-1878. l-6.k.
Geneve Droz 1959. A későbbi korra Josette Wenger genfi egyetemi levéltáros segítségével:
Université de Genéve. Liste des Autorités, Professeurs, Etudiants et Auditeurs 1878-1919.
Basel Universität: Die Matrikel der Universität Basel 5. k. 1726-1818. (Hrsg: Hans
Rindiisbacher) Basel 1980. A továbbiak: Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek
Basel. Mscr. AN II. 5.a. Protomatricula-Rektoratsmatrikel 1729-1865., Mscr AN. II. 5.b.
Academiae Basiliensis Protomatricula 1866-1899. Mscr. AN II. 5c. Universität Basel
Matricula 1900-1930.
Zürich Universität: Ulrich Helfenstein: Ungarische Studierenden an der Universität Zürich
1840-1885. Kézirat, részlet az egyetem hallgatóiról készülő átfogó forráskiadványból:
ETH Zürich: Verzeichniss der Unterrichtsgegenstände welche im Schuljahr...an der
eidgenössischen polytechnischen Schule gelehrt werden (1856-1860). Később: Programm der
eidgen polytechnischen Schule (1911-töl Technischen Hochschule) für das Schuljahr... 18601919.).
Holland Egyetemek
Utrecht-Rijksuniversiteit: Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae 1636-1886.
Ultraiecti 1886. A névsort többen is kiadták: Nagy Elek: A magyarok az "uttrechti egyetemen"
2 1/2 század alatt = Protestáns Közlöny 1885. júl 5, 12, 213 és 219-221.0. Eddig ki nem adott
rész: Jaarboek der Rijks-Universiteit te Utrecht 1905-1916. Az 1886-1904 közötti évek kutatás alatt.
Groningen-Rijksuniversiteit: Miklós Ödön: A groningeni egyetemen tanult magyarok névsora
1795-ig = Dunántúli Protestáns Lap Pápa 1917. 194-197. és 202-207. o.
Leiden-Rijksunviersiieit: A holland egyetemekre alapvető, valamint névsorokat is közlő munka: G. Henk van de Graaf: A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a XVIII.
században 1690-1795. Kolozsvár 1979. Leydenre is több névsort közöltek már: Fr. Teutsch:
Die Studirenden aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität Leyden = Archiv des
Vereines für Siebenbürgische Landeskunde 1881. 204-226. o. A közlés alapja: Album
Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875. Hagae 1875.
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Franeker-Academia Frisiaca: Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811,
1816-1844) (Red: Fockema Andreae - Th. J. Meijer) Franeker 1969. A névsort kiadta:
Hellebrandt Árpád: A franekeri egyetemen tanult magyarok = Történelmi Tár 1886. 599-608,
792-800. o. 1887. 196-208. o., Ladányi Sándor: Ungarische Studenten an der Universität
Franeker = It Beaken XLVII(I985) 195-199.0.
Harderwijk-Academia Gebro-Zutphaniensis: Album Studiosorum Academiae Gebro Zutphanicae 1648-1818. ? 1904. A hallgatókról: Zoványi Jenő: A harderwijki egyetem magyarországi hallgatói = Irodalomtörténeti Közlemények, 1891. 433-435. o.
Auf neuen Wegen nach Westen ...Traditionen und wichtigste Tendenzen in der
neuzeitlichen ungarischen Studentenmigration ins Ausland (1789-1919)
Als um die Wende des 14. zum 15. Jahrhundert die ersten deutschen Universitäten
entstanden, an denen sofort auch die ungarischen Studenten wenn auch in geringer Zahl
erschienen. So war es sowohl in Heidelberg und Leipzig, als auch in Basel und Erfurt. Infolge
der Verbreitung der Reformation wurde die Rolle Deutschlands bei der ungarischen
Auslandperegrination immer größer und nach 1517 war eines der traditionellsten
Wanderungsziele des ungarischen Studententums Deutschland. Das war nicht bloß ein
natürliches Bestreben der deutschsprachigen Bevölkerung in Ungarn (Sachsen, Schwaben
usw.), sondern auch die bedeutende ungarische protestantische, evangelische und reformierte
Kirche ließ die kirchliche und weltliche Intelligenz gerne an protestantischen Universitäten in
der Schweiz, Deutschland und Holland ausbilden.
Diese Studentenwanderung nach Deutschland ist aufgrund der Veröffentlichung der
Quellen bis 1789 im wesentlichen bekannt. Nach 1790 änderte sich die Situation. Diese
Periode bedeutet eigentlich die Geburt der europäischen Nationen. Die damaligen Politikerund Wissenschaftlergeneration, die später Führer der Änderungen werden sollte, studierte
derzeit an den heimischen und ausländischen Universitäten der Region. Deshalb ist es
wichtig, dies Universitätssystem zu untersuchen, das der Erzieher der neuen
mitteleuropäischen Intelligenz war. Darüber hinaus müssen wir erwähnen, daß in dieser Zeit
neue Gesellschaftsschichten in die Hochschulbildung einbezogen wurden, dadurch änderte
sich die frühere Zusammensetzung der Studenten. Es ist auch noch interessant, wie sich
dieTendenzen der Studentenmigration änderten. Die Realien und die Fachwissenschaften
traten in den Vordergrund und neue Universitätszentren entwickelten sich.
Wir untersuchten die ungarische Auslandstudium nach Deutschland in zwei Teilen.
Die erste Periode dauert bis 1867, bis zum Österreich-ungarischen Ausgleich, von der wir
heute schon alle Daten haben. Dies können wir bezüglich der Zeitspanne von 1867 bis 1918
nicht behaupten. Es war die Periode der Doppelmonarchie, welche wie gesagt die sich am
schnellsten entwickelnde Epoche des ungarischen Hochschulwesens war. Zu dieser Zeit
kamen sehr viele nach Deutschland aus dem Gebiet des historischen Ungarns, deshalb nimmt
die Sammlung der Daten lange Zeit in Anspruch. Trotzdem können manche bestimmte
Tendenzen schon jetzt angedeutet werden. Wir wissen bis jetzt von etwa 2200 in Ungarn
geborenen und an den deutschen Universitäten studierten Wandernstudenten aus der Zeit der
französischen Revolution bis 1848. Die Mehrheit dieser Studenten machten die schon
erwähnten protestantischen Theologen aus. ihr Anteil belief sich an der einzelnen
Universitäten in der untersuchten Periode auf 66 bis 98%. Also Tübingen wurde beinahe
ausschließlich von Theologen besucht, aber in Heidelberg und Berlin scheinen auch
Medizinstudenten in geringer Zahl auf. Mehrere ließen sich an die philologischen Fakultäten
inskribieren, unter denen wir schon damals in Göttingen und Berlin die sich mit
Naturwissenschaften beschäftigenden Studenten jlnden. Zwischen den zwei Revolutionen
erweckten die Universitäten von Jena und Göttingen das größte Interesse. Das neue Ziel
wurde die sich rasch entwickelnde Berliner Universität, an die sich von 1832 immer mehr
Hörer inskribieren ließen, im Vergleich zur geographischen Verteilung der
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Studentenmigration der Habsburgermonarchie haben wir hier eine ganz andere Situation,
Sowohl in Berlin als auch in Göttingen and Tübingen machten die Studenten aus
Transsylvanien etwa die Hälfte der Hörerschaft aus.
Die Neuerscheinungen der ausländischen Studentenmigration zeigen sich im Fall
der deutschen Universitäten in der behandelten Perioden kaum. An die landwirtschaftliche
Hochschule von Hohenheim ließen sich früh die ersten heimischen Hörer inskribieren. Die
sich für die technischen Wissenschaften interessierten ersten ungarischen Studenten ließen
sich erst im Sommer 1848 an das Polytechnikum von Karlsruhe inskribieren, ebenso wie die
ersten Hörer in Bonn. Nach der Niederschlangung der ungarischen Revolution und des
Freiheitskrieges erhöhte sich die ausländische Peregrination sehr stark .aber deren Ziel war
damals Wien für die Ungarn, nach Deutschland konnten immer weniger Studenten kommen.
Während diesen 17 Jahren wissen wir von etwa 1100 Personen, die sich an deutsche
Universitäten inskribieren ließen, also hier zeigten sich die neuen Tendenzen der
Peregrination eindeutig.
Frühere wichtige Zentren verlieren ihre Anziehungskraft. Göttingen, Jena,
Tübingen, Leipzig, Halle, Marburg wurden in den Hintergrund gedrängt. Das Interesse für
Berlin näherte sich schon damals zum früher weit führenden Jena. Was die Fakultäten betrifft,
können wir feststellen, daß sich das Interesse für die technischen- und Naturwissenschaften
verstärkte, aber die Anzahl der Inskribierten aus Ungarn erhöhte sich sowohl an den
juristischen Fakultäten als auch im Bereich der Kunst- und Ingenieurbildung. Zu dieser Zeit
nimmt die Anzahl der ungarischen Neuinskribierten in Heidelberg und in München zu. An den
deutschen Universitäten erworben aber sehr wenig ungarische Studenten ihr Diplom. Die
Hörer kommen im allgemeinen zur graduellen Bildung für ein oder zwei Semester, aber die
Theologen verbringen oft je ein Studienjahr an den drei bis vier deutschen Universitäten.
Nach 1867 am Anfang der Siebziger- und Achtzigerjahren nimmt die Anzahl der nach
Deutschland kommenden ungarischen Studenten ab, das sich damit zu erklären läßt, daß die
heimische Entwicklung einen raschen Aufschwung nahm, und dies machte für mehrere das
ausländische Studium überflüssig.
Diese Abnahme bezieht sich aber nicht auf jede Institution, so ist in Berlin und
München eine Zunahme zu erfahren, und das Interesse stabilisierte sich für Jena und
Tübingen. Zwischen 1890 und 1895 ist eine bestimmte Änderung nachweisbar, der eine
rasche Erhöhung der Studentenwanderung nach Deutschland folgte. Wir kennen noch nicht
alle Angaben, aber es ist zu sehen, daß sich die Anzahl der nach der Jahrhundertwende
Inskribierten aus Ungarn vielerorts auf das dreifache erhöhte und wo die Ungarn früher in
geringer Zahl waren, auch dorthin kommen sie jährlich zu zehn. Ich halte es für
wahrscheinlich, daß sich die Studenten in den zwei Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg in
größer Anzahl inskribieren ließen als vorher ein Jahrhundert hindurch. Es soll bemerkt
werden, daß in diesem Fall nicht nur von einer quantitativen sondern auch einer qualitativen
Änderung die Rede ist. Immer mehr Diplomierte kommen nach Deutschland, die eine
postgraduelle Bildung brauchen, sogar viele von ihnen schließen sich als Assistent der
dortigen Forschung und des Unterrichts an. Auch die ersten Studentinnen kommen aus
Ungarn und die gewählten Studienfächer zeigen auch ein reiches, farbiges Bild. Die Anzahl
der die technischen- und handelswissenschaftlichen Fächer Wählenden erhöht sich. Also zu
Beginn des 20. Jahrhunderts bildeten sich die modernen zwischenuniversitätlichen
Beziehungen und die neuen Studentenmigrationstendenzen aus, die zwischen dem sich rasch
entwickelnden Deutschland und dem sich anschließenden Österreich als eine positive
Erscheinung zu betrachten ist.
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1.táblázat
A német tudományegyetemek sorrendje az évi beiratkozások, ill. a hallgatói létszámok alapján

ms

új

összes

1. Halle
452/1039/
2. Göttingen 396/784/
3. Leipzig
371
4. Jena
354
5. Köln
160
6. Königsberg 154
7. Würzburg
135
8. Heidelberg 131
9. Marburg 124/297/
10. Breslau
120
11. Wittenberg 115
12. Ingolstadt 113
13. Straßburg
93
14. Giessen
87
15. Erlangen
79
16. Frankfurt 0. 78
17. Kiel
76
18. Helmstedt
72
19. Tübingen 55/243/
20. Rostock
55
21. Bamberg
47
22. Erfurt
34
23. Greifswald 34
24. Altdorf
29
25. Duisburg
29
26. Fulda
25
27. Paderborn
19
28 Herborn
12

то

tff összes

1.Göttingen 810/1186/
2. Berlin
/952/
3. Leipzig 356
4. Halle
331 /758/
5. Bonn
/589/
6. Heidelberg 289 /478/
7. Tübingen 255 /725/
8. Ingolstadt 251
9. Jena
230 /467/
10. Breslau 229 /584/
11. Würzburg 220/640/
12. Giessen 150
13. Marburg 145 /225/
14. Erlangen 136
15. Freiburg 135 /420/
16. Kiel
88 /247/
17. Königsberg 86
18. Greifswald 45
19. Rostock
44

1830/31
összes
1. Berlin
2. München
3. Leipzig
4. Halle
5. Breslau
6. Göttingen
7. Heidelberg
8. Bonn
9. Tübingen
10. Würzburg
11. Freiburg
12.Jena
13. Giessen
14. Königsberg
15. Erlangen
16. Münster
17. Marburg
18. Kiel
19. Greifswald
20. Rostock

1849/50
összes
2175
1915
1259
1184
1129
1123
887
865
823
559
590
558
512
454
424
375
346
311
181
118

1. München
2. Berlin
3. Leipzig
4. Bonn
5. Breslau
6. Göttingen
7. Tübingen
8. Halle
9. Würzburg
10. Heidelberg
11. Giessen
12. Erlangen
13. Jena
14. Freiburg
15. Münster
16. Königsberg
17. Marburg
18. Greifswald
19. Kiel
20. Rostock

1867/68
összes

1890/91
összes

1. Berlin
2375 1. Berlin
5306
2. München
1249 2. Leipzig
3458
3. Leipzig
1190 3. München 3382
4. Bonn
944 4. Würzburg 1544
5. Breslau
912 5. Halle
1532
6. Halle
871 6. Tübingen 1235
1217
7. Göttingen
805 7. Bonn
8. Tübingen
777 S.Breslau
1201
9. Würzburg
597 9. Erlangen
1054
10. Heidelberg
536 10. Heidelberg 970
11. Münster
468 •11. Straßburg 947
12. Königsberg 446 12. Freiburg
931
13. Greifswald
423 13. Göttingen 895
14. Jena
416 14. Marburg
823
15. Erlangen
401 15. Greifswald 762
16. Giessen
326 16, Königsberg 672
17. Freiburg
317 17. Jena
604
18. Marburg
300 18. Giessen
549
19. Kiel
203 19. Kiel
493
20. Rostock
172 20. Münster
381
21. Rostock
371

1966
1480
950
878
844
789
782
657
603
517
430
386
370
351
328
313
281
199
129
70

i

1899/1900
összes
Í.Berlin
2. München
3. Leipzig
4. Bonn
S.Breslau
6. Halle
7. Tübingen
8. Heidelberg
9. Freiburg
10. Göttingen
11. Würzburg
12. Straßburg
13. Marburg
14. Erlangen
15. Königsberg
16. Giessen
17. Kiel
18. Greifswald
19. Jena
20. Münster
21. Rostock

6182
4049
3481
1840
1587
1472
1321
1250
1235
1228
1215
1105
999
974
809
802
766
744
655
615
464

2. táblázat
Német egyetemeken tanult magyarországi születésű hallgatók száma az első beiratkozás alapján 1789-1919
Egyetemek
Í.Berlin
2.Bonn
3.Breslau
4.Frankfurt am Oder
5. Erlangen
6. Freiburg in Br.
7.Giessen
8.Gdttingen
9.Halle
10. Wittenberg
ll.Heidelberg
12.Jena
13.Kiel
14.Königsberg
15.Leipzig
16.Marburg
n.Ingolstadt-Landshut-Munchen
18.Strafiburg
19.Tübingen
20. Würzburg
21.Rostock
22.Greifswald
23.Münster
összesen
* kutatás alatt, vagy még nem kutatott

1789-1819
3
24
74
4
2
304
29
134
19
550
2
3
41
69
1
1
92
6
*
*
1358

1819-1850
273
6
б
2
1
4
47
163
9
168
2
1
72
14
8
51
7
*
*
*
834

1850-1867
111
11
28
24
16
63
118
63
242
1
64
17
30
100
*
*
*
998

1867-1890
316*
35
31
41
3
2
48
259
218
244
*
2
394
38
88
52
105
39
*
•
*
1915*

1890-1919
87*
82
64
75
60
47
115
438
201
333
*
21
147*
119
378
108
95
48
*
*
*
2418*

összesen
897*
134
129
24
216
68
71
581
1003
134
509
1537
5
28
719*
257
505
161
444
100
*
*
*
7523*

3.táblázat
Német műszaki, mezőgazdasági, kereskedelmi és művészeti főiskolákon tanuló magyarországi hallgatók
az első beiratkozás alapján 1789-1919
Főiskolák
Műszakiak
Í.Aachen
2.Berlin
3.Braunschweig
4.Breslau
5.Darmstadt
Ö.Dresden
7.Hannover
8.Karlsruhe
9.München
lO.Stuttgart
ll.Freiberg
Mezőgazdaságiak
Í.Berlin
2.Hohenheim
3.Poppelsdorf
4.Tharandt
Kereskedelmiek
1. Leipzig
2. Berlin
3.Mannheim
Művészetiek
1. Dresden
2. München
Összesen

1819-1850

1789-1819

* kutatás alatt, vagy még nem kutatott

-

1850-1867

1890-1919

Összesen

5

3
14
8

8
4
61
19
3

*
39
2
37
5
51
443
12
13

*
401
8*
7
64
49
30*
158
449
25
11

*
440
10*
7
64
94
39*
273
925
37
40

-

27
-

56
21

2
103
*
16

139
84
*
11

141
270
*
48

-

-

-

-

332
150
16

332
150
16

1
6

40
92

48
220

1
173
897*

6
241
2181*

8
502
3396*

•

-

1867-1890

•

4. táblázat
Svájci és holland egyetemeken és főiskolákon tanult magyarországi születésű hallgatók száma
az első beiratkozás alapján 1789-1919

Egyetemek
1. Basel
2. Bern
3. Genf
4. Zürich
5.Zürich E. T. H.
1. Utrecht
2. Leiden
3.Franeker
4.Harderwijk
S.Groningen
Összesen

1789-1819
5
6
-

1819-1850
2
*
1
.

37
6
4
1
1
60

* kutatás alatt, vagy még nem kutatott

6
*
9

1850-1867
26
*
6
35
87
24
*
178*

1867-1890
51
*
24
72*
412
55*
1*
*
615*

1890-1919
90
*
181
*
313
12
*
*
596*

összesen
174
*
217
108*
812
134*
7*
4
1
1
1458*

о

Is)

5. ábra
A magyarországi születésű hallgatók számának alakulása
az első beiratkozás alapján 1789-1919

* A berlini és lipcsei egyetem, és a zürichi műegyetem 1867 utáni adatai nélkül

6. ábra
Német, svájci és holland egyetemeken beiratkozott magyarországi hallgatók intézménytípusonként
/ A berlini és lipcsei egyetem 1890 utáni adatai nélkül /

Kereskedelmi főiskolák 498 fő
4%
Művészeti főiskolák 510 fő
4,1 %

k ria

Z

» o l á k 459
3 7%
>

Műszaki főiskolák 2741 fő
22,1 %

Tudományegyetemek 8169 fő
66%

UJ
UJ

-J
-fe.

7. ábra
Német, svájci és holland egyetemeken beiratkozott magyarországi hallgatók korszakonként*

1789-1819 1424 fő

1819-1850 935 fő

* A berlini és lipcsei egyetem 1890 utáni adatai nélkül

1850-1867 1396 fő

1867-1890 3427 fö

1890-1919 5195 fő

8. ábra
A jelentősebb német egyetemeken tanult magyarországi születésű hallgatók száma 1789-1919'
/*A berlini és a lipcsei egyetem becsült adattal/

Ingolstadt-Landshut-München 6%

Straßburg
2%

T.ihin^n

Tub X
n
5 0;f

Würzbur

1%

e

Mások

Berlin
18%
Bonn 2%

Marburg 3%

Breslau 2%
Erlangen 3%

Leipzig

Göttingen

12%

Heidelberg
6%

LA

Wittenberg
2%

UJ

9. ábra
Német műszaki, mezőgazdasági, kereskedelmi és művészeti főiskolákon tanuló magyarországi
hallgatók aránya 1789-1919

München műv.
15%

Berlin műsz.
13%

Darmstadt műsz. 2%

Berlin ker
4%

Dresden műsz. 3%
Hannover műsz. 1%

Leipzig ker.
10%

Karlsruhe
műsz. 8%

Tharandt mg. 1%
Hohenheim mg
8%

Berlin mg. 4%
Stuttgart műsz. 1%
Freiberg műsz. 1%

München műsz.
28%

10. táblázat
Német, svájci és holland egyetemek és főiskolák látogatottsági sorrendje a magyarországi hallgatók szempontjából
1789-1819
Í.Jéna
550
2. Göttingen 304
3.Wittenberg 134
4.Tübingen
92
5.Erlangen
74
ő.Maiburg
69
7.Leipzig
41
8.Utrecht
37
9.Halle
29
1 O.Frankfurt O. 24
11.Heidelberg 19

1850-1867
Í.Jena
242
2.Berlin
221
3 .Halle
118
4.Tübingen
100
5.Zürich musz.
87
6.Leipzig
64
7.Göttingen
63
e.Heidelberg
63
9.Karlsruhe müsz. 61
10.München H«£«*14 lO.Hohenheim mg 56
11 .München müv. 48
12.Zürich
35
13.München
30
14.Breslau
28
15.Basel
26
lő.Erlangen
24
17.Utrecht
24
18.Tharandt mg.
21
19.München müsz. 19
20.Marburg
17
21.Giessen
16
22.Bonn
11
1819-1850
Í.Berlin
273
2 Jena
168
З.НаПе
163
4.Leipzig
72
S.Tübingen
51
6. Göttingen
47
7.München műv. 40
8.Hohenheim mg.27
9.Marburg
14

* csak a 200 felettiek jelölésével

1867-1890
1890-1919
1. München müsz.
443 Í.Berlin
2.Zürich műsz.
412 2.München műsz.
3.Leipzig
394 3.Halle
4.Berlin
- 3 1 6 4. Berlin műsz.
5.Halle
259 5. Leipzig
6.Jena
244 6. München
7.Heidelberg
218 7. Jena
8.München műv.
173 8. Leipzig ker,
9.Tübingen
105 9 .Zürich műsz,
lO.Hohenheim mg.
103 lO.München műv.
1 Í.München
88 ll.Heidelberg
12.Zürich
~ 72 12.Genf
13.Utrecht
- 5 5 13 .Karlsruhe műsz.
14. Straßburg
52 14.Berlin ker.
15.Basel
51 15.Berlin mg.
lő.Karlsruhe müsz.
51 lő.Marburg
n.Göttingen
48 n.Göttingen
18.Erlangen
41 18. Straßburg
19.Berlinmüsz.
39 19.Tübmgen
20.Würzburg
39 20Basel
21.Marburg
38 21. Hohenheim mg
22.Dresden müsz.
37 22.ВОШ1
23 .Bonn
35 23.Erlangen
24.Breslau
31 24.Darmstadt műsz.
25.Genf
24 25.Breslau
26Tharandt mg.
16 26,Freiburg i. B.
13 27.Würzburg
27.Freiberg műsz.
28. Stuttgart műsz.
12 28.Dresden műsz.
29.Giessen
30.Hannover műsz.
31.Stuttgartműsz.
32.Königsberg

-540
449
438
401
-400
378
333
332
313
241
201
181
158
150
139
119
115
108
95
90
84
82
75
64
64
60
48
48
47
-30
25
21

Az egész korszakban *
Í.Berlin
-1600
2. Jena
1537
3. Halle
1003
4. Leipzig
-1000
5.München műsz. 925
ó.Zürich műsz.
812
7. Göttingen
581
8.Heidelberg
509
9. München
505
10. München műv. 502
11.Tübingen
444
12. Berlin műsz.
440
13.Leipzig ker.
332
14.Karlsruhe műsz. 273
15.Hohenheim mg. 270
ló.Marburg
257
17. Genf
217
18.Erlangen
216

-J

о»

11. ábra
Német, svájci és holland egyetemi központok iránti összesített érdeklődés az ottani egyetemeken tanuló magyarok létszáma
alapján*
/'Berlin, Leipzig, Zürich és Utrecht becsült adattal/

Berlin
17%

12. ábra
A német nyelvterületen tanult magyarországi hallgatók fakultások, illetve szakok szerinti megoszlása
1789-1919

40.00%

35.00%

30.00%

Bölcs.tud.

Agrártud

Term, tud

Orvostud.

Művészeti

Keresk.

13. ábra
A németországi peregrinusok megoszlása a szülők foglalkozása alapján

14. ábra
Német egyetemeken tanult magyarországi hallgatók vallási megoszlása a rendelkezésre álló adatok alapján

református unitárius
7%
0,5%

egyéb
3%

római katolikus
18%

gör. keleti
,o/
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Sör

katolikus

0.5%

Ujváry Gábor

„Ha Béccsel megszakad az összeköttetés, akkor megszakad az ö s szeköttetésünk a saját múltunkkal"
(Adattár a Bécsi Magyar Történeti Intézet tagjairól 1920-1944)

A

Az Intézet alapításának előzményei

legsikeresebb s legkoncepciózusabb magyar kultúr-politikus, gróf
Kuno a magyar történelmi források tervszerű kutatását és földolgozását igényelve már 1917-ben - a Magyar Történelmi
Társulat frissen választott elnökeként - megfogalmazta a Bécsi Magyar
Történeti Intézet alapításának szükségességét. Ennek megvalósulására
azonban - paradox és furcsa módon - csak a Monarchia összeomlása és fölbomlása után kerülhetett sor. A "magas kultúra", a történettudomány erőteljes állami támogatása, a külföldi magyar intézetek hálózatának - s ebben
elsőként a Bécsi Magyar Történeti Intézetnek - a létrehozása a klebelsbergi
tudománypolitika egyik alapja volt. Bécsről és történeti kutatásokról lévén
szó, Klebelsberget erősen befolyásolták még az ott tevékenykedő magyar
levéltárosok elképzelései, a magyar forráskutatás és -kiadás addigi eredményei és hiányosságai, valamint a bécsi nagy közgyűjteményeknek a magyar
történelem kutatása szempontjából kitüntetett szerepe.
KLEBELSBERG

Mivel a Birodalom központi hatóságai és a Monarchia közös ügyekkel foglalkozó minisztériumai a császárvárosban voltak, a Magyarország
történetére vonatkozó Mohács utáni források jelentős része mindmáig a bécsi
archívumokban található. Ennek ellenére, ezek a levéltárak sokáig szinte
hozzáférhetetlenek voltak, s viszonylag későn, a múlt század második felében
nyíltak meg a magyar kutatók előtt. A kiegyezés után a bécsi központi levéltárak a közös minisztériumok alárendeltségébe kerültek, s a rendezési és a
leltározási munkák sikeres elvégzéséhez is szükség volt a magyar történelmet
ismerő levéltárosokra, ezért az állások egy részét magyar állampolgárságú
szakemberekkel töltötték be a "közössé" vált intézményekben.
Elsősorban e Bécsben tevékenykedő magyar levéltárosoknak köszönhető a magyar történeti források kiadásának a múlt század hetvenesnyolcvanas éveitől megfigyelhető minőségi és mennyiségi föllendülése. A
kutatások a század végén a magyar és az erdélyi országgyűlések XVI-XVH.
századi anyagának - FRAKNÓI Vilmos és KÁROLYI Árpád, illetve SZILÁGYI
Sándor általi - kiadásában csúcsosodtak. Történelmi tanulmányaiban számos
bécsi levéltári forrásra hivatkozott VERESS András, THALLÓCZY Lajos,
TAKÁTS Sándor és WERTHEIMER Ede is. E munkálatok azonban nem igazán
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tervszerűen, többnyire egységes koncepció híján, tudományos és módszertani
irányítás nélkül folytak. így fordulhatott elő, hogy sok iratcsomót többen is
átnéztek és végigvizsgáltak, miközben magyar szempontból rendkívüli fontosságú állagok szinte érintetlenül maradtak. Ráadásul a kutatások elsősorban
a XV-XVII. század történetére korlátozódtak.
Klebelsberg kiváló érzékkel vette ezt észre. Tisztában volt azzal is:
Bécsben élő, az ottani levéltárakat kitűnően ismerő, elsőrangú magyar szakemberekben nincs hiány, hiszen ott dolgoztak a Bécsi Magyar Történeti Intézet alapítói és későbbi vezetői: Károlyi Árpád, SZEKFŰ Gyula, ECKHART
Ferenc és MlSKOLCZY Gyula.
Klebelsberg 1917. április 26-án, a Magyar Történelmi Társulat elnöki megnyitójában szólt először a bécsi történeti intézet fölállításának és az
addig elhanyagolt XVI1I-XIX. századi források kiadásának szükségességéről. Nem sokkal később a két gondolat összekapcsolódott. Még ez év júniusában kidolgozta a Társulat a "Fontes históriáé Hungaricae aevi
recentioris", azaz a Magyarország újabbkori történetének forrásai című sorozat programját, s Klebelsberg ekkor már ennek megvalósítására kívánta a
bécsi kutatóintézetet megalapítani. Ezért bízta meg Károlyit, Szekfűt és
Eckhartot a sorozatterv véleményezésével, a Társulat megállapította tárgyi
kereteken belüli témajavaslatok kidolgozásával. Károlyiék nem tétlenkedtek,
s - nemhiába ismerték kitűnően a magyar történelemre vonatkozó bécsi kútfőket - 1918 februárjára meglehetősen részletes tervet készítettek. Ekkor
még csak a magyar történelem fontosabb forrásainak XVII. század végétől
XIX. század közepéig (1687-től 1847-ig) terjedő megjelentetésére gondoltak.
A korszakhatár kijelölésének igen egyszerű, gyakorlati oka volt. 1918 előtt s ez is csak 1905-től volt így - a bécsi levéltárak gyűjteményeiből 1847-ig,
addig is megrostálva-cenzúrázva kerülhettek iratok a kutatók kezébe. A Monarchia összeomlása következtében azonban jelentősen javultak a tudományos kutatómunka feltételei, s az archívumok 1894-ig megnyíltak az
érdeklődők előtt. Ezért a tervezett Fontes-sorozat kerete a szabadságharc
utáni események vizsgálatára is kibővültek-kitágultak.
1918 végén és 1919-ben - az addigi államkeretek fölbomlása miatti
kényszerűségből, a "likvidáció" részeként - a bécsi közös levéltárak szétválasztása is megkezdődött. Magyar részről az ez irányú munkálatok irányítására Károlyi Árpádot kérték föl, Szekfű Gyulát a Haus-, Hof- und
Staatsarchiv, Eckhart Ferencet a Hofkammerarchiv magyar anyagának
fölmérésével, kiválasztásával és összeírásával bízták meg. Mi sem tűnt természetesebbnek, minthogy a Fontes kiadásának és a Bécsi Magyar Történeti
Intézet megalakításának előkészítésével is ők foglalkoztak, s a Történelmi
Társulat által 1920 nyarán kiküldött "levéltári misszió" tagjai is ők voltak.
A bécsi történelmi kutatások szabályzata is elkészült. E szerint a
Történelmi Társulat "az újabbkori magyar történet teljes megvilágítására
szükséges források kiadásának előkészítése végett Bécsben rendszeres kuta382

tást szervez ...A vállalat közelebbi célja, hogy a Társulat két nagy sorozatos
kiadása (ú.m. «Magyarország újabbkori történetének forrásai» és
«Diplomáciai források Magyarország újkori történetéhez») számára forrásanyagot gyűjtsön ..."A Századok 1920. évfolyamának mellékleteként megjelentek a Magyar Történelmi Társulatnak a korszak európai történettudományában mintaszerűnek tekinthető, kisebb módosításokkal még napjainkban is kiválóan használható, részletes forráskiadási szabályzatai. A Magyarország újabbkori történetének forrásai sorozat szabályzata szerint ekkor
már "az 1686-tól 1918-ig lefolyt korszak történeti forrásainak kiadása" volt
a vállalkozás célja. A később sorra megjelenő kiadványok pontosan követték
a szabályzat utasításait, miszerint "az egyes mű bevezető ismertetésből
(értekezésből) és magából a forrásanyag közléséből áll. Ez utóbbit a szükséghez képest jegyzetek magyarázzák és mutatók (tartalom-, név-, tárgy-,
szak-, szómutató) teszik hasznavehetőbbé... Az ismertető bevezetésben a
szerkesztő az egész vonatkozó irodalom figyelembevételével rövid, szabatos
és világos előadásban dolgozza fel az intézmény fejlődését, illetve rendszeres
áttekintést nyújt a feldolgozott tárgyról. Nemcsak a kiadott forrásanyagot
ismerteti, hanem a tárgyat a történeti fejlődés s a korkép egészébe is beállítja."
Az első lépések megtörténtek. A Monarchia fölbomlása után, az
1917. évitől teljesen eltérő nemzetközi, belpolitikai és gazdasági viszonyok
között, amikor nemcsak az ország, de a kulturális-tudományos intézményrendszer is szétesett és földarabolódott. Miután Klebelsbergnek igen hamar,
1920 októberében sikerült a bécsi Gárdapalotában három szobát megszereznie, az intézet, immár állandó székhellyel, megkezdhette működését. A két
első ösztöndíjas, MÁLYUSZ Elemér és HAJNAL István voltak.
Az épület és az Intézet szervezete
Bécs egyik legszebb és legértékesebb, neves művészet-történészek
szerint a barokk-klasszicizmus egyik legjelentősebb műemléke az idősebb
Fischer von Erlach tervezte, 1710 körül fölépített Trautson- (vagy Testőr-,
illetve Gárda)paIota, amely 1760-tól a magyar kultúrtörténetben oly jelentős
szerepet betöltő magyar nemesi testőrség székhelye volt. 1918-tól a Külügyminisztérium fennhatósága alatt működő, a békeszerződés és a
"likvidálási" munkálatok végrehajtására alakult magyar Felszámoló Hivatal
költözött ide, 1920-tól pedig a kormányzósági gazdasági iroda kezelésében
állott az épület, amelyet teljes egészében végül 1925-ben szerzett meg magának a vallás- és közoktatásügyi minisztérium. Jó húsz évvel ezután, a negyvenes évek végére a Gárdapalota szinte már teljesen kihasználatlanná vált,
ösztöndíjasokat és kutatókat nem fogadott. 1949-ben, a Kultúrkapcsolatok
Intézetének megalapításával, majd a nyugati országokban lévő magyar intézetek tudományos működésének beszüntetésével az épület a külügyminisztérium tulajdonába került. A külföldi magyar intézetek szerepéről és
hivatásáról vallott klebelsbergi tudománypolitikai koncepció ezzel hosszú
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időre - akkoriban úgy tűnt: a "múltat végképp e//öro/m'"-szemlélet jegyében
örökre - feledésbe merült. Az épület: a Gárdapalota azonban még mindig
magyar állami tulajdonban maradt; érthetetlen, sőt bűnös elkótyavetyélésére
csak 1961-ben került sor.
Az 1920 októberében még csak három szobával rendelkező Bécsi
Magyar Történeti Intézet állandóan és fokozatosan terjeszkedett. Károlyi
1928 februárjában "a félemeleten 18 lakószoba (az igazgató két szobáján és
az irodán kívül); míg az első emeleten a könyvtári két helyiségen kívül németországi kutatóink részére már 1925 óta 3 szoba" használatát jelentette.
1924 őszétől az épületben működött a szintén Klebelsberg iniciatívájára és
utasításai alapján alakult Collegium Hungaricum is. Az állami költségvetésből 1923/24-től 1929/30-ig komoly összegeket, összesen csaknem egymillió pengőt különítettek el a Testőrpalota külső és belső helyreállítására. A
húszas évek végére a 194 helyiséges épület majdnem teljes lakható részét a
kollégium, illetve a nála jóval kevesebb szobát elfoglaló Történeti Intézet
céljaira építették át és rendezték be. Az épület korábbi pompájában ragyogott.
A történeti intézet 1922 nyarán fölállított szakkönyvtára is állandóan
gyarapodott. Az első 1500 kötetet még a vallás- és közoktatásügyi minisztérium vásárolta, a későbbiekben vétel, ajándékozás és a Történelmi Társulat,
valamint a Gyüjteményegyetem dotációja útján bővült az állomány. Az intézet kiváló, a Collegium Hungaricum bibliotékájával 1935-ben történt egyesítése nyomán több mint 20.000 kötetesre szaporodott, 1936-ban nyilvánossá
vált könyvtárát - amely Magyarország határain kívül a legértékesebb gyűjtemény volt a Kárpát-medence történetéről - a II. világháború után jórészt
hazaszállították, s a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének rendelkezésére bocsátották.
A Bécsi Magyar Történeti Intézet kezdetben a Magyar Történelmi
Társulat alá tartozott: a Társulat küldte ki 1920 nyarán azt a levéltári missziót, amelyből az intézet kifejlődött. Mivel 1923-tól "a folyton fokozódó drágaság erősen éreztette hatását, s már-már az a veszély fenyegette az
intézetet, hogy a ...Történelmi Társaság kénytelen lesz a kutatást elszűkíteni,
sőt esetleg egy időre meg is szüntetni", 1924-ben az Országos Magyar Gyüjteményegyetem Tanácsát arra kérték, vegye fennhatósága alá az intézetet, így
biztosítva annak a jövőjét - a Társaság mindig változó anyagi lehetőségeivel
szemben - az állami költségvetésekből.
Klebelsberg - 1922 júniusa óta immár vallás- és közoktatásügyi miniszterként - 1924. február 14-i rendeletével csatolta a Bécsi Magyar Történeti Intézetet a Gyüjteményegyetemhez, amely a Történelmi Társulattal
kötött erről egyezséget. Ennek alapján állapították meg az Intézet szervezeti
szabályzatát. E szerint az "Intézet rendeltetése: 1. a bécsi nagy levéltárak és
más közgyűjtemények anyagának a magyar történetírás céljaira való felkutatása, másolása, tudományos rendszerezése és kiadásra való előkészítése...; 2.
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e tudományos feldolgozással kapcsolatban alkalmas kezdő erőknek a történeti (különösképpen levéltári) kutatás módszereibe gyakorlati úton való bevezetése." Az Intézet igazgatóját változatlanul a Történelmi Társulat jelölése
alapján nevezték ki, az intézeti tagok kijelölésére pedig a Társulat továbbra is
irányító befolyást gyakorolt.
Ezért hangsúlyozták állandóan az intézetigazgatók és a tudós kortársak a Bécsi Magyar Történeti Intézetnek a "testvér-intézménytől", a
Collegium Hungaricumtól való teljes függetlenségét. A két intézmény közül,
mind Budapesten, mind Bécsben a Történeti Intézetnek volt magasabb a
tudományos rangja és a presztízse. Ezt igazolja az is, hogy a Collegium
Hungaricum egyetlen önálló, 1924-1934 közötti igazgatója, LÁBÁN Antal,
1931-ig a Történeti Intézet államtitkári rangú vezetőjének, a bécsi magyar
kulturális intézetek kurátorának, Károlyi Árpádnak volt alárendelve. 1934-től
pedig a Történeti Intézet igazgatói irányították a Collegiumot is.
Az intézet önállósága és a Collegium Hungaricumokétó! eltérő státusza abban is megnyilvánult, hogy tagjaira - a Collegium Hungaricumokban
vagy más külföldi állomáshelyeken tartózkodó ösztöndíjasoktól eltérően nem az 1927-ben alakult Országos Ösztöndíjtanács, hanem az intézetigazgató
véleményének meghallgatása után az Országos Magyar Gyűjteményegyetem
Tanácsa tehetett javaslatot a vallás- és közoktatásügyi miniszternek. (A
Gyűjteményegyetem Tanácsa pedig csaknem minden esetben az igazgató többségében valamelyik tudóstársa ajánlásán alapuló - véleményét fogadta
el.) így volt ez egészen 1935-ig, amikortól a "többi külföldi ösztöndíjjal való
azonos elbánás elve alapján", az Ösztöndíjtanácsot bízták meg az intézetbe
szóló stipendiumok meghirdetésével, a beérkezett kérvények elbírálásával.
Az intézet elnevezése 1933-ban, Klebelsberg halála után változott
Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézetre. 1934. január 22-én
a Gárdapalotában tartott díszes emlékünnepségen - melyen Klebelsberg özvegyén kívül részt vett HÓMAN Bálint, GRATZ Gusztáv, ANTAL István,
INNITZER, bécsi bíboros, SCHUSCHNIGG, akkor még osztrák kultuszminiszter
- leplezték le az alapító Klebelsberg szobrát.
Az Intézet igazgatói
Az intézet első igazgatója Klebelsberg atyai barátja, segítője és jóakarója, Károlyi Árpád volt. Őalatta élte az intézet fénykorát. Állandó figyelemmel kísérte és felügyelte a tagok munkáját, mindig készen állt a szakmai
tanácsadásra, segített a szükséges kapcsolatok
megszerzésébenmegtartásában. Pontos, alapos és részletes jelentései bizonyítják lelkiismeretességét, Klebelsberghez fűződő barátsága őszinteségét és mélységét. Megtört, alig halló öregemberként is biztos kézzel vezette az intézetet; tanácsokat
kért és kapott Klebelsbergtől, de ő is ugyanígy tanácsokat adott neki:
Klebelsberg haláláig ragaszkodtak egymáshoz.
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Károlyi 1928 márciusáig vezette az intézetet. Ugyanő 1924 decemberétől 1931 szeptemberéig, államtitkári címmel fölruházva, a bécsi magyar
kulturális intézetek (azaz a történeti intézet és a Collegium Hungaricum)
kurátora is volt. 1928 márciusától 1929 szeptemberéig Eckhart Ferenc volt az
igazgató. 1929 szeptemberétől rövid ideig Miskolczy Gyula, 1929. november
4-től ANGYAL Dávid - aki azelőtt HABSBURG Ottót oktatta a magyar történelemből - az intézet vezetője. 1935 szeptemberétől az intézet fönnállásáig,
1948 végéig ismét Miskolczy Gyula irányította az Intézetet. Miskolczy 1930-tól 1935-ig a római Collegium Hungaricum igazgatója - feladatai a
"külföldi intézetek adminisztrációjának átszervezése", racionalizálása következtében lényegesen kibővültek, mivel a költségvetésnek a kulturális érdekeket sokszor elhanyagoló pénzügyi szempontjai Klebelsberg leköszönése után
már nem tették lehetővé az óriási ráfordításokkal kiépített külföldi magyar
kulturális intézmények változatlan keretek közötti fenntartását. Miskolczy
Gyula ezért egy személyben volt a bécsi egyetem magyar vendégprofesszora,
a Collegium Hungaricum és a Történeti Intézet igazgatója, valamint a magyar
levéltári (sőt, később egyben a múzeumi) delegáció vezetője.
Miskolczy "szolgálatát Bécsben a háború alatt is megszakítás nélkül
látta el"; utána mind a magyar vallás- és közoktatásügyi minisztérium, mind
a bécsi egyetem szinte azonnal, az elsők között igazolta. Sőt - mivel a magyar és az osztrák kormány ekkor még nem rendelkezett diplomáciai kapcsolatokkal - 1945 októberében fölhatalmazták arra, hogy "a kulturális élet
síkján mozgó kérdésekben a normális diplomáciai viszony helyreállításáig az
osztrák hatóságokkal hivatalosan is érintkezhessek." Miskolczy szívósan
küzdött azért, hogy a Történeti Intézet és a Collegium Hungaricum visszanyerje két világháború közötti rangját és szerepét. 1948-ban azonban már
bizonyossá vált: teljesen hiábavaló ezirányú törekvése. A magyarországi
kommunista hatalomátvétel egyben a bécsi magyar kulturális intézetek megszüntetését jelentette.
Miskolczyt 1948 novemberében hazarendelték. Nyilvánvalóan tudta,
hogy ez mit jelent. Éppen ezért, nem tett eleget a fölszólításnak, inkább
Bécsben maradt. 1948. december 1-jéig állt magyar állami alkalmazásban,
ezután vendégprofesszorként, majd 1949-től címzetes egyetemi tanárként
haláláig, 1962-ig tartott előadásokat a bécsi egyetemen. Még a Testőrpalotában lakó egykori igazgatóként megélte az Intézet és a Collegium Hungaricum
szebb napokat látott, a magyar történelem két évszázados hányattatásairól
tanúskodó épületének, a két világháború közötti kulturális külpolitika méltó
büszkeségének, ám 1949 óta egyre csak pusztuló (mü)emlékének 196l-es
eladását.
Az Intézet tagjai
Klebelsberg - rendkívül ügyes, vérbeli tudományos menedzserként,
különböző trükkök alkalmazásától sem riadva vissza - az intézet müködteté386

séhez-fejlesztéséhez szükséges összegeket a legnehezebb időkben, a húszas
évek elején is mindig biztosította. Emellett ügyelt arra is, hogy a nehezen
megszerzett pénzt megfelelő célokra fordítsák. Miniszterként is állandóan és
folyamatosan figyelemmel kísérte a Bécsi Magyar Történeti Intézet ügyeit. A
legapróbb részletek - a szobák elhelyezése, a Gárdapalota csinosítása, sőt,
még a bútorok és az ágynemű beszerzése - is érdekelték; az intézettel kapcsolatban szinte mindenről tudott. Valóban szívügye, egyik legkedvesebb mert egész későbbi tudománypolitikai rendszerét megalapozó - alkotása volt
az intézet. Károlyi Árpád és mások tudósításaiból mindig tájékozódott arról,
ki milyen témán dolgozik, mennyire haladt előre vállalt feladata teljesítésében, mennyire felelt meg a belehelyezett bizalomnak. Gyakran - és tegyük
hozzá: erős szakmai érzékkel - maga tett javaslatot a kiküldendők személyére és arra vonatkozóan, mivel lenne érdemes foglalkozniuk, mit kellene átnézniük. Látszólag önkényes és diktatórikus módszerét azonban a "szakma"
sohasem kérdőjelezte meg - sokszor (és nemcsak hízelgésbői) maguk a történészek-levéltárosok is kikérték tanácsát -, az utókor pedig fényesen igazolta őt, hiszen valóban a legkiválóbbak kerültek ki Bécsbe.
Klebelsberg minél több fiatalt igyekezett bevonni a bécsi kutatásokba. A tehetségeseket igyekezett a lehető legtovább Bécsben marasztalni,
számukra még a legszorítóbb időkben is megpróbált zavartalan kutatási feltételeket biztosítani. A hosszabb ideig itt tartózkodók többsége a pályán éppen
akkor induló, ígéretes történész volt. Klebelsberg elsősorban persze azért
hívta a fiatalokat - s ezt részben ma is helyeselhetjük, hiszen a szakmát így
lehet a legjobban megtanulni -, hogy a "nagyoknak" másoljanak, összeolvassanak velük, kiszolgálják őket. Emellett azonban a bécsi egyetemen vagy az
Institut für Österreichische Geschichtsforschungban a legkiválóbb professzoroknál - DoPSCHnál, REDLlCHnél, PRlBRAMnál, SRBlKnél és BOHATTÁnál hallgathattak előadásokat, s az "öregek" melletti munka is kiváló szakmai
iskolának bizonyult. A külföldi ösztöndíjról hazatérő fiatalok elhelyezkedéséről Klebelsberg gyakran személyesen igyekezett gondoskodni.
Klebelsberg lemondása, majd jó egy esztendővel azutáni halála fordulópontot jelentett a Bécsi Magyar Történeti Intézet s ezen kívül valamenynyi külföldi magyar tudományos intézmény sorsában és életében. Bizonyos,
hogy az intézetek elszürkülésében, eljelentéktelenedésében nemcsak a gazdasági világválságnak, hanem a rájuk figyelő, őket irányító és segítő személyiség hiányának is rendkívüli szerepe volt. Hiszen a kiváló vezetői és szervezői
adottságokkal rendelkező Klebelsberg a húszas évek legelején, a harmincas
évek eleinél sokkalta kedvezőtlenebb helyzetben is meg tudta alapítani a
Bécsi, majd a Római Magyar Történeti Intézeteket, képes volt a magyar tudomány idejét múlt, ráadásul széttört, épphogy csak tengődő intézményrendszerét ésszerűen átalakítani. A legtöbbet a magyar történettudomány vesztett
Klebelsberg távozásával. Hiányzott a történettudomány iránt gyermekkorától
érdeklődő politikus, a szemét szinte minden komoly magyar kutatón rajta
tartó pártfogó, a számos támogatottja előrehaladását szorgalmazó, munkássá-
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gát állandóan figyelemmel kísérő és értékelő miniszter, aki "kívülállóként" is
érezte és megértette e szakma gondjait.
Az Intézetnek - szabályrendelete szerint - "állandó" vagy "változó"
belső és külső tagjai, valamint vendégei voltak. A belső tagok a Gyűjteményegyetem tudományos tisztviselői, "az intézet céljait szolgáló kutatásokkal,
publikálásokkal megbízott hazai történetkutatók", valamint már végzett, a
másolásban, kivonatolásban stb. segédkező fiatalok közül kerültek ki, és több
mint három hónapot - általában egy szemesztert, még inkább egy tanévet,
gyakran pedig ennél is hosszabb időt - töltöttek az intézetben. A külső tagok
az egyéb kutatási témákon dolgozó hazai tudósok voltak, akik a Gyűjteményegyetem "előzetes engedélyével az Intézet erkölcsi támogatását, esetleg az
intézeti lakást" is igénybe vették, míg a vendégek - Bécsben tartózkodó magyar kutatók - számára az igazgató rövidebb időre adhatott engedélyt az intézetben lakásra. Egy 1924 őszén Klebelsberg es Friedrich SCHMIDT-OTT, a
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft elnöke közötti megállapodás eredményeként 1925 tavaszától három szobát német vendégkutatók számára tartottak fenn; cserébe a németek magyar tudósokat fogadtak athéni,
firenzei és berlini intézeteikben.
Sajnos az intézet tagjairól készült különböző kimutatások más és más
szempontok szerint készültek, általában az egyazon forrástípuson belül is
következetlenül. Igen nehéz tehát az intézet belső és külső tagjairól, illetve
vendégeiről pontos statisztikát összeállítani. Jómagam - a lehető legtöbb
forrás bevonásával és összehasonlításával - 161 belső, esetleg kültagként az
intézetben tartózkodó ösztöndíjasról állítottam össze az adattárat. Hasonló
eredményre jutunk, ha az 1923/24. tanévtől az 1941/42-ig minden esztendőről megjelent hivatalos jelentések adatait összegezzük. (Itt persze figyelembe
kell vennünk azt is, hogy 1920 őszétől 1923-ig és 1942 nyarától 1945-ig hiányoznak a kimutatások.) Eszerint ebben az időszakban összesen 209 esetben
- ez az esetszám az ismételten ösztöndíjhoz jutottak miatt mintegy 150 személyt takar- voltak az intézetnek belső tagjai. Közöttük olyan tudósok, mint
ALFÖLDI András, BAKÁCS István János, BARANYAI Béla, BARÁTH Tibor,
BENDA Kálmán, BERLÁSZ Jenő, BOBULA Ida, CSÓKA Lajos, DEÉR József,
DOMANOVSZKY Sándor, EMBER Győző, FEKETE Lajos, FLEISCHER Gyula,
GYÓNI Mátyás, HADNAGY Albert, Hajnal István, HÁZI Jenő, HERMANN
Egyed, ILA Bálint, JAKÓ Zsigmond, JÁNOSSY Dénes, KELÉNYI Béla Ottó,
KOMORÓCZY György, KOSÁRY Domokos, KOMJÁTHY Miklós, KUMOROVITZ
Bernát Lajos, LUKINICH Imre, Mályusz Elemér, MÉREI Gyula, Miskolczy
Gyula, PAULINYI Oszkár, PERÉNYI József, PLEIDELL Ambrus, RAVASZ Borbála, SALACZ Gábor, SINKOVICS István, STEIER Lajos, SZABÓ István, TÖRÖK
Pál, VÁCZY Péter, ZÁDOR Anna, ZSINKA Ferenc. Mindehhez még azt is hozzá kell tennünk, hogy nemcsak a Bécsi Magyar Történeti Intézetnek, de az
ugyancsak a Testőrpalotában működő Collegium Hungaricumnak is számos
történész ösztöndíjasa volt (pl. FEKETE Nagy Antal, GENTHON István,
EPERJESY Kálmán, BARTA István, MOLLAY Károly, SASHEGYI Oszkár). Né388

hányan pedig (mint PÁLFY Ilona, MEZŐSI Károly, LEDERER Emma,
SZILÁGYI Lóránd, WALDAPFEL Eszter, CZEGLÉDY Károly) a collegiumi
ösztöndíj mellett - természetesen más időpontban - a Történeti Intézeti tagságot is elnyerték. Az Intézet vendégeként pedig valamennyi "jegyzett" magyar történész hosszabb-rövidebb időt töltött a Testőrpalotában.
A sokba kerülő külföldi "elitintézetekkel" szemben megnyilvánuló
ellenérzések és ellenvetések dacára: az ösztöndíjasok névsorán, tudományos
teljesítményén és későbbi életpályáján végigtekintve, a Történeti Intézet
vonatkozásában igen komoly eredménnyel járt az állami ösztöndíjakció. A itt
időzöttek többsége - mintegy kétharmada, háromnegyede - a negyvenes évek
közepéig bekerült a magyar értelmiségi elitbe, s gyakran - igaz, 1945-től,
majd 1948-tól sokszor már az emigrációban - még az ötvenes, hatvanas és
hetvenes években is vezető szerepet játszott.
Az Intézet tudományos eredményei
Klebelsberg tudatos forráskiadvány-programjának 1918-1920 közötti
alapozó munkálatai során a bécsi levéltári anyagot legjobban ismerő magyar
történészek-levéltárosok határozták meg azokat a témákat, amelyekre a legtöbb, illetve a legérdekesebb magyar vonatkozású iratanyag található, majd a
forráskiadás-sorozat mintaszerű tervezetét is elkészítették. Csak ezután kezdődtek el a Fontes-kötetek megjelentetése céljából indított bécsi kutatások.
A Bécsben kutató magyar történészek óriási segítséget kaptak a levéltári likvidációs bizottság tagjaitól, majd 1927-től a magyar levéltári delegátusoktól. A magyar kormány a Monarchia fölbomlását követően azonnal
bejelentette társtulajdonosi igényét az egykori "közös levéltárakra". Mivel a
levéltári szétválasztás kérdésében a békeszerződések sem teremtettek egyértelmű helyzetet, ez ügyben is diplomáciai jegyzékváltásokra került sor. A
megegyezés még így is sokkal hamarabb és simábban történt, mint pl. a múzeumi és a könyvtári állomány esetében. Az egykori Monarchia
kultúrjavainak kezeléséről zajló osztrák-magyar tárgyalásokon sikerült elérni,
hogy 1921-től a Kriegsarchivban, 1922-től pedig a Haus-, Hof- und Staats, valamint a Hofkammerarchivban magyar levéltári kiküldöttek dolgozhassanak. Rendkívüli szerepe volt ebben Károlyi Árpádnak, aki - Szekfű és
Eckhart segítségével - a magyar jogigényeket megfogalmazta. Ezek értelmében írták aztán alá 1926 májusában az 1927. január l-jén életbe lépett - titkos - badeni levéltári egyezményt. E szerint:
1. Magyarország visszakapta a kizárólag magyar provenienciájú, tisztán
magyar szellemi tulajdonnak tekinthető irategyütteseket;
2. a két állam közös szellemi tulajdonának nyilvánították a központi államigazgatás 1526-1918 közötti, legalább részben magyarországi hatáskörű
szerveinek működése során keletkezett állagokat;
3. állandósították a levéltári delegáció intézményét.
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A Bécsi Magyar Történeti Intézet által biztosított kutatási lehetőségek a magyar történettudomány további fejlődésére is rendkívüli hatással
voltak. Mindenekelőtt az újkori magyar történelem forrásainak mintaszerű
kiadása, illetve ezek rendkívül színvonalas földolgozása révén. Köszönhetően annak, hogy a példás alapossággal kidolgozott és megfogalmazott, szakmailag is felsőfokú program nem csupán terv és igény maradt, hanem
részben meg is valósult.
Klebelsberg minisztersége idején, a Fontes-tervek megvalósítása
érdekében még össze lehetett fogni a később egymással szembekerülő historikusokat, közös munkára lehetett megnyerni őket. A húszas években nagyjából egyidőben dolgoztak a Fontes-köteteken az ezután a legkülönfélébb
irányba tartó tudósok: Károlyi Árpád, Angyal Dávid, Szekfű Gyula, Mályusz
Elemér, Hajnal István, Domanovszky Sándor, Steier Lajos, ТЫ1М József,
Miskolczy Gyula, Lukinich Imre, Baranyai Béla, VlSZOTA Gyula, IVÁNY1GRÜNWALD Béla; azaz a két világháború közötti időszakban amúgyis
"aranykorai" élő magyar történettudomány színe-java. Kutatók, akiket csak
Klebelsberg tudott együtt tartani, akiket csak Klebelsberg tudott egyazon cél
érdekében mozgósítani.
1921-től, Károlyi Árpádnak Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatékát földolgozó könyvének megjelenésétől 1944-ig folyamatosan, összesen 24 cím alatt, 42 kötetben jelentek meg a Fontes-kiadványok. Csak néhány
olyan esztendő volt, amikor egy kötet sem látott napvilágot: 1923 (ekkor
viszont az eredetileg szintén a bécsi intézethez kapcsolódó, de végül torzóban
maradt sorozat, a Magyarország törökkori történetének forrásainak egyetlen
kötete hagyta el a sajtót), valamint az 193 l-es év és az 1941-1943 közötti
időszak. A legtöbb kötet a Klebelsberg-időszakban jutott el a szakközönséghez: a Gróf életében 25 jelent meg. Az átlagosan 50 íves kötetek az iratok
eredeti nyelvén (latinul, németül, magyarul, franciául, szerbül, horvátul,
szlovákul), jegyzetekkel kiegészítve, név- és tárgymutatóval ellátva jelentek
meg. Bevezető tanulmányaik jóval igényesebbek és terjedelmesebbek voltak
a megszokottnál: általában alaposan körbejárták a kérdés történetét és a kiadott iratokon kívül fölhasználták azokat is, amelyeket a kutatások során
kiválogatottak, ám végül kihagytak a kötetből. A bevezetések többsége akár
önálló kötetként is megjelenhetett volna - néha ez meg is történt -, hiszen a
vaskos kiadványok egyharmadát-egynegyedét tette ki. Hiba volt azonban,
hogy az eredeti nyelvükön között forrásokat kizárólag magyar regesztákkal
és jelzetekkel látták el, és hogy a kötetek címe és tartalomjegyzéke is magyarul volt megadva. így a környező országok történészei kevésbé ve(he)ttek
tudomást e kiadványokról - holott általában ezek az ő szempontjukból is
roppant fontosak lettek volna. Annál is inkább, mivel a Fontes-kötetek egy
része olyan forrásokat is közölt, illetve földolgozott, amelyek az 1927. július
15-i, a Testőrpalotával szemközti Igazságügyi Palotában kiütött tűzvész
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martalékai, illetve az 1944-45. évi bombázások és pusztítások áldozatai lettek.
A látványos eredmények ellenére az eredeti, 1917-1920 között megfogalmazott Fontes-célkitüzéseknek csak kisebb része valósul(hatot)t meg.
Károlyiék 1918-1919-ben kidolgozott tervei az idők folyamán többször módosultak. Az első elképzelések szerint a tematikailag igen gazdag Fontes az
újkori magyar történelem hézagainak föltárását vállalta volna, aminek maradéktalanul nem tudott (nem is lehetett volna) megfelelni. Valószínű, hogy
Klebelsberg és a bécsi magyar levéltárosok szándékosan állították ilyen magasra a mércét, hiszen tudták: e tervek töredékének teljesülése is óriási hasznot hoz a magyar történettudománynak. így, bár a sorozat köteteinek
többsége mintaszerű, komoly elismerést kiváltó kiadvány volt, a különben
igen fontos kérdéseket tisztázó, ám szűkebb témát elemző és bemutató kötetek mellett csak néhány nagyobb terület alaposabb feltérképezése történ(hetet)t meg. Széchenyi munkái 13, a nemzetiségi kérdés történetéről
szóló forrásoké 8, József nádor iratai és a Naplók, emlékezések-sorozat 4-4,
a Kossuth-emigráció aktái 3 kötetben jelentek meg. Ez összesen 32 kötet a
42-ből, ami viszont azt jelzi: egy-egy megkezdett témát igyekeztek minél
teljesebben körüljárni.
A Fontes mellett még sok-sok könyv, tanulmány, forrásközlés és cikk
megjelenése köthető a Bécsi Magyar Történeti Intézetben folytatott kutatómunkához. Az Intézet segítségével - de a Magyar Történelmi Társulat kiadásában - megjelenő Fontes-sorozat mellett az Intézetnek saját periodikája is
volt: Angyal Dávid kezdeményezésére 1931-től 1940-ig, 10 kötetben láttak
napvilágot az Evkönyvek, amelyek kezdettől fogva a Magyar Tudományos
Akadémia anyagi támogatásával jelentek meg. Tíz kötetükben 85 magyar és
30 német nyelvű tanulmányt adtak ki a legkülönbözőbb történeti témákról.
Egy-egy évkönyvben kezdetben 15-20, sőt, 1934-ben már 23 értekezést
nyomtattak ki; 1936-tól 10 alá csökkent, 1938-ban 3, 1939-ben és 1940-ben 4
volt az értekezések száma. Az 1940-es évfolyammal megszűnt Evkönyvek
felélesztésére a második világháború után is történtek kísérletek. A szép tervekből azonban - az Intézet és a Collegium Hungaricum tevékenységének
1948 utáni szünetelése miatt-semmi sem lett...
Az intézeti tagok bécsi kutatómunkáját, közvetve vagy közvetlenül a
korszak nagy történeti összefoglalásai is fölhasználták, értékesítették. A
"Hóman-Szekfű" Szekfű által írott köteteiben igen sok utalás történik a
Fontes-kötetekre, az ösztöndíjasok bécsi forrásokat földolgozó tanulmányaira. A Domanovszky szerkesztette Magyar Művelődéstörténet öt kötetében
pedig jó néhány egykori intézeti tag (így Deér József, Váczy Péter, KRING
Miklós, Sinkovics István, Szilágyi Lóránd, Mályusz Elemér, Paulinyi Oszkár,
ifj. SZENTPÉTERY Imre, Lukinich Imre, Szabó István, Berlász Jenő, VÁCZ
Elemér, JUHÁSZ Lajos, HÖLLRIGL József, Ember Győző, BAKÁCS István
János, CSAPODI Csaba, Hermann Egyed, Csóka J. Lajos, HARASZTI Emil,
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Miskolczy Gyula, PÁRDÁNYI Emil, Hajnal István, TÓTH László, HAJDÚ János) írása olvasható; ezek nagy részében - természetesen - a korábbi bécsi
kutatásokat is hasznosították. Ugyanígy, igen sok bécsi levéltári anyagra
hivatkoztak az 1635-ben alapított nagyszombati egyetem és annak jogutódja,
a Pázmány Péter Tudományegyetem három évszázados történetét bemutató
kötetekben is.
Mindezek alapján, a Bécsi Magyar Történeti Intézetről - Miskolczy
Gyula 1946-ban leírt gondolatait kölcsönvéve - nyugodt szívvel elmondhatjuk: "a M. Tud. Akadémia kivételével nem volt még egy olyan szerv, amely
legnemzetibb tudományszakunkért annyit tett volna, annak fejlesztése körül
olyan érdemeket szerzett volna, mint ez a kis intézet. Ennek az intézetnek
kizárólagos érdeme, hogy újabbkori történelmünket ismerni kezdjük, jobban,
mint bármely Duna-völgyi nép a maga újabb történelmét és hogy történeti
szemléletünk realisztikusabbá, illúziótlanabbá, módszerében modernné vált.
Elég arra az impozáns kiadványsorozatra hivatkozni, amely Magyarország
Újabbkori Történetének Forrásai cím alatt jelent meg s amelyhez foghatót az
első világháború után talán Európának egyetlen népe sem tudott létrehozni,
valamint a M. Történetkutató Intézet Evkönyvének tudományos és metodikai
szempontból magas színvonalú tíz kötetére. Ennek az intézetnek a megszüntetése, nyugodt lélekkel mondhatom, a legértékesebb munkát végző magyar
külföldi intézet megszüntetését jelentené. Nem szabad elfeledni, hogy ez az
intézet van a bécsi hatalmas közgyűjtemények,
levéltárak,
múzeumok,
könyvtárak anyagának magyar szempontból való jeldolgozására hivatva. Ez
a munka időben korlátlan, még generációk megfeszített szorgalma sem tudja
elvégezni." — 'Elvégre nem tudunk változtatni azon a tényen, hogy négyszáz
éves múltunk legfontosabb levéltári, sőt művészeti dokumentumait a bécsi
levéltárak, a bécsi Nationalbibliothek, sőt bizonyos jókig a bécsi nagy múzeumok őrzik és hogy a magyar tudósok és művészek százszámra Bécsben tökéletesítették tanulmányaikat. Ha Béccsel megszakad az összeköttetés, akkor
megszakad az összeköttetésünk a saját múltunkkal" - jelentette ki, szinte
előre látva, megjósolva a néhány évvel ezután bekövetkező helyzetet. Abban
is igazolta őt az azóta eltelt ötven esztendő, hogy (legalábbis e tekintetben)
"megismétlődik újra a történelem, és Bécs az lesz, ami a XVIII. században
volt: valóban közvetítő nagy kulturális áramlatok szolgálatában ..., hogy
szellemiségünk fejlődésében Bécs szerepe a jövő években - mennyi időre, azt
még senki sem mondhatja meg - a közelmúlttal szemben inkább növekedni,
mint csökkenni fog."
Éppen emiatt nemcsak a magyar történetírás történetével foglalkozó
kutatóknak, de a magyar történettudomány jelenét alakító és jövőjét tervező
tudósoknak, valamint a tudománypolitikusoknak is tanulniuk kell(ene) a
Bécsi Magyar Történeti Intézet - tágabban értelmezve pedig az egész külföldi magyar intézményhálózat - múltjából.
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Irodalom:
1. BlTTNER, Ludwig: Árpád von Károlyi als Archivar. (Bp. 1933.) (Magyar fordítása: Bittner
Lajos: Károlyi Árpád, a levéltárnok = Levéltári Közlemények, 1933/3-4. sz.)
2. DOMANOVSZKY Sándor: Emlékezés gróf Klebelsberg Kunó elnökségére. = Századok,
1942/9-10. sz.
3. FLEISCHER Gyula: A bécsi magyar testőrségi palota. - Magyar Művészet, 1929/8. sz.
4. GLATZ Ferenc: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet 1867-1987, (Bp., 1988.)
5. GLATZ Ferenc: Történetírás korszakváltásban. Tanulmányok. (Bp., 1990.)
6. KÁROLYI Árpád: A Bécsi Magyar Történeti Intézet első lustruma (1920-1925.) = Levéltári
Közlemények, 1925. 285-308. p.
7. A külföldi magyar intézetek működése és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjak az
1924/25-1941/42. tanévben. (Bp., 1925-1944.)
8. A magyar állam költségvetése az 1921/22-1944. számadási évre. Sommázat + Állami
költségvetés az 1921/22-1944. évre. Részletezés (Bp., 1921-1943.)
9. MlSKOLCZY, Julius: Das Institut für ungarische Geschichtsforschung in Wien und seine
Publikationen. = Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 15. Bd. (1962) 577594. p.
10. PLEIDELL Ambrus: A Bécsi magyar Történeti Intézetről (1926 jan.-1928. jún.) = Levéltári
Közlemények, 1928. 1 ^ . sz.
ll.RESS Imre: A bécsi levéltárak szétválasztásának kérdése 1918-1919-ben. = Levéltári
Közlemények, 1987. 1-2. sz.
12. RESS Imre: Nemzeti levéltári vagyon - közös szellemi tulajdon. A bécsi magyar levéltári
delegáció szerepe a határokon átnyúló levéltári problémák megoldásában. = Levéltári
Szemle, 1988/1. sz.
13. SCHNEIDER Márta: Magyar kulturális intézetek Bécsben a két világháború között. A Bécsi
Magyar Történeti Intézet és a Collegium Hungaricum. = Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Intézet évkönyve. Budapest, 1989. (Bp., 1990.)
14. SZEKFŰ, Julius: Die ungarische Geschichtsforschung und die Wiener Archive. =
Historische Blaetter, 1921. I. Jahr 1. H.
15. Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebeisberg Kuno válogatott beszédei és írásai (19171932). (Vál., az előszót és a jegyzeteket írta Glatz Ferenc) (Bp., 1990.)
16. UJVÁRY Gábor: Klebelsberg Kuno tudománypolitikája. "A legkonkrétabb, leggyakorlatibb
s ugyanakkor a legnagyobb álmú magyar kultúrpolitikus" = Iskolakultúra, 1995/15-1617. sz.
17. UJVÁRY Gábor: Tudományszervezés-történetkutatás-forráskritika. Klebelsberg Kuno és a
bécsi Magyar Történeti Intézet megalapítása. = Levéltári Szemle, 1994/3. sz..
18. WAGNER, Hans: Julius Miskolczy (1892-1962). = Mitteilungen des Österreichischen
Staatsarchivs, 15 Bd. 1962.
Adattár az Intézet tagjairól
(1920/21 - 1944/45)
A kimutatásba csak azoknak a magyar kutatóknak az adatait vettem föl, akik az
Intézet "állandó" vagy "változó belső tagjai", esetleg "kültagjai" voltak, és általában hosszabb
idót töltöttek Bécsben. A vendégek - akik mindig szép számmal tartózkodtak az Intézetben,
fóként nevesebb tudósok és köztisztviselők - és az Intézetben rövidebb-hosszabb ideig
tartózkodó külföldiek (többségükben a Klebelsberg és a Notgemeinschaft der Deutschen
Wissenschaft között kötött egyezség alapján németek) így értelemszerűen kimaradtak a fölsorolásból.
Ahol lehetett, megjelöltem, ki melyik tanévben, milyen minőségben és mennyi ideig
volt az Intézet tagja; mit kutatott Bécsben; mennyiben hasznosította itteni munkáját. Egyes
esetekben - az intézeti évkönyvek, a Fontes-sorozat, a Századok, a Levéltári Közlemények, a
Magyar Szemle kapcsán mindig - az itteni kutatási eredményeket földolgozó publikációkat
(Publ. jelzéssel), az ezekkel kapcsolatos kritikákat (Ism. műveikről - helyszűke miatt itt csak a
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recenzens nevét és a megjelenés helyét ismertetem), valamint a (volt) ösztöndíjasok által más
ösztöndíjas bécsi kutatásainak eredményeiről írott tanulmányok recenzióinak megjelenését
(Ism.) is megadtam. Emellett - bár nem voltak intézeti tagok - két igazgató: Károlyi Árpád és
Eckhart Ferenc, valamint a Collegium Hungaricumnak a Bécsi Magyar Történeti Intézethez
sok szállal kötődő orvosa, Thim József bécsi kutatásokat földolgozó publikációit is szerepeltetem. Csak a legindokoltabb esetekben vettem föl az 1945 után kiadott könyveket és cikkeket,
mint ahogy az egyes tanulmányok ugyanolyan szöveggel, de több helyen vagy más nyelven
történt kiadását sem közlöm az Adattárban. Kizárólag az ösztöndíjas időszak alatti vagy utáni
publikációkról szólok, a korábbiakról még akkor sem, ha azok az illető bécsi kutatási témájához kötődnek. Elsőként mindig a Fontes-sorozatban, illetve az Évkönyvekben megjelent
kiadványokat adom meg, s csak ezután következnek a másutt napvilágot látott könyvek és
tanulmányok.
Természetesen e publikációs lista nem (nem is lehet) teljes, számos - különböző
folyóiratokban megjelent - értekezés kimaradt belőle. Összeállításához az egyes lapok nyomtatásban is hozzáférhető repertóriumain túl fölhasználtam a különböző szak- és életrajzi lexikonok adatait, elsősorban a bibliográfiai jellegűeket: Szinnyei József 14 kötetes gyűjteményét és
az ennek folytatása-kiegészítéseként - sajnos még mindig csak részben - megjelent Gulyás-,
illetve Viczián-féle lexikonokat, az Országos Széchényi Könyvtár megjelentette Magyar
Könyvészet, 1921-1944 címleírásait. Ezért az adattárral kapcsolatos megjegyzéseket, kiegészítéseket örömmel fogadom.
Mivel az Adattárba csak az "állandó" vagy "változó belső tagokat" vettem föl, az
Evkönyvekben napvilágot látott tanulmányok egy része és a Fontes-sorozat néhány bécsi
kutatásokhoz kapcsolódó - vagy az azokat nélkülöző - kötete is hiányzik belőle. A Fontesnél
ezek a következőek:
1. Bécsi kutatások eredményeit fölhasználó kiadványok: Gróf Széchenyi István
összes munkái. 5. köt. A Kelet népe (Szerk. és bev. Ferenczi Zoltán) (Bp., 1925.); 6. köt. Gróf
Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal 1-2. r. (Szerk. és bev. Viszota Gyula)
(Bp., 1927-1930.); 9. köt. Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka III. köt. (Szerk.
és bevezetéssel ellátta Tolnai Vilmos) (Bp., 1925.); 10-15. köt. Gróf Széchenyi István naplói
1-6. köt. (Valamennyi kötetet szerk. és bev. Viszota Gyula) (Bp., 1. köt. 1925, 2. köt. 1926, 3.
köt. 1932, 4. köt. 1934, 5. köt. 1937, 6. köt. 1939.)
2. Nem bécsi kutatásokon alapuló kiadványok: A Nemzeti Színház százéves története I—II. köt. (Az I. kötetet írta, a Il-at szerk. és közzétette Pukánszkyné Kádár Jolán) (Bp.,
1938-1940.); Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései (Bev. Wlassics Gyula, közzétette Csengery Lóránt) (Bp., 1928.) (A Fontes Hivatalos iratok és levelek sorozatában.); Farádi
Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822. évekről (Szerk. és bev. Madzsar Imre) (Bp.,
1927.) (A Fontes Emlékiratok sorozatában.); Brunszvik Teréz grófnő naplói és feljegyzései
(Szerk. és a bev. tanulmányt írta Czeke Marianne) (Bp., 1938.) (A Fontes Emlékiratok sorozatában.); Gávai Gaal Jenő: Élmények és tanulságok [A kötet történelmi bevezetését Víg Albert
írta, Gávai Gaal Jenő kéziratát Víg Albert és Lukinich Imre rendezte sajtó alá.] (Bp., 1940.) (A
Fontes Naplók, emlékiratok, történelmi művek sorozatában.)
A harmincas évek elejéig-közepéig - amíg az Intézet többnyire fél-, később egész
éves működéséről szóló jelentéseket megtaláltam - jóval részletesebbek és alaposabbak a
kimutatások (igaz: gyakran nem jelezték, ki mennyi ideig volt az Intézet tagja), mint a későbbiekben, mikor a külföldi intézetekről kiadott éves jelentésekben már csak néhány sorban
vázolták föl az ösztöndíjasok tevékenységét. 1942-től pedig meglehetősen bizonytalanok az
adataink, hiszen csak azt tudjuk, kiknek ítélte oda az Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjat, az azonban nem derül ki, hogy az illető ezt elfogadta-e, és ha igen, mennyi időt töltött el, mivel foglalkozott Bécsben.
Elsődleges forrásként csaknem minden esetben a leginkább megbízható igazgatói
jelentéseket használtam. Az ezek alapján összeállított és az 1924/25-töl 1941/42-ig minden
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egyes esztendőről nyomtatásban megjelent beszámolók {A külföldi magyar intézetek működése
és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjak az ... tanévben) adatait is állandóan figyelembe vettem. Mivel ezek gyakran tömörebben foglalják össze az ösztöndíjasok tevékenységét,
mint az igazgatók jelentései, nemegyszer inkább belőlük idéztem. További, kevésbé pontos
források adatait is mindig föltüntettem; az egyes kimutatások közötti ellentmondásokra - ahol
ez szükséges volt - rámutattam.
Adataim forrásai: Elsősorban a mindenkori igazgatók által írott Jelentések (= Jel.),
melyek néhány kivétellel a MOL P 154l-es fond 2. tételében találhatóak. A kivételek: 1928.
július 23-i Jel. = MOL К 726 - 576/1928.; 1929. április 6-i Jel. = MOL К 726 - 303/1929.;
1929 júliusi Jel. = MOL К 726 - 662/1929.; 1930. augusztus 3-i Jel. = MOL К 726 662/1930.; 1931. január 15-i Jel. = MOL К 726 -384/1931.; 1931. január 31 -i Jel. = MOL К
7 2 6 - 113/1931.; 1931. július 25-i Jel. = MOL К 726-640/1931.; 1932. január 28-i Jel. =
MOL К 726 - 65/1932.; 1933. szeptember 1-i Jel. = MOL К 726 - 730/1933.; 1935 szeptemberi Jel. = MOL К 726 - 472/1935.
Ezen túl használtam a külföldi magyar intézetek tevékenységéről az 1924/25. tanévtől az 1941/42-ig évente rendszeresen megjelenő, az ösztöndíjasok munkájáról is röviden
beszámoló kiadványokat (= Külf); a Collegium Hungaricum Szövetség zsebkönyve 1936
(Szerk.: Martonyi János)(Bp., 1936.) (= CHZS) - a Jelentések tükrében nem mindig teljesen
megbízható - adatait; Fleischer Gyula 1934-ben készült, többször pontatlannak bizonyult
kimutatását (= FI.), melynek lelőhelye: MOL К 636 - 702-60. (14.730/1934.); Angyal Dávid
1931. április 8-i keltezésű összeállítását az Intézet 1923/24-1930/31 közötti tagjairól (=
Ángy.), mely a MOL К 81 fondjának A Bécsi Magyar Történeti Intézet tagjairól, felvételi
kérelmekről tételében található; a Hivatalos Közlöny (= HK) ösztöndíj-adományozásokról
szóló - sokszor hiányos, az Intézet esetében néha évekig elmaradó - tudósításait, a Tiszti
címtárak egyes adatait, valamint különböző levéltári aktákat (az eddigiekben nem ismertetettek
jelzetét mindig megadtam).
Az Intézet évkönyveinek (= Ék.) - ezeknél csak az évfolyam számát adtam meg a
publikációk között - bibliográfiai adatai a következők: A Bécsi Magyar Történeti Intézet
(1933-tól: A Gróf Klebelsberg Kunó [!] Magyar Történetkutató Intézet) évkönyve 1-10. évf.
(Bp. 1931-1940.) (1., 2., 4. és 5. évf: Szerk. Angyal Dávid, közremük. Károlyi Árpád; 3. évf.
[ennél az évfolyamnál az évf. megjelölése hiányzik!]: Szerk. Angyal Dávid; 6-10. évf: Szerk.
Miskolczy Gyula, közreműk. Károlyi Árpád, Angyal Dávid).
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Alföldi András: Rövidebb időszakokra - vendégként— gyakran fordult meg az Intézetben. Külső tagként
"a bécsi gyűjteményekben Ó-Pannónia római kori történetére és különböző numizmatikai kérdésekre"
kutatott. (Külf. 1924/25. 10. o.) Hosszabb ideig, 1925 június első felében és júliusában volt az Intézet
kültagja, ekkor az "Untergang der Römerherrschaft in Pannonién" című munkája II. kötetéhez gyűjtött
anyagot. "Kideríthette, hogy az eddig «szarmatának» nevezett régiségek mind az avar nép hagyatéka, s
hogy ez az avar hagyaték egy messze Ázsiában gyökeredző kultúrának, a közös östörök műveltségnek
hajtása, melyet egymásután hoztak el az Altáj környékéről az országunkba nyomuló turáni törzsek utoljára a magyar is; csak az nem látszik az utóbbinál, vajon kazár kölcsönzés-e vagy ősi tulajdon-e
nálunk e formakincs?" (Jel. 1926 január.) 1926 első öt hónapjában az Intézet belső tagjaként már "müve
harmadik kötetkéjéhez folytatott szövegkritikai vizsgálatokat; egy hosszabb értekezést írt a «Honfoglalás
előtti Magyarország történetének és kultúrájának kutatásáról»", sajtó alá készítette könyve II. kötetét. (Jel.
1926. július 8.) (Ángy.) (Külf. 1925/26. 2. o.) (CHZS 99. o.)
FI. - a többi forrás adatainak ellentmondó - kimutatása szerint Alföldi nemcsak az 1925/26., de az
1926/27. tanévben is fél esztendőnél hosszabb ideig volt az Intézet tagja.
Publ.: A carnuntumi díszes ruhájú nőszobor. In: Az Országos Magyar Régészeti Társulat évkönyve. I. évf.
1920-22. (Bp. 1923.)
A keleti gótok betelepülése Pannóniába. In: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kunó [!] negyedszázados
kultúrpolitikai működésének emlékére, születésének ötvenedik évfordulóján (Bp. 1925.)
Der Untergang der Römerherrschaft in Pannonién. 1-2. (Berlin - Leipzig, 1924-1926.) •
Leletek a hun korszakból és etnikai szétválasztásuk - Funde aus der Hunnenzeit und ihre ethnische
Sonderung (Archaeologia Hungarica 9.) (Bp. 1932.)
A kettős királyság a nomádoknál. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának
ünnepére (Bp. 1933.)
• Magyarország népei és a Római Birodalom (Kincsestár. A Magyar Szemle kis könyvtára 42.) (Bp. 1934.)
Bibliographia Pannonica. A rómaikori Magyarország és a népvándorláskor kutatásának új irodalma. 1-6.
(Pécs, 1935-1941.)
Pannónia rómaiságának kialakulása és történeti kerete = Száz. 1936. 1-37., 129-162.0.
Keletmagyarország a római korban. In: A Magyar Történettudományi Intézet évkönyve. 1943. Magyarok
és románok 1. köt. (Bp. 1943.)
Angyal Dávid: Igazgatói kinevezése előtt is sok időt - "1923-29. években ismételten" (Ángy.) - töltött
változó belső tagként és vendégként az Intézetben. Hosszabb ideig - egyfolytában több hétig - 1923
második felében volt itt, Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél levelezésének a Fontes-sorozat keretében
történő kiadásához a jegyzetekhez és a történeti bevezetéshez gyűjtött anyagot, hogy a kötet 1924 tavaszán
már sajtó alatt lehessen. (Jel. 1924 január.) 1924 szeptemberében még mindig ehhez a kiadányhoz keresett
kiegészítő adatokat. (Jel. 1925 január.) (Külf. 1924/25. 8. o.)
1925 augusztusában és szeptemberében az Intézet belső tagjaként a már kiszedett levelezéshez gyűjtött
pótlékokat és Ghyczy Kálmán iratai kiadásának előkészítésén dolgozott. A kötet "a napokban már elhagyja a sajtót." (Jel. 1926 január.) (Külf. 1925/26. 1. o.) 1926 elején "kitűnő történeti bevezetéssel" megjelent
a forráskiadvány. 1926 márciusában ismét az Intézet belső tagja; a Ghyczy-iratokon dolgozott. (Jel. 1926.
július 8.) Akárcsak ez év júliusában, majd később újabb 10 napra kültagként, 1927 elején pedig - két
ízben egy-egy hétig-változó belső tagként. (Jel. 1927. február 2., 1927. július 18.) (Külf. 1926/27.4.0.)
1927 második felében hat hétig, 1928 és 1929 első felében - nem derül ki, mennyi ideig - változó belső
tag. Ekkor a Staatsarchiv Angiica sorozatában kutatott a monarchia és Anglia viszonyára 1849-től a
berlini kongresszusig. (Jel. 1928. febr. 24., 1929 július.) (Külf. 1927/28. 4. o.)
1928 második felében, ismét változó belső tagként - nem tudjuk, mettől meddig - a francia forradalomra
vonatkozó újabb szakirodalmat tanulmányozta. (Jel. 1929. április 6.) (Külf. 1928/29. 5. o.)
Publ.: Müveinek bibliográfiáját Id. Ék. 7. évf. 324-350. o.
Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése (Bp. 1926.) (A Fontes Levelezések sorozatának
egyetlen megjelent kötete.)
A boszniai válság története: 1. A szandzsák vasút (= Ék. 1. évf.)
A boszniai válság története. II. és befejező közlemény (= Ék. 2. évf.)
Der Hochverratsprozess des Grafen Ludwig Batthyány (= Ék. 3. évf.)
Die Thronbesteigung Franz Josephs I. (= Ék. 6. évf.)
Die Regierung Franz Josephs I. in den Jahren des ungarischen Freiheitskampfes (= Ék. 9. évf.)
Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka = Bp. Szemle 190. köt. (1922.)
Gróf Széchenyi István döblingi évei = Száz. 1922. 465-498. o.
Az osztrák birodalmi probléma történetéből = Bp. Szemle 193. köt. (1923.)
Gróf Széchenyi István Ifjúkori Naplói = Száz. 1925. 337-365. o.
Gróf Széchenyi István (Irodalomtörténeti füzetek 28.) (Bp. 1928.)
Szakaszok Magyarország újabb történetéből (Bp. 1928.)
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A bécsi holland követek jelentései 1670-1697 = Bp. Szemle 219. köt. (1930.)
Geschichte der bosnischer Krise 1-2, = Ungarische Jahrbücher 1931., 1933.
Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos vitája. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik
fordulójának ünnepére (Bp. 1933.)
Gróf Batthyány Lajos főbenjáró pöre = Száz. 1933. 1-13. o.
Ferenc József ifjúsága (1830-1848) = Száz. 1934. 391-409. o.
I. Ferenc József trónralépése = Bp. Szemle 243. köt. (1936.)
Gróf Batthyány és Jellasich bécsi találkozása • Száz. 1936. 471-474. o.
Történeti tanulmányok (Bp. 1937.)
Gróf Andrássy Gyula /1823-1890/ (Értekezések a történeti tudományok köréből XXV. 11.) (Bp. 1941.)
Az ifjú Ferenc József (A Magyar Történelmi Társulat könyvei 9.) (Bp. 1942.)
Karolyi Árpád emlékezete. 1853-1940. (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott
emlékbeszédek XXIII. 12.) (Bp. 1943.)
Ism. műveiről: Miskolczy Gyula = LK 1926. 250-252. o.
Hajnal István = Száz. 1927. 425-428. o.
Balanyi György = Száz. 1934. 123. o.
Ism.: Lukinich Imre: A szatmári béke története és okirattára = Száz. 1926. 521-525. o.
Károlyi Árpád: Az 1848-iki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt = Száz. 1938. 92-97. o.
Asztalos Miklós: 1929. július l-től augusztus 4-ig változó belső tagként "magyar ősnyomtatványokat
tanulmányozott a Nemzeti Könyvtárban." (Jel. 1930 január, Ángy.) (MOL P 1541 2. tét.) (Külf. 1929/30.
5.O.)

Publ.: A wittenbergi egyetem és a magyarországi kálvinizmus (= Ék. 2. évf.)
Megkerült az úgynevezett Nyirkai lói-kódex = Száz. 1929. 104-112. о.
Bakács István János: 1931 október közepe óta az Intézet változó belső tagja. A bécsi egyetemen hallgatott előadásokat (Srbik, Spann és Hassinger professzoroknál) és Dopsch szemináriumán is részt vett. A
Hofkammerarchivban az 1715-1720 közötti évekből származó Hoffinanz Ungarn, Siebenbürgen,
Ungarisches Bergwesen című iratcsomókat vizsgálta át és megtalálta a kincstár bocskói és rónaszéki
uradalmainak összeírásait (1715., 1725. és 1741. évekből). (Jel. 1932. január 28.) Kutatott a sóbányászat
és a sókereskedelem történetére, az állami jövedelmek növelésére irányuló, III. Károly korában megfigyelhető törekvésekre vonatkozó iratokban is. 1932. május l-jén távozott az Intézetből. (Jel. 1932. július 8.)
(MOL К 726-1933-335/34/) (Külf. 1931/32. 6. о.) (Fl.) (CHZS 102. о.) (HK 1931. 149. о.)
Publ.: Törekvések a magyar állami jövedelmek fokozására az 1716/7 évi [!] török háború után (= Ék. 3.
évf.)
A kincstár máramarosi bocskói uradalmának helyzete a XVII-XVIII. század fordulóján (= Ék. 4. évf.)
A sómonopólium Magyarországon III. Károly korában = Száz. 1933. 611-653. o.
A regéc-sárospataki uradalom levéltára = LK 1935. 5-41. o.
A magyar jobbágy a XVIII. században = Száz. 1936. 283-303. o.
A hazai hitelügyletek XVIII. századi történetéhez = Száz. 1965. 6-32. o.
A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei a XVII-XVIII. században (Bp. 1965.)
Ism. műveiről: Sinkovics István = LK 1966. 346-348. o.
Balassa Brúnó: 1927 második felében az Intézet kültagjaként kutatta a történettanítás történetét, különösen a Monarchia és Magyarország vonatkozásában. (Jel. 1928. február 24.)
"Intézetünknek vendége volt e félévben egy hónapig. Megírta a latin tanítás történetét /1930/ nagy tudománnyal és alapossággal." (Jel. 1931. július 25.)
Publ.: A történettanítás múltja hazánkban. Neveléstörténeti forrástanulmány (Pécs, 1929.)
A latintanítás története. Neveléstörténeti forrástanulmány. 1-2. füz. (Bp. 1930-1931.)
Ism. műveiről: Miskolczy István = Száz. 1929. 429-431. o.
Imre Sándor: - Száz. 1932. 214-219. o.
Baltagi Aladár: Mint az Intézet külső tagja "a [XIX. század] 40-es és 50-es évek eseményeire" kutatott.
(Külf. 1924/25. 10. o.)
Balogh Jolán: Külső tagként "az olasz-magyar mütörténeti kapcsolatokat" kutatta. (Külf. 1924/25. 10. o.)
Publ.: Mantegna magyar vonatkozású portréi = Száz. 1925. 234-263. o.
Mantegna magyar vonatkozású portréi. /Pótlások és javítások./= Száz. 1926. 889-893. o.
Bánrévy György: 1934 október közepétől egy hónapon át változó belső tag. "Feladatául tűzte ki, hogy
tisztázza Budavára erődítési müveinek történetét a törököktől való visszafoglalás idején kezdve." A
hadi levéltárban és a kamarai levéltárban kutatott. (Jel. 1935 szeptember.) (Külf. 1934/35. 6. o.)
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Az 1939/40. tanévben - nem tudjuk, mennyi ideig - ismét az Intézet változó belső tagja volt. "A bécsi
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Heeresarchiv és Hofkammerarchiv anyagában kutatásokat végzett az 1604ben Budára küldött követség által folytatott béketárgyalásokra nézve és a vonatkozó iratanyagot teljesen
összegyűjteni igyekezett." (Külf. 1939/40. 6. o.)
Publ.: Az első hivatalos intézkedések a visszafoglalt Budán 1686-ban. In.: Tanulmányok Budapest múltjából V. (Bp. 1936.) 242-270. o.
Az iratkezelés története Budán és Pesten 1686-1873 (Elsö-negyedik közlemény) = LK 1934. 2 9 ^ 9 . o.,
1935. 171-215. o„ 1936. 204-224. o., 1937. 210-222. o.
Ism. műveiről: Glaser Lajos = LK 1937. 297. o.
Baranyai Béla: 1922 második félévétől 1927 végéig-Ángy. szerint 1923 januárjától 1928 januárjáig, FI.
szerint az 1921/22. tanévtől 1926/27-ig, a CHZS 103. o. szerint 1923/24-töl 1926/27-ig — volt az Intézet
állandó belső tagja.
Már 1922 második felében megkezdte az "Einrichtungswerkkel" kapcsolatos kutatásait, "a kiadvány első
kötetéhez való bécsi anyaggal teljesen kész" volt. "Sikerült... megállapítania, hogy a Kollonics-féle
comissio az «Einrichtungswerk» létrejöttéig ez ügyben 80, mondd nyolcvan ülést tartott! Már maga ez a
szám mutatja, milyen óriási súlyt helyezett az udvar ennek a magyar alkotmány-forgató reformnak létesítésére! Ha a comissio e lelkiismeretes munkásságával, mely előtt kalapot kell emelnünk, arányban áll
Magyarország iránti jóakarata: mi más képe lett volna hazánk, a monarchia s a dinasztia jövőjének!" (Jel.
1923. január 29.) 1923 első félévében és 1923-24-ben folytatta kutatásait. (Jel. 1923 július, 1924 január
és július.) 1924 második felére az "Einrichtungswerk" első kötete "hatalmas okirati anyagának sajtókész
kéziratával" elkészült, ehhez a történeti bevezetés "kétharmada már meg van írva". (Jel. 1925 január.)
(Külf. 1924/25. 9. o.) Ezzel azonban - bár 1926 elején a kötet már szedés alatt volt - sohasem készült el,
így az iratanyag sem jelenhetett meg. Igaz, hogy emellett az 1681. és az 1687/88. évi országgyűlés történetét, valamint a Neoacquistica Commissio működését kutatta, megtalálta Patachich Boldizsár országgyűlési
naplóját, belekezdett az "Einrichtungswerk" második kötetének munkálataiba; még a könyvtárat is kezelte
és az adminisztrációban segédkezett. (Jel. 1925. augusztus 14., 1926 január, 1926. július 8., 1927. február
2.) (Külf. 1925/26. 1. o.) "Kutatásainak quasi melléktermékeit... egy kötetbe gyűjtve... közrebocsátotta. A
több tekintetből igen hasznos, részben kútfői értékkel bíró könyvnek címe: «Tanulmányok és közlemények a magyar jog-, alkotmány- és köztörténet köréből» II. füzet." (Jel. 1927. július 18.) (Külf. 1926/27.
3-4. o.)
1927 végéig volt az Intézet állandó belső tagja, "sikerült neki befejeznie mélyreható részletes kutatásait az
összes bécsi állami, tartományi és városi levéltárakban az általa föladatul vett tartalmas és sokoldalú
thémákhoz, mint: az Ampringen-féle kormányzóság, az 1687/88-iki országgyűlés, a Kolonics-féle,
Einrichtungswerket megelőző magyar közigazgatási reformtervezetek, aztán maga az Einrichtungswerk melynek első kötete [még ekkor is!] nyomás alatt van - és végűi ennek 1723-ig lenyúló appendixei. Szerencse, hogy e nagyfontosságú kérdésekre vonatkozó anyag azon részével, mely a volt osztrák kancellária
levéltárában rejlett, legelőbb, még a nyár derekán végezhetett Baranyai, mielőtt ez a levéltár a bécsi júliusi
kommunista lázadás alatt az igazságügyi palotával... a lángok martaléka lön!" (Csak az a szerencsétlenség,
hogy Baranyai alig publikált valamit ezekből a kutatásaiból.) (Jel. 1928. február 24.)
A Tiszti címtárak adatai alapján 1927-1928-ban a Történeti Intézetben Károlyi Árpád mellett volt
"beosztva".
Varga Endre 1945-ös búcsúztatója kiemelte: "Személyében a régi, Tagányi-féle tudós típus egyik kései, de
nem kisebb értékű képviselője dőlt ki historikusaink sorából, azé a típusé, mely szakadatlan munkával
mély és széleskörű ismereteket gyűjtött, tudásának publikáció formájában való felhasználásához azonban
többnyire kevés kedvet mutatott... Az újonnan felállított Bécsi Magyar Történeti Intézethez helyeztetvén
át, 1923-ban kiszakadt az Orsz. Levéltár kötelékéből, s megvált a Magyar Történelmi Társulat eddig
betöltött titkári tisztétől, hogy ezután a bécsi levéltárakban folytassa hangyaszorgalmú munkáját. Itteni
működését, melynek keretében a bécsi magyar kultúrintézmények szervezésében és vezetésében is segédkezett Károlyi Árpádnak, néhány év múlva a debreceni egyetem katedrájával cserélte fel... Elete főműve,
az Einrichtungswerk, melyen oly hosszú időn át lankadatlan szorgalommal dolgozott, nem hagyhatta el a
sajtót. Megjelent müvei - néhány tanulmány a magyar alkotmány- és jogtörténet, egyháztörténet és magánjog köréből - értékeik dacára sem adnak kellő képet szerzőjük nagy tárgyi tudásáról, sokoldalúságáról
s arról a rendszerességről, mellyel hatalmas anyaga felett uralkodott..." (Száz. 1945-1946. 302. o.)
Publ.: Hogyan történt az 1687/88. évi 1-4. törvénycikk szerinti törvényszöveg becikkelyezése (= Ék. 3.
évf.)
Zsigmond király u.n. Sárkány-rendje. /Adalék a magyar trónöröklési kérdés történetéhez./ = Száz. 1926.
561-591., 681-719. o.
Tanulmányok és közlemények a magyar jog-, alkotmány és köz-történet köréből 1-2. (Bp. - Karcag,
1926-1927.)
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Az örökös királyság eszméje 1655-1687 és Esterházy Pál. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1933.)
Némi adalékok jog- és egyháztörténetünkhöz. I. Vizsgálódások a quadripartitum körül. 2. Volosinovszky
József munkácsi püspökké kinevezése (Klny. a Viski Illés József Emlékkönyvből.) (Bp. 1942.)
Baráth Tibor. 1929 első felében két hónapon át az Intézet változó belső tagja. "Az állami adóknak a XVII.
század első felében végbement fejlődéséhez gyűjtött... az udvari kamarai levéltárban adatokat." (Jel. 1929
július.) (Külf. 1928/29.5.0.)
1929 második telétől rendes belső tagként "Magyarország XVI. és XVII. századi államgazdasági viszonyait tanulmányozta kapcsolatban a nyugateurópai gazdasági élet és az állami közigazgatás általános
fejlődésével. Átvizsgálta e célból a bécsi udvari kamara..., a bécsi állami levéltár... és az alsó-ausztriai
kamara... idevágó anyagát... Kutatásai fényt vetnek az abszolutista eszmék előrehaladására és arra a nagy
átalakulásra, amelyet a középkori szervek eltűnése és újak keletkezése jelentett. Kutatásaiban 1630-ig
haladt előre." (Külf. 1929/30. 4. o.) "Ezenkívül folytatta adótörténeti kutatásait." (Jel. 1930 január.) 1930
elején, Deér Józseffel együtt Prágába utazott, hogy az ottani levéltárakban kutassa az 1. világháború után
odakerült források között a magyar állam XVII. századi pénzügyeit és honvédelmi rendszerét "Kamarai
jövedelmek Magyarországon a XVII. században" című értekezéséhez. Ez év szeptember végéig maradt az
Intézetben. (Jel. 1930 augusztus.) (FI.) "1930 októberében Baráth Párizsba utazott, hogy az ottani gyűjteményekben kiegészítse ismereteit az udvari abszolutizmus megalakulása eszközeiről." (Jel. 1930. január
15.) (CHZS 104. o.) Ángy. szerint 1929 jauárjától 1930 szeptemberéig volt az Intézet rendes belső tagja.
Publ.: A harmincadjövedelmek közigazgatási költségei Felsőmagyarországon a XVII. század elején (= Ék.
l.évf.)
A magyar állam adóügye 1605-1648. = Száz. 1930. 607-655., 697-737. o.
Ism. műveiről: Fekete Nagy Antal = LK 1930. 310-313. o.
Ism.: Hajnal István: Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka = Száz. 1934. 86-89. o.
Fekete, Ludwig: Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nicolaus Esterházy = Száz. 1934. 8689.0.
Bártfai Szabó László: Kültagként "a döblingi hagyatékban talált, Széchenyihez intézett leveleket gyűjtötte
egybe". (Külf. 1924/25. 10. o.)
Publ.: Gróf Széchenyi István és kortársai (A Sárvár-felsövidéki gróf Széchényi család története 3. kötetének címlapkiadása.) (Bp. 1926.)
Adatok a Magyar Tudományos Akadémia és a XIX. század első felének történetéhez. 2. Széchenyi István
levele a Magyar Tudományos Akadémiához 1858-ban (Bp. 1929.)
Széchenyi, Petőfi és az Ellenzéki Kör 1848-ban (Bp. 1930.)
Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez. 1808-1860. I-II. köt. (Bp. 1943.)
Ism. műveiről: Farkas László = Száz. 1947. 329-330. o.
Bartoniek Emma: 1925 szeptember-októberében öt hétig az Intézet kültagja; a magyar rendi országgyűlés belső szervezetének történetét kutatta- az 1607-1612 közötti időszakban - a bécsi állami levéltárban.
(Jel. 1926 január.) (Külf. 1924/25. 10. o. és 1925/26. 2. o.)
Belitzky János: 1931. július 15-től augusztus végéig az Intézet változó belső tagjaként a magyar gabonakivitel történetét kutatta a Hofkammerarchiv Hungam, Niederösterreich, Camerale és Bancale sorozatának
fascikulusaiban. (Jel. 1932. január 28.) "Az Ung. Gedenkbüchereket is átnézte. Az 1820-tól kezdődő
időszakra a pénzügyminisztérium levéltárában az Acta Cameralia Hungarica iratait nézte át. Ez adatok
segítségével sikerült... velencei, római és budapesti kutatási eredményét világosan összefoglalnia. Adatai
kiegészítésére Pozsonyba is átutazott és átvizsgálta a városi számadáskönyveket. Főfeladatával kapcsolatban lemásolta a Nationalbibliothek Foscarini-kéziratai közt található velencei évkönyvek magyar vonatkozású részeit. Megállapította, hogy ezek a kódexek a magyarországi tatárjárást adják elő Dalmatini és
Monaci olasz krónikások alapján, akik viszont Rogeriust és Spalatoi Tamást használták fel." (Külf.
1931/32. 7.O.) (CHZS 107. o.)'
Publ.: Nyugatmagyarország védelmi rendszere és határőrnépei a középkorban (= Ék. 4. évf.)
A magyar törzsek és nemzetségek vándorlása (= Ék. 5. évf)
A magyar gabonakivitel története 1860-ig (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez 2.) (Bp.
1932.)
Sopron vármegye története 1. köt. (Bp. 1938.)
Vázlatok a nyugatdunántúli gyepűk népeinek történetéhez (Bp. 1940.)
A magyar nagybirtok. Történelmi áttekintés (Anonymus könyvtár 9.) (Bp. 1946.)
Ism. műveiről: Pleidell Ambrus = Száz. 1935. 368. o.
Ism.: Thim József: A magyarországi 1848/49-diki szerb fölkelés története II. köt. = LK 1932. 145-148. o.
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Benda Kálmán. 1937 június-júliusában változó belső tagként "a XV-XVII. századi magyar misszióstudat
történetével, a «kereszténység védőbástyája» gondolat eredetével és megnyilatkozási formáival foglalkozott". (Külf. 1936/37.8.0.)
Az 1940/41. tanévben ismét változó belső tag volt, "a XVI. és XVII. századdal foglalkozó egykorú német
röpirat- és nyomtatványanyagot tanulmányozta át, főképp Bocskai Istvánra vonatkozólag. A gyűjtött
anyagot Bocskai István életrajzának keretében használta fel." (Külf 1940/41. 6. o.)
Publ.: Bibliográfiáját Id.: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára
(Szerk. Glatz Ferenc) (Bp. 1993.) 415—451.0. (Összeáll. Soós István)
A keresztény közösség, Magyarország és a török hatalom a XV. században (= Ék. 6. évf.)
A magyar nemzeti hivatástudat története a XV-XVII. században (A Pázmány Péter Tudományegyetem
Történelmi Szemináriumának kiadványai 11.) (Bp. 1937.)
A törökkor német újságirodalma. A XV-XVII. századi német hírlapok magyar vonatkozásainak forráskritikájához. In.: A Magyar Történettudományi Intézet évkönyve (Bp. 1942.)
Bocskai István. In: Magyar életrajzok. (Szerk. Szektíí Gyula) (Bp. 1942.)
Ism. műveiről: Rúzsás Lajos = Száz. 1943. 495-496. o.
Borbély Mihály: = Társadalomtudomány, 1943/4-5. sz.
Waczulik Margit: = Száz. 1944. 114. o.
Benkő Andrea: Az 1940/41. tanévben - nem derül ki, mennyi ideig - változó belső tagként készülő, a
pannóniai római üveganyagot feldolgozó doktori disszertációjához gyűjtött anyagot a bécsi és Bécs környéki állami és magángyűjteményekben.
Publ.: Üvegcorpus (Régészeti füzetek 2/11.) (Bp. 1962.)
Berényi Tibor: 1932 júliusában az Intézet változó belső tagja. A magyarországi juhtenyésztés és gyapjútermelés történetét kutatta 1780-tól 1820-ig a Hofkammer-, a Staatsarchivban és a pénzügyminisztériumban. 1932. október 27-én, 21 évesen halt meg. (Jel. 1933. szeptember I.) (Külf. 1932/33. 7. o.) (MOL К
726 -1933-335 /34/)
Berlász Jenő: Az 1936/37. tanévre kapott ösztöndíjat; 1936 október elejétől 1937 június végéig volt az
Intézet állandó belső tagja. "A bécsi udvar jobbágypolitikája II. Lipót és I. Ferenc korában" című tanulmányához gyűjtött anyagot Bécsben az állami és az udvari kamarai levéltárban. "Az előbbi intézetben a
Staatsrat, Conferenz, Kabinet, Minister Kollowrat, Kaiser Franz jelzetű aktacsomókat, valamint a
Comitialia című gyűjteményeket, az utóbbi helyen pedig a magyar kamarai osztály egész levelezését
tanulmányozta át." (Külf. 1936/37. 7. o.) (HK 1936. 289. o.)
Publ.: A Mária Terézia-kori erdélyi kivándorlások szociális háttere (= Ék. 9. évf.)
A német lovagrend bécsi levéltára. "Ungarn"-csoport = LK 1937. 74-83. o.
A mezőgazdaság állapota + Ipar és kereskedelem. In: Magyar művelődéstörténet. 3. köt. A kereszténység
védőbástyája (Bp. 1940.)
Az erdélyi úrbérrendezés problémái /1770-1780/ = Száz. 1941. 236-277. o.
Erdély gazdasági élete (Klny. az Erdély című kötetből.) (Bp. 1941.)
A magyar jobbágykérdés és a bécsi udvar az 1790-es években. In: A Magyar Történettudományi Intézet
évkönyve (Bp. 1942.)
A románság az erdélyi agrártársadalomban. In: A Magyar Történettudományi Intézet évkönyve. Magyarok
és románok 1. köt. (Bp. 1943.)
Az erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete a XVIII. században (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 10.)
Ism. műveiről: Szabó István - Száz. 1944. 549-550. o.
Ism.: A Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet évkönyve V. évf. = Száz. 1938. 345-348.
o.
Eckhart Ferenc: A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon 1780-1815 = Száz. 1959. 563-567. o.
Bobula Ida: 1931. január 15-től a félév végéig - FI. kimutatása szerint fél esztendőnél hosszabb ideig - az
Intézet belső tagja. "A nő helyzete a XVIII. század magyar társadalmában" című könyvén dolgozott a
Nemzeti és az Egyetemi Könyvtárban, valamint a Staatsarchivban. "Az igen érdekesnek Ígérkező munka
már majdnem elkészült." (Jel.' 1931. július 25.) "A Bécsen át Magyarország felé terjedő francia hatás
útjának megismerése végett tanulmányozta a Staatsarchivban az udvari szertartásokra vonatkozó
Zeremonial-Akten iratcsoportot... Foglalkozott azonkívül a Staatsarchiv egyéb kéziratos anyagával, így a
Zinzendorf-féle naplókkal is." (Külf. 1930/31. 5. o.) (CHZS 110. o.)
Publ.: Dáma és gazdaasszony a XVIII. században = Társadalomtudomány, 1932/2. sz.
Nők az 1790-es évek közelében = Társadalomtudomány, 1932/3-4. sz.
A nő a XVIII. század magyar társadalmában (Bp. 1933.)
Draskovich Eusebia (Debrecen, 1936.)
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Nők útja a matriarchátustó! a mai társadalomig (Bp. 1938.)
A nőkérdés a múlt század elején = Társadalomtudomány, 1943/4-5. sz.
Ism. müveiről: Szombatfalvy György = Társadalomtudomány, 1934/1-2. sz.
Pleidell Ambrus = Száz. 1935. 249-250. o.
Bónis Éva: Az 1940/41. tanévben - nem tudjuk, mennyi ideig - az Intézet változó belső tagjaként készülő, a pannóniai római házi kerámia anyagát földolgozó doktori értekezéséhez gyűjtött anyagot a bécsi és a
Bécs környéki gyűjteményekben. (Külf. 1940/41. 6. o.)
Publ.: A császárkori edényművesség termékei Pannoniában. /A terra szigillátákon kívül./ 1. A korai
császárkor anyaga - Die kaiserzeitliche Keramik aus Pannonién. /Ausser der Sigillaten./ Die Materialien
der frühen Kaiserzeit (Dissertationes Pannonicae II. 20.) (Bp. 1942.)
Borsónyi Károly: 1939 március elejétől június végéig az Intézet állandó belső tagjaként "a római szociálpolitikára vonatkozó legújabb német irodalom eredményeit dolgozta tél. A bécsi Egyetemi Könyvtáron és
Nationalbibliothekon kívül tőképpen az egyetem archeológiai és epigráfiai szemináriumainak szakkönyvtárait látogatta... A gyűjtött anyagot egy a jövőben teendő római tanulmányút eredményeivel kibővítve,
nagyobb terjedelmű munkában szándékozik közrebocsátani, amelynek tárgya a római népjóléti politika
alapelveinek és módszereinek kimerítő története lesz." (Külf. 1938/39. 6. o.)
Bruckner Győző: 1927 és 1928 második felében egy-egy hónapig az Intézet kültagjaként gyűjtött anyagot
"A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben" című műve második kötetéhez - az elsőt
1922-ben, Bp-en adták ki - a XVIII. század második feléből. (E kötet végül is nem jelent meg.) (Jel. 1928.
február 24., 1929. április 6.) (Külf. 1928/29. 5. o.)
Czeglédy Károly: Két esztendőn keresztül volt a Collegium Hungaricum ösztöndíjasa; hogy ottani tanulmányait kiegészíthesse, az 1941/42. tanévben két hónapi intézeti - változó belső - "tagságot kapott arab
nyelvészeti tanulmányokra". (Külf. 1941/42. 8-9. és 6. o.)
Publ.: Magna Hungária = Száz. 1943. 277-306. o.
A magyarság Dél-Oroszországban + Keleten maradt magyar töredékek + A mohamedán források. In: A
magyarság őstörténete (Szerk. Ligeti Lajos) (Bp. 1943.)
Csapodi Csaba: Az 1933/34. tanévben - november 1-től június végéig - az Intézet állandó belső tagja.
(MOL К 726 - 1934-280 /34/) (CHZS 115. о.) "Főleg II. József magyarországi vámpolitikájával foglalkozott. Felhasználta az államtanács aktáit az állami levéltárban, valamint az udvari kamarai levéltárban a
Hungarn Maut és a Hungarn Commerz idevágó anyagát. A tárgy egy részét már fel is dolgozta... az Intézet
Évkönyvének IV. kötete számára. A Magyar Szemle májusi számában egy cikket tett közzé «A keresztény
rendi állam publicisztikája Ausztriában» címmel. Végül Lukinich Imre egyetemi professzor részére kikereste az udvari kamarai levéltár Hungarn-sorozatának 18 fasciculusából (1701-1703) a II. Rákóczi Ferencre vonatkozó okmányokat." (Külf. 1933/34. 5.О.)
Publ.: A vámhatár megszüntetése Magyarország és Erdély közt 1784-ben (== Ék. 4. évf.)
Die Entstehung des ungarischen ZoHtarifes von 1784 (= Ék. 6. évf.)
A keresztény rendi állam publicisztikája Ausztriában = Magyar Szemle, 1934 május.
Az államtanács közgazdasági felfogása II. József korában. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1937.)
Die Wirtschaftspolitik des österreichischen Staatsrates im Zeitalter Josephs II. (Klny. a Mitteilungen des
Institutes für Österreichische Geschichtsforschungból.) (Graz - Köln, 1959.)
Ism.: Salacz Gábor: A magyar kultúrharc története 1890-1895... = Száz. 1941. 220-221. o.
Csóka J. Lajos: A magyar tudományosság megszervezésének kísérletei a XVIII. században = Száz. 1945—
1946. 284-285. o.
Császár Edith (Mályuszné): 1931. június 7-től augusztus 16-ig az Intézet változó belső tagja. "A
Hoikammerarchivban a hajdúvárosok kialakulására és belső rendezkedésére nézve kutatott adatokat. Az
átnézett anyag leginkább a hajdúk nemzetiségéről adott felvilágosítást. A hajdúkapitányok... csaknem
kizárólagosan magyar nevűek." (Jel. 1932. január 28.) (Külf 1931/32. 7. o.)
Publ.: Színház és közönség a XIX. század derekán (= Ék. 5. évf.)
A hajdúság kialakulása és fejlődése (A debreceni Tisza István Tud. Társ. Honismertető Bizottságának
kiadványa VII. köt. 28. füz.) (Debrecen, 1932.)
Ism. műveiről: Györffy István = Száz. 1933. 224-225. o.
Ism.: Pukánszkyné Kádár Jolán: A Nemzeti Színház százéves története I-II. Iratok a Nemzeti Színház
történetéhez... = Száz. 1942. 218-227. o.
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if]. Csemegi József. 1934. július 9-től október 8-ig az Intézet változó belső tagja. Az egri székesegyház és
a budai koronázó főtemplom építésének történetét tanulmányozta. (Jel. 1935 szeptember.) (Kiilf. 1934/35.
5. o.: Eszerint csak szeptember elejéig maradt az Intézetben!) (CHZS 115. o.)
Publ.: Az egri várszékesegyház jelentősége a XII. században. Die Kathedrale von Eger im XII.
Jahrhundert (Klny. az Archeológiai Értesítőből.) (Bp. 1935.)
Fejezet az egri Várszékesegyház építésének történetéből (Klny. a Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye 1935. 11-12. számából) (Bp. 1935.)
Adatok a budavári főtemplom középkori építéstörténetéhez. In: Tanulmányok Budapest múltjából VIII.
köt. (Bp. 1940.)
A budavári főtemplom középkori építéstörténete (Magyar műemlékek) (Bp. 1955.)
Ism. műveiről: Voit Pál = Száz. 1937. 251-252. о
Csóka Lajos. Bár már az 1931/32. tanévre is az Intézetbe szóló ösztöndíjat nyert el (HK 1931. 149. o.) —
valószínűleg halasztással -; 1932. október 1-től 1933. július 31-ig volt állandó belső tag. (MOL К 726 1933-335 /34/ és 1934-280 /34/.) Kezdetben Kollár Ádám Ferenc "egyes müvei keletkezése történetét
próbálta megírni, de tanácsomra [Angyal Dávidéraj biográfiai keretbe igyekezett foglalni kutatásai eredményét." Elsősorban az Oberhofmeisteramt protokollumaiban és a Staatsrat aktáiban, a Staatsarchivban és
a Hofkammerarchivban kutatott, ezen kívül a tanév második szemeszterében az Institut fúr
Österreichische Geschichtsforschung rendkívüli tagja volt és az egyetemen is hallgatott előadásokat
(Dopschnál, Hirschnél és Srbiknél). (Jel. 1933. szeptember 1.) Kutatásai "eredményeinek egy részét
«Kollár Ádám szerepe az államtanács magyar kamerái is tárgyalásaiban» című tanulmányában mutatta
be..."(KUlf. 1932/33. 6.0.) (FI.)
1933. október 23-tól december 31-ig az Intézet változó belső tagja. (MOL К 726 - 1934-280 /34/.)
(CHZS 116. о.) 1933 februárjától júliusig "mint vendég lakott az Intézetben. Mint az Institut für
Österreichisches Geschichtsforschung tagja, rendszeresen részt vett az Intézet előadásain és gyakorlatain.
Különben folytatta Kollár Ádám életének és működésének kutatását a különféle bécsi levéltárakban...
Kutatása Kollárnak eddig nem ismert vagy félreismert pedagógiai működésére irányult, amely kutatásaival
a Ratio Educationis keletkezéstörténetére is új fényt kíván vetni." (Külf. 1933/34. 5-6. o.)
Az 1935/36. tanévben - nem tudjuk, mennyi ideig - változó belső tagként "Kollár Ádám és Mária Terézia
iskolareformja" című tanulmányához gyűjtött anyagot. (Külf. 1935/36. 7. o.)
Az 1939/40. tanévben ismét változó belső tag volt, "a bécsi Staatsarchivban az 1760-1790. éveknek a
magyar közoktatás állami szervezésére és irányítására vonatkozó iratanyagát tanulmányozta át". Ennek
eredményeképp jelent meg egy tanulmánya az intézeti Évkönyv 1939. évfolyamában. (Külf. 1939/40. 6.

°)

Publ.: Kollár Ádám Ferenc hatása az államtanács magyar kamerális tárgyalásaira (= Ék. 5. évf.)
Der erste Zeitabschnitt staatlicher Organisierung des öffentlichen Unterrichtsvvesens in Ungarn /1760—
1791/ (= Ék. 9. évf.)
Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám (A pannonhalmi főiskola könyvei 5.) (Pannonhalma, 1936.)
Bessenyei György és a bécsi udvar (A Pannonhalmi Szemle Könyvtára 19.) (Pannonhalma, 1936.)
A ratio educationis korszaka. In: Magyar művelődéstörténet. 4. köt. Barokk és felvilágosodás (Bp. 1941.)
Állam és egyház a fejedelmi abszolutizmus és a felvilágosodás korában (Bp. 1941.)
A magyar tudományosság megszervezésének kísérletei a 18. században (Klny. a Pannonhalmi Főapátsági
Főiskola 1941/42-i évkönyvéből) (Pannonhalma, 1942.)
Kollár Ádám és az 1777-i Ratio Educationis (Klny. a Magyar Pedagógiából.) (Bp. 1977.)
Ism. műveiről: Imre Sándor = Száz. 1937. 348-351. o.
Csapodi Csaba = Száz. 1945-1946. 284-285. o.
Deér József. 1929 elejétől - Ángy. szerint 1929 márciusától - 1930 júliusáig az Intézet állandó belső
tagja. Egyetemi előadásokat látogatott "és buzgón dolgozott Patsch tanár úr szemináriumában... Tanulmányainak egyik terméke, mely a dalmát városi szervezel és önkormányzat kérdéseivel foglalkozik, az
«Ungarische Jahrbücherben» fog legközelebb megjelenni." (Jel. 1929 július.) (Külf. 1928/29. 4. o.)
Ezután Hóman Bálint megbízásából a Nationalbibliothek kézirattárában "a középkori magyar források
problémájának megoldásán fáradozik... A munka első része az összes középkori magyar források ősének,
a Gesta Hungarorumnak reconstructiója." Két önálló értekezést is írt (Descriptio Europae orientális és
Szkitia leírása a Gesta Hungarorumban), (Jel. 1930 január.) (Külf. 1929/30. 4. o.) Bár eredetileg az
1929/30. tanév első felére kapta az ösztöndíjat (HK 1929. 230. o.), csak 1930 júliusában távozott az
Intézetből. Feladata "philológiai részét... főbb pontjaiban elvégezte, bár szüksége lesz még arra, hogy
kinyomatott szövegekből merített párhuzamokat összehasonlítsa az eredeti kéziratokkal is... Deér jelentékeny tudományos munkát végzett s amellett még a magyar tudomány jó hírnevét is gyarapította a külföldön." (Jel. 1930 augusztus, 1931. január 15.) (FI.) (CHZS 117. o.)
Publ.: Müveinek bibliográfiáját Id.: Egy életmű adatokban - munkássága, bibliográfia = Aetas 1990. 3.
sz.
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Közösségérzés és nemzettudat a XI—XIII. századi Magyarországon (- Ek. 4. évf.)
A magyar-horvát államközösség kezdetei. In: Jancsó Benedek emlékkönyv (Szerk. Asztalos Miklós) (Bp.
1931.)
Die dalmatische Munizipal Verfassung unter der ungarischen Herrschaft bis zur Mitte des 12.
Jahrhunderts. In: Ungarische Jahrbücher Bd. 11. (1931.)
A magyar-horvát államközösség kezdetei (A Jancsó Benedek Társaság kiadványai 2.) (Bp. 1931.)
Szkítia leírása a Gesta Ungarorumban (Bp. 1931.)
Ungarn in der Descriptio Europae Orientalis = Mitteilungen des Instituts der Österreichischen
Geschichtsforschung 45 (1931.)
Heidnisches und Christliches in der Altungarischen Monarchie (Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae
Universitatis Hungáriáé Francisco-Josephinae. Sectio geographico-historica I. 2.) (Szeged, 1934.)
Die Anfänge der ungarisch-kroatischen Staatsgemeinschaft (Études sur 1'Europe Centre-Orientale Ostmitteleuropaische Bibliothek 4.) (Bp. 1936.)
Pogány magyarság, keresztény magyarság (Bp. 1938.)
A magyar királyság megalakulása. In: A Magyar Történettudományi Intézet évkönyve (Bp. 1942.)
Domanovszky Sándor. Rendkívül sokszor időzött vendégként az Intézetben. Hosszabb ideig 1923 első
három hónapjában - már ekkor is József nádor iratainak közreadásához - kutatott. (Jel. 1923 július.)
"Értékes gyűjteményének első kötete okmánytár alakban már a könyvpiacon van és tartalmának újszerűségével a legszélesebb körök érdeklődésére tarthat számot." (Külf. 1924/25. 9. o.)
1925 augusztusában és szeptemberében négy hétig dolgozott a kiadvány második kötetének előkészítésén.
(Jel. 1926 január.) (Külf. 1925/26. 2. o.) 1926 első felében néhány hétig ismét az Intézet belső, ez év
júliusában külső tagja; rövidebb ideig az 1926/27. tanévben is folytatta a József nádor-témát. (Jel. 1926.
július 8., 1927. február 2.) (Külf. 1926/27. 4. o.) (Ángy.)
"József nádor iratainak II. kötetében /1805-1807/ sok becses anyagot tett közzé a bécsi levéltárakból. Igen
értékes kiadványában szép sikerrel használta fel azt a segítséget, amit intézetünk szervezete nyújt a kutatónak." (Jel. 1930 augusztus.)
PubL: Addigi műveinek bibliográfiáját Id.: Domanovszky Sándor müveinek jegyzéke. Összeáll.: Juhász
Lajos. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. 1937 május
27 (Bp. 1937.) József nádor iratai. I. köt. 1792-1804. (Bp. 1925.); II. köt. 1805-1807. (Bp. 1929.); III.
köt. 1807-1809. (Bp. 1935.) [Az I-II1. kötetet kiadta és magyarázatokkal kísérte.] IV. köt. 1809-1812.
(Bp. 1991.) (Domanovszky Sándor kézirathagyatékából sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta
Glatz Ferenc); József nádor élete I. köt. Első és második rész (Bp. 1944.) [Valamennyi kötet a Fontes
József nádor élete és iratai sorozatában jelent meg. A sorozat első kötete a József nádor élete, másodikötödik kötete a József nádor iratai I—IV. kötete volt.]
Francia emisszáriusok Magyarországon 1806-ban (= Ék. 2. évf.)
Ürményi József perszonális kegyvesztése. In: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kunó [!] negyedszázados
kultúrpolitikai működésének emlékére, születésének ötvenedik évfordulóján (Bp. 1925.)
József nádor teljhatalmú kormányzása 1805-ben (Klny. a Budapesti Szemléből.) (Bp. 1930.)
Ism. műveiről: Ányos Lajos = LK 1925. 256-262. o.
Miskolczy Gyula = Száz. 1926. 743-748. o.
Hajnal István = LK 1930. 293-297. o.
Varga Zoltán = Száz. 1935. 460-464. o.
Miskolczy Gyula = Száz. 1947. 319-327. o.
Eckharí Ferenc:
Publ.: Egy nagy magyar főpap életéből (= Ék. 2.)
Ferenc József és a baloldali sajtó (- Ék. 3.)
A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon Mária Terézia korában (Bp. 1922.)
A bécsi udvari kamarai levéltár = LK 1923. 25-68. o.
Az osztrák levéltárügy a háború után = LK 1926. 20-43. o.
Mária Terézia és a magyar parasztkérdés. In: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kunó [!] negyedszázados
kultúrpolitikai működésének emlékére, születésének ötvenedik évfordulóján (Bp. 1925.)
A volt monarchia udvartartásának vagyona (Bp. 1928.)
A Habsburg-Lotharingiai ház családi törvénye (Bp. 1929.)
A püspöki székek és káptalani javadalmak betöltése Mária Terézia korától 1918-ig (Bp. 1935.)
A Jog- és Államtudományi Kar története 1667-1935 (Bp. 1936.) (A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története 2.)
Thallóczy Lajos, a történetíró (A Thallóczy Lajos Társaság kiadványai 7.) (Bp. 1938.)
A szentkorona eszme története (Bp. 1941.)
Magyar alkotmány- és jogtörténet (Bp. 1946.)
A bécsi udvar jobbágypolitikája 1761—1790-ig = Száz. 1956. 69-125. o.
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A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon 1780-1815. (Bp. 1958.)
Ism. műveiről: Paulinyi Oszkár = Száz. 1925. 289-296. o.
Nagy István = LK 1959. 150-152. o.
Berlász Jenő = Száz. 1959. 563-567. o.
Ember Győző. 1933 augusztusában az Intézet változó (MOL К 726 - 1934-280 /34/.), az 1933/34. tanévben - 1933. november 1-töl június végéig - állandó belső tagja. (MOL К 726 - 1934-280 /34/.) (CHZS
120. о.) Változó belső tagként "A magyar királyi helytartótanács gazdasági és népvédelmi működése III.
Károly korában" címen "időközben megjelent doktori értekezésének anyagát egészítette ki a
Staatsarchivban". Állandó belső tagként "az 1761-ben alakult Staatsrat hatását kutatta Magyarország
sorsának intézésére. Az 1761-től 1769-ig terjedő idő anyagát... dolgozta fel, amely időszakon belül különösen Borié, Stupan, Blumeneger, Daun, Haugwitz és Kaunitz, majd Starhemberg államtanácsosok szerepét vizsgálta. Ezenkívül megírta a magyar országos biztosi hivatal 1723-i felállításának történetét az
intézeti Évkönyv IV. kötete számára." (Külf. 1933/34. 6. o.)
Publ.: Műveinek bibliográfiáját Id. LK 1974. 633-640. o.
A commissariatus provinciális felállítása Magyarországon 1723-ban (= Ék. 4. évf.)
Mária Terézia úrbérrendezése és az államtanács (= Ék. 5. évf.)
Jobbágyvándorlás és jobbágyvédelem a XVIII. század első felében (= Ék. 6. évf.)
A magyar királyi helytartótanács gazdasági és népvédelmi működése III. Károly korában (Bp. 1933.)
Magyarország és az államtanács első tagjai = Száz. 1935. évi pótfüzet 554-664. o.
A magyar királyi helytartótanács ügyintézése. 1. 1724-1783 = LK 1937. 84-161. o.; II. 1783-1848 = LK
1938. 58-141. o.; III. A számvevőhivatal = LK 1939. 130-157. o.
A helytartói hivatal történetéhez a XVI. században. In: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik
évfordulójának ünnepére. (Bp. 1938.)
A magyar királyi helytartótanács ügyintézésének története. 1724-1848. (Bp. 1940.)
A helytartótanács egyházügyi bizottságának kialakulása = Regnum, 1942/43. 229-252. o.
Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a törökök kiűzéséig (Bp. 1946.)
Szekfú Gyula 1918-ban írt cikke a bécsi levéltárakról = LK 1979. 311-323. o.
Ism. műveiről: Bónis György = Száz. 1936. 105-106. o.
Szabó Béla = LK 1936. 327-328. o.
Hajnal István = Száz. 1941. 213-215. o.
Dőry Ferenc = LK 1946. 302-304. o.
Ism.: Kónyi Mária: Az 1715-22. évi rendszeres bizottság javaslatai. /Systema politico-oeconomicomilitare/... = LK 1934. 199-200. o.
Szabó Dezső: A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában I. köt... = LK 1934. 184192. o.
Ravasz Boriska: A magyar állam és a protestantizmus Mária Terézia uralkodásának második felében... =
Száz. 1936. 458-459. o.
Károlyi Árpád: Az 1848-i pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt = Korunk Szava, 1937. 502. o.
Csóka Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám = Korunk Szava, 1937. 637. o.
Meszlényi Antal: Az egri érsekség felállításának s a kassai és szatmári püspökségek kihasításának történet e . . ^ Száz. 1940. 349-350. o.
Eöttevényi [Nagyf Olivér. 1925 március-áprilisában az Intézet kültagjaként "egy monográfiához óhajtott
adatokat gyűjteni, mely a Bach- és Schmerling-korszak közigazgatási reformjaival... akar foglalkozni."
(Jel. 1925. augusztus 14.)
Fára József. 1928 második felében egy hónapon át az Intézet kültagjaként Zalaegerszeg török hódoltságkori történetéhez gyűjtött adatokat levéltárakban. (Jel. 1929. április 6.) (Külf. 1928/29. 5. o.)
Publ.: Zalaegerszeg és a Göcsej részletes kalauza (Részletes helyi kalauzok 20.) (Bp. 1934.)
Zalaegerszeg mint megyeszékhely (Zalaegerszeg, 1936.)
Fejér Ferenc: Az 1937/38. tanévben kétszer, július közepétől szeptember közepéig, majd december
közepétől március közepéig volt változó belső tag. "A bécsi állami levéltárban és a hadilevéltárban gyűjtött adatokat egy készülő Szemere Bertalan-monográfiához." (Külf. 1937/38. 6. o.)
Fekete Lajos: 1925 májusában az Intézet kültagja. A török paleográfiai füzetek kiadását készítette elő.
(Jel. 1925. augusztus 14.)
1934. május 12-től június 8-ig az Intézet változó belső tagja. "A török nyelvű történeti forrásokat kutatta,
főleg a török uralom korából származó török hivatalos lajstromokban, az úgynevezett defterekben...
Egyidejűleg előkészült egy olyan paleográfiai tanulmányra, mely a defterek írásmódjának és vezetésének
sajátságait tárgyalná." (Jel. 1935 szeptember.) (Külf. 1934/35. 6. o.)
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Az 1939/40. tanévben ismét változó belső tag volt. "A bécsi Nationalbibliothek keleti kéziratgytíjteményében a török uralom egykorú hivatalos följegyzéseivel foglalkozott. A budai török pénzügyi levéltár
töredékeinek általa már korábban ismert és részben lemásolt anyagából ezúttal az 1571., 1573. és 1580.
évek budai vámnaplói érdekelték, amelyek fontos adatokat tartalmaznak a Budán lebonyolódott vagy
Budán áthaladó törökkori kereskedelem történetéhez." (Külf. 1939/40. 6. o.)
Publ.: Bevezetés a török hódoltság diplomatikájába. Első füzet. Oklevélhasonmások (A Magyar Királyi
Országos Levéltár kiadványai) (Bp. 1926.)
Magyar jövevényszók az oszmánli-törökben. Az oszmánli-török nyelv hódoltságkori magyar jövevényszavai (Klny. a Magyar Nyelvből.) (Bp. 1930.)
Török birtokrendszer a hódolt Magyarországon (Értekezések a történeti tudományok köréből XXV. 9.)
(Bp. 1940.)
Párhuzam az isztanbuli és budai török hivatali ügyvitel között = LK 1940-1941. 208-222. o.
Ofner Kaufleute zur Zeit der Türkenherrschaft (Klny. a Die Welt des Islamsból.) (Bp. 1941.)
A törökkori Vác egy XVI. századi összeírás alapján (Értekezések a történeti tudományok köréből XXVI.
l.)(Bp. 1942.)
Az esztergomi szandzsák 1570. évi adóösszeírása (Bp. 1943.)
Budapest a törökkorban (Budapest története 3. köt.) (Bp. 1944.)
Die siyaqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung. Beitrag zur türkischen Paläographie. 1. Bd.
Einleitung, Textproben. 2. Bd. Faksimiles (Bibliotheca Orientalis Hungarica 7.) (Bp. 1955.)
Budai török számadáskönyvek 1550-1580. Közzétette: Fekete Lajos és Káldy-Nagy Gyula (Bp. 1962.)
Buda and Pest under Turkish rule (Studia Turco-Hungarica 3.) (Bp. 1976.)
Ism. műveiről: Rásonyi Nagy László = LK 1927. 296-298. o.
Németh Gyula = Száz. 1927. 428-429. o.
Baráth Tibor = Száz. 1934. 86-89. o.
Sinkovics István = Száz. 1969. 112-116. o.
Fettich Nándor: Igen sokszor volt az Intézet vendége. 1925 első felében három hétig kültagként volt itt,
"célja a külföldi népvándorlási szakirodalom megismerése volt..., emellett a bécsi egyetem prehisztorikus
szemináriumában dolgozott." (Jel. 1925. augusztus 14.) (Külf. 1924/25. 10. o.)
Publ,: Az avarkori műipar Magyarországon. 1. Fogazási ornamentika és őtvöseszközkészletek - Das
Kunstgewerbe der Avarenzeit in Ungarn. 1. Zahnschnittornamentik und Pressmodulfunde (Archaeologia
Hungarica l.)(Bp. 1926.)
A honfoglaló magyarság művészete (Bp. 1935.)
A honfoglaló magyarság fémművessége. /Szövegkötet. Táblakötet./ - Die Metallkunst der landnehmenden
Ungarn. /Textband. Tafelband./ (Archaeologia Hungarica 21.) (Bp. 1937.)
A népi és kulturális kontinuitás a Kárpátmedencében a régészeti adatok alapján (A Kis Akadémia könyvtára 55.) (Bp. 1943.)
Fináczy Ernő: Külső tagként "az erdélyi nevelés- és oktatásügy XVIII. századi történetére" vonatkozó
adatokat gyűjtött. (Külf. 1924/25. 10. o.)
Fischer Endre [később: Ferencit Endre]: 1935 nyarán - változó belső tagként, mint római ösztöndíjas a római történelemre vonatkozó újabb szakirodalmat tanulmányozta a bécsi könyvtárakban. (Külf.
1935/36. 7. o.)
Az 1937/38. tanévben - nem derül ki, mennyi ideig - ismét változó belső tag volt. "Az Augustus császár
korabeli római állam szervezetének vizsgálatával kapcsolatban az egyetem jogi szemináriumában és a
bécsi közkönyvtárakban a vonatkozó újabb irodalmat tanulmányozta át." (Külf. 1937/38. 7. o.)
Publ.: A dáciai viaszostáblák okleveles gyakorlata. In: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik
évfordulójának ünnepére. (Bp. 1938.)
Fitz József: A CHZS szerint az 1925/26. tanévben az Intézet tagja volt (124. o.). Károlyinak a tanév két
félévéről írott jelentésében csak a másodikban találkoztam a nevével, akkor is a vendégeké között: "a
német könyvtárnokok bécsi kongresszusán vőn hivatalos kiküldetésben részt, május hó folyamán". (Jel.
1926. július 8.)
Fleischer Gyula: 1925/1926 második félévétől (Jel. 1926. július 8.) 1932 márciusáig- a CHZS 124. o. (a
többi kimutatásnak ellentmondó) adata szerint csak az 1930/31. tanévig, Ángy. szerint 1926 júliusától
1931 júniusáig - az Intézet belső tagja. Az egri barokk és empire-korabeli művészek, valamint a bécsi
Képzőművészeti Akadémia magyar hallgatóinak 1726-1890 közötti személyi és tanulmányi adatai után
kutatott, később a bécsi levéltárak magyar művészettörténetre vonatkozó adatait tárta föl a barokk korból.
(Jel. 1927. február 2., 1927. július 18., 1928. február 24., 1928. július 23., 1929. április 6., 1930 augusztus, 1931. január 15., 1931. július 25., 1932. január 28.) (Külf. 1926/27. 4. o., 1927/28. 3 ^ . o. és
1930/31. 5-6. o.)
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1929-ben a Belvedere című művészettörténeti szaklapba tanulmányt írt a Gárdapalotáról, az év második
felében további három tanulmánya jelent meg. (Egyik A bécsi magyar Gárdapalota címen a Magyar
Művészet 1929 szeptemberi számában.) (Jel. 1929 július, 1930 január.) (Külf. 1928/29. 4. o. és 1929/30.
4-5. o.)
Az Intézet "állandó belső tagja volt januártól március végéig, és változó belső tagja lett áprilistól június
végéig... Május elején jelent meg... három és félévi levéltári munkájának gyümölcse: «Das
kunstgeschichtliche Material der geheimen Kammerzahlamtsbücher in den staatlichen Archiven Wiens
von 1705 bis 1790» címen. A bécsi Krystall-Veriag adta ki minden támogatás nélkül." (Jel. 1932. július
8.) (Külf. 1931/32.6-7.0.)
A tiszti címtárak adatai szerint Fleischer 1938 és 1942 között a Collegium Hungariciim titkáraként segítette Miskolczy Gyula igazgató munkáját.
Publ.: A schönbrunni kastély földszinti termeinek falfestményei (= Ék. I.)
A Szent István rend alapítása és a rendalapítás képzőművészeti ábrázolásai (= Ék. 3. évf.)
A Bécsi Magyar Történeti Intézet tagjainak és vendégeinek névsora 1920-1932. (= Ék. 3.)
Gróf Széchenyi István és a budai várhegy kiépítésének terve (= Ék. 5. évf)
Adatok a féltoronyi kastély és belső díszítésének történetéhez. In.: Országos Magyar Szépművészeti
Múzeum évkönyvei. 5. köt. 1927-1928. (Bp. 1929.)
A bécsi magyar Gárdapalota = Magyar Művészet, 1929 szeptember
A felsőelefánti Gróf Edelsheim-Gyulai kastély és mennyezetképei. In.: Országos Magyar Szépművészeti
Múzeum évkönyvei. 6. köt. 1929-1930. (Bp. 1931.)
Johann Bergl a budapesti egyetemi templom mennyezetfestője (A Budapesti Királyi Magyar Pázmány
Péter Tudományegyetem Művészettörténeti Gyűjteményének dolgozatai 11.) (Bp. 1931.)
A Trautson-család innsbrucki levéltára = LK 1931. 316-342. o.
Das kunstgeschichtliche Material der geheimen Kammerzahlamtsbücher in den staatlichen Archiven
Wiens von 1705 bis 1790 (Wien, 1932.) (Quellenschriften zur Barocken Kunst in Österreich und Ungarn
Bd. I. hrsg. von Anton Hekler)
Magyarok a bécsi Képzőművészeti Akadémián (Bp. 1935.)
Ism. műveiről: Pigler Andor = Száz. 1933. 214-218. o.
Genthon István = Száz. 1933. 345-346. o.
Hoffmann Edit = Száz. 1935. 370-371. o.
Friedreich Endre. 1927 második felében kültagként "rövidebb-hosszabb időt" töltött az Intézetben.
Batthyány Lajos özvegyének visszaemlékezéseihez gyűjtött anyagot. (Jel. 1928. február 24.)
Publ.: Gróf Batthyány Lajos utolsó napjai = Száz. 1927. 113-148. o.
Gróf Batthyány Lajos laibachi fogsága (Bp. 1930.)
Ism.: Németújvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pöre = LK 1934. 330-334.
o.
Fügedi Erik: Az 1939/40. tanévben az Intézet változó belső tagjaként "a bécsi Heeresardiivban a
«Josephinische Aufnähmest tanulmányozta, azonban rövid párnapos Bécsben tartózkodása után katonai
szolgálatra hivatott be". (Külf. 1939/40. 7. o.)
Gáspár Pál: 1928 második felében - nem derül ki mennyi ideig - az Intézet kültagjaként az 1822-ben
Pozsonyban tartott utolsó nemzeti zsinat történetét dolgozta föl. (Jel. 1929. április 6.) (Külf. 1928/29. 5.
o.)
Gerendás Ernő: Az 1941/42. tanévben fél éves, 1942/43-ban egész éves ösztöndíjat kapott az Intézetbe
egyháztörténeti tanulmányok folytatására. (HK 1941. 474. o. és 1942. 505. o.)
Az 1941/42. tanév első félévében volt állandó belső tag. "A jozefinizmus egyházpolitikájára nézve folytatott levéltári kutatásokat a Staatsarchivban. Elsősorban csak a fontosabb, az egyházi élet nagyobb területére kiható kérdéseket kísérte végig minden részletükben. Az anyag bősége miatt csupán az 1790-97 közti
nyolc évet tudta ilyen módon feldolgozni..." Emellett könyvtári kutatásokat is végzett a mezőgazdasági
irodalom könyvészetéből. Egy hónapig változó belső tagként folytatta munkáját még ebben a tanévben.
(Külf. 1941/42. 5. o.)
Gillemot Katalin: 1933 júniusában az Intézet változó belső tagja. (MOL К 726 - 1934-280 /34/.)
"Széchényi Ferenc és bécsi köre" című dolgozatához gyűjtött anyagot a Staatsarchivban, a belügyminiszteri levéltárban, a Nationalbibliothekban és a mechitarista kolostor könyvtárában. (Jel. 1933. szeptember
l.)(Külf. 1932/33.7.0.)
Publ.: Gróf Széchenyi Ferenc és bécsi köre (A Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Művelődéstörténeti Intézetében készült doktori értekezés) (Bp. 1933.)
Javaslatok a monarchia pénzügyeinek rendbehozására 1800 és 1811 között. In: Emlékkönyv
Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1937.)
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Ism. műveiről: Hermann Egyed = Száz. 1934. 246-247. о.
Grünwald Béla: Id. ifj. Iványi-Grünwald Bélánál!
Gyallay Pap Domokos: Az 1941/42. tanévre ösztöndíjat kapott az Intézetbe jogtörténeti tanulmányok
folytatására. (HK 1941. 474. o.) Egész éven át állandó belső tag volt. Az egyetemen jogtörténeti előadásokat hallgatott, tudományos munkássága pedig "elsősorban az erdélyi állandó bíróságok (continuae
tabulae) történetének feltárására irányult, és ebből a célból a Staatsarchivban végzett levéltári kutatást,
amit még a Hofkammerarchivban és később magyarországi, budapesti és több erdélyi levéltár anyagának
átnézésével akar kiegészíteni. Ezen munkája mellett két, a XVIII. sz. 60-as éveiből származó, Erdélyre
vonatkozó emlékirat feldolgozását és közlésre való előkészítését is elvégezte." (Küif. 1941/42. 5-6. o.)
Gyóni Mátyás: Az 1940/41. tanévben - nem tudjuk, mennyi ideig - az Intézet változó belső tagja volt. "A
bizánci források alapján az oláh nép kialakulását a Balkánon és annak korai történetét tanulmányozta,
különös tekintettel a balkáni oláhságra vonatkozó bizánci forrásanyagra. Kutatásai során a besenyők, úzok
és kunok, majd később a tatárok balkáni szereplésére is talált eddig ismeretlen adatokat." (Külf. 1940/41.
7.О.)
Publ.: A bizánci források. In: A magyarság őstörténete (Szerk. Ligeti Lajos) (Bp. 1943.)
A legrégibb vélemény a román nép eredetéről. Kekaumenos müvei mint a román történet forrásai (Bp.
1944.)
Zur Frage der rumänischen Staatsbildungen im XI. Jahrhundert in Paristion (Archaisierende Volksnamen
und ethnische Wirklichkeit in der "Alexias" von Anna Komnene (Etudes sur l'Europe Centre-Orientale Ostmitteleuropäische Bibliothek 48.) (Bp. 1944.)
Ism. műveiről: Elekes Lajos = Száz. 1944. 141-144. о.
Hadnagy Albert: 1924 október 8-tól 1926 nyaráig - Ángy. szerint júniusáig - az Intézet belső tagja.
"Kezdő fiatal tagként" - politikatörténeti érdeklődésének megfelelően - a bécsi egyetemre iratkozott be
előadásokra és szemináriumokra (Redlichhez, Srbikhez, Bohattához és Pribramhoz). (Jel. 1925 január.)
(Külf. 1924/25. 10. o.) 1925/26-ban-Szekfíí javaslatára - a z 1790/91. évi erdélyi országgyűlés történetére kutatott a Staatsrat aktái között "s egy az uralkodó magány könyvtárából átvett hatalmas HungaricoTranssylvanica gyűjtemény irataiból". (Jel. 1925. augusztus 14., 1926 január, 1926. július 8.) (Külf.
1925/26. 2. o.) (FI.) (CHZS 129. o.)
Hajdú János: 1941 június elejétől szeptember elejéig az Intézet változó belső tagja. "A magyar neveléstörténet főbb kérdésével foglalkozva, a Reichsrat magyar közoktatásügyi vonatkozású tárgyalási anyagát
nézte át és figyelmét elsősorban a közoktatásügyi igazgatás és az alsófokú iskolázás (népnevelésügy) felé
fordította... Ez a két tárgykör az abszolutizmus korának neveléstörténetében aránylag a legkevésbé ismert
két fejezet...Kutató munkájának eredménye nagyobb tanulmány keretében a Magyar Művelődéstörténet V.
kötetében, 1942 novemberében jelent meg." (Külf. 1940/41. 5. o.)
Publ.: Felsőbb oktatásügy és tömegnevelés. In: Magyar művelődéstörténet. 5. köt. Az új Magyarország
(Bp. 1942.)
Hajnal István: Mályusz Elemérrel együtt az Intézet első tagja volt. Már az 1920/21. tanévben több mint
fél esztendőt töltött az Intézetben, az 1849-es törökországi magyar emigráció történetét kutatva. (FI.)
1921. július-szeptemberében "befejezte bécsi kutatásait a rábízott théma: «Az 1848/49-diki magyar
emigráció története és okirattára» dolgában". (Jelentés 1921. október 15.) (Külf. 1924/25. 8. o.)
"Időközben külföldi becses forrásokból tetemesen megbővült, két kötetre rúgó kézirata... - az 1849-es
törökországi magyar emigrációról - remélhetőleg sajtó alá kerül nemsokára." (Jel. 1926. július 8.)
Publ.: A Kossuth-emigráció Törökországban. Első köt. (Szerk. és a történeti bevezető tanulmányt írta.)
(Bp. 1927.) (A Fontes Iratok az 1848-49-i emigráció történetéhez sorozatában.)
Racionális fejlődés és írásbeliség (= Ék. 3. évf.)
Ism.: Angyal Dávid: Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése... =* Száz. 1927. 425-428. o.
Domanovszky Sándor: József nádor iratai. II. köt. = LK 1930. 293-297. o.
Ember Győző: AM. kir. Helytartótanács ügyintézésének története... = Száz. 1941. 213-215. o.
Hajós Erzsébet: 1936 "március közepétől egy hónapig mint változó belső tag, majd július végéig mint
vendég a modern magyar és osztrák festőművészekkel foglalkozott". (Külf. 1935/36. 7. o.)
Hanskarl Erzsébet: Az 1938/39. tanévben - nem derül ki, mennyi ideig - az Intézet változó belső tagja.
"Szilágyi Virgil emigrációs éveire gyűjtött anyagot a bécsi állami levéltárakban és a Fővárosi Könyvtár
megbízásából a «Wienerisches Diarium»-ban Pest-, Buda- és Óbudára vonatkozó tóntosabb híreket gyűjtött egybe." (Külf. 1938/39. 7. o.)
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Publ.: Budai, óbudai és pesti hírek a "Wienerisches, Diarium" első 50 évfolyamában (1703-1752). Ofen,
Altofen und Pest im Spiegel des "Wienerischen Diari ums". Mitteilungen aus den Jahrgängen 1703—1752.
(Fővárosi Könyvtár. Tanulmányok 12.) (Bp. 1939.)
Haraszti Emil. 1932. szeptember l-jétől október 22-ig az Intézet változó belső tagja. (MOL К 726 1933-335 /34/ és 1934-280 /34/.) "Folytatta... a bécsi könyvtárak, levéltárak és zenei gyűjtemények magyar zenetörténeti anyagának átvizsgálását." (Jel. 1933. szeptember I.) "Továbbá gyűjtötte az adatokat a
magyarok szerepéhez Bécs zenei életében a XVIII. és XIX. század fordulóján, a Magyar Tudományos
Akadémia számára készülő könyve anyagához iparkodott fényt vetni a Beethoven-probléma magyar
vonatkozásaira, vizsgálta a magyar tánc, főképpen a verbunkos szerepét a bécsi színpadon, végül az
osztrák levéltárak magyar zenével kapcsolatos darabjait kutatta fel." (Külf. 1932/33. 7. o.)
1933 szeptember és október havában folytatta előző évben megkezdett kutatásait. (Külf. 1933/34. 7. o.)
Az 1935/36. tanévben, ismét változó belső tagként - nem derül ki, mennyi ideig - "a Rákóczi-induló
szerzőségének kérdésével kapcsolatos zenetörténeti kutatásokat végzett." (Külf. 1935/36. 7. o.)
Publ.: Bihari a bécsi kongresszuson és a Rákóczi induló Bécsben (= Ék. 5. évf.)
Barokk zene és kuruc nóta = Száz. 1933. 546-610. o.
Házi Jenő: Igen sokszor vendégeskedett az Intézetben. Sopron történetére vonatkozó forrásokat kutatott
minden alkalommal. Hosszabb ideig (hat héten át) 1926 október-novemberében volt "kültag". (Jel. 1927.
február 2.) 1927 első felében hat hétig, 1928 második felében pontosan nem tudni, mennyi ideig, ismét
kültag. (Jel. 1927. július 18.) (Külf. 1926/27. 4. o. és 1928/29. 5. o.)
Publ.: Határszéli viszályaink az osztrákokkal a Jagellók uralkodása alatt (= Ék. I. évf.)
Sopron szabad királyi város története. 1. r. 1-7. köt. 2. r. 1-6. köt. Közli Házi Jenő. (Sopron, 1921-1943.)
Schlippergasse (A Soproni Szemle kiadványai 7.) (Sopron, 1937.)
Sopron középkori egyháztörténete (Győregyházmegye múltjából 4. I.) (Sopron, 1939.)
A soproni plébániai iskola (A Soproni Szemle kiadványai 56.) (Sopron, 1939.)
A soproni polgárjog megszerzésének története (A Soproni Szemle kiadványai 128.) (Sopron 1941.)
Herczegh József. 1929. december 15-től 1930. január 17-ig az Intézet változó belső tagja egy hónapon
keresztül. A jezsuita nevelés történetét tanulmányozta. (MOL P 1541 2. tét.) (Jel. 1930 január.) (Külf.
1929/30. 5.О.)
Hermann Egyed. 1932 októberétől 1933. július 15-ig az Intézet állandó belső tagja. (MOL К 726 - 1934280 /34/) "Kutatásának tárgya volt I. Ferenc király (1792-1835) egyházpolitikája, különös tekintettel
Magyarországra." (Jel. 1933. szeptember 1.) "Főleg az államtanácsi és államkonferenciai iratokat vizsgálta
át, figyelembe vette továbbá a kabineti irattár aktáit is. Mindezekben bő anyagot talált az akkori egyházpolitikai élet fontos problémáinak, mint a placetum regium, a püspökök érintkezése a szentszékkel, a
nuncius hatásköre, házasságjog stb. megvilágítására és az udvar e tekintetben képviselt álláspontjának
fejlődésére vonatkozólag. Tanulmányainak e fő tárgya mellett felkutatta és megírta Lonovics csanádi
püspöknek a vegyesházasságok ügyében történt római kiküldetése belpolitikai és diplomáciai előkészítésének történetét (1840-1841) is." (Külf. 1932/33. 6-7. o.) (FI.) (CHZS 132. o.)
Publ.: Az 1822-i erdélyi egyházmegyei zsinat (= Ék. 5. évf.)
Staatliche Klosterreform in Ungarn /1814-1827/ (= Ék. 7. évf.)
Lonovics József római küldetésének belpolitikai és diplomáciai előkészítése (A Magyar Királyi Pázmány
Péter Tudományegyetem egyháztörténelmi szemináriumának kiadványai I.) (Bp. 1934.)
(Artner Edgárral közösen:) A Hittudományi Kar története 1635-1935. (Bp. 1938.) (A Királyi Magyar
Pázmány Péter Tudományegyetem története 1.)
Ism. műveiről: Varga Zoltán = Száz. 1936. 107-108. o.
Ism.: Gillemot Katalin: Gróf Széchenyi Ferenc és bécsi köre... = Száz. 1934. 246-247. o.
Herzog József. 1924 augusztusában és szeptemberében a Történelmi Társulat megbízásából készülő
monográfiájához, a m.kir. (udvari) kamara történetéhez gyűjtött adatokat az Intézet belső tagjaként. (Jel.
1925 január.) "Ismételten jelentős eredménnyel tanulmányozta a bécsi udvari kamara idevágó iratait."
(Külf. 1924/25.9.0.)
1925 augusztus-szeptemberében négy hétig belső tagként, 1926 augusztusában és az 1926/27. tanévben ekkor nem tudjuk, mennyi ideig- pedig kültagként folytatta ezirányú munkáját. (Jel. 1926 január, 1927.
február 2.) (Külf. 1925/26. 2. o. és 1926/27. 4. o.) (CHZS 132. o.) (Ángy.) "A magyar kamara történetéről
tervezett nagy munkája, amelyet a Magyar Történelmi Társulat «Magyarország újabbkori Történetének
Forrásai» с kiadványsorozatában vállalt, csak terv maradt. Még a húszas évek derekán lelkesedéssel
fogott hozzá, külön tanulmányi szabadság nélkül, nyári pihenőit feláldozva kutatott Bécsben a
Hoíkammer levéltárában, év közben pedig itthon folytatta a munkát, részben a Bécsből kikölcsönzött
anyagot dolgozva fel... Attól kezdve pedig, hogy az Országos Levéltár első tisztviselője lett - a magyar
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történeti irodalom őszinte veszteségére - véglegesen elejtette ezt a munkát, amely pedig nem is lehetett
volna hivatottabb kézben." (LK 1942-1945. 412. o.)
Publ.: A magyar kamarai levéltár története. I-II1. közi. = LK 1928. 1-52. o., 1929. 155-192. o., 1931.
226-283. o.
A magyar kincstár háborús hitelműveletei Grassalkovich kamaraelnöksége idején = Száz. 1924. 433-465.
o.
A m. kir. hitelfőpénztár megszervezése és működése Mária Terézia korában = Száz. 1925. 160-177. és
264-278. o.
A magyar provinciális tábla. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1933.)
Horváth Jenő: Többször volt vendége az Intézetnek. 1925 első felében kültagként "a 48 utáni, 50-es
évekbeli angol-osztrák-magyar politikai viszonyok történetét óhajtá levéltári alapon kutatni..." (Jel. 1925.
augusztus 14.) (Külf. 1924/25. 10. o.) 1926 júniusában 15 napig külső tag. "Inkább csak néhány kijegyzést tön és tájékozódást szerzett...«Magyarország külpolitikai összeköttetéseihez 1815 és 1848 között» (!),
aztán a közös minisztertanács jegyzökönyveiből 1867-1894 közt. Az ezen hatalmas anyagban való orientálódás mellett ráért még - és ezért őszinte szerencsekívánatot érdemel - Blackwell angol ügynökkel
(1840-48) és a szabadságharc külpolitikai összeköttetéseinek levéltári anyagával foglalkozni." (Jel. 1926.
július 8.) (Külf. 1925/26.3.0.)
Publ,: Anglia és a magyar szabadságharc = Száz. 1926. 592-612. és 720-738. o.
Amerika és a magyar szabadságharc = Száz. 1927. 231-242. o.
A magyar kormány adriai politikája 1848-1849. Adatok Fiume, Dalmácia és a magyar tengerészet történetéhez (Bp. 1927.)
Magyar diplomácia. A magyar állam külpolitikai összeköttetései a bécsi végzésektől a kettős monarchia
fölbomlásáig (Bp. 1928.)
Ism.: Thim József: A magyarországi 1848—49-iki szerb felkelés története. II.... = Száz. 1933. 469-470. o.
Horváthné Pálfy Ilona: Id. Pálfy Ilona!
Höllrígl József: 1928 második felében intézeti kültagként tanulmányozta "néhány hétig" a bécsi és a
vidéki múzeumok keramika-anyagát. (Jel. 1929. április 6.) (Külf. 1928/29. 5. o.)
Hunyady Ilona: Az 1940/41. tanévben állandó belső tag mindkét félévben. A tanév első felében bécsi és a
Bécs környéki múzeumok "leletanyagát tanulmányozta és dolgozta fel a magyarországi kelta ieletanyagra
való tekintettel". A második félévben "a bécsi egyetem régészeti intézetében és más régészeti könyvtárakban a magyarországi kelta leletanyaggal kapcsolatos történeti irodalmat tanulmányozta át... Az utolsó két
hónap helyett készpénzsegélyt kapott az északolaszországi vonatkozó régészeti anyag kutatására is."
(Külf. 1940/41. 5-6.0.)
Publ.: Die Kelten im Karpatenbecken. Tafelband - Kelták a Kárpátmedencében. Táblakötet
(Dissertationes Pannonicae II. 18.) (Bp. 1942.)
A kelták a Kárpátmedencében. Szövegkötet (Dissertationes Pannonicae II. 18.) (Bp. 1944.)
Ism. műveiről: Szántó Imre = Száz. 1947. 271-272. o.
Huszti József: 1928 második felében - nem derül ki, mennyi ideig - az Intézet kültagjaként a magyarországi humanizmus történetéhez gyűjtött anyagot. (Jel. 1929. április 6.) (Külf. 1928/29. 5. o.)
IIa Bálint: 1927 második felétől 1929 szeptemberéig-Ángy. szerint 1927 októberétől 1929 júliusáig-az
Intézet állandó belső tagja. (FI.) (CHZS 135. o.) Előadásokra járt az egyetemen (Redlichhez,
Uebersbergerhez, Bauerhez, Petzelthez), Dopsch szemináriumán vett részt és önálló levéltári kutatásokat
is folytatott "A magyar királyi birtokok elzálogosítása a XVI. században" témakörben és a magyar nagybirtok XVI. századi történetére vonatkozóan. (Jel. 1928. február 24., 1928. július 23., 1929. április 6.,
1929 július) (Külf. 1927/28. 4. o.) "Kutatásait, melyek a honvédelem kérdésében is érdekes eredményekre
vezettek (mi volt a nagybirtok szerepe a végvárrendszer megalkotásában és fenntartásában) Budapesten
készül kiegészíteni." (Külf. 1928/29. 4. o.)
1929 szeptemberében három hétig - 8. és 29. között - változó belső tagként folytatta kutatásait. (MOL P
1541 2. tét.) (Jel. 1930 január) (Külf. 1929/30. 5. o.)
1933/34-ben a CHZS 135. o. szerint újabb 3 hónapot - a MOL К 726 - 1934-280 /34/. szerint csak egyet
(augusztus 15-től szeptember 15-ig) - töltött az Intézetben. Valószínűleg e vonatkozásban a Külf. adatai a
legmegbizhatóbbak: változó belső tagként "1933 augusztus közepétől november közepéig Thurzó György
nádor életére és korára nézve gyűjtött adatokat. E célból átnézte a Staatsarchiv, Hofkammerarchiv,
Nieder-Öst. Landesarchiv erre vonatkozó anyagát, a Kriegsarchiv, Hofkriegsrat iratait, áttanulmányozta
Linzben az Oberöst. Landesarchiv Annales köteteinek egykorú följegyzéseit, az Árva várában őrzött
közbirtokossági levéltárban a Thurzó-levéltár ottmaradt iratait. Kutatásainak egy részét felhasználta az
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1614-i nagy linzi konventről (az Intézet évkönyve számára írt) értekezésében, továbbá a Magyar Protestáns egyháztörténeti Adattár ezévi (XV. évf.), általa sajtó alá rendezett közleményének («A ThurzóLevéltár protestáns egyháztörténeti iratai») jegyzeteiben. Árvái kirándulásának tapasztalatai alapján
megírta a Levéltári Közlemények 1933. évi 3-4. számában «Az árvái közbirtokosság levéltára» című
tanulmányát." (Külf. 1933/34. 6. o.)
Publ.: Az 1614-i linzi egyetemes gyűlés (= Ék. 4. évf.)
Az árvái közbirtokosság levéltára = LK 1933. 223-241. o.
Az első magyar evangélikus főiskola tervei. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1933.)
A Thurzó-levéltár protestáns egyháztörténeti iratai (Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár, XV. évf.)
(Bp. 1934.)
A gömöri jobbágyság a XVII-XVII1. században az úrbérrendezésig (Felvidéki Tudományos Társaság
[kiadványai] I. 6.) (Bp. 1938.)
Ism. műveiről: Vácz Elemér = LK 1934. 195-198. o.
Vanyó Tihamér = Száz. 1936. 81-85. o.
Incze Gábor: 1930 júliusában (Ángy.) egy hónapig változó belső tagként "a magyar református kegyességi irodalom történetét kutatta". Még ebben az évben megjelent e témakörből egy könyve "A magyar
református imádságok a XVI. és XVII. században" címmel. (Jel. 1931. január 31. és 1931. július 25.)
(Külf. 1930/31.6. o.)
Publ.: A magyar református imádság a XVI. és XVII. században (Theologiai tanulmányok 15.) (Debrecen,
1931.)
Ism.: Révész Imre = Száz. 1933. 74-79. o.
Iványi Béla. Külső tagként "a XVI. század magyar jogtörténetét" kutatta. (Külf. 1924/25. 10. o.)
Publ.: Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése (Bp. 1926.)
iff. Iványi-Grünwald Béla. 1927 második felétől két tanéven keresztül - Ángy. szerint 1927 októberétől
1929 júliusáig- az Intézet állandó belső tagja. (FI.) (CHZS 136. o.) Előadásokat hallgatott a bécsi egyetemen (Srbiknél és Bibinél) és levéltári kutatásokat folytatott a bécsi udvar magyarországi gazdaságpolitikájáról 1825 és 1848 között. (Jel. 1928. február 3.) 1928 elejétől Széchenyi Hitelének centenáriumi
kiadása előkészítésén, a történeti bevezetés megírásán is dolgozik. (Jel. 1928. július 23.) (Külf. 1927/28.
4. o.) "Elismerésre méltó eredményeket ért el a «Hitel» forrásainak, Széchenyi előtanulmányainak kérdésében. A kiadvány kézirata jelen félévben fog teljesen elkészülni." (Jel. 1929. április 6.) (Külf. 1928/29. 4.
o.) A bevezetésben "a Hitel korának gazdaságtörténeti viszonyait akarja vázolni. Munkája újabbkori
gazdaságtörténeti irodalmunk becses gazdagodását fogja jelenteni." (Jel. 1929 július.)
Az 1935/36-os tanévben három és fél hónapon keresztül ismét az Intézet tagja. "A XIX. századi egyetemes
történetre vonatkozólag végzett kutatásokat a bécsi közkönyvtárak anyagában." (Külf. 1935/36. 6. o.)
(CHZS 136. o.)
Publ.: Gróf Széchenyi István összes munkái. 2. köt. Hitel. A Taglalat és a Hitellel foglalkozó kisebb
iratok. Szerk. és bev. ellátta ifj. Iványi-Grünwald Béla (Bp. 1930.) (A Fontes Széchenyi... sorozatában.)
A legújabb kor története (Egyetemes történet 4. köt.) (Bp. 1937.)
Ism. műveiről: Ungár László = Száz. 1933. 455^460. o.
Jakó Zsigmond. Az 1939/40. tanévben - nem tudjuk, mennyi ideig - változó belső tagként "Bihar vármegye betelepüléséről és a török uralom előtti nemzetiségi viszonyairól készült doktori értekezéséhez
anyagot gyűjtött a bécsi Hofkammerarchivban, majd a Heeresarchivban Bihar megye régi vízrajzának és
erdőségeinek megismerése céljából a II. József-féle térképfelvételeket és országleírásaikat tanulmányozta."
(Külf. 1939/40. 7. o.)
Az 1943/44. tanévre is intézeti ösztöndíjat kapott. (HK 1943. 351. o.)
Publ.: Bihar megye a török pusztítás előtt (Település- és népiségtörténeti értekezések 5.) (Bp. 1940.)
Ism. műveiről: Makkai László = Száz. 1941. 189—195. o.
Ism.: Mezősi Károly: Bihar vármegye a török uralom megszűnése idejében = Száz. 1944. 312-315. o.
Jánossy Dénes. 1925 áprilisától júniusáig hat hétig - Ángy. szerint 1925 októberében és novemberében az Intézet kültagja. "Rendkívüli szorgalommal kivonatolta és másolta" a Kossuth-emigrációval (Kossuth
185 l-es angliai és 1851-52-es amerikai útjával) kapcsolatos dokumentumokat a Fontes tervezett kiadványa számára. (Jel. 1925. augusztus 14.) A Budapesten és Berlin-Dahlemben felkutatott anyagát a bécsi
diplomáciai forrásokkal egészítette ki. (Külf. 1924/25. 9. o.)
1925 október közepétől hat héten át folytatta kutatásait. (Jel. 1926 január.) (Külf. 1925/26. 2. o.)(CHZS
137.0.)
FI. - a többi kimutatástól eltérő adatai - szerint 1926/27-ben több mint fél évig volt intézeti tag.
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1930-1936 között Jánossy a bécsi magyar levéltári delegáció vezetője, s ugyanebben az időszakban - a
tiszti címtárak adatai szerint egy rövid megszakítással (1932-ben nem szerepel ilyen minőségben) - a
Történeti Intézet igazgatóhelyettese is volt.
Publ.: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában 1851-1852. 1. köt. (A bev. tanulmányt írta és az
okirattárat összeáll.) (Bp. 1940.); II. köt. Első r. (Az iratokat összeáll.) (Bp. 1944.) Második r. (Az iratokat
összeáll.) (Bp. 1948.) (A Fontes Iratok az 1848-49-i emigráció történetéhez sorozatában.)
Die russische Intervention in Ungarn im Jahre 1849 (= Ék. 1. évf.)
Der handelspolitische Konflikt zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und Serbien in den
Jahren 1904-1910 (= Ék. 2. évf)
Die Territorialfrage der serbischen Woiwodschaft in Ungarn (= Ék. 3. évf)
Die Geheimpläne Kossuths für einen zweiten Befreiungsfeldzug in Ungarn 1849-1854 (= Ék. 6. évf.)
A szerb politika útjai a berlini kongresszustól a szerb királyság kikiáltásáig. In: Emlékkönyv Károlyi
Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1933.)
Great Britain and Kossuth (Études siir ГЕигоре Centre-Orientale - Ostmitteleuropäische Bibliothek 9.)
(Bp. 1937.)
Die ungarische Emigration und der Krieg im Orient (Études sur ГЕигоре Centre-Orientale Ostmitteleuropäische Bibliothek 19.) (Bp. 1939.)
Ism. műveiről: Szabó István = Száz. 1933. 100-102. о.
Szabó István = Száz. 1941. 85-88. o.
Juhász Lajos. Az 1937/38. tanévben - nem derül ki, mennyi ideig - az Intézet változó belső tagjaként
"erdőtörténeti tanulmányait egészítette ki a bécsi hadilevéltárban őrzött térképanyag és a Magyarországon
rendelkezésre nem álló folyóiratok révén." (Külf. 1937/38. 7. o.)
Az 1938/39. tanévben ismét változó belső tagként "Lónyay Menyhért grófinagyar és közös pénzügyminiszter, később magyar miniszterelnök közéleti tevékenységével foglalkozott és főképpen az 1868-i magyar-horvát kiegyezés revíziójára vonatkozó levéltári anyagot gyűjtötte össze". Ennek eredményeképp
jelent meg tanulmánya az intézeti évkönyvben. (Külf. 1938/39. 7. o.)
Az 1942/42. tanévben egy hónapig megint változó belső tag volt, "a magyar-horvát kapcsolatok XIX.
századi történetére vonatkozó levéltári kutatásokat végzett". (Külf. 1941/42. 6. o.)
Publ.: A horvát kérdés az 1868-i kiegyezés után (= Ék. 8. évf.)
A vasmegyei Farkas-erdő a XVII. és XVIII. században /Egy fejezet a magyar erdőtörténet Mária Terézia
1769-i erdörendtartását megelőző korszakából/ = Száz. 1937. 553-575. o.
Az 1869-i "pénzválság" és a bankkérdés = Száz. 1939. 33-75. o.
Lónyai Menyhért közös pénzügyminisztersége. 1870-1871. = Száz. 1941. 363^404. o.
Ism.: Makkai László: Szolnok-Doboka megye magyarságának pusztulása a XVII. század elején... = Száz.
1943. 498-499. o.
Kring Miklós: A muraközi országhatár a magyar-horvát viszony történetében... = Száz. 1944. 11 l-l 12. o.
Kapossy János. 1925 október végétől az Intézet tagja. Készülő Maulbertsch monográfiájához, Hiliebrandt
császári főépítész tevékenységéhez, a XVIII. századi magyarországi építészet és a gárdapaiota építése
történetéhez gyűjtött levéltári anyagokat. (Jel. 1926 január.) 1926 február közepén távozott az Intézetből.
(Jel. 1926. július 8.) (Külf. 1925/26. 2. o.) (CHZS 140. o.) (Ángy.)
Publ.: Maulbertsch a szombathelyi püspöki palotában (Acta Savariensia 3.) (Szombathely, 1943.)
Ism. műveiről: Aggházy Mária = Száz. 1944. 326. o.
Károlyi Árpád:
Publ.: Addigi müveinek bibliográfiáját Id. Kozocsa Sándor: Károlyi Árpád-Bibliográfia (= Ék. 3.)
Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka I—II. (Bp. 1921-1922.) (A Fontes Gróf Széchenyi
István összes munkái sorozatának 7-8. kötete.)
Németújvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pöre I-II. köt. (írta, az adatokat
összegyűjt, és szerk. Károlyi Árpád) (Bp. 1932.) (A Fontes Hivatalos iratok és levelek sorozatában.)
Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt (Bp. 1936.) (A Fontes Hivatalos iratok és levelek
sorozatában.)
Angyal Dávid, a történetíró (= Ék. 7.)
Széchenyi István elkobzott iratai /Tájékoztató jelentés/ = Száz. 1920. 225-242. o.
Magyarország társjoga az udvari kincstár javaihoz és az uralkodó család hitbizományi vagyonához, történeti és számszerű hivatalos adatok világánál (Bp. 1922.)
Az 1848. III. te. történetéből. In: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kunó [!] negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére, születésének ötvenedik évfordulóján (Bp. 1925.)
A Bécsi Magyar Történeti Intézet első lusztruma (1920-1925) = LK 1925. 285-308. o.
Néhány történeti tanulmány (Bp. 1930.)
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Ism. műveiről: Friedreich Endre = LK 1932. 330-334. о.
Kelényi Béla Ottó: Az 1938/39. tanévben - nem tudjuk, mennyi ideig - az Intézet állandó belső tagjaként
"a bécsi Hofkammerarchivban a pesti tanács és a királyi kamara között folyó tárgyalások anyagából a
pesti pénzügyi adminisztrációra vonatkozó előterjesztéseket és rendelkezéseket tekintette át, s ekként
betekintést nyert Buda és Pest XVIII. századi történetének számos ipari és kereskedelmi kérdésébe, valamint a bécsi kormányzat ipar- és vámpolitikájába". (Külf. 1938/39. 7. o.)
Az 1940/41. tanévben ismét változó belső tag volt (ekkor sem derül ki, mennyi ideig). "A bécsi
Staatsarchivban a pesti újvárosi telekszabályozások, az új vásártér rendezésének és a színházi telek kijelölésének történetéhez gyűjtött anyagot. A Hofkammerarchivban feldolgozta a pest-budai hajóhíd kamarai
kezelésének történetét 1776-1792 között és a levéltár indexeiből, későbbi feldolgozás céljára, kiírta 1820ig a Budapest várostörténeti iratszámokat." (Külf. 1940/41. 7. o.)
Az 1941/42. tanévben egy hónapig újra változó belső tagként "Budapest helytörténetére nézve végzett
levéltári kutatást". (Külf. 1941/42. 6. o.)
Publ.: Iparosok és kereskedők Budán és Pesten a középkorban. In: Budapest régiségei. Régészeti és
történeti évkönyv. 13. köt. (Bp. 1943.)
Ism.: Schoen Arnold: A budai Szent Anna-templom + A budapesti központi városháza... = Száz. 1932.
426-431.0.
Kerényi András: Az 1938/39. tanév második félévében a Collegium Hungaricum ösztöndíjasa volt, s ezt
követően - 1939 nyarán - az Intézet állandó változó belső tagjaként fejezte be "Trák, illír és kelta nevek a
Dunamedencében" címen készülő doktori dolgozatához adatgyűjtését. (Külf. 1938/39. 11. és 7. o.)
Az 1939/40. tanévben újra változó belső tagként - nem derül ki, mennyi időn keresztül - folytatta kutatásait. (Külf. 1939/40. 7. o.)
Publ.: A dáciai személynevek. Die Personennamen von Dazien (Dissertationes Pannonicae 1. 9.) (Bp.
1941.)
Kiss Ernő: 1926 második felében az Intézet kültagjaként Debrecen történetére vonatkozó aktákat kutatott
a bécsi nagy levéltárakban. (Jel. 1927. febr. 2.) (Külf. 1926/27. 4. o.)
Klein Gáspár: 1926 októberének második felétől az Intézet belső tagja. Az egyetemen történeti és szociológiai előadásokra iratkozott be, és XVII. századvégi latin és németnyelvű fogalmazványokat másolt a
Fontes számára. (Jel. 1927. február 2.) "Önálló levéltári kutatásának tárgya az volt, hogy a bécsi kormány,
kül. az államtanács minő állást foglalt el a XVIII. század második felében a külföldi egyetemekre kívánkozó magyar ifjúság kiengedése ügyében." (Jel. 1927. július 18.) (Külf. 1926/27. 4. o.) (FI.) 1927 július
végén búcsúzott az Intézettől. (Jel. 1928. február 24.)
Változó belső tagként 1928 második felében, majd 1929 július-augusztusában hat héten át -július 10-töl
augusztus 23-ig (MOL P 1541 2. tét.) - folytatta megkezdett anyaggyűjtését. (Jel. 1929. április 6., 1930
január.) (Külf. 1928/29. 5. o. és 1929/30. 5. o.) (Ángy.)
(A CHZS 145. o. szerint az 1924/25. tanévben is az Intézet tagja volt, Károlyi jelentései és a Külf. azonban ekkor nem említik a nevét.)
Publ.: Az állami protestáns egyetem eszméje a Habsburgok alatt a XVIII. és XIX. században. Művelődéstörténeti forrástanulmány (Theológiai tanulmányok 11.) (Debrecen, 1930.)
Ism. műveiről: Málnási Ödön = Száz. 1930. 667-668. o.
Ism.: Szentpétery Imre: A pozsonyi és a szepesi kamara viszonya a XVI. században... = LK 1937. 294. o.
Pálfy I.: A kamarai igazgatás bevezetése a töröktől visszafoglalt területeken = LK 1937. 295. o.
Komjáthy Miklós: Id. Kring Miklós!
Komoróczy György: 1931 június-júliusában változó belső tag. A Staatsarchivban és a
Hofkammerarchivban kutatta a "Nádasdy-birtokok történetét, igazgatását és termelését". (Jel. 1932. január
28.) (Külf. 1931/32.7.0.)
Az 1935/36. tanévben - nem tudjuk, mennyi ideig - ismét változó belső tag. "A Lengyelország felé irányuló magyar borkivitel története 1772-ig" című munkájához gyűjtött adatokat. (Külf. 1935/36. 7. o.)
Publ.: A XVI. és XVII. századi lengyel kereskedelempolitika irányai és a magyar borkivitel (= Ék. 4.)
Nádasdy Tamás és a XVI. századi magyar nagybirtok gazdálkodása (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez 3.) (Bp. 1932.)
A magyar kereskedelem története (Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság kis könyvtára 61.) (Bp. 1942.)
Borkivitelünk észak felé. Fejezet a magyar kereskedelem történetéből (Kassa, 1944.)
Ism. műveiről: Szabó István = Száz. 1933. 205-214. o.
Lederer Emma = Száz. 1943. 459-460. o.
Besnyő Miklós = Száz. 1947. 310-312. o.
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Kónyi Márta: 1931 augusztusában változó belső tagként "az 1716-iki országgyűlés 24. és 59. articulusa
által kiküldött rendszeres bizottságok reform-javaslatait tanulmányozta". (Jel. 1932. január 28. és július
8.) Feldolgozta a Staatsarchiv Hungarica-sorozatából az 1715-23. évekre vonatkozó fasciculusokat. Az
igazságszolgáltatás átszervezésére nézve terjedelmesebb ismeretlen anyagot talált, az 59. articulus értelmében kidolgozott systema politico-oeconomica-militare munkálatainak menetére nézve fontos anyagot
szolgáltattak az udvari konferenciák jegyzőkönyvei, a deputátusok privát följegyzései és Managetta udvari
tanácsosnak az udvari kancellárhoz intézett jelentései. A második félév folyamán [azaz már 1932-ben]
kutatásainak folytatása céljából ismét az intézetben időzött." (Külf. 1931/32. 7-8. o.) (MOL К 728 1933335 /34/)
Publ.: Az 1715-22. évi rendszeres bizottság javaslatai. /Systema politico-oeconomico-militare/ (= Ék. 2.
évf.)
A váradi kincstári uradalom jobbágysága 1718-ban (= Ék. 4. évf.)
Ism. műveiről: Ember Győző = LK 1934. 199-200. o.
Bónis György = Száz. 1934. 429-432. o.
Kosa János: Az 1937/38. tanévben fél évre szóló ösztöndíjat kapott az Intézetbe. Állandó belső tag október közepétől február közepéig. "A magyar szabadságharc utáni évek településtörténetével foglalkozott és
munkájához a bécsi állami levéltárban, az udvari kamarai levéltárban, a pénzügy-, belügy- és igazságügyi
minisztériumok levéltáraiban gyűjtött anyagot. Levéltári kutatásait a tanulmányi év második telében mint
a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasa folytatta." (Külf. 1937/38. 7. o.) (HK 1937. 218. o.)
Publ.: Die ungarische Kolonisationsfrage um die Mitte des 19. Jahrhunderts (= Ék. 8. évf.)
A budapesti selyemipar kialakulása (= Ék. 9. évf.)
Kosáry Domokos: 1935. május 26-tól június 12-ig az Intézet változó belső tagja. "Görgey Artúr pályájával
foglalkozott. Az állami és hadi levéltárakban kijegyzett néhányszáz aktát. Görgey száműzetésére is talált a
belügyi levéltárban körülbelül 60 aktát. Az anyag egy részét, különösen a fegyverletételre vonatkozót már
fel is dolgozta. Azonkívül 100 aktát le is másolt. Remélhető, hogy Kosáry bécsi kutatásai jelentékenyen
gyarapítani fogják annak a Görgey-tanulmánynak az értékét, melyet nemsokára közzé fog tenni." (Jel.
1935 szeptember.) (Külf. 1934/35. 6. o.)
A következő tanévben ismét változó belső tagként - nem derül ki, hogy mennyi ideig - folytatta kutatásait. (Külf. 1935/36. 7. o.)
Publ.: A Görgey-kérdés története (Bp. 1936.)
A Görgey-kérdés. Beszámoló egy könyvről = Magyar Szemle, 1936/3. sz.
Görgey (Bp. 1939.)
A Görgey-kérdés és története (Bp. 1994.)
Ism.: Miskolczy Gyula: A kamarilla a reformkorszakban... = Száz. 1940. 246-247. o.
Kosáry Judit: AZ 1938/39. tanévben az Intézet változó belső tagjaként "készülő disszertációjához, amely
a XVII. századi magyar női viseletről szól, adatokat és összehasonlító anyagot gyűjtött a bécsi Iparművészeti Múzeumban és a Nationalbibliothek színházi és portrégyűjteményeben". (Külf. 1938/39. 7. o.)
Kovács Lajos: 1934 szeptemberében egy hétig változó belső tag (betegsége miatt kellett ilyen gyorsan
hazautaznia). "Buda és Pest történetét kutatta a 17. és 19. századokban." (Jel. 1935 szeptember.) (Külf.
1934/35. 6. o.)
Kozocsa Sándor: Pa 1930/31. tanévben - nem derül ki, mennyi ideig - az Intézet változó belső tagjaként
a bécsi Nationalbibliothek rendszerét és új katalógus-típusát tanulmányozta. (Külf. 1930/31. 6. o.)
Angyal Dávid jelentése szerint 1931. március 1-től április 11-ig e célból nem változó belső, hanem csak
vendégtag volt. (Jel. 1931. július 25.)
A CHZS arról tesz említést, hogy e tanévben Ausztriában és Németországban volt állami ösztöndíjas (ez
Angyal jelentését erősíti). (149. o.)
Publ.: Károlyi Árpád-Bibliográfia (= Ék. 3. évf.)
Hóman Bálint irodalmi munkássága (= Ék. 4. évf.)
Angyal Dávid irodalmi munkássága (= Ék. 7. évf.)
Köhler Aladár: 1930 első felében - Ángy. szerint március-áprilisban - változó belső tag. "A Szapáry
Péter "bosszúja néven ismeretes történeti mondának keletkezését kutatta." (Jel. 1930 augusztus.) (Külf.
1929/30. 5. o.) "Közzétette kutatási eredményeit az Ethnografiában." (Jel. 1931. január 15.)
Publ.: Szapáry Péter mondája = Ethnográphia -Népélet, 1930. 85-96. és 161-176.
Kring Miklós [később Komjáthy Miklós]. Bár már az 1931/32. tanévre odaítélték neki az ösztöndíjat (HK
1931. 149. o.), valószínűleg az év közbeni radikális költségvetési csökkentések miatt csak a következő
évben, 1932. október 7-től 1933 július 3 l-ig volt az Intézet állandó belső tagja. (MOL К 726 - 1933-335
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/34/ és 1934-280 /34/) "Azzal a megbízással küldetett intézetünkbe, hogy a nyugat-magyarországi határperek történetére vonatkozó bécsi levéltári anyaggal egészíti ki Dr. Domanovszky Sándor egyetemi tanár
úr gyűjtését, mely a kérdés tetemes részét máris megvilágította... A feldolgozás középpontjába az államhatár kialakulását akarja felvenni. Szerinte ugyanis a középkor egészen a XVII. századig nem ismert államhatárokat." (Jel. 1933. szeptember I.) "A Staatsarchivban a Hungaricából a XV-XV1. század fordulójára
és a XVII. század közepére vonatkozó fasciculusokat nézte át; kivonatot készített egy XVIII. századi
elaborátumból, melyben Scheyb tartományi titkár Ausztriának történeti jogát igyekszik bizonyitani a
Lajta-Rába közre. A Staatsarchiv des Inneniben és a Niederösterreichisches Landesarchivban az alsóausztriai és stájerországi határ kiigazítására kirendelt bizottságok iratait gyűjtötte össze, míg a
Hofkammerarchivban a Niederösterreichisches Herrschaftsakten-sorozatnak a nyugat-magyarországi nagy
uradalmakra vonatkozó fasciculusait kivonatolta. Májusban Sopronban járt és itt egy 1717-ben készült
érdekes határtérképre bukkant... Levéltári kutatásai mellett a bécsi könyvtárakban tájékozódást szerzett
magának az elszakított Nyugat-Magyarország (Burgenland) legújabb osztrák és német irodalmában is."
(Külf. 1932/33. 7. o.) (FI.) (CHZS 151. o.)
1935 június-júliusában négy hétig változó belső tagként "Tata történetét kutatta a magyarországi török
uralom korában" az állami, a hadi és a kamarai levéltárban. "Kutatásai nyomán már meglehetősen tisztán
látja a tatai végvár törökkori helyzetét, gazdasági alapjait s különösen viszonyát a felsőbb hatóságokhoz."
(Jel. 1935 szeptember.) (Külf. 1934/35. 6. o.)
Az 1940/41. tanévben - nem derül ki, mennyi ideig - ismét változó belső tag. "Korábbi kutatásai kiegészítéseképpen levéltári kutatásokat végzett Tata város törökkori történetére vonatkozólag. Munkája folyamán
a XVIII. század húszas éveiig jutott el, amikor Tatának királyi végvár-jellege végképpen megszűnt és az
Esterházy-grófok kezére jutván, egy nagy magánuradalom középpontjává vált." (Külf. 1940/41. 7. o.)
Publ.: A magyar államhatár kialakulásáról (= Ék. 4. évf.)
Az állam Tacitus történetszemléletében (= Ék. 5. évf.)
Magyarország határai Szent István korában. In: Emlékkönyv Szent István halálának kilencszázadik évfordulóján. 2. köt. (Szerk. Serédi Jusztinján) (Bp. 1938.)
Helytörténelem (A Bessenyei Társaság kiadványai 4.) (Nyíregyháza, 1941.)
A muraközi országhatár a magyar-horvát viszony történetében. In: a Magyar Történettudományi Intézet
évkönyve (Bp. 1942.)
Burgenland a német történetirodalomban = Száz. 1944. 241-262. o.
Ism. müveiről: Moór Elemér = Száz. 1936. 96-97. o.; Kring Miklós: Válasz Moór Elemérnek = Száz.
1936. 236-237. o.; Moór Elemér: Megjegyzések Kring Miklós válaszára = Száz. 1936. 237. o.
Juhász Lajos = Száz. 1944. 11 l-l 12. o.
Ism.: Majlát Jolán: Egy alföldi cívis-város kialakulása... = Száz. 1944. 546-547. o.
Kulcsár Erzsébet Zsuzsanna. Az 1935/36. tanévben változó belső tagként- nem tudjuk, mennyi időn á t "a magyarországi német nemzetiségről 1867 óta megjelent német és osztrák véleményekkel foglalkozott".
(Külf. 1935/36. 7-8. o.)
1937 június közepétől szeptember közepéig újra változó belső tagként "az Alkieutsch-mozgalomnak
Magyarországhoz való viszonyára, eszméire és törekvéseire nézve igyekezett adatokat gyűjteni" a Nemzeti
Könyvtár folyóiratgyüjteményében. "Világosság derült e mozgalomnak kezdetben erősen magyarellenes
tendenciájára, mely beállítottság azonban már a világháború folyamán erötlenedik, a kommunizmus
leverése után pedig megbékült hangon egy megértő nemzetiségi politikáért száll síkra." (Külf. 1936/37. 8.
o.)
Kumorovitz Bernát Lajos: 1933/34-ben 2 hónapig - október 1-től november 30-ig - volt az Intézet változó belső tagja. (MOL К 726 - 1934-280 /34/.) (CHZS 152. о.) Ezután a "tanév végéig mint vendég tartózkodott az Intézetben". Készülő "Magyar pecséttan" című könyve megírásához folytatott kutatásokat.
"Főleg a Staatsarchiv okleveles anyagát vizsgálta át alaposabban s a felkutatott pecsétekről, megfelelő
jegyzetek elkészítése mellett, pecsétgipszmásolatokat és fényképfelvételeket készített... Az említett levéltár
két pecsétmásolat-gyüjteményének (kb. 20.000 darab) magyar anyagát is áttanulmányozta, főleg a szomszédos államok pecsétgyakorlatával való vonatkozásban. A levéltári munkával párhuzamosan" könyvtárakban is átnézte a tárgyára vonatkozó irodalmat. "A tanév folyamán megjelent «A leleszi prépostság
tagjai és hiteleshelyi személyzete 1569-ig» című tanulmánya a Szent Norbert halálának 800 éves jubileuma alkalmából kiadott Emlékkönyvben" és tanulmányt írt az intézeti Évkönyvbe is. (Külf. 1933/34. 6-7.

°)

Publ.: A magyar címer hármashalma (= Ék. 4. évf)
A magyar királyi egyszerű- és titkospecsét használatának alakulása a középkorban (= Ék. 7. évf.)
Lederer Emma. 1932 szeptemberében az Intézet változó belső tagja. "Itteni könyvtár-tanulmányait értékesítette «A legújabb gazdaságtörténeti irodalom problémái» című jelentékeny tanulmányában." (Jel.
1933. szeptember I.) (Külf. 1932/33. 7. o.) (MOL К 7 2 6 - 1933-335 /34/)
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Pub!.: Bártfa város vászonszövö üzeme a 15. században (= Ek. 4. évf.)
A középkori pénzüzletek története Magyarországon /1000-1458/ (Bp. 1932.)
A legújabb gazdaságtörténeti irodalom problémái = Száz. 1933. 14-37. o.
Ism. műveiről: Holub József = Száz. 1936. 437-442. o.
Ism.: Komoróczy György: A magyar kereskedelem története... = Száz. 1943. 459^160. o.;
Lengyel Tamás: Az 1937/38. tanévre kapott ösztöndíjat az Intézetbe; október elejétől június végéig
állandó belső tag. "A krími háború és a magyarság viszonyá"-val foglalkozott, "Budapesten gyűjtött
anyagát a bécsi állami levéltár és hadilevéltár vonatkozó iratanyagával egészítette ki... Sikerült megállapítania a magyar forradalmi párt döntő jelentőségű befolyását a krími háborút megelőző európai eseményekre... Az aktaanyag alapján kiderült, hogy végeredményben a magyar forradalomtól való félelem állította
Ausztriát a nyugati hatalmak mellé." (Külf. 1937/38. 6-7. o.) (HK 1937. 218. o.)
Publ.: Die Ungarn und der Krimkrieg (= Ék. 8. évf.)
Lentz Géza: 1926 második felében kültagként - nem derül ki mennyi ideig, Ángy. szerint júliusban gyűjtött adatokat a Bocskay-fölkelést tárgyaló németnyelvű munkája bővített magyar kiadásához. (Jel.
1927. február 2.) (Külf. 1926/27. 4. o.)
1927 második felében egy hónapon keresztül - valószínűleg júliusban (Ángy.) - változó belső tagként
folytatta kutatásait a bécsi állami és hadi levéltárakban. (Jel. 1928. február 24.) (Külf. 1927/28. 4. o.)
Literati Nagy Valéria: 1934. június 30-tól augusztus 8-ig az Intézet változó belső tagja. "A magyar nyelvű
egyetemes történet fejlődésével foglalkozott." (Jel. 1935 szeptember.) (Külf. 1934/35. 6. o.)
Lukinich Imre: 1922 második felében "hónapokon át beltagja" az Intézetnek. Auer János Ferdinánd
naplójának kiadásával összefüggő kutatásokat folytatott, valamint az 1609-1699 közötti konstantinápolyi
követjelentések kiadásához a zsitvatoroki és a szatmári békére vonatkozó iratanyagot is átnézte a
Turcicákban. (Jel. 1923. január 29.) 1923 februárjától májusig változó belső tag. (Ángy.) Hamarosan
"teljesen sajtókész «A szatmári béke okirattára és története» című kötete", mely "a hazai szempontból
elsőrangú politikai esemény történetét végleg tisztázni fogja". 1923 május közepéig "terjedelmes anyagot
szedett össze... a zsitvatoroki béke történetére is." (Jel. 1923 július.) (Külf. 1924/25. 9. o.)
Publ.: Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak héttoronyi fogságában írt naplója 1664. Közzéteszi Lukinich Imre (Bp. 1923.) (A Magyarország törökkori történetének forrásai sorozat egyetlen megjelent
kötete.)
A szatmári béke története és okirattára (Közzétette, történeti bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel
ellátta.) (Bp. 1925.) (A Fontes Hivatalos iratok és levelek sorozatában.)
Geschichte Siebenbürgens. Von Baron Erasmus Georg Tschernembl (= Ék. 1. évf.)
Rákóczi Julianna házassága (= Ék. 2. évf.)
Bezerédy Imre árulásáról (= Ék. 3. évf.)
Gr. PálflyJános főparancsnoki megbízatása = Száz. 1924. 418-432. o.
II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének története és okirattára (Közzétette, bev., jegyz. ellátta.) (Bp.
1935.)
Ism. műveiről: m-a. [Mayer Alfréd] = LK 1924. 167-170. o.
Miskolczy Gyula = LK 1925. 262-264. o.
m. = Száz. 1925. 181-185.0.
Angyal Dávid = Száz. 1926. 521-525. o.
Lutter János: Az 1924/25. tanévben az Intézet kültagja. 1924 őszén és 1925 elején kutatott a levéltárakban az "Osztrák-magyar monarchia Balkán-politikája 1867-től napjainkig" témakörben. (Jel. 1925 január
és 1925. augusztus 14.) (Külf. 1924/25. 10. o.)
1926-ban öt hónapon keresztül - februártól júniusig -, majd szeptember-októberben öt héten át, 1927
elején "pár hétig" kültagként folytatta ez irányú kutatásait "a tőié megszokott ernyedetlen buzgalommal".
(Jel. 1926. július 8., 1927. február 2., 1927. július 18.) (Külf. 1925/26. 3. o. és 1926/27. 4. o.)
PubL: Az annexiós válság a diplomáciai okmányok tükrében = Külügyi Szemle 1931. 157-174. o.
Ism. műveiről: Balanyi György = Száz. 1934. 123. o.
Maday Pál: 1928 második felében kültagként - nem tudni, milyen hosszú ideig - Debrecen történetéhez
kutatott adatok után. (Jel. 1929. április 6.) (Külf. 1928/29. 5. o.)
Majlát Jolán: Az 1941/42. tanévben "levéltári kutatásokra három hónapi változó belső intézeti tagságot
nyert. Nagykőrös XVII-XVHI. századi társadalomtörténetére vonatkozólag gyűjtött anyagot a
Hofkammerarchivban. Salzburg és Tirol területén tanulmányokat folytatott az Einzelhof-gazdálkodásra
nézve." (Külf. 1941/42. 6. o.)
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Publ.: Egy alföldi cívis-város kialakulása. Nagykörös gazdaság- és társadalomtörténete a megtelepedéstől
a XVIII. század elejéig (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez 15.) (Bp. 1943.)
(Márkus Istvánnal:) Nagykőrös beilleszkedése a magyar rendi társadalomba a XVIII. században = Száz.
1943. 307-370. o.
Ism. műveiről: Kring Miklós = Száz. 1944. 546-547. o.
Makkai László: 1937 augusztusában "Erdély és a román fejedelemségek viszonyára s az erdélyi középkori
városok történetére nézve folytatott levéltári kutatásokat a bécsi állami és hadi levéltárban". (Külf.
1936/37. 8. o.)
Publ.: (Többekkel közösen) A románok története, különös tekintettel az erdélyi románokra. Szerk. Gáldi'
László, Makkai László (A Magyar Történelmi Társulat könyvei 6.) (Bp. 1941.)
Szolnok-Doboka megye magyarságának pusztulása a XVII. század elején. (Klny. az Erdélyi Tudományos
Intézet évkönyvéből) (Kolozsvár, 1942.)
Társadalom és nemzetiség a középkori Kolozsváron (Kolozsvári Szemle könyvtára 12.) (Kolozsvár, 1943.)
Szolnok-Doboka megye magyarsága (Erdélyi tudományos füzetek 151.) (Kolozsvár, 1943.)
Az erdélyi románok a középkori magyar oklevelekben (Erdélyi tudományos füzetek 157.) (Kolozsvár,
1943.)
Erdély népei a középkorban. In: A Magyar Történettudományi Intézet évkönyve. 1943. Magyarok és
románok 1. köt. (Bp. 1943.)
Erdély története (Bp. 1944.)
Belső-Szolnok és Doboka megye a középkorban. In: Szolnok-Doboka magyarsága (Dés - Kolozsvár,
1944.)
Ism. műveiről: Maksay Ferenc = Száz. 1942. 93-99. o.
Juhász Lajos = Száz. 1943. 498-499. o.
Maksay Ferenc = Száz. 1944. 104. o.
Bélay Vilmos = Száz. 1944. 535. o.
Veress Endre = Száz. 1947. 250-259. o.
Bélay Vilmos = Száz. 1947. 295-296. o.
Ism.: Jakö Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt... = Száz. 1941. 189-195. o.
Mályusz Elemér: Az Intézetnek - Hajnal Istvánnal - az első tagja; FI. szerint már az 1920/21. tanévben
több mint fél esztendőt töltött Bécsben a horvát, a szerb és a román nemzetiségi kérdés történetét kutatva.
1921 júliusa és szeptembere között két hétig "folytatta a szerb-horvát-oláh nemzetiségi kérdés 1848 utáni
anyagának átvizsgálását", majd - Domanovszky Sándornak az anyag egy részét előkészítve - "József
főherceg-nádor államiratai publikálásának szolgálatába lépett". Emellett hozzáfogott "az egyenest rábízott
théma «Sándor főherceg-nádor története s iratai» előtanulmányozásához. (Jel. 1921. október 15.) Októbertől az év végéig József nádor Ferenc császár-királyhoz írt bizalmas leveleit kivonatolta és másolta
Domanovszkynak, s folytatta saját munkáját. (Jel. 1922. január 31.) (FI.)
FI. úgy tudja - valószínűleg egy évet tévedve, hiszen Károlyi jelentése nem erősíti meg - , hogy az
1922/23. tanévben is több mint fél évig volt intézeti tag, Sándor Lipót nádor iratait kutatva.
1923. november közepétől 1924 nyaráig - Ángy. szerint májusig - újra az Intézet tagja, Sándor Lipót
főherceggel kapcsolatos kutatásait folytatja. "Végigkövethette azt az érdekes lelki folyamatot, hogyan lesz
a fiatal, ideálisan lelkesedő nádor nem annyira a francia forradalom eseményei, mint tán inkább a
Martinovics-összeesküvés behatása alatt reactionárius hajlamúvá." (Jel. 1924 január.) "Különös fontossággal bír Mályusz ama megállapítása, hogy Ferenc trónralépte még éppenséggel nem kezdete a
reactiónak..., téves az a szintén divatos beállítás is, mintha a Martinovics-féle összeesküvés a Ferenc
császár reaktiójának szüleménye, ellenhatása volt volna. Mert éppen megfordítva áll a dolog. Az összeesküvés az oka annak, hogy az addig atyja nyomdokain haladó fiatal uralkodó reactionárius irányba csap
át." (Jel. 1924 július) (Külf. 1924/25. 8. o.) (CHZS 159. o.)
1926 elején "műve sajtókész, a szedést várja". (Jel. 1926 január.) 1926 január-februárjában három hétig
az Intézet belső tagjaként egészítette ki kiadványát, melyet "azóta már sajtó alá adott". (Jel. 1926. július
8.) (Külf. 1925/26. 2. o.) "Nagyértékü történeti bevezetéssel ellátott gyönyörű kiadványa a Fontespublicatiók egyik dísze: «Sándor Lipót főherceg nádor iratai» csak az imént hagyta el a sajtót." (Jel. 1927.
február 2.)
Publ.: Addigi müveinek bibliográfiáját Id.: Mályusz Elemér műveinek bibliográfiája (Összeáll. Soós
István). In: Mályusz Elemér emlékkönyv (Bp. 1984.)
Sándor Lipót főherceg nádor iratai 1790-1795 (Kiadta, a bevezető tanulmányt és a magyarázatokat írta.)
(Bp. 1926.) (A Fontes Kormányzat- és igazgatástörténeti iratok sorozatának egyetlen megjelent kötete.)
A magyarországi polgárság a francia forradalom korában (= Ék. 1. évf.)
A Toldi-monda (= Ék. 4. évf.)
A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus (A magyar protestantizmus történetének forrásai.) (Bp. 1939.)
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Ism. műveiről: Szombatfalvy György = Társadalomtudomány 1927/1-2. sz.
Pleidell Ambrus = LK 1927. 283-286. o.
Paulinyi Oszkár = Száz. 1928. 889-897. o.
Ism.: Miskolczy Gyula: A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában I—II. köt. = LK
1928.333-337.0.
Margitay Becht Dénes: Az 1933/34. tanévben - nem tudjuk, mennyi ideig - az Intézet változó belső
tagjaként "az orvostudomány fejlődéstörténetébe vágó tárgykörrel foglalkozott, nevezetesen a műtéteknél
alkalmazott érzéstelenítés történetét tette kutatás tárgyává". (Külf. 1933/34. 7. o.)
Mayer Béla: 1922 októberétől az Intézet beltagja. Angyal Dávidnak a Kecskeméty-Falk levelezés kiadásra
előkészítésében, Domanovszkynak a József nádor kötetekhez másolatok készítésével segített. Emellett
elvégezte a "könyvtár új felállítását, ügyesen csoportosítván külön-külön (nem nagyszámú) szakok szerint
a könyveket". (Jel. 1923. január 29.) A következő félévben e munkát folytatta, s Károlyinak is
"lelkiismeretes és pontos másolatokat" készített a Batthyány-kiadványhoz. A könyvtár katalógusát is
összeállította. (Jel. 1923 július.) (FI.) Ángy. szerint 1923 január és június között volt rendes belső tag.
Medveczky Károly: 1927 második felében intézeti kültagként "néhány héten át a bécsi nagy könyvtárak
berendezését, adminisztrációját s a szakbeli újításokat tanulmányozta". Ugyanezt tette 1928 második
felében, mikor egy hónapon át volt intézeti kültag. (Jel. 1928. február 24., 1929. április 6.) (Külf. 1928/29.
5.0.)
Méret Gyula: 1934. november l-jétől 1935. május l-ig az Intézet változó belső tagja. Eredetileg "A
magyar és osztrák keresztényszocialisták és konzervatívok kapcsolatai" tárgykör tanulmányozására küldték ki, de a források szűkössége miatt Szekfű Gyula tanácsára "A bécsi kormány iparpolitikája Magyarországon 1791 és 1835 között" témát választotta. "Bemutatott anyaggyűjtése alapján" kétszer is
meghosszabbították kezdetben csak három hónapra szóló tagságát. A Staats- és a Hofkammerarchivban
kutatott. (Jel. 1935 szeptember.) A Staatsarchivban az államtanács aktáit, a kamarai levéltárban az
"Ungarische Kommerz", az "Ungarische Kamerái" és a "Niederösterreichische Kamerái" aktáit vizsgálta
át. "Adatai kiegészítésére ezenkívül február havában rövid időre Sopronba utazott az ottani levéltárak
átnézése céljából. A bécsi belügyminisztérium levéltárát is át kívánta kutatni, ennek e tárgykörre vonatkozó anyaga azonban az 1927. évi tűzvésznél teljesen megsemmisült." (Külf. 1934/35. 6. o.) (CHZS 160.
o.)
Az 1935/36. tanévben - nem derül ki, mennyi ideig - változó belső tagként folytatta munkáját. (Külf.
1935/36.8.0.)
Publ.: Műveinek bibliográfiáját ld. Mérei Gyula müveinek bibliográfája. Összeáll. Lipták Dorottya. In:
Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára (Szeged, 1986.)
A bécsi kormány gyáriparpolitikájának alapelvei Magyarországon 1790 és 1815 között (= Ék. 5. évf.)
Meszlényi Antal: 1933. június 19-től július 15-ig az Intézet változó belső tagja. (MOL К 726 - 1934-280
/34/.) "Már 1932-ben felkutatta Bécsben az egri püspökség... érseki rangra emelésének történetét. Akkor
talált adatait most egészítette ki a Hofkammerarchivban és a Staatsarchiv Romanajában talált adatokkal."
Ezen kívül Hám János püspök kinevezésének és letételének (1848-49) iratait, Horváth Mihály első brüszszeli tartózkodásának emlékeit és .lekelfalussy Vince székesfehérvári püspök királyi megdorgálása adatait
gyűjtötte össze. (Jel. 1933. szeptember 1.) (Külf. 1932/33. 7-8. o.)
Az 1933/34. tanévben ismét változó belső tagként - nem derül ki, mennyi ideig - "az 1870. évi vatikáni
zsinat történetére vonatkozólag folytatott kutatásokat". (Külf. 1933/34. 7. o.)
Publ.: A tanító szerzetesrendek visszaállítása (= Ék. 3. évf.)
Horváth Mihály menekülése s bekapcsolódása a párizsi emigrációba (= Ék. 5. évf.)
A tanító szerzetesrendek visszaállítása (Bp. 1933.)
A jozefinizmus kora Magyarországon /1780-1846/ (Bp. 1934.)
Az egri érsekség felállításának s a kassai és szatmári püspökségek kihasításának a története (Bp. 1938.)
Ism.: Ember Győző = Száz. 1940. 349-350. o.
Metzner Károly: ld. Mezősi Károly!
Mezősi Károly [előtte Metzner Károly] Az 1935/36. tanév első félévében három hónapos ösztöndíjat
kapott az Intézetbe "történeti tanulmányokra". (HK 1935. 236. o. és CHZS 160. o.) Valójában öt hónapon
át - augusztustól decemberig - volt változó belső tag. "Folytatta régebben megkezdett anyaggyűjtését a
töröktől visszafoglalt területek kamarai igazgatására, gazdasági, népességi, nemzetiségi viszonyaira vonatkozólag" 1715-ig, a bécsi udvari és kamarai levéltárakban. "Kiegészítő anyaggyűjtést végzett a bécsi
állami levéltárban, a hadilevéltárban és a nemzeti könyvtár kéziratgyüjteményében s az oklevélanyag
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mellett átvizsgálta a korabeli térképgyűjteményeket is. Kutatási eredményét «A neo-acquisitio kora» című
nagyobb tanulmányában teszi közzé." (Külf. 1935/36. 6. o.)
Publ.: Bihar vármegye a török uralom megszűnése idejében. 1692 (Településtörténeti tanulmányok 1.)
(Bp. 1943.)
A fegyverjog /jus armorum/ megváltása a töröktől visszafoglalt területeken = Száz. 1942. 179-195. o.
Ism. műveiről: Jakó Zsigmond = Száz. 1944. 312-315. o.
Miskolczy Gyula. 1921 augusztus közepétől a "horvát-szerb-oláh nemzetiségi kérdés" 1848 előtti történetére vonatkozó iratokat kutatta. "A szerb és horvát nemzetiségi kérdés földolgozására a Fontes számára
emberére talált!" (Jel. 1921. október 15.) Októbertől decemberig kizárólag - elsősorban a horvát kérdésre
vonatkozóan - a Staatskonferenz 1841-től kezdődően roppant gazdag anyagát nézte át. Ebből - Károlyi
szerint - megállapítható, "hogy a nemzetiségi kérdésben 1845-ben a központi kormány többé nem pártatlan bíró már, hanem magyarellenes fél, mely mindent elkövet a nemzetiségek megnyerésére..." (Jel. 1922.
január31.) 1922. július 18-ig volt az Intézet beltagja: az "iratok alapján joggal állíthatja, hogy a horvátok
küzdelmét a magyar kultúra ellen már a 20-as évek második felében sokkal intenzívebbnek kell tartanunk,
mint az eddig ismert országgyűlési naplók és egyéb kútlök után hinnünk lehetett". (Jel. 1923. január 29.)
(FI. szerint az 1922/23. tanévben is több mint fél esztendeig volt intézeti tag.)
1923 júliusától - Ángy. szerint augusztusától - szeptemberig befejezte bécsi levéltári kutatásait "a horvátillyr nemzetiségi kérdés" történetére. (Jel. 1924 január.) (Külf. 1924/25. 8. o.)
1925 augusztusában és szeptemberében belső tagként "főleg a bécsi két nagy könyvtárban dolgozott,
átkutatván azt az irodalmat, melyet még ismernie kell kiadványa... megszerkesztéséhez és megírásához..."
(Jel. 1925 január.) (CHZS 161. o.) (Ángy.)
Miskolczy 1929-ben a Történeti Intézet igazgatóhelyettese, majd ugyanezen év szeptember-októberében
igazgatója volt. 1935-től 1948-ig mind a Történeti Intézetet, mind a Collegium Hungaricumot ő vezette,
emellett vendégprofesszor volt a bécsi egyetemen, és a levéltári, valamint a könyvtári-múzeumi delegáció
munkáját is ő irányította.
Publ.: A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában l-ll. köt. (Az irományokat kiadta és a
bevezető tanulmányt írta.) (Bp. 1. köt. 1927., II. köt. 1928.) (A Fontes Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhezsorozatában.)
Gesamtstaats idee und Wirtschaftspolitik in Ungarn 1790-1848 (= Ék. 6. évf.)
Károlyi Árpád (= Ék. 10. évf.)
A horvát kérdés /1790-1847/ = Száz. 1924. 567-584. o.
A házi, udvari és állami levéltár Bécsben (Második és harmadik közi.) = LK 1926. 44-79. o. és 1927.
104-128. o.
A Bach-rendszer cseh Beamter-c. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának
ünnepére (Bp. 1933.)
A kamarilla a reformkorszakban (A Magyar Történelmi Társulat könyvei 2.) (Bp. 1938.)
A modern államszervezés kora. In: Magyar művelődéstörténet. 5. köt. Az új Magyarország (Bp. 1942.)
A bécsi nagy polgári levéltárak... = Száz. 1945-1946. 314. o.
Ungarn in der Habsburger-Monarchie (Wiener historische Studien V.) (Wien-München, 1959.)
Ism. müveiről: Mályusz Elemér = LK 1928. 333-337. o.
Kosáry Domokos = Száz. 1940. 246-247. o.
Hanák Péter = Száz. 1961. 746-751. o.
Ism.: Lukinich Imre: A szatmári béke története és okirattára... = LK 1925. 262-264. o.
Beniczky Lajos... visszaemlékezései és jelentései... = Száz. 1925. 297-301. o.
Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése = LK 1926. 250-252. o.
Íratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez = LK 1926. 252-256. o.
József nádor iratai = Száz. 1926. 743-748. o.
Szekfü Gyula: Iratok a magyar államnyelv történetéhez. 1790-1848...= Száz. 1927. 301-305. o.
Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hol- und Staatsarchivs... = Száz. 1937. 96-104. és 1938. 66-70. о.
Domanovszky Sándor: József nádor élete. I—II. rész... = Száz. 1947. 319-327. o.
Miskolczy István 1927 második felében kültagként "pár héten át" könyvtári kutatásokat végzett az Anjou-korra vonatkozóan. (Jel. 1928. február 24.)
Publ.: András herceg tragédiája és a nápolyi udvar (Bp. 1928 )
A magyar Anjouk trónigénye Nápolyra (Bp. 1928.) (Klny. a Történeti Szemléből.)
Magyar-olasz összeköttetések az Anjou korban. Magyar-nápolyi kapcsolatok (Bp. 1937.)
Ism.: Balassa Brúnó: A történettanítás múltja hazánkban... = Száz. 1929. 429-431. o.
Murarik Antal Az 1936/37. tanévre ösztöndíjat kapott az Intézetbe; állandó belső tag március elejétől
június végéig. "A bécsi egyetemen a Hirsch professzor vezetése alatl álló Institut für Österreichische
Geschichtsforschung könyvtárában egészítette ki az ősiségről szóló, nagyobb terjedelmű munkájának
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anyagát... Igyekezett a német jogtörténeti irodalommal behatóan megismerkedni és felhasználta az alkalmat a német jogterület középkori forrásainak alapos áttanulmányozására. Kutatásokat folytatott... a
leánynegyed kérdéséhez." (HK 1936. 289. o.)
Publ.: Az ősiség alapintézményeinek eredete (Értekezések Eckhart Ferenc Jogtörténeti Szemináriumából
6.)(Bp. 1938.)
Ism. müveiről: Hadik Béla = Száz. 1940. 222-232. o.
Nagy Tibor: Az 1940/41. tanévben - nem tudjuk, mennyi ideig - változó belső tagként "a különböző
bécsi és Bécs környéki antik gyűjtemények pannóniai ókeresztény emlékanyagát tanulmányozta s egy
Bécs környéki avar temető anyagát vette fel". (Külf. 1940/41. 7. o.)
Orbán Dezső: Az 1937/38. tanévben - nem derül ki, mennyi ideig - az Intézet változó belső tagja. "A
bécsi hadilevéltár térképanyagát nézte át Győr vármegye településtörténetére és településföldrajzára való
tekintettel." (Külf. 1937-38. 7-8. o.)
Ossetzky Dénes: 1933. április 1-töl május 30-ig változó belső tag. (MOL К 726 - 1934-280 /34/.) "А
magyar polgárság küzdelme politikai érvényesüléséért 1790-1848" című dolgozatához gyűjtött anyagot a
Staatskonferenz, a Staatsrat, valamint a Geheime Informationscomité aktáiban. (Jel. 1933. szeptember 1.)
(Külf. 1932/33. 8. o.)
Az 1933/34. tanévben - nem derül ki, hogy mennyi ideig - ismét változó belső tag; folytatta megkezdett
kutatásait. (Külf. 1933/34. 7. o.)
Publ.: A hazai polgárság társadalmi problémái a rendiség felbomlásakor. 1. Városi polgárjog. 2. Városi
hatóság (A Pázmány Péter Tudományegyetem Történelmi Szemináriumának kiadványai 3.) (Bp. 1935.)
Ováry-Avary Károly: 1929 első felében - nem tudjuk, mennyi ideig - majd ez év szeptemberoktóberében négy héten át - szeptember 11. és október 6, között (MOL P 1541 2. tét.) - az Intézet változó
belső tagjaként Teleki László életrajzához gyűjtött adatokat. (Jel. 1929 július, 1930 január.) (Külf.
1928/29. 5. o. és 1929/30. 5. o.) Ángy. szerint 1929 májusában volt változó belső tag.
Pakucs Béla: 1939 március elejétől június végéig az Intézet állandó belső tagjaként "Magyarország
közlekedéstörténetére vonatkozólag gyűjtött anyagot a bécsi Staatsarchivban. Kutatásai során a bécsi
államtanácsnak Magyarország közlekedésügyeit szabályozó rendeleteit tanulmányozta át, majd a korabeli
folyóiratok és napilapok nyomán a XIX. század vége felé Magyarország területén folyó főbb vasútépítések
körülményeit igyekezett tisztázni..." (Külf. 1938/39. 6-7. o.)
Publ.: Kísérlet a Monarchia közlekedés-hálózatának egységes fejlesztésére 1. Ferenc korában (= Ék. 7.
évf.)
Pálffy Ilona (Horvátltné): 1935 januárjában változó belső tagként "az 1691 utáni szerb betelepülés történetét kutatta. Sok érdekes anyagot talált a kamarai és hadi levéltárakban, s itteni kutatásait otthon kiegészítve, ki fogja adni tanulmányát ez érdekes tárgyról". (Jel. 1935 szeptember.) (Külf. 1934/35. 6. o.)
1936 szeptember-októberében ismét változó belső tagként "a neoacquistica-teriilet gazdasági berendezésére irányuló intézkedésekre nézve gyűjtött levéltári anyagot a bécsi udvari kamarai levéltárban és a
hadilevéltárban". (Külf. 1936/37. 8. o.)
Más visszaemlékezés szerint az intézet "tagjaként két évet töltött Bécsben. Levéltári kutatás mellett a bécsi
egyetemen is hallgatott három szemesztert". (LK 1975. 192. o.)
Publ.: A tatárok és a XIII. századi Európa (A Bécsi Collegium Hungáriáim füzetei 2.) (Bp. 1928.)
A kamarai igazgatás bevezetése a töröktől visszafoglalt területeken. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1937.)
A történelmi statisztika. In: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfordulójának ünnepére.
(Bp. 1938.)
Ism. műveiről: Klein Gáspár = LK 1937. 295. o.
Ism.: A Bécsi Magyar Történeti Intézet évkönyve. I. köt. ... = LK 1932. 153-155. o.
Papp Antal: Az 1935/36. és az 1936/37. tanévre ösztöndíjat kapott az Intézetbe egyháztörténeti témában.
(HK 1935. 236. o. és HK 1936. 289. o.) 1935 október elejétől 1936 június végéig a "Temesi bánság
püspökei" címmel saját egyházmegyéje XVIII. századi történetével foglalkozott. "Anyaggyűjtés közben a
bécsi Nemzeti Könyvtár kézirattárában két értékes anonym kéziratot talált a temesi bánság berendezéséről
és az 1702. évi uniós mozgalomról", a kamarai levéltárban "pedig egész sor eddig feldolgozatlan okmány
került felszínre a csanádi egyházmegye török-hódoltság utáni restaurációjára... vonatkozólag. Ezek alapján
világosság derült az egyházmegye újjáalapításának... számos kérdésére." (Külf. 1935/36. 7. o.)
1936 december elejétől 1937 július végéig ismét állandó belső tagként folytatta anyaggyűjtését "A csanádi
egyházmegye története a XVlll. században" témához. A Staatsarchivban a Staatsrat- és a Hungaricagyüjteményeket, az udvari kamarai levéltárban a Hoffinanz, Gedenkbücher, Ungarische Kamerale jelzetű
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sorozatokat nézte át. 1937 júniusában tanulmányi segéllyel a vatikáni levéltárban is kutatott adatai kiegészítése végett. (Külf. 1936/37. 8. o.)
Párdányi Miklós. Az 1941/42. tanévben másfél hónapig volt változó belső tag. Ezt az időt "arra használta
fel, hogy a Nationalbibliothekban a nemzetiségi kérdés eszmekörének kialakulását tanulmányozza". (Külf.
1941/42. 6. o.)
Publ.: Nép, nemzet, nemzetiség. In: Magyar művelődéstörténet. 5. köt. Az új Magyarország (Bp. 1942.)
Az állameszmeváltozás jelentősége a nemzetiségi kérdés fejlődésében. In: Emlékkönyv Viski Illés József...
tanári működésének negyvenedik évfordulójára (Bp. 1942.)
Államegység és nemzetiségi kérdés a politika rendszerében (Bp. 1944.)
Patek Erzsébet: 1941 januárjától áprilisig az Intézet változó belső tagja. A pannóniai római fabulákkal
foglalkozó, készülő doktori értekezéséhez gyűjtött anyagot a bécsi és a Bécs környéki állami és magángyűjteményekben. "Bécsi kiküldetése után 390 pengő tanulmányi segélyben részesült, hogy bécsi kutatásait kisebb északolaszországi tanulmányúttal egészíthesse ki." (Külf. 1940/41. 6. o.)
Publ.: A pannóniai fibulatípusok elterjedése és eredete - Verbreitung und Herkunft der römischen
Fibeltypen in Pannonién (Dissertationes Pannonicae II. Í9.) (Bp. 1942.)
Paulinyi Oszkár. Fl. mások által meg nem erősített adatai szerint már az 1923/24-ben több mint fél
esztendeig az Intézet tagja volt; gazdaságtörténeti előadásokat hallgatott a bécsi egyetemen.
1925 október közepétől egy hónapon át az Intézet belső tagja. "Egy tekintélyes délnémet tudományos
vállalattól" kapott megbízást a Fuggerek magyarországi tevékenységére vonatkozó levéltári kutatások
végzésére. (Jel. 1926 január.) (Külf. 1925/26. 2. o.) (CIIZS 170. o.) (Ángy.)
1926 őszén - Ángy. szerint novemberben - változó belső tag, "bajorországi tanulmányútjáról gazdag
zsákmánnyal térvén vissza, néhány hétig a bécsi főlevéltárakban egészíté ki előbbi kutatásai eredményét.
A Fuggerek magyarországi bányászata, vállalatai és kereskedelme annyira összefüggenek a hatalmas
világcég német, lengyel és hollandi vállalataival..., hogy fölötte kívánatos volna, ha a Gyüjteményegyetem
Tanácsa módot és alkalmat tudna nyújtani Paulinyinek, aki ez anyag egy részét már alaposan átvette s az
egész matéria fölött áttekintéssel bír, hogy ezt az ismételten hatalmas külföldi anyagot a magyar gazdaságtörténet e legelsőrangú témája érdekében lassanként, de következetesen átdolgozhassa, átkutathassa!" (Jel.
1927. február 2.) (Külf. 1926/27. 4. o.) 1927 első felében az Intézet belső tagjaként kapott megbízást arra,
hogy Krakkóban folytassa kutatásait a Fuggerek és a Thurzók magyar rézbányászata és rézkereskedehne
történetéről. (Jel. 1927. július 18.)
Paulinyi 1929-1930-ban a bécsi levéltári delegáció vezetője, majd 1946-ig a delegáció Miskolczynak
alárendelt tagja, a tiszti címtárak adatai szerint pedig 1943- 1944-ben a Collegium Hungaricum főtitkára
volt.
Publ.: Az első magyar országgyűlési napló. (Feller Miklós naplója az 1546. évi pozsonyi országgyűlésről)
(= Ék. 4. évf.)
Magyarország aranytermelése a XV. század végén és a XVI. század derekán (= Ék. 6. évf.)
A középkori magyar réztermelés gazdasági jelentősége. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1933.)
A magyar aranymonopólium jövedelme a középkorban. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése
hatvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1937.)
A vállalkozás kezdeti formái a feudáliskori nemesércbányászatban (Értekezések a történeti tudományok
köréből. Új sor. 40.) (Bp. 1966.)
A bányavállalkozók személyi köre a selmeci bányagazdaságban a XVI. század derekán (Adatsorok 15471549.) (Bp. 1967.)
Nemesfémtermelésünk és országos gazdaságunk általános alakulása a bontakozó és a kifejlett feudalizmus
korszakában/1000-1526/ = Száz. 1972. 561-601. o.
Ism. müveiről: Bogdán István = LK 1967. 257-259. o.
Babies András = Száz. 1968. 1160-1161. o.
Ism.: Eckhart Ferenc: A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon Mária Terézia korában = Száz.
1925.289-296.0.
Mályusz Elemér: Sándor Lipót főherceg nádor iratai... = Száz. 1928. 889-897. o.
Perényi József: Az 1937/38. tanévben fél éves ösztöndíjat kapott az Intézetbe diplomatikai tanulmányok
folytatására. (HK 1937. 218. o.) Állandó belső tag volt március elejétől június végéig. "A bécsi egyetem
keleteurópai intézetében szláv településtörténeti tanulmányokkal foglalkozott és főleg a csehszlovák
településtörténetnek a Felvidékre vonatkozó megállapításait igyekezett ellenőrizni. E részletkérdések
alapul fognak szolgálni egy nagyobb tanulmányhoz, amely Magyarország szláv népességének a középkor
folyamán való elhelyezkedését fogja tárgyalni... Egy speciális oklevéltani kérdés során, a XII. század
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végéről származó okleveleink prózai ritmusának eredetével is foglalkozott, s kimutatta a párizsi iskolák,
illetve az orleansi tanulmányi központ hatását." (Ktilf. 1937/38. 7. o.)
Publ.: A ritmikus próza okleveleinkben és a francia iskolák. In: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése
hatvanadik évfordulójának ünnepére. (Bp. 1938.)
A francia iskolák hatása a magyar okleveles gyakorlat kialakulására (A Pázmány Péter Tudományegyetem
Történelmi Szemináriumának kiadványai 14.) (Bp. 1938.)
Péterffy László: 1928 második felében intézeti kültagként - nem derül ki, mennyi ideig - általános irodalomtörténeti kérdésekkel foglalkozott. (Jel. 1928. február 24.)
Pfeiffer Károly: Az 1938/39. tanévben - nem derül ki, mennyi ideig - az Intézet változó belső tagjaként"
a bécsi Hofkammerarchivban a XVII. század második felének vallásügyi viszonyaira, továbbá a szepesi
kamara kezében lévő kincstári jószágok kezelésére vonatkozólag gyűjtött levéltári anyagot". (Külf.
1938/39. 7. o.)
Pigler Andor: Külső tagként "Donner művészetére" vonatkozó kutatásokat végzett. (Külf. 1924/25. 10. o.)
Publ.: Az osztrák barokkfestők müveihez. In: Az Országos Magyar Régészeti Társulat évkönyve. 2. évf.
1923-26. (Bp. 1927.)
Georg Raphael Donner élete és művészete (A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti Gyűjteményének dolgozatai 16.) (Bp. 1933.)
Ism.: Fleischer, Julius: Das kunstgeschichtliche Material der geheimen Kammerzahlamtsbücher in den
staatlichen Archiven Wiens von 1705 bis 1790... = Száz. 1933. 214-218. о.
Pleidell Ambrus: 1924. október 8-tól az Intézet belső tagja. "Kezdő fiatal tagként" gazdaságtörténeti
érdeklődésének megfelelő előadásokat és szemináriumokat látogatott a bécsi egyetemen (Redlich, Srbik,
Bohatta, Pribram és Dopschnál). (MOL К 726 - 715/1924.) (Jel. 1925 január.) 1925-ben Eckhart Ferenc
tanácsára "Az alsó-ausztriai kamara magyar harmincadkezelése I. Ferdinánd alatt" című témán dolgozott.
(Jel. 1925. augusztus 14.) (Külf. 1924/25. 10. o.) 1925 végéig maradt az Intézet belső tagja; az Országos
Levéltárba nevezték ki (Jel. 1926 január) (FI.); "gazdag anyagot gyűjtött «A nyugati magyar határvámszervezet kialakulása I. Ferdinánd korában» című témájához". (Külf. 1925/26. 2. o.) (CHZS 172. o.)
(Ángy.)
1928 őszén - nem tudni, pontosan mennyi ideig - változó belső tagként a kamarai levéltárban kutatott "A
magyar-osztrák határvámrendszer kialakulása I. Ferdinánd korában" című témájához. (Jel. 1929. április
6.) (Külf. 1928/29.5.0.)
Publ.: Egyházi és világi immunitás (= Ék. 4. évf.)
A nyugatra irányuló magyar külkereskedelem a középkorban (Bp. 1925.)
A Bécsi Magyar Történeti Intézetről (1926jan. - 1928 jún.) = LK 1928. 353-357. o.
Ism.; Mályusz Elemér: Sándor Lipót főherceg nádor iratai 1790-1795 » LK 1927. 283-286. o.
Vácz Elemér: Duna-Odera csatornaterv a XVH-XVIII. század fordulóján = • Száz. 1934. 467-468. o.
Bobula Ida: A nő a XVIII. század magyar társadalmában = Száz. 1935. 249-250. o.
Belitzky János: A magyar gabonakivitel története 1860-ig = Száz. 1935. 368. o.
Ravasz Boriska/Borbála: 1931 augusztusában változó belső tagként "a Staatsarchivban az 1760-80-as
évek között a Helytartótanács által protestáns vallásügyekben kiadott rendeletekre vonatkozó
államtanácsosi véleményeket nézte át. Tekintettel az anyag nagyságára, kutatásait e tárgyra nézve nem
fejezhette be." (Jel. 1932. január 28.) (Külf. 1931/32. 8. o.)
1932 júliusában ismét változó belső tag, "folytatva munkáját átnézte az 1770—1780-ig terjedő anyagot...
Szorgalmas kutatása eredményeit egy disszertációban fogja feldolgozni." (Jel. 1933. szeptember 1.) (Külf.
1932/33. 8. o.) (MOL К 726 - 1933-335 /34/)
Publ.: A magyar állam és a protestantizmus Mária Terézia uralkodásának második felében /1760-1780/
(A Pázmány Péter Tudományegyetem Történelmi Szemináriumának kiadványai 7.) (Bp. 1935.)
Ism. műveiről: Ember Győző = Száz. 1936. 458^159. o.
Rosdy László: 1942 nyarán három hónapon át volt az Intézet változó belső tagja. (Előtte egész évben a
Collegium Hungaricum ösztöndíjasa volt.) "A bécsi kormánynak és különösen az államtanácsnak a magyar jobbágykérdésben 1790-1832 között elfoglalt magatartására nézve gyűjtött anyagot a
Staatsarchivban..." (Külf. 1941/42. 10. és 6. o.)
Az 1942/43. és az 1943/44. tanévre ismét intézeti ösztöndíjat nyert el. (HK 1942. 505. o. és 1943. 351. o.)
Az 1944/45. tanévre is odaítélték neki az ösztöndíjat. (MOL К 639 - 71.915/1944.)
Saguly János: Az Intézet külső tagjaként "Temesvár és környéke XVI. századi történetére" gyűjtött adatokat. (Külf. 1924/25. 10. o.)
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Salacz Gábor. 1924. október 8-tól 1925. július 31-ig az Intézet belső tagja. Mint "kezdő fiatal tag" egyháztörténeti érdeklődésének megfelelő előadásokra járt. szemináriumokon vett részt a bécsi egyetemen
(Redlichnél, Srbiknél, Bohattanál, Tomeknél). (MOL К 726 - 715/1924.) (Jel. 1925 január.) 1925-ben
már saját kutatásokat is végzett a magyar "cassa parochorum" megalakulásáról. (Jel. 1925. augusztus 14.)
(Külf. 1924/25. 10. o.) (FI.) (Ángy.) 1925 szeptemberében a debreceni egyetemen tanársegéddé nevezték
ki. (Jel. 1926 január.) (Külf. 1925/26. 2. o.)
1926 júliusában kültagként folytatta kutatásait. (Jel. 1927. február 2.) (Külf. 1926/27. 4. o.)
Immár aTheresianum magyar történelemtanáraként, 1927 nyarán egy hónapon át változó belső tag; Szabó
Dezsőnek segített és saját kutatásához is gyűjtött anyagot. (Jel. 1928. február 24.) (Külf. 1927/28. 4. o.)
(CHZS 177. o.)
Publ.: Görgey Artúr levelei a Paczka müvészpárhoz (= Ék. 1. évf.)
A vallásalap kezdeteinek története. III. Ferdinánd alapítványa (= Ék. 2. évf.)
A Cassa Parochorum története (= Ék. 3. évf.)
A vatikáni zsinat és a placetum (= Ék. 4. évf.)
A prímási szék betöltése 1891-ben. A magyar kultúrharc és a főkegyúri jog történetéhez (= Ék. 6. évf.)
A magyar kultúrharc története 1890-1895 (Bécs, 1938.)
Ism. műveiről: Csapody Csaba = Száz. 1941. 220-221. o.
Sárkány Sándorné Halász Terézia Az 1940/41. tanévben - nem derül ki, mennyi ideig - az Intézet
változó belső tagja. "Széli Kálmán magyar miniszterelnök életrajzával kapcsolatban miniszterelnöki
kinevezésének előzményeire és a kinevezést megelőző pár hónap történetére nézve kutatott adatok után a
bécsi állami levéltárban." (Külf. 1940/41. 7. o.)
Schoen Arnold: 1927 novemberében három hétig az Intézet kültagjaként kutatta a budai és a pesti építészet XVIII. század eleji fejlődését a hadilevéltár tervrajz és térképgyűjteményében. (Jel. 1928. február 24.)
Publ.: A budai Szent Anna-templom (Bp. 1930.)
A Budapesti Központi Városháza /volt Invalidus-ház, majd Károly-kaszámya/ (Bp. 1930.)
Ism. műveiről: Kelényi B. Ottó = Száz. 1932. 426-431. o.
Sebestyén Géza: 1936 október-novemberében változó belső tagként "a XIX. század hatvanas éveinek
nyelvszemléletével, a nyelv és népiség, a nyelv és a történet viszonyával foglalkozott, s a vonatkozó irodalmat tanulmányozta át a bécsi állami könyvtárakban". (Külf 1936/37. 8-9. o.)
Sinkovics István: 1934 novemberétől 1935. július 10-ig az Intézet állandó belső tagja. "Erdélynek 17.
századvégi politikai helyzetével és belső állapotával foglalkozott. Az udvari kamarai levéltárban a
«Siebenbürgen» jelzetű anyagot vizsgálgatta... Az anyag oly bő, hogy 1692-ből kiindulva csak az 1700-ik
év közepéig tudott előrehaladni... Folytatni fogja kutatásait a Rákóczi felkelés után következő évekig."
(Jel. 1935 szeptember.) (Külf. 1934/35. 6. o.) (HK 1934. 197. o.)
A következő tanévre, 1935/36-ra is odaítélték neki az ösztöndíjat ugyanebben a témakörben. (UK 1935.
236. o. és CHZS 181. o.) 1935 november elejétől 1936 június végéig volt ismét változó belső tag; az
1701. év végéig jutott el kutatásaiban. "Értékes kiegészítő anyagot talált" a kamarai levéltár Hoffinanz
Ungarn, Ungarisches Münz- und Bergwesen, Salzwesen von Ungarn und Siebenbürgen, Ungarische
Gedenkbücher anyagokban. (Külf. 1935/36. 7. o.)
Publ.: Addigi müveinek bibliográfiáját Id.: Draskóczy István: Sinkovics István munkássága |1933-1978|.
In; Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. 1980. augusztus 19. (Szerk. Bertényi Iván)
(Bp. 1980.)
Élő és halott falvak. /Népességhullámzás Esztergom megyében a török alatt és után/ (= Ék. 4. évf)
Esterházy Pál nádor és az erdélyiek kereskedelmi társasága (= Ék. 7. évf)
Az erdélyi kamarajövedelmek a Habsburg-uralom kezdetén. In: Emlékkönyv Doinanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1937.)
A régi magyar Temesvidék = Magyar Szemle, 1942 január.
Ism.: Bakács István: A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei a XVII-XVIII. században = LK 1966.
346-348. o.
Budai török számadáskönyvek 1550-1580. Közzétette: Fekete Lajos és Káldy-Nagy Gyula... = Száz.
1969. 112-116.0.
Somogyi Zoltán: Az 1939/40. tanévben változó belső tagként "A szegényügy Magyarországon a középkorban" című tanulmányához gyűjtött kiegészítő adatokat a Staats- és a Hofkammerarchivban. (Külf.
1939/40. 7. o.)
Steier Lajos: 1921 utolsó negyedében a "tót nemzetiségi kérdésre" vonatkozó aktákat nézett át. (Jel. 1922.
január 31.) 1922 második felében az Intézet kültagja: Beniczky Lajos emlékezéseinek kötetét "beható
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történeti bevezetéssel" már sajtó alá adta, a "tót nemzetiségi kérdés okirattára pedig... befejezést nyert",
rövidesen a történeti bevezetéssel is elkészül. (Jel. 1923. január 29.) (Külf. 1924/25. 10. o.)
"Beniczky-kötete már megjelent a könyvpiacon. E tartalmas munka, mely Excellenciád [azaz Klebelsberg]
mély hálára kötelező érdeklődésének és támogatásának köszöni létrejöttét, valóban díszére válik Fontesvállalatunknak." (Jel. 1924 január.)
Publ.: Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az
1848/49-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról (Életrajzát eredeti levéltári okmányok alapján írta, a
visszaemlékezéseket és jelentéseket sajtó alá rend.) (Bp. 1924.) (A Fontes Emlékiratok sorozatában.)
A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. I—II. köt. I. köt. A kérdés története. II. köt. Okmánytár (Bp. 1937.)
(A Fontes Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez sorozatában.)
Az 1849-i trónfosztás és következményei (Bp. 1925.)
Görgey és Kossuth. Ismeretlen adalékok az 1848—49-iki szabadságharc történetéhez (Bp. 1925.)
Haynau és Paskievics. Ismeretlen adalékok az 1848—49-íki szabadságharc történetéhez. 1-2. köt. (Bp.
1928.)
Felsőmagyarország és a revízió (A .lancsó Benedek Társaság kiadványai 18.) (Bp. 1933.)
Ism. műveiről: m-a. [Mayer Alfréd] = LK 1924. 167-170. o.
Tóth László = Száz. 1925. 188-193. o.
Miskolczy Gyula = Száz. 1925. 297-301. o.
Ruttkay László = Száz. 1938. 375-381. o.
Tóth András = LK 1939. 333-335. o.;
Strada Ferenc: Az 1937/38. tanévben fél éves intézeti ösztöndíjat kapott közigazgatástörténeti tanulmányok folytatására. (HK 1937. 218. o.) A tanulmányi év második felében volt állandó belső tag. "A bécsi
állami levéltárban folytatott kutatásai során Izdenczy József bécsi államtanácsosnak, a magyar ügyek
állandó referensének politikai szerepével és a magyar kérdésekben elfoglalt álláspontjának vizsgálatával
foglalkozott. Kiderült, hogy Izdenczy befolyása II. József uralkodása idején még meglehetősen csekély
volt, s csak Ferenc alatt sikerült jelentősebb politikai befolyásra szert tennie. Közjogi felfogása
homlokegyenes ellentétben állott a magyar rendi állásponttal. Ténykedéseit mindenben az uralkodó személyes érdeke irányította." (Külf. 1937/38. 7. o.)
Publ.: Izdenczy József, az államtanács első magyar tagja (= Ék. 10. évf.)
Supka Magda: 1937 július-augusztusában változó belső tagként "a XVII. és XVIII. században Magyarországon működött olasz festőművészekre nézve kutatott adatok után a bécsi plébániák anyakönyveiben és a
magyarországi könyvtárakban fel nem található egykorú irodalmi müvekben." (Külf. 1936/37. 9. o,)
Surányi-Unger Tivadar: Több alkalommal volt vendégtag az Intézetben. Hosszabb ideig kültag 1926
júliusától szeptemberéig, mikoris "a bécsi nagy könyvtárakban dolgozott már sajtó alatt lévő, Jénában
németül megjelenő nemzetgazdaságtörténeti müve («Die Entwicklung der Theoretischen
Volkswirtschaftslehre im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts») számára". (Jel. 1927. február 2.) (Külf.
1926/27. 4. о.)
1927 második felében közel egy hónapig ismét az Intézet kültagja. "A gazdaságpolitika tudományos
alapkérdése" című kéziratát egészítette ki. (Jel. 1928. február 24.)
Publ.: Die Entwicklung der theoretischen Volkswirtschaftslehre im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts
(Jena, 1927.)
Ism. műveiről: Varga István - Társadalomtudomány, 1927/3-4. sz.
Szabó Dezső: Többször volt vendége az Intézetnek. Hosszabb ideig, 1926 júliusában és augusztusában
négy hétig volt "kültag". A Mária Terézia-korabeli úrbérrendezés történetét kutatta a bécsi hadi és állami
levéltárakban. (Jel. 1927. február 2.) (Külf. 1926/27. 4. o.)
1927 második felében - nem derül ki, mennyi ideig, Ángy. szerint júliusban - az Intézet változó belső
tagjaként folytatta kutatásait. (Jel. 1928. február 24.) (Külf. 1927/28. 4. o.)
Publ.: A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában I, köt. (Az irományokat kiadta és
bev.) (Bp. 1933.) (A Fontes Iratok a magyar társadalom és gazdaságtörténethez sorozata egyetlen megjelent kötete.)
Mária Terézia és a parasztok. In: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kunó [!] negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére, születésének ötvenedik évfordulóján (Bp. 1925.)
A megyék ellenállása Mária Terézia úrbéri rendeleteivel szemben (Értekezések a történeti tudományok
köréből XXV. 3.) (Bp. 1934.)
Ism. műveiről: Ember Győző = LK 1934. 184-192. o.
Szabó István = Száz. 1934. 244-246. o.

423

Szabó István: 1926 második felében négy hétig az Intézet kültagja. Az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a Debrecenbe menekülés idején kitejtetett tevékenységével foglalkozott. (Jel. 1927. február 2.)
(Külf. 1926/27. 4. o.)
1932 május elejétől július végéig változó belső tag. (MOL К 726 - 1933-335 /34/) Az 1670-1681 közötti
magyar protestáns egyház történetét kutatta. "Tőle olyan munkát várhatunk, mely... kimerítő alapossággal
és szép szerkezetben fogja tárgyalni" e témát. (Jel. 1932. július 8. és 1933. szeptember I.) (CHZS 183. o.)
"A Hofkammerarchivban a «Hoffinanz Hungarn», «Ungarisches Münz- und Bergwesen», «Vermischte
ungarische Gegenstände» című sorozatok és a kéziratgyűjtemény anyaga a városok valláspolitikai életére
vet fényt. A Staatsarchivban föleg az összeesküvők levelezésére és az ellenük lefolytatott eljárásra nézve
talált adatokat. A Kriegsarchivban pedig a «Feldacten»-csoport «Unruhen in Ungarn und Siebenbürgen»
sorozata s a «Hofkriegsrat»-iratok szolgáltattak munkájához gazdag forrásanyagot." (Külf 1932/33. 8. o.)
Publ.: Debrecen 1848-1849-ben (A Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem Történeti Szemináriumának közleményei 3.) (Debrecen, 1928.)
Ellenreformáció a végvárakban 1670-1681. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1933.)
Ism. műveiről: Fekete Nagy Antal = Száz. 1928. 822-824. o.
Schneider Miklós = LK 1927. 313-314. o.
Ism.: Komoróczy György: Nádasdy Tamás és a XVI. századi magyar nagybirtok gazdálkodása = Száz.
1933. 205-214. o.
Szabó Dezső: A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában I. köt. = Száz. 1934. 244246. o.
Jánossy, Dionys: Die russische Intervention in Ungarn im Jahre 1849 = Száz. 1933. 100-102. о.
Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában 1851-1852. 1. köt. = Száz. 1941. 85-88.
o.
Berlász Jenő: A magyar jobbágykérdés és a bécsi udvar az 1790-es években = Száz. 1944. 549-550. o.
Szálai Béla: 1928 őszétől - Ángy. szerint októbertől - 1929 decemberéig az Intézet belső tagja. Kezdetben Patsch szemináriumában folytatott Balkán-történeti tanulmányokat, majd "az újabbkori oláh telepítésekre vonatkozólag kutatott az udvari kamarai levéltárban". (Jel. 1929. április 6., 1929 július.) (Külf.
1928/29. 4. o.) "Átkutatta a bécsi udvari kamara és az állami levéltár anyagát az Arad és Zaránd megyékben elterülő kincstári birtokok benépesítésére vonatkozólag; adatai élénk világot vetnek az intéző körök
nemzetiségi politikájára." (Külf. 1929/30. 5. o.) 1929. december 4-én hagyta el az Intézetet (Jel. 1930
január.) (FI.) (CHZS 185. o.), bár eredetileg az 1929/30. tanév egész időtartamára kapta az ösztöndíjat.
(HK 1929. 230. o.)
Székely Ottokár: Az 1923/24. tanévben - Ángy. szerint 1923 októberétől 1924 júniusáig - rendes belső
tagként a Róma és az osztrák kormány közötti 1855. évi konkordátum történetét vizsgálta a bécsi állami,
kultuszminisztériumi és egyházi levéltárakban. (Jel. 1924 január és július.) (Külf. 1924/25. 9. o.) (FI.)
(CHZS 189. o.) Hazai püspöki levéltárakban folytatta ez irányú kutatásait. (Jel. 1925. augusztus 14.)
Publ.: Az egyházi nemesség (= Ék. 5. évf.)
Szekfü Gyula: "Az 1526 utáni konstantinápolyi követjelentéseket rendezte 1531-ig sajtó alá. Müvének
folytatását azonban Török Pál, középiskolai tanárra bízta, aki az első kötet szerkesztésével már el is készült. Szekfü ugyanis egy a legszélesebb körben érdeklődést keltő műnek, a magyar nyelv hivatalos érvényesülése történetének megírásához fogott, melyet budapesti és bécsi levéltári kútfők alapján páratlan
energiával már be is fejezett. Müve sajtó alatt van." (Külf. 1924/25. 8-9. o.)
Publ.: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790-1848 (Szerk. és a történeti bevezető
tanulmányt írta.) (Bp. 1926.) (A Fontes Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez sorozatában.)
A házi, udvari és állami levéltár Bécsben. Első közlemény = LK 1924. 18-54. o.
Ism. műveiről: Miskolczy Gyula = LK 1926. 252-256. o.
Miskolczy Gyula = Száz. 1927. 301-305. o.
Szekrényessy Margit: Az 1938/39. tanévben az Intézet változó belső tagjaként - nem tudjuk, mennyi
ideig - "Semmelweis Ignácról szóló munkájához előtanulmányokat folytatott a bécsi állami levéltárakban,
a régi osztrák közoktatásügyi minisztérium levéltárában, a Wiener Allgemeines Krankenhausban és a
bécsi Orvostörténeti Intézetben". (Külf 1938/39. 7. o.)
iff. Szentpétery Imre: 1934. november 10-től 1935. július 10-ig az Intézet állandó belső tagja. "A Rudolf
korabeli kincstári pereket dolgozta fel. Az udvari kamara levéltárában a Hoffinanz Ungarn anyagából
mintegy száz fasciculust nézett át. Továbbá átnézte az állami levéltár Hungaricáit Rudolf korából. Nemcsak a perekkel foglalkozott, hanem az egész kincstári birtokkezeléssel, alkotmányjogi és gazdasági
szempontból." (Jel. 1933 szeptember.) (Külf. 1934/35. 6. o.) (CHZS 189. o.) (HK 1934.197. o.).
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Publ.: A pozsonyi és a szepesi kamara viszonya a XVI. században. In.: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1937.)
A vörös viaszpecsét bizonyító ereje a középkorban. In: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik
évfordulójának ünnepére (Bp. 1938.)
Ism. műveiről: Klein Gáspár = LK 1937. 294. o.
Szilágyi Lóránd: 1931 elejétől 1932 közepéig az Intézet belső tagja. (Fl.) (MOL К 726 - 1933-335 /34/.)
(CHZS 190. о.) "A magyar királyi kancellária szerepe az államkormányzatban 1526 után" című témával
foglalkozott, jórészt a Staatsarchiv Hungarica-sorozata, a magyar országgyűlési akták és a
Nationalbibliothek kézirattári forrásai alapján. "Az anyag gyűjtésében nemcsak magát a kancelláriát
tartotta szem előtt, hanem a kancelláriával kapcsolatban az egész magyar kormányzat fejlődését vizsgálta... a XVII. század elejéig." (Jel. 1931. július 25.) (Külf. 1930/31. 6. o.) "Kutatásait még tovább folytatja,
amelyek során a Hotkammerarchiv Hungarica-csoportja, valamint a Geheimer Rat fennmaradt
protocollumjai és a Comitialia kerülnek még áttanulmányozásra." (Külf. 1931/32. 7. o.) "Ezenkívül foglalkozott... egy középkori kormányzattörténeti problémával is: a magyar és a német birodalmi kormányzat
viszonyával az 1410-1439. években, ahol a középkori kormányzat decentrális és personalis jellegét sikerült megrajzolnia főképpen diplomáciai eszközökkel." (Jel. 1932. január 28.) Munkáját "folytatta és
befejezte. Kutatásai 1526-tól 1690-ig terjedtek, amely évvel az újkori kancellária történetének első fele
lezárul... E főmunkája mellett két kisebb középkori témával is foglalkozott." (Jel. 1932. július 8.)
"Vizsgálat alá véve az első magyar supplicaciókat, külföldi analógiák segítségével sikerült megoldania
kormányzattörténetünk több kérdését is. Dolgozata: «írásbeli supplikációk a középkori magyar királyok
udvarában» címmel a Levéltári Közleményekben jelenik meg. Ezzel kapcsolatban állottak azok a tanulmányai, melyek a Zsigmond- és Albert-korabeli német és magyar kancellária viszonyaira vonatkoznak és
amelyekben a középkori államkormányzat sajátságos perszonális jellegére mutat rá. E dolgozat a Történeti
Intézet évkönyvében fog megjelenni." (Külf. 1931/32. 7. o.) (HK 1931. 149. o.)
Publ.: A Német Birodalom és Magyarország államjogi viszonya Luxemburgi Zsigmond alatt (= Ék. 4.
évf.)
írásbeli supplicatiók a középkori magyar administratióban = LK 1932. 157-176. o.
A modern kormányzattörténet kialakulása = Száz. 1933. 291-307. o.
A miniszteri ellenjegyzés történetéről. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának
ünnepére (Bp. 1933.)
A királyi secretariusok intézménye és az újkori magyar állam. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor
születése hatvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1937.)
A magyar királyi tanács első százada = LK 1940-1941. 157-169.0.
Ism. műveiről: Vevér Emil = LK 1937. 292-293. o.
Táborszky Ottó: 1923 második félévében - Ángy. szerint augusztustól - másolásokkal segédkezett a
József nádor iratai, "a tót nemzetiségi kérdés" és a Batthyány-kabinet okirattára munkálataiban, "hogy
intézetünk programmjához híven e közreműködés által az újabbkori levéltári anyag tudományos kezelésének és fölhasználásának módszereibe belegyakorolja magát..." (Jel. 1924 január.) 1924 elejétől a Partium
visszacsatolásának történetét kutatta "a Társulati Elnök úr Ő Excellenciája [azaz Klebelsberg] beleegyezésével". (Jel. 1924 július.) 1924 augusztusában - miután kutatásait "teljesen kielégítő eredménnyel fejezte
be" - távozott az Intézetből. (Jel. 1925 január.) (FI., valamint CHZS 192. oldala szerint az 1923/24. tanéven kívül 1924/25-ben is több mint fél esztendeig volt intézeti tag.) Összegyűjtött anyagát az Országos
Levéltárban egészítette ki. (Jel. 1925. augusztus 14.) "Témájának első része, a visszakapcsolás törvényes
kimondásának okmánytára már sajtóra készen áll." (Külf. 1924/25. 10. o.)
Publ.: Az 1836:21. t.-c. létrejötte = Száz. 1930. 738-767. és 840-876. o.
Tankó Béla: 1926 februárja és májusa között az Intézet kültagja; az "Esztétika módszertana" című müvéhez "folytatott beható tanulmányokat". (Jel. 1926. július 8.) (Külf. 1925/26. 3. o.)
Tarnay Zsuzsanna: 1930 második felében - nem tudni, milyen hosszú ideig, Ángy. szerint júniusjúliusban - az Intézet változó belső tagjaként "a XVIII. század végén és a XIX. elején megjelent magyarországi folyóiratoknak a német folyóiratokkal való kapcsolatát kutatta. Megállapította Schlözer, Nicolai és
Sonnenfels hatását a magyar folyóiratok munkatársaira." (Jel. 1931. január 15.) (Külf. 1930/31. 6. o.)
1933 január-februárjában változó belső tag, ezután május közepéig vendég az Intézetben. "Az 1790/1. évi
országgyűlésről kiküldött közpolitikai és úrbéri regnikoláris deputatiók munkálatait vizsgálta" az államtanács aktáiban. "Átnézte az egyes deputátusok személyes szerepére vonatkozó értesüléseket, az egykori
nem magyar politikai irodalmat és ezeknek figyelembevételével vizsgálat tárgyává tette, hogy a munkálatok népjóléti, közbiztonsági, valamint úrbéri természetű kérdéseire minő hatása volt az udvar kezdeményezéseinek." (Külf. 1933/34. 7. o.) (CHZS 193. o.)
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Temesy Győző: Az 1932/33. tanév első félévében, a MOL К 726 - 1933-335 /34/ szerint változó belső tag
(Ángy. alapján augusztusban). Más források - így a Külf. 1932/33. 9. oldala - alapján vendégtag volt. A
legmegbízhatóbb forrás szerint 1932. július 2. és augusztus 20. között volt vendég (Jel. 1933. szeptember
1.), "a Temesköz történeti földrajzával foglalkozott." A Hofkammerarchiv 1768-1820 közötti, a
hadilevéltár térképgyűjteményének teljes Temesközre vonatkozó anyagát vizsgálta, ugyanitt a Temesköz
visszafoglalása előtti évek történetét kutatta.
Publ.: A Bega csatorna befejezése Temesvár és Nagybecskerek között (= Ék. 2.)
Thewrewk-Pallaghy Attila. 1927 elején hét héten át az Intézet kültagja. Levéltári kutatásokat folytatott az
1850-es évek eleji közigazgatási és alkotmányjogi tervezetekről. (Jel. 1927. július 18.)
1929 első felében - nem derül ki, milyen hosszú ideig - változó belső tagként kutatta II. József közjogi
nézeteinek kifejlődését és magyar közjoghoz való viszonyát. (Jel. 1929 július.) (Külf. 1928/29. 5. o.)
1933 januárjában ismét változó belső tag. "Folytatta és befejezte «Királykeresés az újkori magyar történetben» (1790-1918) című tanulmányát, amely azóta megjelent. Továbbá megírta itt «Ifjabb Andrássy és
a különbéke» című tanulmányát." (Jel. 1933. szeptember 1.) (Külf. 1932/33. 8. o.)
Publ.: Királykeresés az újabbkori magyar történelemben /1789-1918/ (Bp. 1933.)
Hozzászólás Ausztria eljövendő kialakulásának problémájához (Bp. 1934.)
Az ifjabb Andrássy és a különbéke kísérlete (Bp. 1934.)
Gróf Apponyi Albert. Ami őt Ausztriához vonzotta és ami öt Ausztriától taszította (Bp. 1935.)
Az újabb osztrák alkotmányfejlődés (Bp. 1936.)
A hatvanhetes kiegyezésről (Pécs, 1937.)
Thim József.
Publ.: Thim József: A magyarországi 1848/49-diki szerb fölkelés története I. köt. Elbeszélő rész (Bp.
1940.); II. köt. Iratok: 1848 március - augusztus (írta és kiadta.) (Bp. 1930.); III. köt. Íratok: 1848 szeptember - december és 1849 január- augusztus (írta és kiadta.) (Bp. 1935.) (A Fontes Iratok a nemzetiségi
kérdés történetéhez sorozatában.)
Miletits Svetozár és az 1848/49-i szerb fölkelés (= Ék. 1.)
Ism. műveiről: Belitzky János = LK 1932. 145-148. o.
Horváth Jenő = Száz. 1933. 469-470. o.
Hadrovics László = Száz. 1941. 446-449. o.
Tirscher Jolán: 1930. május 15-től az Intézet állandó belső tagja. Elsősorban az állami levéltár Staatsrataktáiban "a magyar cenzúra XVIII. és XIX. századi történetéhez gyűjtött anyagot. Most már II. József
koráig jutott el. Rendszeres és eredményes kutatása remélni engedi, hogy igen hasznos munkával fogja
gyarapítani irodalmunkat." (Jel. 1930 augusztus, 1931. január 15.) 1931 február végéig tartózkodott az
Intézetben. "A H. József kori elvi jelentőségű cenzúrai iratokból kivehető, hogy II. József e téren is központosításra törekedett, valamint a közigazgatás gyorsítására és tökéletesítésére." (Jel. 1931. július 25.)
"Ez anyagnak különösen érdekes csoportját alkotják a tankönyvekre vonatkozó jelentések." (Külf.
1930/31. 6. o.) (FI.) (CHZS 196. o.)(Angy.)
Tompa Ferenc: 1925 október közepétől az Intézet belső tagja, "a magyarhoni őskor régészetére vonatkozó
tanulmányokat" végzett. (Jel. 1926 január.) 1926 első három hónapjában "folytatá és bevégezte múlt
esztendei nagyon érdekes kutatásait és tanulmányait" az őskori aranymüvességröl a Naturhistorisches
Museum anyagában és könyvtárában, valamint az egyetem Prähistorisches Institutjában. (Jel. 1926. július
8.) (Külf. 1925/26. 2. o.) (CHZS 196. o.) (Ángy.)
Publ.: Die Bandkeramik in Ungarn. Die Bükker und die Theiss-Kultur. A szalagdíszes agyagművesség
kultúrája Magyarországon. A bükki és a tiszai kultúra (Archaeologia Hungarica 5-6.) (Bp. 1929.)
Települési viszonyok az őskori Magyarországon. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik
fordulójának ünnepére (Bp. 1933.)
A Dunántúl östörténeime (Pannónia könyvtár 15.) (Pécs, 1935.)
A bronzkori kultúra kialakulása Magyarországon (Értekezések a történeti tudományok köréből XXV. 7.)
(Bp. 1937.)
Torma Péter: A MOL К 726 - 1933-335 /34/ szerint az Intézet változó belső, más források alapján Külf. 1932/33. 9. o. és Jel. 1933. szeptember 1. - vendégtagja 1932. június 30-tól augusztus 14-ig. A Jel.
szerint "tovább folytatta kutatásait az 1764/65. országgyűlés történetéről. Átnézte az állami levéltár
Hungaricaját és a Staatsrat idevágó anyagát. A Kammerarchivban a Kommerzienrat és az udvari kamara
jelentéseit és javaslatait, melyek az országgyűlésre vonatkoznak. A hadi levéltárban áttanulmányozta a
Hofkriegsrat javaslatait Magyarország katonai berendezéséről és az insurrektió átalakításáról."
Tóth András: 1937 júniusában "a XVIII. századi erdélyi román kisebbség történetére vonatkozólag gyűjtött levéltári anyagot a bécsi állami levéltárban". (Külf. 1936/37. 9. o.)
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A következő tanévben - ismét változó belső tagként, nem tudjuk, mennyi ideig - folytatta ezirányú kutatásait. (Külf. 1937/38.8.0.)
Publ.: Az erdélyi román kérdés a XVIII. században (A Pázmány Péter Tudományegyetem Történelmi
Szemináriumának kiadványai 15.) (Bp. 1938.)
Az erdélyi románok a XVIII. században. In: A románok története, különös tekintettel az erdélyi románokra. Szerk. Gáldi László, Makkai László (A Magyar Történelmi Társulat könyvei VI.) (Bp. 1941.)
Az erdélyi románság története (Kincsestár. A Magyar Szemle kis könyvtára 13.) (Bp. 1944.)
Ism.: Steier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 1848^49-ben... = LK 1939. 333-335. o.
Tóth Endre: 1926 második télében négy hétig, majd 1927 januárjában az Intézet kültagja. Ángy. szerint
1926 decemberében változó belső tagja. "Protestáns egyháztörténeti adatokat gyűjtött a XVII. század
utolsó tizedeiből a Staatsarchivban..." (Jel. 1927. február 2., 1927. július 18.) (Külf. 1926/27.4.0.)
Publ.. A pápai református templom története 1531-1785 (Pápa, 1930.)
Tóth László: Vatikáni levéltári kutatásainak kiegészítésére 1926 második felében két hónapot töltött
kültagként az Intézetben. Átnézte a Staatsarchivban a bécsi udvar római követeinek jelentéseit 1770-től
1790-ig. (Jel. 1927. február 2.) (Külf. 1926/27. 4-5. o.)
Publ.: Verancsics Faustus csanádi püspök és emlékiratai V. Pál pápához a magyar katholikus egyház
állapotáról (= Ék. 3. évf.)
A jubileumi búcsú kihirdetése Magyarországon 1776-ban. Die Promulgation des Jubiläumsablasses in
Ungarn im Jahre 1776 (A Római Magyar Történeti Intézet kiadványai) (Klny. a Száz-ból) (Bp. 1928.)
Ism.: Steier Lajos: Az 1849-i trónfosztás és következményei... Görgey és Kossuth... = Száz. 1925. 188193. o.
Török Pál: 1923 őszétől, Ángy. szerint 1924 januárjától - belső tagként- Szektu Gyula irányításával a
XVI. századi konstantinápolyi követjelentések másolásához kezdett hozzá. (Jel. 1924 január és július.)
Miután gyűjtését "teljesen befejezte", 1924 augusztusában hagyta el az Intézetet. (Jel. 1925 január.)
FI. szerint - ebben valószínűleg egy évet téved - nem 1923/24-, hanem 1924/25-ben volt több mint fél
évig intézeti tag.
1925 július-augusztusában - ismét belső tagként - a követjelentések jegyzeteihez és a történeti bevezetés
megírásához szükséges kutatásokat folytatott. (Jel. 1926 január.) (Külf. 1925/26. I. o.) (CHZS 198. o.)
1927 júniusában és "pár hétig a nyár legelején" az Intézet "változó belső tagja". Kijegyzetelte azokat az
adatokat, "melyeket a konstantinápolyi követjelentések két első kötetének egyébként sajtókész kéziratához, a közölt darabok jegyzetezéséhez kell fölhasználnia." (Jel. 1927. július 18., 1928. február 24.) (Külf.
1926/27. 5. o.) (Külf. 1927/28. 4. o.)
1928 második felében az Intézet változó belső tagjaként egy hónapig Párizsban kutat a követjelentésekhez. (Jel. 1929. április 6.) (Külf. 1928/29. 5. o.)
Publ.: A Török Birodalom pénzügyei Szolimán korában (= Ék. 2. évf.)
I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai. 1527-1547 (Értekezések a történeti tudományok köréből
XXIV. 12.) (Bp. 1930.)
Váci Elemér: 1930 második felében - nem derül ki, milyen hosszú ideig, Ángy. szerint júliusaugusztusban - az Intézet változó belső tagja, "a Duna-Odera csatorna tervének szerzőjéről kutatott
adatokat a XVIII. század elejéről". (Jel. 1931. január 31.) (Külf. 1930/31. 6. o.)
Publ.: Vedres István munkássága és a Duna-Tisza csatorna (= Ék. 4. évf.)
Duna-Odera csatornaterv a XVII-XVIII. század fordulóján (Bp. 1932.)
Ism. műveiről: Pleidell Ambrus = Száz. 1934. 467^168. o.
Ism.: IIa Bálint: A Thurzó-levéltár protestáns egyháztörténeti adatai = LK 1934. 195-198. o.
Váczy Péter: 1927 második felétől két tanéven keresztül - Ángy. alapján 1927 októberétől 1929 júniusáig
- az Intézet állandó belső tagja. (FI.) (CHZS 201. o.) Előadásokra (Bibihez, Adlerhez, Voltelinihez,
Brasloffhoz és Patzelthez), valamint Dopsch szemináriumára járt az egyetemre, a magyar miniszteriális
intézmény kialakulását és az ősiség behozatalának jelentőségét vizsgálta a magyar nemesi birtok és a rendi
társadalom kialakulása szempontjából. (Jel. 1928. február 2., 1928. július 23.) "Károlyi Árpád úrnak
bíztatására német nyelven a német tudományos kritika elé készül bocsajtani középkori alkotmány- és
társadalomtörténetünknek ezt a problémáját: a magyar miniszteriális intézmény kialakulását." (Külf.
1927/28. 4. o.)
"Befejezte az előző évben megkezdett alkotmány- és jogtörténeti kutatásait. «A vérdíj a magyar középkorban» című munkájában a vérbosszú, a nemzetségi szervezet kérdését, a homagium fogalmát, Werbőczynek a homagiumról szóló nézeteit, valamint a római és más idegen jogoknak a magyar felfogásra
gyakorolt hatását készül tisztázni." (Jel. 1929. április 6.) Anyagot gyűjtött a korona visszaháramlasi jogára
és az ősiség kérdéseire vonatkozóan is. (Jel. 1929 július.) "Kutatásokat végzett a bécsi és soproni városi
levéltárakban, utóbbiban Sopron város bírósági könyveit tanulmányozva. A miskolci jogakadémia kiad-
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ványai közt jelent meg «A városi polgárok vérdíja Werbőczynél és a budai jog» című értekezése. Doktori
disszertációjával kapcsolatosan egy német munkán dolgozott, amely a miniszteriálisok kérdésének magyar
vonatkozásait vizsgálja..." (Külf. 1928/29. 4-5. o.)
1931 júniusában változó belső tagként a középkor általános történetével foglalkozott Bécsben. (Jel. 1931.
július 25.).(Külf. 1930/31.6. o.)
PubL: Immunitás és Jurisdictio (= Ék. 1. évf.)
Stephan der Heilige als päpstlicher Legat (= Ék. 4. évf.)
A városi könyvek jogtörténeti fontossága (Miskolci Jogászélet könyvtára 59.) (Miskolc, 1929.)
A magyar igazságszolgáltatás szervezete a XI—XII. században (Miskolci Jogászélet könyvtára 65.)
(Miskolc, 1930.)
A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon (Minerva-könyvtár 40.) (Bp. 1932.)
Die erste Epoche des ungarischen Königtums (Pécs, 1935.)
A magyar királyság központi igazgatása a Xl-XII. században. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor
születése hatvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1937.)
Ism. műveiről: Nyers Lajos = Száz. 1932. 95-96. o.
Istványi Géza = LK 1937. 291. o.
Varga Endre: 1924. augusztus 1-től egy esztendőn át - Ángy. másoknak ellentmondó adatai alapján 1923
augusztusától 1925 augusztusáig - az Intézet belső tagja. Széchenyi-témákkal foglalkozott az állami és a
belügyminiszteri levéltárakban a Széchenyi műveit kiadó bizottság szerkesztőitől kapott megbízások
alapján. (MOL К 726 - 715/1924.) Emellett a bécsi egyetemen előadásokat hallgatott, szemináriumokra
járt (Redlich, Srbik, Bohatta, Pribram, Dopsch óráira) (Jel. 1925 január és 1925. augusztus 14.) (FI.), és
"az 1539-i protestáns pátens történetén dolgozott". (Külf. 1924/25. 10. o. és 1925/26. 2. o.) 1925 őszén
már nem tért vissza az Intézetbe (bár a CHZS 200. oldala szerint még 1925/26 első félévében is az Intézet
tagja volt); az Országos Levéltárba nevezték ki. (Jel. 1926 január.)
Komjáthy Miklós búcsúztatója szerint "1924 júniusától 1925 karácsonyáig dolgozott a Bécsi Magyar
Történetkutató Intézet belső rendes tagjaként". (LK 1975. 190. o.)
Publ.: Az 1848-49. évi magyar hadsereg egészségügyi szervezete. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére (Bp. 1933.)
Vasady Béla. Az Intézet változó belső tagja 1927 végén, 1928 elején. Vallástörténeti és vallásfilozófiái
problémákkal foglalkozott. (Jel. 1928. február 24.) (Külf. 1927/28. 4. o.)
Víkár Béla. 1930 májusában és júniusában egy hónapig az Intézet változó belső tagja. "Az avar kérdésről
kiadandó nagy munkája érdekében tanulmányozta az itteni etnográfiai gyűjteményeket." (Jel. 1930 augusztus.) (Külf. 1929/30. 5. o.) (Ángy.)
Voit Pál: Az 1941/42. tanévben fél éves intézeti ösztöndíjat kapott bútortörténeti kutatások folytatására.
(HK 1941. 474. o.) A második félévben "főként Bécs és Pest-Buda asztalosmüvességének kapcsolatával
foglalkozott és ebből a célból a bécsi köz- és zárt, valamint magángyűjtemények anyagát nézte át. Tanulmányozta a faemlékek szakszerű restaurálásának és konzerválásának problémáját, a bécsi múzeumok
szervezeti szabályzatait, a múzeumi rendezés, kiállítás, oktató formában való bemutatás kérdését." (Külf.
1941/42. 6. o.)
Publ.: Adatok a magyar festő-asztalosok munkásságának bibliográfiájához. In.: Emlékkönyv Gerevich
Tibor születésének hatvanadik fordulójára (Bp. 1942.)
Régi magyar otthonok (Bp. 1943.)
Waldapfel Eszter: 1929 első felében - nem derül ki, mennyi ideig. Ángy. szerint áprilisban - az Intézet
változó belső tagjaként "a középkori magyar nemesi birtokjog fejlődéséről készítendő tanulmányához a
külföldi viszonyok irodalmának megismerésével foglalkozott Bécsben, hogy párhuzamot vonhasson a
hazai és a külföldi fejlődés között". (Jel. 1929 július.) (Külf. 1928/29. 5. o.) (CHZS 205. o.)
1930 februárjától három hónapon át ismét változó belső tag. "A Szent István törvényeivel kapcsolatba
hozható kódexek vizsgálatával foglalkozott" a Nemzeti Könyvtárban és a klosterneuburgi apátság kézirattárában. (Jel. 1930 augusztus.) (Külf. 1929/30. 5. o.) (Ángy.)
Publ.: Szent István első törvénykönyve és a nyugati törvényhozás (= Ék. 5. évf.)
Nemesi birtokjogunk kialakulása a középkorban = Száz. 1931. 134-167. és 259-272. o.
Wessetzky Vilmos: Az 1940/41. tanévben mindkét félévben az Intézet állandó belső tagja volt. Az egyetemen egyiptológiai és koptológiai előadásokat hallgatott (Czermak, Balcz és Till professzoroknál), "a
Kunsthistorisches Museum egyptológiai gyűjteménye részéről rendezett tanfolyamon a későegyptomi
perzsa kor történetével... foglalkozott, majd az említett múzeum egyptológiai anyagából a magyarországi
egyptomi tárgyak tanulmányozásához szükséges emlékeken szövegösszehasonlításokat végzett. Behatóan
tanulmányozta az óegyptomi vallástörténeti... kérdéseket... Részt vett a bécsi egyptológusok által kiadandó
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«Gott und Mensch im Weltbild Ägyptens» című vallás- és művelődéstörténeti munka előkészítésében is.
A budapesti Szépművészeti Múzeum egyptomi gyűjteményének anyagát ismertető beszámolója az
Előázsia-egyptomi Társaság Ex Oriente Lox című folyóiratában jelent meg." (Kiilf 1940/41. 6. o.)
Wiczián Dezső: 1931. június 6-tól szeptember 19-ig az Intézet változó belső tagja. "Kutatásainak tárgya: a
magyarországi protestánsok és a külföldi hatalmak 1670-1681 közt." (Jel. 1932. január 28.) "E célból
átnézte a Hungarica-gyüjtemény idevonatkozó anyagát, leginkább az úgynevezett «összeesküvő-akták»
egyes fasciculusait. A külföldi vonatkozású anyagot a Reichskanzlei és a Geheime üest. StaatsBrandenburgica-, Saxonica- és Romana-osztáiyok fasciculusait nézte át. Kutatásait még folytatni kívánja." (Külf. 1931/32.8.0.)
Winkler Elemér: Az 1926/27. tanévben - Ángy. alapján júliusban, változó belső tagként - "a soproni
céhek történetére kutatott". (Külf. 1926/27. 5. o.)
Zádor Anna: 1934. szeptember 3-tól október 3-ig és 1935. május 15-töl július 1-jéig az Intézet változó
belső tagja. "A 19. század első felének magyar építészetére vonatkozó bécsi anyaggal foglalkozott... ama
nagyobb összefoglaló munkája számára, amely mint a M.Tud. Akadémia díjnyertes pályamunkája, a
magyarországi neoklasszikus építészet első művészettörténeti feldolgozását kívánja nyújtani." Az állami
és a városi levéltárban, valamint a nagy könyvtárakban és az Albertinában kutatott. (Jel. 1935 szeptember.) (Külf. 1934/35.6.0.)
Publ.: A klasszicizmus építészete Magyarországon (Bp, 1943.)
Zsinka Ferenc: 1923 első négy hónapjában - Ángy. szerint februártól áprilisig- dolgozott Bécsben, hogy
anyagot gyűjtsön a Németh Gyula felügyelete alatt l:ekete Lajos és a saját szerkesztésében megjelenő
török paleográfiai kiadványhoz, "mely a Magyarország török korszakának történelére vonatkozó
legnevezetesb... töröknyelvü oklevelek fakszimiléit szándékozik hozni szigorúan tudományos
transscriptiókkal..." Ehhez az "állami levéltár összes (igen nagyszámú) töröknyelvü iratait átvizsgálta..."
(Jel. 1923 július.) "A török hódoltság idejéből származó török nyelvű írott emlékeket gyűjtötte egybe a
bécsi állami levéltár és a volt udvari könyvtár anyagából. Feladata egy török paleographico-diplomatikai
kiadvány előkészítése, mely sorozatosan a XVI-XVU. századi török oklevelek jellegzetesebbjeit facsimilékben tartalmazza. Munkáját folytatta Fekete Lajos..." (Külf. 1924/25. 9. o.)
"If relationship to Vienna breaks off, there will be no relationship to our own past." The
documentation of members of Wiener Hungarian Institute of History (1920-1944)
The Hungarian Institute of History was established in 1920. Quite like its brotherinstitute the Collegium Hungaricum which was operating since 1924 , the Hungarian Institute
of History found a place in the Trautson Palace (or Body-guard Palace) which played a
significant role in the Hungarian history of civilisation by the „body-guard writers". As a
result of the Minister of Education Kuno Klebelsberg's
aspiration to the policy of sciences
between the two world-wars' period the most prominent Hungarian historians, the members
of the elite of the intellectual class were scholars and guests of the Institute. First of all the
freshly graduate, talented youngsters- more than a hundred and fifty persons- who came to
Wien for 3—6 months or rather for I or 2 years. In addition some more
experienced
researchers and some university or highschool professors lived in the Body-guard
Palace
during their short researches- mostly as the guests of the Institute. This
documentation
elaborates the residence of the Institute 's permanent or altering full members, in some cases
the residence of the associates and also the purpose of their researches and the publications
followed these researches (like the legendary „Fontes" collection and the tomes of the
Institute's annuals).
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