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I. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYEIBŐL 

BENE SÁNDORNÉ 

A Budapesti Egyetemi Könyvtár vetustissima - gyűjteménye -
a feldolgozó munka tükrében 

A Budapesti Egyetemi Könyvtár, az ELTE központi könyvtára több száz 
éves múltjának köszönhetően sajátos szerepet tölt be a nagykönyvtárak között: 
gyakorlati és muzeális feladatai majdnem egyenértékűek, egymással szoros 
összefüggésben alakultak ki, pontosabban: az utóbbi az előbbiből nőtt ki, 
évszázadok elteltével. 

A könyvtár már kezdettől fogva, 156l-re tehető létrejötte óta gyakorlati 
feladatokat látott el: mindig az oktatás szolgálatában állt. Legrégibb korszakában, a 
nagyszombati egyetem alapítása előtti időkben a középszintű képzést szolgálta a 
nagyszombati, znióváraljai és vágsellyei kollégiumok könyvtáraként, majd az 
egyetem alapításának évétől, 1635-től kezdve mind a mai napig az egyetemi 
oktatáshoz kapcsolódott tevékenysége. Manapság egyaránt tekinthető 
közkönyvtárnak, tudományos szakkönyvtárnak (a középkori történelem, a filozófia, 
pszichológia és teológia vonatkozásában), valamint muzeális könyvtárnak, nemcsak 
különgyűjteményei, de a magyar történelemmel, kultúrtörténettel szoros 
összefüggésben kialakult teljes régi (17-18. századi) állománya révén is. 

Könyvtárunk - egyéb különgyűjteményei mellett — az ország egyik 
legjelentősebb antikva-gyűjteményével rendelkezik. Legrégibb kiadású, 15-16. 
századi könyvei kezdetben természetesen nem képeztek különgyűjteményeket, ezek 
kialakítására csak több száz évvel később, a múlt század utolsó negyedében került 
sor, pontosan 1876-tól kezdődően, a régi anyag teljes rekatalogizálása kapcsán, 
mikorra már a könyvtár régen volt hétköznapjai történelemmé váltak, e régi 
időkben tankönyvként használt könyvanyaga pedig muzeális értékké. Először az 
ősnyomtatványtárat hozták létre, 1881-ben, majd az RMK-gyűjteményt. A 16. 
századi külföldi kiadású könyveket, az un. antikvákat (vagy a könyvtár saját 
terminológiája szerint: vetustissimákat) csak az 1950-es években választották külön, 
illetve akkor még csak a század első felének kiadványait, az 1501-1550 között 
megjelent könyveket. A 16. század második felében, az 1551-1600 között kiadott 
könyvek kiválogatása csak nemrég, 2001-ben történt meg, a 17. századi könyvanyag 
kiemelése és különgyűjteménnyé alakítása, pedig most van folyamatban, 2002 
áprilisától kezdődően.* 

* 2003 szeptemberében ez a munka befejeződött. 
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Az Egyetemi Könyvtárban egészen a legutóbbi évtized kezdetéig nemcsak 
együtt raktározták a régi anyag jelentős részét a modem anyaggal, de ennek 
természetes következményeként - eltérően más nagy könyvtárak gyakorlatától -
együtt is dolgozták fel, egységes címleírási szabályok alapján. Az 1960-as években 
Domanovszky Ákosnak, a könyvtár feldolgozó osztálya akkori vezetőjének 
angolszász mintát követő igényes, modem címleírási szabályzata alapján ismét 
megkezdték a teljes régi könyvanyag rekatalogizálását, ez a munka azonbafi az 
1980-as években megfelelő létszámú munkaerő híján elakadt. A régi és az újabb 
könyvek feldolgozása csak 1990-től vált külön, azt követőn, hogy a könyvtár áttért 
a számítógépes katalogizálásra, egyelőre csak a modem anyagra vonatkozóan. A 
régi könyvek számítógépes regisztrálását a könyvtár ezideig még nem tudta 
megoldani, több okból. Ezek közül elsősorban a kapacitás-hiányt kell említenünk. 
1990-1997 között még csak egy munkatárs dolgozott ebben a munkakörben, 1998-
tól 2000 márciusáig három, jelenleg kettő. A másik ok szakmai jellegű: még mindig 
nincs általánosan elfogadott, érvényes nemzetközi szabvány a régi könyvek gépi 
katalogizálásáról. 

Könyvtárunkban mégis ekkor indult meg újra, kb. egy évtizedes pangás 
után a régi könyvek rendszeres, szakszerű feldolgozása. Ez a munka 1990 
novemberétől kezdve mostanáig két vonalon futott: egyrészt folytatta a 
Domanovszky-féle címleírási és katalógus-szerkesztési elvek alapján létrehozott 
hagyományos nagy katalógus építését a csak bibliográfiai adatokat regisztráló 
katalogizálással, másrészt az OSzK szakmai felügyelete alatt, pontosabban Borsa 
Gedeon személyes irányításával bekapcsolódott az országos un. "antikva-
program"-ba, amelynek feladata az ország valamennyi könyvtárában fellelhető 
teljes 16. századi könyvanyag bibliográfiai feltárása volt, egyszerűsített címleírási 
szabályok alapján, kiegészítve részletes példány-leírásokkal, végső célja pedig egy 
központi országos antikva-katalógus kiépítése. Ez a program időközben megszűnt, 
főleg az ország anyagi helyzete miatt, de a munka tovább folytatódott, egyelőre 
hagyományos eszközökkel, mind a mai napig, a könyvtár vezetősége pozitív 
döntésének és Borsa Gedeon áldozatkész szakma-szeretetének köszönhetően, aki 
továbbra is vállalta e munka szakmai irányítását. A könyvtárunkban 2001 januárja 
óta folyó állomány-revízió átmenetileg ugyan megakasztotta a rendszeres antikva-
feldolgozást, de az 2001 szeptemberétől tovább folytatódott, sőt új feladattal 
bővült: a Régi Nyomtatványok Osztálya (RNYO) már 2000 márciusában különvált 
a Kézirat- és Ritkaságtártól, Farkas Gábor vezetésével, aki a régi könyvek 
számítógépes feldolgozásának előkészítését kapta feladatul. E munka, amelynek 
távlati célja teljes antikva-állományunk adatainak Internetre vitele, 2002 
februárjában elkezdődött. 

A Régi Nyomtatványok Osztályának munkatársai a könyvtár Informatikai 
Osztályának segítségével kísédetképpen számítógépre vittek kb. 40 tételt. Ennek 
során világossá vált, hogy e faladat megvalósításához elengedhetetlen a már említett 
problémák megoldása. A kapacitáshiány orvoslása — létszámbővítés, ennek 
következményeképpen új computerek biztosítása - anyagi kérdés, könyvtárunk 
állami támogatásától függ, amelynek elnyerésére, illetve növelésére vezetőségünk 
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minden lehetséges eszközt igénybe vesz. 
A szakmai előfeltétel megteremtése, azaz a számítógépes antikva-

feldolgozás szabályainak a kidolgozása pedig országos, sót nemzetközi feladat, 
amelybe a Széchényi Könyvtár vezetésével a mi könyvtárunk is szívesen 
bekapcsolódna. 
Hogy érthetőbbé váljon e nem egészen tőlünk függő feltételek megvalósításának a 
fontossága, amelyek lehetővé tennék antikva-anyagunknak értékéhez méltó 
feltárását, röviden ismertetném ezt az anyagot, felhívnám a figyelmet néhány 
jellegzetességére, érdekességeire, amelyek megvilágíthatják magyar, sőt egyetemes 
kultúrtörténeti jelentőségét is. 

Az Egyetemi Könyvtár kb. nyolcezer* kötetnyi antikva-állománya eredetét 
vizsgálva szembetűnő viszonylag egységes provenienciája: egyrészt a nagyszombati-
turóci-vágsellyei törzsanyag 16. századi részéből, másrészt a szerzetesrendek 1773. 
évi feloszlatásakor létrejött un. abolíciós anyagból, ezenkívül az OSzK átengedett 
példányaiból, végül a vásárlás útján beszerzett könyvekből alakult ki. 
Művelődéstörténeti jelentősége, muzeális értéke felbecsülhetetlen: törzsanyaga a 
Jezsuita Rend irányítása alatt álló 16/17. századi magyarországi közép- és felsőfokú 
képzés történetével szoros összefüggésben jött létre, a könyvtár későbbi 
szerzeményezése is mindig az egyetemi oktatás igényeit szolgálta. Ugyanez a 
helyzet az abolíciós anyag jelentős részével is, a tanító rendek, főleg a többi jezsuita 
kollégium könyveivel. Ezt elsősorban tematikai megoszlásuk tükrözi, így ennek 
elemzése értékes adatokkal szolgál a magyar művelődéstörténet, ezen belül 
leginkább a pedagógia- és oktatástörténet kutatói számára. 

I. Első helyen állnak természetesen a vallási, hittudományi kiadványok: a 
latin nyelvű Biblia (Vulgata) számos kommentált kiadása (pl. a többkötetes, fólió-
nagyságú baseli és lyoni kiadások), az önálló Biblia-kommentárok (pl. az 
egyházatyák kommentárjain kívül Alonso Tostado sorozata), az egyházatyák és 
tudós középkori teológusok: Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Aranyszájú 
Szent János, Szent Ambrus, Albertus Magnus, Petrus Lombardus, Bernardinus de 
Bustis, Guillermus Parisiensis, stb. Szentírás-kommentárjai, teológiai művei, 
prédikáció-gyűjteményei, a szentek legendái (pl. Jacobus de Voragine Legenda 
aurea с gyűjteményének több kiadása), a szertartáskönyvek: breviáriumok, 
misekönyvek (pl. a passaui, esztergomi, stb. misekönyvek) és antifonálek, a 
szerzetes-rendek szabályzatai, az ún. "Statuta" (pl. a Kartauzi Rend többkötetes 
szabályzata: Vet. 10/1, a Premontreiek szabályzata: Vet. 05/36, stb.), 
rendtörténetek (pl. Manuel da Costa jezsuita rendtörténete, a több szerző írásait 
tartalmazó hat kötetes Doctrinae Jesuitarum praecipua capita, stb.), egyházi 
zsinatok aktái /pl. az olmützi: Vet. 09/24, baseli: Vet. 15/64, niceai: Vet.72/1, stb. 
zsinatoké/, egyháztörténeti művek (pl. Adamus Bremensis: História ecclesiastica, 
Vet. 95/2). 

* Az újonnan elkészült gépi leltárkönyv adatai szerint kb. 9500 
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Gazdag gyűjteménye van a könyvtárnak a reformáció-ellenreformáció 
irodalmából is: az Ágostai Hitvallás latin és német nyelvű kiadásaiból, Luther, 
Melanchthon, Bugenhagen, Jakob Andreáé, Calvin, Johannes Eck, stb. műveiből. 
Különösen gazdag a lutheri reformációval kapcsolatos anyag. 
Néhány héber és arab tárgyú vallási kiadvány is van antikva-anyagunkban, pl. a 
Haggada (Vet. 12/66), valamint a Koran (Vet. 43/la,b) latin fordításai. 

II . Szép számmal találhatók könyvtárunk 16. századi kiadványai között 
klasszikus görög-latin auktorok igényes, gazdagon kommentált kiadásai, főleg 
filozófiai, retorikai, történetírói műveké (Aristoteles, Cicero, Hérodotos, Caesar, 
Livius, Sallustius, Tacitus), az epikus költők (Homéros, Vergilius), drámaírók 
(Aischylos, Sophokles, Euripides, Aristophanes, Terentius,) és prózaírók (Plinius, 
Apuleius, stb.) művei, kisebb számban a lírikusoké (leginkább Horatiusé és 
Ovidiusé). 

III . A latin nyelven író humanista szerzők szépirodalmi, stilisztikai, 
grammatikai, filozófiai és történettudományi munkái is nagy számban, több 
kiadásban találhatók antikva-anyagunkban, Erasmus, Ulrich von Hütten, Baptista 
Mantuanus, Laurentius Válla, Aldus Manutius, Marsiglio Ficino, Antonio 
Mancinelli, Jodocus Badius, stb. műveinek számos kiadása. 

IV. A 16. századi jogtudományi kiadványokból is bőséges kollekciója 
van könyvtárunknak: a polgári és az egyházi jogszabály-gyűjtemények egyaránt 
megtalálhatók benne, több kiadásban, bőséges kommentárokkal, részletező 
indexekkel, mind a teljes gyűjtemények, mind a részkiadások, ezenkívül önálló jogi 
kommentárok, jogtudományi művek is (pl. Portius Azo, Gratianus, stb.). 
Figyelemre méltó a 16. századi tudományos kiadványok mai igények szerint is 
használható gazdag index-rendszere. 

V. A természettudományos kiadványok viszonylag nagy száma a világi 
művelődés fokozatos előretörését tükrözi. Ez utóbbiak közt túlsúlyban vannak a 
geográfiai, matematikai, asztronómiai, asztrológiai művek, Claudios Ptolemaios, 
Albubather, Alfraganus, Mela Pomponius, Johannes de Sacrobosco, Johannes 
Regiomontanus, Georg Purbach, Johannes Stöffler, Joachim Camerarius, Henricus 
Glareanus, stb. munkái. 

VI. Nem hiányoznak régi anyagunkból az alkalmazott tudományokkal 
foglalkozó művek sem. Leginkább orvostudományi, gyógyszerészeti kiadványaink 
vannak ebből a tárgykörből, pl. Johannes Mesue, Odo Magdunensis, Cristóval 
Acosta, Guido de Cauliaco, stb. művei. 

Antikva-állományunk számos darabja nem tudományos vagy esztétikai 
szempontból érdekes számunkra, hanem tartalmának korabeli aktualitása miatt. 
Leginkább nagymennyiségű aprónyomtatvány-anyagunkban találhatók ilyen jellegű 
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kiadványok. Főleg a későbbi beszerzések számos politikai röpirattal, reformációs-
ellenreformációs vitairattal, törökellenes propaganda-anyaggal és egyéb, korabeli 
eseményekre reflektáló, újsághíreket is tartalmazó, de szabályos periodikáknak nem 
tekinthető (bár gyakran Neue Zeitung címet viselő) aprónyomtatvánnyal 
gazdagították antikva-állományunkat. A politikai röplapirodalomban legnagyobb 
számmal a török elleni küzdelemre felhívó kiadványok szerepelnek, pl. Johannes 
Cuspinianus (Vet. 26/38), Veit Traut (Vet. 43/23), Georg Agricola (Vet. 38/78), 
Tranquillus Andronicus (Vet. 41/79), Bessarion cardinalis (Vet. 43/73), stb. 
röpiratai. Ezek tartalmi szempontból az un. turcikák csoportjába tartoznak, a 
törökökről szóló monografikus leírások és a Korán-kiadások mellett. Sok közöttük 
a magyar vonatkozású anyag - szomorú történelmünknek köszönhetően. 
A híreket közlő aprónyomtatványok közül némelyik tartalmi szempontból 
kuriózumnak tekinthető, ilyen pl. Amerigo Vespucci Mundus novus с négy leveles 
úti beszámolója (Vet. 04/12), vagy a tiszaeszlári per 16. századi előképének 
tekinthető bazini vérvádról tudósító röpirat: Ain erschrockenlich Geschieht und 
Mordt (Vet. 29/76). 

A propagandisztikus, politikai jellegű, hitvitázó és hírközlő apró-
nyomtatványok mellett sok kis példányszámban kiadott személyes vonatkozású 
alkalmi kiadvány-is van antikváink között, főleg a 16. század utolsó harmadából: 
gyászbeszédek, esküvői gratuláló vers-gyűjtemények (nuptiáliák), leginkább 
promóciós eseményekkel kapcsolatos egyetemi, akadémiai kiadványok (értesítés 
vitaülésekről, a doktori vita-tézisek csatolásával), amelyek tudományos vagy 
esztétikai szempontból nem tűnnek jelentékenynek, nagyrészt ma már ismeretien 
személyekre vonatkoznak, mégis sokat árulnak el a korabeli társadalmi szokásokról, 
viszonyulásokról, az akkori tudományos élet gyakorlatáról, ezenkívül néha 
ismertebb nevek is előfordulnak bennük, ezért ezeknek a regisztrálását sem szabad 
elhanyagolnunk. Az ilyen jellegű kiadványok teljes összegyűjtése és feltárása 
gyakorlatilag minden bibliográfiai vállalkozás számára lehetetlen, nagy 
mennyiségük, viszonylag kis példányszámuk és látszólagos jelentéktelenségük miatt. 
A mi állományunkban is sok olyan német nyelvterületen megjelent alkalmi 
kiadvány van, amely a 16. századi német bibliográfiában, a VD/ 16-ban nem 
szerepel, ily módon ezek feltárásával hozzájárulhatunk e bibliográfia hiányainak 
pótlásához. Ugyanígy az RMK III. pótlásainak is forrása ez az anyag, mivel 
ezekben az akadémiai kiadványokban több külföldön tanuló neves vagy kevésbé 
neves magyarországi diák alkalmi versei szerepelnek, ilyenek, pl. az RMK III. 145b 
és az RMK III. 177c jelzetű, Pribicer Jakab, illetve Berger Illés (Elias Berger) egy-
egy rövid versét tartalmazó kiadványaink, amelyek leírását eddig még az RMK III. 
pótkötetei sem.közölték. 

Tartalmi szempontból értékes vagy érdekes antikváink mellett vannak 
bibliofil értékeik miatt is figyelemre méltó 16. századi kiadványaink, pl Sebastian 
Brant Dürer-metszetekkel illusztrált Navis stultifera с műve (Vet. 06/42), egy 
1520-as velencei Livius-kiadás, amely Giovanni Andrea Vavassore /Zoan Andrea/ 
metszeteit tartalmazza (Vet. 20/41a, b), a több neves művész metszeteivel díszített, 
I. Miksa császárt dicsőítő Theuerdandk с kiadvány (Vet. 17/28), és számos egyéb, 
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főleg velencei kiadású mű. 
Antikva-állományunk értéke azonban nemcsak tartalmi vonatkozásaiban és 

könyvészeti, bibliofil jellegzetességeiben rejlik. A példányok jellemzőinek: a régi 
kézírásos bejegyzéseknek (possessor-bejegyzéseknek, margináliáknak, hosszabb 
kézírásos toldalékoknak), valamint az egykorú díszes kötéseknek tanulmányozása is 
gazdag, eddig még csak igen szerény mértékben kiaknázott területet jelent a 
tudományos kutatás számára. 

A possessor-bejegyzések közül első helyen a nagyszombati, turóci és 
vágsellyei kollégiumok birtoklására vonatkozókat kell megemlítenünk, ugyanis ezek 
összegyűjtése (a fennmaradt kézírásos katalógus segítségével) lehetővé tette -
legalábbis részben - könyvtárunk ősállományának rekonstruálását, az un. 
antikvissima-gyűjtemény létrehozását, bár ennek 15. századi darabjai az 
ősnyomtatványtárban vannak elhelyezve, a 16. századiak pedig részben a 
vetustissima-raktárban, részben az RMK-gyűjteményben. (Ezzel a témával Farkas 
Gábor kollégánk foglalkozik behatóan. Ld. Farkas Gábor Farkas: Magyarországi 
jezsuita könyvtárak 1711-ig. 2. Nagyszombat 1632-1690. Szeged, 1997.) 
Hasonlóképpen lehetséges lenne a soproni, máriavölgyi, lepoglavai és a többi 
szerzetesrend könyvtáraiból származó könyvanyagunk ma is meglévő darabjainak 
regisztrálása a könyvekben található bejegyzések és az aboliciós listák segítségével. 

2000 tavaszán a pozsonyi Szlovák Nemzeti Könyvtár két munkatársa 
hónapokig könyvtárunkban dolgozott azzal a megbízással, hogy a volt Pozsonyi 
Jezsuita Kollégium könyvtárának a Mossóczi-Kecskés-hagyatékból származó 
darabjairól lelőhely-jegyzéket állítsanak össze, illetve a bethlenfalvi Thurzó György 
nádor bejegyzéseit tartalmazó könyvek felkutatása volt. Ezekhez a feladatokhoz 
könyvtárunk munkatársainak további együttműködését kérték. Posses sor-
bejegyzéseink kigyűjtése, rendszerezése több hasonló feladat megoldását 
segíthetné. Ehhez első lépésként már készítettünk egy hozzávetőleges possessor-
indexet az eddig feldolgozott anyag alapján, bár ez még nem került számítógépre. 

^8У"е8У kötet provenienciájának nyomonkövetése, possessor-
bejegyzéseinek, margináliáinak és hosszabb kéziratos toldalékainak elemzése 
kapcsán maga a történelem elevenedik meg előttünk, sok esetben a hétköznapi kis 
emberek történelme. Pl. egy 1504-es velencei Vergilius-kiadás (Vet. 04/20) 
possessor-bejegyzései szerint így követhető nyomon a könyv sorsa: eredetileg 
Georgius Soos de Sowar, azaz sóvári Soós György vásárolta Lengyel-országban, 
majd egy későbbi, áthúzás miatt olvashatatlan nevű possessor megszerezte 
("nactus") - netán elemelte? - Sóvár várának (Sáros m.) 1528-as ostroma idején. 
Történelmi adatok szerint ugyanis Sóvárt 1525-ben elfoglalták az eperjesi polgárok 
a Soós családtól, de 1528-ban Zápolya hívei kiűzték őket onnan, visszaadva az 
eredeti birtokosnak. Időrendben a következő bejegyzés már Kecskés János 
nagylelkű adományáról szól, aki 1639-ben a Pozsonyi Jezsuita Kollégiumnak 
ajándékozta többek között ezt a könyvet is. Az nem derül ki a bejegyzésekből, 
hogy a közben eltelt több mint száz év alatt mi történt a könyvvel, hogyan került 
Kecskés János tulajdonába. 
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Megmosolyogtatók azok a bejegyzések, amelyek az esetleges könyvtolvajt 
gyehennával, akasztófával vagy egyéb büntetésekkel fenyegetik. (Pl. Vet. 05/33: 
Juvenalis, Vet. 05/35: Bemardinus de Bustis.) Néhány szerencsés esetben a 
margináliák kapcsolhatók valamelyik possessornévhez, pl. a Bonaventura: Super 
libros Sententiarum с kiadványban (Vet. 10/5) a tulajdonos, Ambrosius de Salcher 
de Sopronio bejegyzéseiből kiderül, hogy tankönyvként használta e kiadványt, ezért 
glosszázta elejétől végéig sűrű kommentárokkal. 

Possessor-bejegyzéseinkben azonban több ismert, a történetírás által 
jegyzett név is előfordul. Pl. az abolíció alkalmával a Pozsonyi Jezsuita 
Kollégiumból hozzánk került számos könyv közül jó néhány a már említett 
Mossóczi Zakariás nyitrai püspök és rokona, Kecskés János bejegyzését őrzi. E 
bejegyzésekből kiderül, hogy Mossóczi könyvtára Kecskés Jánosra maradt, aki azt a 
Pozsonyi Jezsuita Kollégiumnak ajándékozta. Némelyik Mossóczi-bejegyzés a 
flamand származású, Magyarországon élő ismert humanistát, Nicasius EUebodíust 
is említi, mint tulajdonost, akinek Mossóczi ajándékozta a könyvet. (Pajkossy 
Györgyné Ellebodius és baráti körének könyvei az Egyetemi Könyvtárban с cikke 
(MKSzle 90. évf. 1983/3. sz. pp. 225-242.) szerint e könyvek Ellebodius halála 
után visszakerültek Mossóczi könyvtárába./ Vannak közöttük a görög-latin 
klasszikus művek mellett természettudományos kiadványok is, kiemelendő közülük 
Copernicus De revolutionibus orbium coelestium с művének 1543. évi nürnbergi 
editio princeps-e. (Ezt Pajkossyné nem említi.) 

Mindezek az adatok, valamint más humanista olvasókörök könyveiben 
előforduló bejegyzések azt bizonyítják, hogy Magyarországon már a 16. században 
is volt olvasási kultúra , sőt bizonyos elit értelmiségi-arisztokrata körökben az 
olvasás szervezett, program-szerű tevékenység volt, és ezek néha figyelemmel 
kísérték a legmodernebb tudományos eredményeket is. Néhány ilyen olvasókörre 
utaló bejegyzés az eddig feldolgozott anyagból: "Hieronymi Salii et amicorum" 
(Vet. 06/22), Matthias Zthanko et amicorum (Vet.21/20), Martini Sarossii et 
amicorum (Vet. 11//55 IL), Andreáé Waswarii et amicorum (Vet.52/5). 

Néhány nevesebb possessor még: Clemens Flavius de Lehota, esztergomi 
kanonok, aki Ritoókné Szalay Ágnes Bakócz Tamás breviáriumának kéziratos 
versei c. cikke (ITK 79.évf. 1975. p.543.) szerint Bakócz Tamás környezetében is 
megfordult, Magnus Hundt, a lipcsei gymnasium magistere (Vet. 08/34), Jan 
Dantyszek lengyel humanista (Vet. 37/41c = Ant.Tym. 1632/70: Alfraganus: 
Rudimenta astronomica), Háporthoni Forró Pál (az előbb említett könyv 
következő tulajdonosa) - két utóbbi possessorral kapcsolatban Id. Farkas Gábor 
Farkas- Egy lengyel humanista könyve с cikkét (MKSzle 1994/4. sz.), Nádasdy 
Ferenc gróf - több olyan könyvben is olvashatjuk bejegyzését, amely később a 
lorettoi szervita kolostor tulajdonába került (pl. Vet. 88/2). De sorolhatnánk vég 
nélkül a 'neveket, hivatkozhatnánk érdekesnél érdekesebb adatokat tartalmazó 
bejegyzésekre, már az eddig feldolgozott anyag alapján is. Ezeknek további 
feltárása, összesítése, elemzése a könyvtári feldolgozó munka és a tudományos 
kutatás jövőbeli feladatai közé tartozik. 
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A szövegközi margináliák, interlineáris bejegyzések, valamint az 
előzékeken található rövidebb jegyzetek is sok érdekes probléma tanulmányozását 
teszik lehetővé. Különösen értékesek a mű tartalmához fűződő reflektív 
bejegyzések, amelyek a korabeli gondolkodás és vitastílus érdekes dokumentumai. 
PL A Vet. 12/26b jelzetű Jacobus de Voragine с mű margináliái elárulják, hogy 
szerzőjük szkeptikus a legendák tartalmával kapcsolatban. "Hiszem nagy hazugság 
ez", "Szép txéfabeszéd" - ilyen jellegű megjegyzéseket fűz hozzájuk. Ehhez a 
típushoz sorolhatók a hitvitázó jellegű marginálíák is. PL a Concordantiae maiores 
Bibliáé с kiadvány (Vet. 06/28) végén Lutherra utaló, szintén magyar nyelvű bíráló 
megjegyzést olvashatunk, a kor szellemének megfelelően kissé vaskos stílusban 
fogalmazva. A magyar nyelvű bejegyzések egyébként nem egy esetben 
nyelvemléknek tekinthetők, régi nyelvünk idiomatikus fordulatait őrzik. PL "Tud 
hozzá, mint bagoly az Ave Máriához" (Szent Ambrus: Opera omnia, Vet. 06/5 
IIL.b), vagy: "A fiveket Isten meg nem áldotta, Az éjben az ember az maga képét 
nem lattya" - ez egy Jacobus de Voragine-kiadás (Vet. 12/26a) végén olvasható, 
néhány gazdasági jellegű feljegyzés után, amelyekből az derül ki, hogy nem volt 
valami jó termés abban az évben. A történelmi eseményekre célzó bejegyzések is 
különös figyelmet érdemelnek, pl. a Vet. 10/18-as jelzetű Pomponius Laetus-kiadás 
margináliái között található egy datált (1620-as) bejegyzés, amely Bethlen Gábor 
fejedelmet bírálja. Ez a korabeli politikai vélemények egyikének megnyilvánulása. 

Az előzékeken, vagy a könyv végébe kötött leveleken található hosszabb 
jegyzetek, feljegyzések vagy összefüggő kéziratok szintén érdekes kutatási 
objektumok lehetnek. Ezek sokszor a mű tartalmához kapcsolódnak, lazán, vagy 
szorosabban. Néha csak témájuk rokon vele, ilyenek pl.: Clemens Flavius 
(possessor) Viri venerabiles, sacerdotes Dei kezdetű írása a Vet. 02/8b jelzetű 
Petrus Lombardus-példányunk előzékein, amelyet feltehetően a De dignitate 
sacerdotum c , Szent Ágostonnak tulajdonított mű valamelyik kiadásából másolt ki. 
(Ld. Szalayné Ritoók Ágnes fentebb idézett cikkét); a Bernardinus de Bustis 
Rosarium-ához (Vet. 08/12b) kötött 39 levélnyi kézirat, amely Pál-levelekhez írt 
Chrysostomus-kommentárokat idéz, vagy a csillagászat tanulmányozására buzdító 
kéziratos diák-versek Alfraganus Rudimenta с művében (Vet. 37/41a), stb. 
Vannak azonban a mű tartalmával szervesen összefüggő, azt kiegészítő kézírásos 
toldalékok is, pl. Odo Magdunensis Herbarum vires с. művében (Vet. s.a./l) egy 3 
levélnyi kézirat: Index Herbarum, a műben szereplő növénynevekről. Az ilyen 
kéziratos tartalmi kiegészítések különösen gyakoriak az egyházi 
szertatás könyvekben, pl. a Missale Strigoniense 151 l-es velencei kiadásában (RMK 
III. 60.a), a Breviárium Pataviense egyik kiadásában (Vet.03/31), stb. 

A mű tartalmától teljesen független kézírásos toldalékok sem ritkák 16. 
századi könyveinkben, amelyeket írójuk valószínűleg csak papír szűkében jegyzett 
éppen a könyvbe. Leggyakoribbak a tulajdonos háztartásával, házi gazdaságával, 
családi életével kapcsolatos adatok feljegyzése, pl. a Vet.06/4(= Sermones Parati), 
07/34(=Missale Pataviense), 09/31(=Jacobus de Voragine), stb. kiadványokban 
találhatunk ilyeneket. Ezek különösen érdekesek lehetnek egy-egy ismert nevű 
tulajdonos esetében, pl. egy kéttagú kolligátum-kötetben, amely Guillermus 
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Parisiensis Postilla, valamint Jacobus de Voragine Legenda aurea с. művét 
tartalmazza (Vet. 07/48, 09/31), Wárday Tamás királyi személynök családjának 
eseményeiről, gyermekei születéséről szóló feljegyzéseket olvashatunk, amelyeket 
Nagy Iván is idéz (12. köt. p.56.). 

A kéziratos toldalékok e csoportjában levélszövegek is találhatók, 
többnyire hivatalos jellegűek, pl. a Padovában tanuló magyar diákok latin nyelvű 
kérelme egy meg nem nevezett patrónushoz, anyagi támogatásért (Vet. 02/12: 
Nicolaus Perottus: Comucopiae), vagy az Ágoston-rend magyar 
tartományfőnökének, fráter Blasius de Quinque-Ecclesiis-nek válasza a világi 
rendbe belépni szándékozók petíciójára (Vet. 08/34: Szent Ágoston), stb. 

A könyv tartalmához nem kapcsolódó hosszabb kézírásos toldalékok sok 
esetben a könyvtől függetlenül, kéziratként is értéket jelentenek, olyannyira, hogy 
néhány üyen kiadvány a kézirattárba került elhelyezésre, kézirat-jelzettel. Pl. Szent 
Ágoston Contra Pelagianos с művéhez (Vet. 29/77) van kötve több rövid 
kézirattal együtt egy szerzőt és címet feltűntető 3 levélnyi önálló traktátus: Az 
mirigh halairól való rövid kerestieni értelem, melliet irt Banfi Huniadi Benedek. 
Ugyanebben a kötetben, amely egyébként 7 tagú kolligátum-kötet, több kézirat is 
található: a coliig. 7.-hez, Petrus Illicinus Praefatio...in laudem Regni Poloniae с 
művéhez (Vet. 49/118c) egy hosszabb 17. századi (?) kézirat van kötve, amely 
abban a korban feltehetően ismert vándor-énekek szövegét tartalmazza. (Ezek már 
valószínűleg megtalálhatóak valamilyen gyűjteményes kiadásban is, hiszen az 1980-
as évek elején a Dinnyés-Kátay-féle együttes gyakran énekelte e dalokat gitár-
kísérettel, nyilván az eredeti lant-kíséret helyett, pl. az "Állapotomat jelentem" 
kezdetűt.) 

Még egy érdekes kézirat van a kötetben, a collig.5. (Petrus Illicinus: 
Praefatio de homine et disciplinis, Vet. 49/1 lld) címlevelének verzóján: egy 
kétnyelvű (latin-magyar) meghívó Patócsi Miklós leányának, Patócsi Margitnak 
Tomori Egyeddel tartandó lakodalmára. 
Ez a több kéziratot tartalmazó 7-es kolligátum Ms D 90 jelzettel a kézirat-raktárban 
van elhelyezve. 

Remélhetőleg e néhány példa elegendő annak megvilágítására, hogy a 
kézírásos többletek valamennyi fajtájának (possessor-bejegyzéseknek, 
margináliáknak, hosszabb kéziratoknak) tanulmányozása emberi közelségbe hozza 
a régi könyvek régen élt olvasóit, olvasásuk, megfejtésük esetén úgy érezzük, 
mintha személyesen is közünk lenne e régi emberekhez. 

Antikva-példányaink muzeális értékét az érdekes kéziratos többletek 
mellett nagymértékben emelheti az is, ha egykorú, vagy legalábbis 16. századi díszes 
bőrkötésük van, különösen akkor, ha ezek viszonylag épen megmaradtak. E 
példányok a korabeli gótikus és reneszánsz stílusú könyvkötészet illusztris darabjai, 
némelyik "bizonyíthatóan valamelyik neves mester műhelyéből került ki. Ez 
kideríthető a díszítésükhöz használt bélyegzőkön, görgetókön, lemezeken gyakran 
megtalálható monogramok, évszámok értelmezése révén. Ilyenek, pl. a Koberger-
kötések. Nagy segítségünkre vannak ezek meghatározásában Rozsondai Marienne 
tanulmányai: A könyvkötés művészete, Bp. 1983., Anton Koberger működése, Bp. 
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1978., valamint Konrad Haebler: Rollen-und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts 
(Leipzig, 1928-1929.) с. kétkötetes kézikönyve. 

Külön figyelmet érdemelnek a Magyarországon készült díszes kötések, 
ezek között is kiemelten a budai reneszánsz kötések, amelyekkel Sz. Koroknay Éva 
foglalkozott, és ezzel kapcsolatban az Egyetemi Könyvtár állományát is vizsgálta. 
(Ld. Sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések. Bp., 1973.) Úgy 
gondolom, erről a témáról Boross Klára kolléganőnk lenne illetékes részletesebben 
írni, mivel ő huzamosabb ideig szoros munkatársi kapcsolatban dolgozott 
Koroknay Évával. 

Beszélhetnénk még egyéb példány-jellemzőkről is, pld a kiadványok kézi 
illusztrálásáról, amelyre szintén találunk példát antikva-anyagunkban, vagy a 
kötéstáblákban és könyvgerincek alatt rejlő kódex-töredékekről, amelyek egy részét 
Mezey László és munkatársai már feldolgozták (ld. Fragmenta Latina codicum in 
Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, Bp. 1983.), de azt hiszem, az eddig 
elmondottak is elég meggyőzően bizonyítják, hogy könyvtárunk páratlanul értékes 
antikva-gyűjteményt őriz, mind tartalmi, mind formai vonatkozásban. Ennek 
részletező, a példány- jellegzetességekre is kiterjedő feltárása rendszeresen és 
folyamatosan csak az országos antikva-program keretében végzett munkával indult 
meg. Eddig antikva-anyagunknak kb. egynegyed részéről készült el ilyen igényű 
leírás. Országos, sőt nemzetközi vonatkozásban is tudományos érdek, hogy 
egyrészt ez a munka is tovább folytatódjon, másrészt, hogy annak bibliográfiai 
része Internetre kerüljön. Antikva-anyagunk használhatóságát, hozzá-férhetóbbé 
tételét szolgálja az a munka is, amelyet könyvtárunk főigazgatójának, Szögi 
Lászlónak ösztönzésére 2002 februárjában kezdett meg osztályunk: a vetustissima-
raktár átrendezése, illetve könyvanyagának átjelzetelése, az eddigi kronológus rend 
helyett numerus kurrens szerint, természetesen a könyvek méretének, azaz ívrét-
nagyságának figyelembevételével, beépítve ebbe az új rendszerbe a nagy raktárból 
nemrég kiemelt, 1551-1600 között kiadott antikvákat is. Ez az átrendezés 
mindenképpen szükséges volt, régi raktározási-jelzetelesi rendszerünk 
nehézkessége miatt, amely különösen a különböző években kiadott műveket 
tartalmazó kolligátumok, valamint a kiadási év feltüntetése nélkül (sine anno) 
megjelent antikvák raktári elhelyezését nehezítette meg. Az átjelzetelés és az új 
raktári rend kialakításának alapelveit Farkas Gábor osztályvezető dolgozta ki, és 
2002 októberéig egyedül végezte Sóspataki Viktor raktáros segítségével. 2002 
novemberétől az osztály másik két dolgozója is bekapcsolódott e munkába, hogy 
az minél előbb befejeződjön és ismét nehézség nélkül szolgálhassuk ki a kutatókat 
antikva-anyagunkból. Természetesen azért is, hogy osztályunk mielőbb folytathassa 
érdemi munkáját, az antikva-feldolgozást. Az átjelzetelés miatt új leltárkönyv 
készítése vált szükségessé a régi, kézzel írt Vetustissima-napló helyett. Ezt 
számítógép segítségével oldjuk meg, Farkas Gábor tervezése alapján: az egyes 
tételek az új antikva-jelzeten kívül tartalmazzák a könyv régi jelzeteit is, és még 
néhány, a mű azonosításához szükséges adatot (szerző, cím, kiadási év, esetleg 
megjegyzés), amelyek segíthetik a későbbi tervezett későbbi számítógépes 
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katalogizálást is. 
Azonban - a már említett feltárással, feldolgozással kapcsolatos 

problémákon kívül - talán még sürgetőbb, szintén anyagi vonzatú gondok is 
vannak ezzel az értékes állomány-résszel. 

Sajnálattal kell tapasztalni mindenkinek, aki olvasóként, kutatóként forgatja 
e köteteket, vagy könyvtárosként dolgozik velük, hogy e rendkívül értékes, sajátos 
művelődéstörténeti jelentőségű gyűjteménynek sok darabja fizikailag eléggé 
siralmas állapotban van: kötésük szakadozott, csonka, lapjaik szétesők, fatáblájuk 
szúrágta, díszes rézkapcsuk töredezett, vagy leváló félben van. Rendbehozataluk, 
pedig igen költséges. Könyvtárunk ugyan anyagi erejéhez mérten mindig sokat 
áldozott erre: rendszeresen restauráltatta régebben is vetustissima-gyűjteményünk 
leginkább rászoruló darabjait, nemcsak házi műhelyünkben, hanem amíg módja 
volt rá, külső restaurátorokat is foglalkoztatott. A leválogatott 16. századi állomány 
fertőtlenítve, letisztítva került az újonnan kialakított raktárrészbe. Anyagi 
lehetőségeink azonban — más kultúrintézményekhez hasonlóan — igen szűkösek. 
Úgy gondoljuk, művelődéspolitikánktól joggal elvárható, hogy többek között 
feladatának tekintse annak elősegítését is, hogy az Egyetemi Könyvtár antikva-
állománya, ez a páratlan kultúrtörténeti érték ne váljék a fizikai enyészet 
martalékává, sőt eszmei értékéhez méltó fizikai állapotba hozva, nemzeti 
vagyonunk részeként tovább szolgálja a hazai művelődést, forrásanyagként segítse 
elő történelmünk, művelődéstörténetünk iránt érdeklődő jövőbeli tudós 
nemzedékeink munkáját, a hozzáértő külföldiek előtt pedig legyen bizonyító erejű 
dokumentum arról hogy ebben az országban már a régi évszázadokban is volt 
művelődés, volt iskola, volt könyvtár, és olvasó emberek is voltak. 
(Megjegyzés: az elmondottak illusztrálására felhozott példák — egy kivételével (Vet. 
17/28: Theuerdandk) — nem a teljes antikva-anyagból lettek kiválasztva, csak az 
eddig feldolgozottból, és egyáltalán nem biztos, hogy ezek a legreprezentatívabbak. 
Elképzelhető, hogy a feldolgozó, vagy tudományos kutatói munka során az 
állomány egészéből még érdekesebb példák kerülnek majd elő.) 

* * * 

A cikkben említett könyvek időrend szerinti Vet(ustissima) jelzeteit már numerus 
kurrens szerinti Ant(ikva) jelzetek váltották fel. Ezek kikereshetők a gépi 
leltárkönyvből az eredeti jelzetek alapján, ezenkívül szerző és a cím szerint. 

(a kézírat lezárva 2003. szeptember 17-én) 

* Ez a munka 2003 szeptemberében már közel állt a befejezéshez. 



Summary 

The collection ofltf*1 century books preserved in the Eötvös Loránd 
University Library — in the mirror of processing work 

As an introduction, the article gives a short review of the history, as well as the present 
practice of processing the rare books in our übrary, implying the ones printed abroad in 
foreign languages in the 16е century, and makes mention of difficulties of computerizing 
the catalogue of them, referring to the limited economic conditions first of all Then it 
relates the main characteristics of this spedal collection: its provenance and its division 
according sdentific branches determined by serving the university teaching from the 
beginning. Then the article points out, that studying of individual copies (implying the 
examination of handwritten additions and that of adorned bindings as well) provides also 
a rich area not properly exploited till now for sdentific research. In the end it mentions the 
problems connected with conservation and restoration of 1(f century books, referring to 
them as apart of great value of our national wealth, worthy of monetary investing. 
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KLIMES-SZMIK KATALIN 

RMK nyomtatványok a megszüntetett 
"Magyar vonatkozások" gyűjteményben* 

Kézirat- és ritkaságtárí gyűjtemény 

Az Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtári gyűjteménye 2000 
szeptemberéig őrizte többek között a "magyar vonatkozások" néven ismert 16-19. 
századi nyomtatványok gyűjteményét. (A továbbiakban MV.) Lévén zömmel 19. 
század előtti kiadások és tekintettel az általuk képviselt műfajok és kiadványtípusok 
változatosságára, egyes darabjai már korábban, átkerültek a metszetek (M) közé, az 
RMK-ba, és a kilencvenes években a vetustissima (Vet.) gyűjteménybe. A katalógus 
számára készített címleírásokon túl a gyűjtemény számos darabját a ritkaság értéke 
miatt ismertették. Ilyen az 1968-ban kiadott, Horváth Loránd által készített Ungarn 
betreffende alte deutsche Drucke der Budapester Universitätsbibliothek. I. 1475-1600. A 
teljes gyűjteményről azonban nem készült katalógus. Bizonyos jelek arra utalnak, 
hogy kezdetben a MV-t a szakjelzethez hasonló vagy azok egyikének tekintették, 
számos kötet egyéb szakjelzetét megszüntették, "üres szám"-má minősítették, vagy 
más kötetre osztották. A mindenkori szűkös lehetőségek ellenére gyarapítására 
törekedtek. Mindezidáig nem merült fel komolyan az önálló gyűjtemény 
megszüntetésének a szándéka sőt, az RMK gyűjteménynél alkalmazott elvet 
követve a MV esetében is az azonos művek valamennyi példányát áthelyezték a 
nagyraktárból vagy a meglévő MV példány birtokában, szerezték be a további 
példányokat is. A Régi Nyomtatványok Osztályának felállításával és a célnak 
megfelelő raktár kialakítása nyomán született meg az elhatározás miszerint 
megszűnik, mint önálló gyűjtemény. Az RMK-nak bizonyult, vagyis már 
nyilvántartott műveket őrző kötetek és az eddig ismeretlenek kiválasztására a 
gyűjtemény átadása folytán került sor. 

Míg a Kézirat- és Ritkaságtári Gyűjteményi Osztály állományát 
gyarapította, dokumentáció gyanánt tartozott hozzá egy "A Magyar vonatkozások 
helyrajzi címtára 1921" dátumozott fejléccel ellátott kéziratos jegyzék, amely minden 
valószínűség szerint a jelzett dátumtól 2000. szeptember elejéig volt használatban. 
Ehhez a gyűjteményhez tartozó korábbi jegyzék egyelőre nem ismert. Az 1921. évi 
dátum azonban nem tekinthető egyúttal a különgyűjtemény keletkezési évének. 

Tóth András és Vértesy Miklós a MV gyűjtemény kezdeteit, miként többek 
között az'ősnyomtatványtár, az aprónyomtatványok, a külföldi egyetemi disszertációk, a 

Cikkemnek a gyűjteménynek az átadása-, az RMK-k kiválogatása- és a címleírásukkal 
kapcsolatos feladatok végzésének az eredménye. Osztályvezetőm, Dr Knapp Éva 
bíztatására az RMICI-et illetőn Dr Ecsedy Judit, az RMKIII-at illetően Dörnyei Sándor 
észrevételeinek, tanácsának, kiegészítő javaslatainak nyomán öltött végleges alakot. 
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miscellanea és a metszfts^pba néven létrehozott gyűjtemények kialakítását is az 
Egyetemi Könyvtár jelenlegi épületének elkészülte (1875) utánra, Knapp Éva 1896 
előttire teszi. Ez volt az a hosszan tartó korszak melynek során a jelenleg is 
használatban lévő müncheni szakjelzetes, úgynevezett alapkatalógus elkészült. Tóth 
András és Vértesy Miklós személy szerint a ritkaságtár vezetőinek, Dedek Crescens 
Lajos, Hóman Bálint, Fitz József és Domanovszky Ákos, működéséhez kapcsolja. 

A könyvtár történetének ismeretében kézenfekvő, a gyűjtemény már eleve 
számos ritka, különös értéket képviselő külföldi és hazai nyomtatvánnyal 
dicsekedett. Ezeket vette számba Pray György 1780-1781-ben megjelent Index 
rariorum Bbrorum bibliothecae Universitatis regiae Budensis címmel, megjelentetett két 
kötete. Semmi sem utal arra, hogy egyúttal az ősnyomtatványok és más 
könyvritkaságok elkülönítése is megtörtént volna. 

A hungaricumok iránti érdeklődésről mindenek előtt a 17-18. században 
működő jezsuita tanárok, Hevenesy Gábor(1656-1715) és Kaprinai István(1714-
1786) működése árulkodik. A 19. századi igazgatók között nem egy kitűnő 
történész, irodalmár volt, aki a hungaricum-kutatást művelte is gyakorlati 
jelentőségét források közreadásával bizonyította, mint például Fejér György (1824-
1843) vagy mint utóda, a világi igazgatók sorát megnyitó Toldy (eredetileg Schedel) 
Ferenc (1843-1873) aki szakmai fórumokon, igaz nem elsőként de az általa 
betöltött tisztségek birtokában már nem csak programadó javaslattal élhetett, 
hanem válságos nehéz időkben is nyomatékot adott, érvényt tudott szerezni és 
fenn tudta tartani ennek szerepét a tudományos közéletben. Igazgatóságának 
hosszú évei alatt képes volt egyesíteni az ország vezető tudományszervező 
intézményének, az Akadémiának a titkárságát az egyetemi oktatásban vezető 
szerepet játszó egyetemi könyvtár vezetésével. A Tudományos nagy szükségletek című, 
1849-ben, kéziratban maradt feljegyzéséből alább közölt rövid részlettel, Tóth 
András és Vértesy Miklós publikációi nyomán jelzem, a MV gyűjtemény 
létrehozásával az Egyetemi Könyvtár nem a kor divatjának hódolt, netán egy 
újonnan kiadott katalógus hatására, igyekezett azt követni. Toldy olyan 
tudományszervezési program vázlatát adta, melyben a hungaricum-kutatás is és a 
tervszerű könyvtárfejlesztés is jelentős része egy átfogó, teljes körű ország 
ismeretek tárának. Ehhez, mint írja: 

"A legillőbb időhatár a forradalom vagyis april 1848. Ezzgl van a magyar 
nemzet európai létének első nagy szakasza, egyszersmind első évezrede 
berekesztve. E% alkotja a magyar nemzet és álladalom múltját és zfrköve a 
történetnek. A jelenidő[törölve:szép]vei új kor, új élet, új történet kezdődött. -
könyvtárainknak magyar érdekben kiegészítése. Még igen sok becses, 
nélkülözhetetlen könyv és kézirat van, mi azokban még nem létezik, s még e% 
így van a tudománynak közhasználatára lészen még nem áll, sőt ajövendőség 
számára nincs biztosítva. - E részben pedig a múltával megállapodni nem 
szabad; minden apróság melyet a jelen hoZj annál inkább követeli a 
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könyvtárnokok gondoskodását, minél nehezebb azokat idővel hiány nélkül 
bes%ere%nu " 

Az RMK és MV művek kézirattári elhelyezését azok fokozott védelme 
eleve indokolhatta. Az elnevezés vagy egybecseng Apponyi Sándor "Hungarica. 
Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok' címen, 1900-1902-ben megjelent, utóbb 
1925-1927-ben Dézsi Lajos által "Bibliotheca Hungarica Apponyiana" címen befejezett 
katalógusának a nevével vagy visszhangozza azt. Dézsi Lajos maga is 1906-ig az 
Egyetemi Könyvtárban volt második tiszt. Nyilvánvaló, Szabó Károly és 
Hellebrant Árpád (1879-1898), Sztripszky Hiador (1912) bibliográfiái és Apponyi 
Sándor gyűjteményének a katalógusa megkönnyítette az egyes művek azonosítását 
is és elhelyezésüket is a megfelelő könyvtári gyűjteményekben. Kudora Károly, aki 
a századfordulótól 1914.-évi nyugdíjaztatásáig töltötte be az egyik könyvtári őri 
állást, ugyancsak javasolta a 16-18. századi impresszumú műveknek az elkülönítését 
a többitől. Ez azonban nem bizonyítja egyértelműen, hogy egyáltalán ne lett volna 
ilyen különgyűjtemény vagy annak kezdetei. Már az 1921. évi jegyzék is egy jóval 
bővebb, nagyobb gyűjtemény átválogatását követőn készült. A címtár elkészülését 
közvetlen megelőzőn, a MV gyűjtemény 700-nál több kötetből állt, vagyis 
megközelítette, az utóbb válogatás eredményeként 1921-ben jegyzékbe felvett első 
380 cím kétszeresét. Erről a terjedelmesebb gyűjteményről azonban a könyvtár 
nem őriz külön jegyzéket. 

Feltételezésem szerint az MV gyűjteménybe tartozó kötetek körének 
leszűkítése az RMK különgyűjtemény kialakításával párhuzamosan történhetett. A 
megüresedett legalacsonyabb sorszámot azok a kötetek kapták, amelyek korábban a 
legmagasabb sorszámot viselték. így lett a jegyzékben a 10. egy olyan MV kötet, 
amely előzőleg a MV 723. volt, a 15. sorszáma a 720. és a 27.-é 704-es volt. A MV 
gyűjtemény feltételezett 1921-et jóval megelőző keletkezésére utal továbbá az a 
néhány kötet, amelynek nem volt soha korábbi helyrajzi azonosítója a MV 
sorszámán kívül legfeljebb a szaknak megfelelő alfabetikus és a méretnek megfelelő 
rét száma. Bár kevés ilyen kötet van a gyűjteményben, az adat arra enged 
következtetni, hogy a régi nyomtatványoknak a költözés (1874) utáni 
katalogizálása, átválogatása és közüle az RMK és külön MV gyűjteménybe 
csoportosítása egyidejűleg is történhetett, majd az RMK Szabó-féle bibliográfiáinak 
a megjelenését követőn a MV gyűjtemény számos kötetét sikerült RMK-nak 
minősíteni és átsorolni az RMK gyűjteménybe. 

A különgyűjteményekben őrzött köteteknek, így a MV köteteknek is 
szabályos eljárás szerint két különböző jelzete van, egy nagyraktári jelzet (az 1953 
előtti impresszumú kötetek esetében a müncheni szakjelzet, az 1953 utániakon a 
numerus currens jelzet) és a különgyűjteményi, ebben az esetben a MV sorszáma, 
azaz a kötet őrzésének helye, a helyrajzi száma. A MV kötetek között van, mégis 
néhány olyan is amelyiket a korábbi szakjelzetétől megfosztották és azt (amit a 
jelenleg érvényes szabály szerint üres s%ám -nak kell tekinteni) elődeink újra, más, új 
kötetre osztották. Az MV 371 szakjelzete eredetileg a Gb (12900 közül a) 82. volt, 
amely jelzeten jelenleg egy 1823-as pesti kiadású kötet van./ A MV kötetek első 
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elkülönítésének dátumát ezzel a módszerrel megjelölni ugyan nem lehet, mégis 
legalább van még egy támpontunk a gyűjtemény keletkezésének lehetséges és 
valószínű előtörténetéhez. A Szabó Károly féle RMK bibliográfia megjelenése 
nyomán (RMK. III: 1896-1898) a régi nyomtatványokat őrző nagy könyvtárakban 
létrehozták az RMK gyűjteményeket. Az Egyetemi Könyvtárban őrzött bécsi 
kiadású Pázmány Vindiciae Ecclesiasticae három példánya közül kettő korábban 
MV jelzetet viselt. A harmadik példány előbb a 488. sorszámról a 253 .-ra kerüTt és 
az 1921-ben kelt MV jegyzéken már ezen a sorszámon szerepel. Később átkerült az 
RMK-k közé. Ugyanennek a másod példánya, az eredeti MV 215. azonban 
egyáltalán nem szerepel a MV jegyzéken, kizárólag a köteten van feltüntetve és a 
MV jegyzék 215. sorszámát a korábbi MV 540. kapta. Következtetésem szerint 
néhány köteten a jelzetek hiánya illetve az idézett példák arról tanúskodnak, hogy 
az Egyetemi Könyvtárban az MV gyűjtemény felállítása az Apponyi Sándor féle 
Hungarica katalógus és az RMK bibliográfiák készítését megelőző de legfeljebb 
egyidejű előmunkálatokra vezethető vissza. Bár kevés ilyen kötet van a 
gyűjteményben, az adat arra enged következtetni, hogy a régi nyomtatványoknak a 
költözés (1874) utáni átválogatása, a müncheni szakjelzetek szerinti raktári 
rendjének a kialakítása és külön RMK és külön MV gyűjteménybe csoportosítása 
egyidejűleg történhetett. Ennek a feltevésnek a valószínűségét az a tény sem 
csökkenti, miszerint Kudora Károly, működése idején még nem voltak 
különválasztva a törzsanyagtól a 16-18. századi impresszumú művek, hiszen az 
RMK-k maradéktalan leírása és kiválogatása még jelenleg is csak a 16. századra 
tekinthető befejezettnek, a jelenlegi közlemény és a folyamatban lévő munkálatok 
figyelembevételével. 

A gyűjteményben nem ritka a hiányos, címlap nélküli, korábban 
kolligátumot alkotó kötetekről leválasztott, esetleg csonka nyomtatvány. Más 
kiadványokban megőrzött "Hóman Bálint szerint" vagy "A szerzőjét Fitz sem 
tudja" bejegyzések, árulkodnak milyen nehéz volt egyes köteteket elhelyezni a 
megfelelő különgyűjteményben még az б működésük idején is. Azok a művek, 
amelyek egyik vagy másik kritériumnak (RMK II, III, MV) megfeleltek ugyan de 
sem a Szabó Károly, Sztripszky Hiador RMK bibliográfiáiban sem az Apponyi-féle 
Hungarica katalógusokban nincsenek feltüntetve ugyanakkor érvet, szolgáltatnak 
mind a mai napig arra, hogy készüljön el idővel a törzsállományból, a régi 
nyomtatványok újabb átválogatásával az RMK-nak a korábbinál tökéletesebb 
elkülönítése. 

Alább a MV gyűjtemény története, az 1921-et követő korszakra, vagyis a 
jegyzék (vagy címtár) és a kötetek jelzetei nyomán tett megállapításokra szorítkozik. 

Az 1921-es dátumozott fejléc alatt 18 oldalon, 535 sorszámot tartalmazó 
címjegyzék áll. Az első 458 dátum nélküli, a 459-535 közöttiek 1964 és 1998 között 
keletkeztek. Két 1 oldalnyi gépiratos melléklet is tartozik hozzá, az egyik, 13 
kizárólag ívrét kiadványokat tartalmazó, 1969-ben befejezett lista, a másik melléklet 
1975. szeptemberi dátummal, Pajkossy Györgyné aláírásával 9 olyan tételt foglal 
magában (kizárólag a jelzetek feltüntetésével) melynél a válogatás szempontjait jelzi 
a posszesszor megnevezésével vagy a magyar-bejegyzések szerinti csoportosítással. 
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Valamennyi, ez utóbbin felsorolt jelzet szerepel a MV jegyzékén az 515-532 alatt, 
1975-1978-as dátummal. így a MV gyűjtemény összesen 548 tételből áll. Ez a szám, 
azonban nem jelent többet, mint azt a sorszámot, amely alatt a címtárba felvették, 
és nem felelnek meg a kötetekben őrzött művek számának, sem de a kötetek 
számával sem azonos. A kötetek számát csak kivételesen és akkor is utólag jelezték 
1969-et megelőzőn mind a több kötetes kiadványok esetében, mind a sorozatoknál. 
Példa rá a Jézus Társasága által megjelentetett Utterae annttae, 1583-1619 közti 
éveket felölelő, 18 kötete, amelyről a jegyzék a címén kívül semmi egyebet nem árul 
el. 

A dátum nélkül szereplő címeket, mind az első 458-at eszerint 1921-ben 
írták volna össze? Koránt sem. A 379.-ig egy kéz írásával az egyes tételek pusztán a 
szerző nevét, rövid címet és a kiadás dátumát adják meg. Az egyes tételeknek 
megfelelő címleírások, a katalóguscédulák mind kéziratosak. Három kivétel azért 
van, az MV 256, 295, 316. Az elsőhöz másodpéldány érkezett az ötvenes évek 
elején szokásos jelzettel, a másik kettő címleírása gyarapodott Apponyi 
katalógusának a IV. kötetére hivatkozással és éppen ezért lévén egy eredetileg 
angolul megjelent mű német fordításáról szó, az egyiknél ezúttal az egységes címre 
módosítás is megtörtént (ld. MV 295). A 146. tétel céduláján szerepel egy 
iktatószámot is tartalmazó pecsét "Pauler Gyula könyvtárából Pauler Ákos 
ajándéka 1903" szöveggel. A 381.-től már csak két olyan címleírást őriz a MV 
gyűjtemény, amely kéziratos, a többi gépírással készült. 

A második kéz, a 381. bejegyzéstől folytatja a címtár vezetését a 413.-ig. A 
pontos dátumot nem lehet megállapítani, de mivel a 390. sorszámú kötet 1947-ben 
került a könyvtár tulajdonába, ez az adat tájékoztató jelleggel figyelmet érdemel. 
Rendszerint a kiadás helyét is közli, amit az előd még kivételesen sem adott meg 
valamint az előző nagyraktári jelzet is csak ettől kezdve szerepel kivétel nélkül, 
holott van az első 379 között is számos olyan, amelyikben ez még jól olvasható 
vagy látszanak a törlés nyomai. Tehát egy új korszak igényei szerint készült, 
amelyben már tekintettel voltak arra is, legyen az egyes köteteknek a könyvtáron 
belüli helyváltoztatása követhető amennyiben "átirányítják" egyik raktárból vagy 
gyűjteményből egy másikba. Ettől kezdve nem fordul elő közte olyan, amelyiknek 
ne lett volna előzőleg nagyraktári, esetleg különgyűjteményi helye. 

A 414-514.-ig a harmadik kéz többnyire közli a raktári jelzetet is bár nem 
elég rendszeresen. A 459.-től a bejegyzés dátuma is szerepel, 1964-1973 között 
keletkeztek. Az első bejegyzés, amelynél R-napló számot is találunk és ez által a 
beszerzés dátuma egyértelmű, (bár a MV-ba átsorolása lehetett ennél későbbi is) a 
446: 1935., alább a 449. és a 450. már 1959-ben lett a könyvtár tulajdona. 

Mindebből következik, az első hosszabb időszak végén, létrejött tekintélyes, több 
mint 700 kötetből álló MV gyűjteményhez még nem készült helyrajzi katalógus. De 
az átválogatott, hozzávetőleg a felére apasztott gyűjteményt, amelyet 1921-től 
helyrajzi címtárba is összeírták, ezt követőn két forrásból gyarapították tovább. 
Egyrészt a könyvtár saját állományából soroltak át ebbe a különgyűjteménybe, nem 
szisztematikusan, hanem csak bizonyos műveket. Bizonyíték rá a második kéz által 
jegyzékbe vett dátum nélküli és 1964-ben készített bejegyzések/ amelyek között a 
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425-465.-ig egy-egy R-napló számmal felvett tétel kivételével valamennyi még a régi 
müncheni katalógusnak megfelelő szak-jelzetes kiadvány. Ezt követi 1965-1966. 
februárig kizárólag numerus currens jelzetű, azaz 1953. január után állományba vett 
kiadvány, majd 1967-1968-ból a 482-492. MV sorszámú, amelyeket az 
Aprónyomtatványok közül soroltak át. Ezekben az években egyrészt a fragmenta 
kutatás és gyűjtés, másrészt a restaurálás egyik első műhelye lett az Egyetemi 
Könyvtár. Jó alkalom kínálkozott ekkor a régi nyomtatványok átvizsgálására. (Akár 
tárgyi bizonyítéknak is tekinthetők azok az ideiglenes papírborítással ellátott 
kötetek, amelyeknek a kéziratos címleírásán még a hártya- vagy bőrkötés szerepelt. 
Példa rá az MV 21, Bernhard Sturmius Görlitzben, 1580-ban Ambrosius Fritschnél 
kiadott Eteostichorum sive versiculorum literis numeralibus certos annos 
exprimentium centuriae sex, címmel kiadott könyve. Függelékében a hímeves, nagy 
emberek szállóigévé lett mondásai sorában többek között Hunyadi és II. Lajos 
király is szerepel.) Horváth Loránd is ekkor készítette azt az igényes bibliográfiát 
melyben - más különgyűjtemények darabjaival együtt - 38 a MV gyűjteményben 
őrzött és addig ismeretlen de kizárólag német kiadású 15-16. századi RMK lV-et 
leírt. 

Szintén a harmadik kéz készített ekkor az ívrét kiadványokról külön oldalra 
egy 13 tételből álló jegyzéket anélkül, hogy a MV gyűjteményben fellelhető 
valamennyi ívrét kötet rákerült volna. Egyedül a 10. címleírása őrzi még előző MV 
342-es sorszámot. Minden bizonnyal az itt felsoroltakat ekkor helyezték át a 
nagyraktárból a MV gyűjteménybe. 

A negyedik kéz 1976-1998-ig, az utolsó tételeket írta a jegyzékhez, részben 
azokat, amelyeket Pajkossy Györgyné 1975-ben javasolt. 

A jelenleg felszámolt MV gyűjtemény történetéből érthető, mindössze 3 
olyan RMK. III volt, amely megtalálható Szabó - Hellebrant bibliográfiájában. 
Valamennyi, alább új, eddig ismeretlen RMK. II és RMK. III, amely eddig a MV 
gyűjteményben volt, néhány kivételtől eltekintve szerepelt a könyvtár 
alapkatalógusában, címleírását az olvasók megtalálhatták. 

Jelenleg, a MV különgyűjtemény megszűntével egy RMK. II-vel és 21 
RMK. III-mal gyarapodik az Egyetemi Könyvtár RMK állománya. 

A már ismert, és leírt RMK-k kiválogatása a MV gyűjteményből 
befejezettnek tekinthető. 

Az új, eddig ismeretlen RMK-k leírása terén a jelen közlés még a volt MV 
gyűjtemény állományát illetően sem mondható kimerítőnek. A kronologikus elvet 
követő Régi Nyomtatványok Osztályának létesítésével, melynek során a 
törzsállomány úgynevezett nagyraktárából valamennyi 16. századi kötet itt lett 
elhelyezve, ezek jelenlegi, folyamatban lévő új feldolgozása során szintén várható 
eddig ismeretlen, újak felfedezése. 

Ismertetésemben helyet kapott néhány RMK.1V kategóriába tartozó mű is. 
(Ezek jelenlegi őrzőhelye a Régi Nyomtatványok Osztályán van.) Igaz, az 548 tétel 
közül az alább közöltek többszörösét is ide lehetne sorolni, hiszen a jelenleg 
megszüntetett gyűjtemény eredetileg Apponyi Sándor elveivel közös elveknek 
köszönheti a létrejöttét. Ebből az alkalomból a következő szempontok szóltak a 

32 



kiemelésük mellett. Egyes művek esetében az idegen szerző magyar vonatkozású 
történeti művében szereplő idézetek töredékesek vagy egyéb szempontok miatt 
nem felelnek meg az RMK. III egységesen alkalmazott feltételeinek. (Ld. Szabó 
Károly - Hellebrant Árpád RMíC III. Előszó. - Borsa Gedeon: Bevezetés. In Régi 
magyarországi szerzők. Szintén Borsa Gedeon irányításával összeállított RMK. III-
dik kötet. Mutató - függelék, [pótlások] 5. füzet. OSzK, 1996.) Ezek sorában 
vannak olyanok, amelyek szerzői a kancelláriai, levéltári források, missilis levelek 
felhasználásával írták meg a szóban forgó művüket. Esetleg a szerző, aktív politikus 
annak ellenére, hogy a kortárs magyar politikusok dokumentálhatóan hiteles 
gondolatmenetét adja vissza, érthető tapintattal azokat valamely elődjüknek 
tulajdonítja. Giovanni Sagredo a szerző akitől a Régi Magyar könyvtár III. 
kötetéhez, az OSzK által kiadott pótlások 4. füzetében, a 7857 számon, az 
augsburgi 1694. évi német íotdít3s"Neu-eröffnete Ottomanische Pforte" ómen ugyanazt 
a "Memorie istoriche de' monarchi Ottomani" címen ismert történeti munkáját rejti mint 
amely 1673-ban és 1679-ben megjelent Velencében. Tartalma, valamennyi benne 
idézett valós és/vagy fiktív beszéd szövege megegyezik. Közte a lengyel diplomata, 
Laski Jeromos 1528-ban, Krakkóban Szapolyai Jánoshoz intézett szavai melyekkel 
mintha tulajdon kortársainak a ''történelem színpadán" is megfogalmazott 
dilemmáinak adna hangot. Hasonló a szigetvári hős, az id. Zrínyi Miklósnak 
tulajdonított lendületes beszéd. Sagredo állítása szerint, ő a II Miksa császár által 
1564-ben összehívott Haditanácsban mondta el, ami nem kizárt de ugyanakkor az 
is kétségtelen, hogy benne az if). Zrínyi Miklósnak, írásai által hitelesen megőrzött 
gondolatai összegeződnek. A német kiadás egy záró fejezettel bővebb, időben is 
többet ölel fel, és Apafi Mihály Edélyi Fejedelem 1662-ben keltezett levelét is 
tartalmazza szemben a két korábbi velencei kiadással amely ezért csak az RMK.1V-
hez sorolt művek között kaphatott helyet. 

De vannak csonkán megőrzött kiadványok is közte olyan, amelyről nem 
tudósítanak a térképkatalógusok sem lévén egy - gyűjteményünkből hiányzó -
térképhez tartozó regiszter de nincs nyoma a kiadó jegyzékében sem. Legtöbb 
közte amelyik Apponyi katalógusában és Dézsi azt kiegészítő folytatásában de más 
katalógusokban sem szerepel egyáltalán, vagy a műnek más kiadását közli. Akad 
egy-két olyan nyomtatvány is amely olyan szöveget őriz, amelyet nem csak a 
szerzőjükkel kapcsolatos életrajzokban, írásaik gyűjteményes kiadásaiban nem 
találtam de az őrzőkötetre sem hivatkoztak sem az életrajzírók, sem a könyvészeti 
irodalomban mint amilyen Zrínyi Ilona levelét tartalmazó kötet is. Ilyen esetben 
nem dönthettem el vajon fiktív, átírt, stilizált, teljes egészében költött, avagy hiteles 
szöveget találtam. 

Le kellett volna mondani Martin Zeillemek Balthasar Kühnennél Ulmban, 
1660-ban a Magyar királyságot a helységnevek alfabetikus rendje szerinti 
kiadásának a leírásáról, mint RMK. Ill-ról is hacsak a kortársak által gyakran idézett 
Mátyás király epitaphiuma ezt nem indokolná. Könyvészeti ismeretek terén jól 
felkészült elődeink nem pusztán a kötet tárgyában ismerhették fel a magyar 
vonatkozást. A szerzőt sem, Szabó Károlynál sem a pótkötetekhez készült 
indexben - értelemszerűen - nem találjuk. A VD 17 is csak 1664-es kiadását ismeri 
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(Id. Dokument 165970, H-Satz 3:003154P). Az előző kiadása, amelyhez képest ez 
bővített, "mit Zugab vermehret" 1646-ban jelent meg. A 426-478. lapig terjed a 
"Nachrede und Zugab" amely Révai Péternek a "De Monarchia Sacra Corona Regni 
Hungáriáé" 1659. évi frankfurti (ld. Szabó RMK. III/2058) kiadására hivatkozással 
készült, vagyis ez utóbbi megjelenését követő évben. Igaz a szerző a főszövegben 
hivatkozik (ístvánfius"-t2i is, talán nincs is abban semmi rendkívüli, miért olyan jól 
értesült és miért dolgozza fel oly sietve az újabb információkat. Amennyiben 
korlátoztam volna magamat az RMK. I-III. kritériumok által meghatározható és 
azokkal azonosítható művek ismertetésének bibliográfusi feladataihoz, a 
felhasználókat rövidíteném meg. Ha az alábbiak mennyiségre nem képviselnek 
jelentős értéket és gyarapodást a könyvészeti ismeretek terén, remélhetőleg egy-egy 
ilyen adat mégsem elhanyagolható adalékot és hivatkozási alapot teremthet a 
felhasználóknak. 

Értelemszerűen formailag különböznek a teljes terjedelmében RMK 
kötetek címleírásai az RMK-k és azok őrzőkötetének a címleírásától. Ez utóbbinál 
rövidített, úgynevezett analitikus címfelvételt alkalmaztam. Az egységes szerzői név 
és az egységes cím megválasztása bizonyos esetekben csaknem hajótörést 
szenvedett mivel ennek feltétele, bizonyos esetben a teljes körű szövegkritikai 
vizsgálat lett volna. Erre azonban csak korlátozott lehetőségem volt, meghaladta az 
elvégzendő feladatok körét továbbá ez az igényesség a támpontul szolgáló OSZK 
által kiadott RMK. III pótfüzetek esetében sem volt követelmény. Példa rá a 
Forgách Ádámtól Christian Minsicht kötetében idézett szövegrészlet. További 
adatként az irodalmi hivatkozások, a szöveg közlésének bibliográfiai adatai is 
szerepelnek ennek a mértéke egyenetlen. Inkább vállaltam az aránytalanságokat 
semhogy az egyszer megszerzett információ kárba vesszen. Feltüntetem továbbá a 
posszesszórókat, a kötetek valamennyi korábbi raktári és különgyűjteményi jelzetét, 
ezek ugyanis tükrözik a gyűjtemény keletkezésére vonatkozó és a bevezetésben tett 
megállapításokat. 

Az I. Függelékben, mint újabb hazai példányt (aláhúzással 
megkülönböztetve) foglaltam jegyzékbe azt a 86 tételszámot, amelyik azonos az 
RMK.III pótlások 1-4. füzeteiben (1990-1996), 5001-7887 sorszámú 
címleírásokban ismertetett tételek bármelyikével. Közüle a fettel kiemeltek egyetlen 
hazai példánynak számítanak. 

A II. Függelékben Toldy Ferenc, az Egyetemi Könyvtár első világi 
igazgatójának a MTA Könyvtárában, a Kézirattárban őrzött vázlatos feljegyzését 
közlöm teljes terjedelmében megőrizve a szerző aláhúzással jelzett kiemeléseit. 

A felhasznált irodalom és a bibliográfiai és irodalmi hivatkozásokban 
idézett művek és rövidítéseik jegyzéke: 

Apponyi Sándor: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok I-II. 
Budapest, 1900-1902. III-IV. Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande 
gedruckte Bücher und Flugschriften. Gesammelt und beschrieben von --, 
neue Sammlung I-II. besorgt von L[ajos] Dézsi. München, 1925-1927. 
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Borsa Gedeon: Bevezetés. V-[X1.] 1. In Régi magyarországi szerzők. OSzK Régi 
Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztősége Budapest, 1989. 

Borsa Gedeon: Clavis typographorum librariorumque Italiae. 1465-1600. I-II. 
Budapest, 1980. 

Catalogus Librorum Polonicorum Saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica 
asservantur. MII. Warszawa - Kraków, 1992-1995. 

Chiappini, Aniceto, O.F.M.: Reliquie letterarie Capestranesi. Aqula, 1927 
CLP ld: Catalogus Librorum Polonicorum [...]. 
Cosenza, Mario Emilio: Biographical and bibliographical dictionary of the Italian 

printers and of foreign printers in Italy from the introduction of the art of 
printing into Italy to 1800. Boston, 1968. 

Ecsedy Judit ld. V. Ecsedy Judit 
Graff, Theodor: Bibliographia Widmanstadiana. Die Druckwerke der Grazer 

Officin Widmanstetter 1586-1805. Graz, 1993. 
Haiman György: Tótfalusi Kis Miklós a betűművész és a tipográfus élete műve 

betűinek és nyomtatványainak tükrében. A bibliográfiát összeállította 
Soltész Zoltánné. Budapest, 1972. 

Horváth Loránd: Ungarn betreffende alte deutsche Drucke der Budapester 
Universitaets bibliothek. I. 1475-1600. Budapest, 1968. 

Hubay Ilona: Magyar és magyarvonatkozású röplapok újságlapok röpiratok az 
Országos Széchényi Könyvtárban 1480-1718. Összeáll. - . Budapest, 1948. 

Kertbeny Károly: Magyarországra vonatkozó régi német nyomtatványok 1454-
1600. Budapest, 1880. 

Knapp Éva: A Budapest Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtára. Tudományos 
ismertető. 21-40. 1. Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. Vll - Vili. 1995-
1997. 

Kont Ignác: Bibliographi, francaise de la Hongrie (1521-1910). Paris, 1913 
Nagy Júlia: Magyarországot ábrázoló, könyvekben megjelent térképek a XVI. és 

XV11. században. Studia cartologica. 1956-58. Bp., ELTE, 1958. 
Az Országos Széchenyi Könyvtár magyar vonatkozású krakkói nyomtatványai. In 

Róla krakowskich drukarzy w kulturze wegierskiej. - A krakkói nyomdászat 
szerepe a magyar művelődésben. Tanulmány V. Ecsedy Judit. Bibliográfiát 
összeáll. P. Vásárhelyi Judit, Dömyei Sándor, Kertész Balázs. Budapest, 
2000. 

OSZK-MV K: ld. Az Országos Széchenyi Könyvtár magyar vonatkozású krakkói 
nyomtatványai. Bibliográfia. 

Régi magyar könyvtár III. kötet. 1-4 füzet: Pótlások kiegészítések, javítások. 5. 
füzet: Mutató - függelék.(Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dömyei 
Sándor és Szálka Irma.) Budapest, OSzK, 1990-1996. 

Régi magyarországi szerzők. (OSzK Régi Magyarországi Nyomtatványok 
Szerkesztősége Összeáll. Szabó Géza közrem. Pintér Gábor.) Budapest, 
1989. 

/ 
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RMSZ Id. Régi magyarországi szerzők. 
Sommervogel, Carlos SJ: Bibliotheque de la Compagnie de Jesus. Nouvelle ed. 

Bruxelles - Paris, 1890. 
Szabó Károly: Régi magyar könyvtár II. köt. 1473-171 l-ig megjelent nem magyar 

nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Budapest, 1885. 
Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár III/1-2. köt. Magyar 

szerzőktől külföldön 1480-171 l-ig megjelent nem magyar nyelvű 
nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. Budapest, 1896-1898. 

Szerb Judit: A külföldi megjelenésű hungaricumok feltárásának jelene és 
perspektívái. 91-100. 1. In: Magyarország és Európa az Apponyi 
gyűjtemény tükrében. Emlékülés és kiállítás Apponyi Sándor születésének 
150. évfordulója alkalmából. Szerk. W. Salgó Ágnes Budapest, 1995. 

Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár I-II. kötetéhez. 
Pótlások és igazítások 1472-1711. Budapest, 1912. 

Tóth András: A pesti Egyetemi Könyvtár a fejlődés útján. Toldy Ferenc 
igazgatásának első évei 1843-1849. 243-276. 1. In Tanulmányok Budapest 
múltjából. XI. köt. 1956. 

Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár és a magyar tudományos élet 1849-1876. 459-
490.1. In Tanulmányok Budapest múltjából. XI. köt. 1957. 

Tóth András - Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár története. Budapest, 1982. 
V. Ecsedy Judit: "A híres Szentzi Ábrahám typográfiája." 289-322. 1. In Az 

Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1991-1993. Budapest, 1997 
V. Ecsedy Judit: A régi magyar nyelvű nyomtatványok betűkarakterei (1533-1800). 

249-256.1. In Magyar könyvszemle 102. évf. 1986/4. 
V. Ecsedy Judit: Cirill betűs könyvnyomtatás a 17. századi Erdélyben. 155-175. I. 

In Magyar könyvszemle. 1994/2. 
Veress Endre: A göncz-Ruszkai gróf Komis-család anyakönyve (1446-1917) 

Összeáll. Veress Endre. Budapest, 1917. 
Veress Endre: Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről 1603-1623. Gyűjtötte 

és sajtó alá rendezte, Veress Endre. Adattár XV1-XV111. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez. 7. Szeged, 1983. 

Vértesy Miklós ld. Tóth András. 
Wierzbowski, Theodorus: Bibliographia Polonica XV. ac XVI. ss. Vol. 1-3. 

Varsoviae, 1889-1894. /Repr. 1961./ 
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Eddig ismeretlen RMK 

RMK.II 

[1698-1702, Kolozsvár] 

Lipót. L, császár, Német-Római Birodalom, Magyar király (1657-1705): 
Nos Leopoldus Dei gratia electus Romanorum Imperator ... Hungáriáé 
... Rex ... memoriae commendamus ... quod ... Ladislaus Mikola de 
Szamos falva ... (praesentaverit nobis ... litteras Mathiae Regis ... 
supplicans in eo Majesati Nostrae ... confirmare [etc]. In civitate nostra 
Vienna Austriae, die ultima Mensis Februarii, Anno Domini 1697. [Per] 
Leopoldus. Leopoldus cardinalis a Kollonich, archi-episcopus 
Strygoniensis. Joannes Domanitzki. Die 7. Junii, Anni praesentis 1698, in 
Albam Juliam per Magistrum Petrum Alvinczi alterum per Regnum 
Transylvaniae suae Majestatis Protonotarium.) 
[Kolozsvár, 1698-1702?, Misztótfalusi Kis Miklós.]. [4] 1. 28 cm. - 2° 

P ó z ó jelzete: MV 36, M 846] 
RMK.II/441/a 

A Szamosfalvi Mikola László nevére, I. Lipót császár és magyar király által 
1697-ben adományozott és a rákövetkező év június 7.-én Gyula-Fehérvárott 
kihirdetett nemesi oldevél egy 2°, önálló címlap nélküli 2 számozatlan levélből álló 
és 4 lap terjedelmű nyomtatvány, következésképpen sem a hely, sem a nyomda 
nem ismert. A nyomtatvány hiányzó impresszum adatait logikusnak tűnik a 
tartalomból következtetve, Gyula-Fehérvár, 1698-ra illetve az ezt követő évekre 
tenni. Ez azonban puszta feltételezés marad mindaddig, amíg el nem tudjuk 
helyezni a nyomtatvány tipográfiai jellemzőinek a segítségével, a megrendelő és a 
feltételezett nyomda illetve a kiadó eddig ismert többi vállalkozásainak sorában. 

S%abó Károl)i Régi Magyar Könyvtár II. kötetéből és a S%trips%ky Hiador által 
összegyűjtött pótlások kötetéből két gyulafehérvári nyomtatványt ismerünk ezekből 
az évekből, mindkettő 1699-ben jelent meg. A következő nyomtatvány ugyanitt 
1702-ben hagyta el a sajtót. Valamennyi román nyelvű, és cirill betűs.(Ld: Szabó 
Károly RMK.II/1951, 2103 és Sztripszky 2691, 2707.)Nem valószínű tehát, hogy 
ott helyben, a nemesség kihirdetését követőn készült volna a kérdéses 
nyomtatvány, egyszerűen, azért mert nincs nyoma annak, hogy Gyulafehérvárott az 
ortodox érseki nyomdától független más, latin betűs új is működött volna. (V. 
Ecsedy Judit: Cirill betűs könyvnyomtatás a 17. századi Erdélyben. Mksz. 1994/2: 
155-175.) 

Az azonosításhoz a nyomravezető az N iniciálé volt, amelynek történetéhez 
az egyetlen szakirodalom Ecsedy Juditnak "A híres Szentzi Ábrahám nevezetes 
váradi typográfiája" címen megjelentetett cikke. A XV111. tábla második sorában, 
középen ennek az iniciálénak a tökéletes mását találni. О /azonban 1667-ben 
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elhunyt, betűkészletét később a hímeves tipográfus Misztótfalusi vagy Tótfalusi 
Kis Miklós használta.(A szerző közlését és tájékoztatását ezúttal is köszönöm.)A 
kérdéses N iniciálé a Haiman György féle iniciálé-sorozatok egyikében sem 
található.(Ld. Haiman György: "Kis Miklós Kolozsvárott használt régi, kolozsvári elődeitől 
átvett betűinek mintái" in Haiman Gy. Tótfalusi Kis Miklós a betűművész & a tipográfus 
élete műve betűinek és nyomtatványainak tükrében. Magyar Helikon, 1982. 79. o., 52. sz. 
ábra). Méretét tekintve (6X6 cicerós) és a díszítő elemek jellege, rajzolata vaiamint a 
római kapitálisnak megfelelő betűtest (a szárak egymáshoz illesztése, a talpak 
kialakítása) alapján is kétség kívül az idézett Haiman-féle iniciálé-sorozatok 7. 
sorába illeszkedik, amely betűsorban egyetlen N sincsen, bár az M megkettőzve 
szerepel. 

Az oklevél kedvezményezettjének, a szóban forgó Mikola Lászlónak a neve 
és Tótfalusi Kis Miklósé 1702-ben együtt szerepel egy nyomtatványon, tehát 
kapcsolatuk, ha korábbról nem is de 1702-ből dokumentálható. Mi több, maga 
Mikola László a szerzője ennek a 4°, [4] lev. terjedelmű nyomtatványnak melynek a 
címe: Geneabgia. Nobilissimae et Magnificae familiae Mikolarum ex antiquis et authenúás 
instrumentis Jiteralibus a Ladislao Mikola de S^amosjaba compilata et ejusdem sumptibus 
impressa. (Ld: Szabó RMK.II/2110, Haiman György: Tótfalusi Kis Miklós 
nyomtatványainak bibliográfiája. 96.sz. in i.m.) A benne foglaltak igazolására 
keletkezhetett, ez utóbbival egyidejűleg I. Lipót oklevele is de nem kizárt az sem 
hogy jóval korábban, valamikor a kihirdetése után. 

Tótfalusi Kis Miklós tipográfusi magatartására vall a nyomtatvány tagolása 
(bevezetése, rendelkező szakasz, aláírások, azok ellenjegyzése) a tipográfia 
eszközeivel. Továbbá a tipográfia eszközeivel képes bizonyos adatokat kiemelni, 
így érzékletessé teszi az aláíró és a hitelességet igazoló személyek közötti 
rangkülönbségeket, segít kiemelni a neveket a rangokkal és címekkel pontos, ám 
hosszas szövegből. Haiman György szavaival "s%övegkö%pontos szemléiéf*-ével a 
" közfésfunkáókaf különböző "formaelem alkalmazásával tesz? szemléltető módon 
érzékelhetővé'. (Ld: Haiman György i.m. 96.1.) 

Az első levél rektóján, az N iniciálét követőn, az első sorvégig, a 2. sorban 
csak a szó kezdőbetű áll 24 pontos "Clein Canon Roméin' verzálissal, az Amsterdami 
betűminta (ld. Haiman Gy. i.m. I.sz. melléklet) megnevezései szerint. Az oklevél 
további, rendelkező részének a szövege 11 pontos "Mediáén Roméin" antikva és 12 
pontos, keskeny, kurziv "Augustin Curi\ 

A második levél rektóján az aláírások megkülönböztetésére, az uralkodó 
nevéhez az oklevél rendelkező részében alkalmazott 11 pontos antikva típus 
majuszkuláit alkalmazta, Kollonich Lipót, kardinális, esztergomi érsek esetében a 
nevét, az oklevél szövegében alkalmazott 12 pontos keskeny kurziv típussal, a 
címét, rangját a l l pontos antikvával szedte és a lap alján, a jegyző Joannes 
Domaniszkiß] nevéhez a l l pontos vastag "Mediáén CurP-t választotta. A második 
levél verzóján vagyis az oklevél 1698. évi Junius 7.-iki gyulafehérvári kihirdetését 
bizonyító aláírás Alvinczi Péter neve és címe a Kollonich érsek nevének és címének 
betűtípusait ismétli meg, de fordítva, a név áll antikvával, a rang pedig kurziváltan. 
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Az N iniciáléhoz hasonlóan, a rendelkező rész élén álló M is az elődöktől 
átvett karakter, ugyancsak használatban volt már 1698-ban vagy azt megelőzőn is. 
"Kis Miklós Kolozsvárott hassák régi, kolozsvári eiődeiíől átvett betűinek mintái' (Ld. 
Haiman Gy. i.m. 39. o., 24.sz. ábra) között találjuk. 32 pontos, jellegzetességei, 
közé tartozik a függőleges szárak vastagsága, az első szár igen enyhe jobb irányú 
dőlésszöge, amely a tetején görbületbe végződik, valamint középső V és a két 
fuggpleges találkozásánál kifelé mutató függőleges vonala, a vonalvastagságának 
megfelelően, jobbra vastagabb, balra vékonyabb. Megegyezést találunk többek 
között az 1698-ban nyomtatott S%athmárnémethi Mihály: Monumentum Vitae et Mortis. 
című, Szabó Károly féle RMK.II/1923, 2° nyomtatvány címlapjának kezdő sorában 
alkalmazottal. (Ld: Haiman i.m. VI. melléklet 61.sz. példa.) 

A nyomdát illetőn árulkodó lehet bizonyos jellegzetes ligatúrák: ct, sl és s% 
valamint jelek: meghatározott alakjának az együttes alkalmazása. 

Az 1702-ben, a Mikola Lászlótól kiadott Genealógiában a kérdéses ligaturák 
és a & jele is ugyanabban az alakban fordul elő. (Ld: Szabó RMK.II/2110.) A 
ligaturáknak és a & jelének ezt a változatát Misztótfalusi Kis Miklós más, korabeli 
nyomtatványában, pld. az RMK.II/1995.-ben a főszövegben alkalmazta, 
megkülönböztetésül az előszó nyomtatásához használt, régiesebb változatoktól. 
Ugyancsak Kolozsvárott, 1702-ben jelent meg más I. Lipót által kiadott oklevél 
(Ld: Petrik Vili. 336.1. ism. M. ksz. 1914: 160. 1., 1918: 871) Telegdi Pap Sámuel 
kiadásában akinek, mint azt V. Ecsedy Judit megállapította, a nyomdakészletét 
Misztótfalusi teljes egészében örökölte és a könyvnyomtatást is ezzel együtt 
azonnal folytatta. Számos kapitális és kurziv írásjegy, a & jele, a számjegyek is 
egyeznek ellenben a ct ligatura a fölfelé ívelő változata helyett, ezúttal a régiesebb 
(más esetekben Misztótfalusi által is alkalmazott) vagyis a / felső pontjához alulról 
hurkolt változatban fordul elő. Következés képen az összehasonlítás céljára 
kiválasztott ligatúrák, a számjegyek, és a & jelének azonos változatai együtt - a 
rendelkezésemre álló kiadványokkal összehasonlítva - kizárólag a Misztótfalusi által 
megjelentetett Genealógiában fordulnak elő. 

Az s% nyomtatványunkban is pontosan abban az alakban jelenik, meg mint 
amelyről Ecsedy Judit megállapította: "Tótfalusi Kis Miklós saját metszésű, 
jellegzetes betűje [itt a pontos rajz áll], amely utóélete során hosszú évtizedekig 
jellemzője marad a kolozsvári nyomdászatnak." {V. Ecsedy Judit: Л régi magyarnyelvű 
nyomtatványok betűkarakterei (1533-1800). in Magyar könyvszemle 102. 1986/4: 255. 
o). Bár a szóban forgó nyomtatvány szövege latin, a tisztviselő, Joannes Domanis^ki 
nevében, a 2. levél rektóján az utolsó sorban ez a magyar .r̂  fordul elő. A XIV-
XV11. sz. magyar családneveket az okleveles források alapján összeállító Kázmér 
Miklós szótára és bibliográfiája alapján megállapítható, a családnév különböző 
lejegyzései dacára az s% hangértéke cz-nek felel meg. Akár az egyik, akár a másik 
hangértéket vesszük is figyelembe, az s vagy а с és a ^ ligaturával összevont alakjára 
érvényesnek elfogadható a magyar nyelvű nyomtatványokra vonatkozó fenti 
megállapítás. Ebben az esetben nem kétséges, Misztótfalusi Kis Miklóstól 
származik a karakterkészlet is és a kiadás helye Kolozsvár. , 
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Bár a kiadás évét nem sikerült az 1698-1702 intervallumnál pontosabban 
meghatározni a tipográfiai jellemzők segítségével, a fentiek értelmében nagy a 
valószínűsége annak, hogy inkább 1702 körül készült és nem korábban. 

Az általunk ismertetett nyomtatvány nem szerepel a Haiman György által 
írt Misztótfalusi tipográfiai és nyomdászi életművét ismertető kötetében, az általa 
Soltész Zoltánnétól idézett Misztótfalusi ismert nyomtatványainak a 
bibliográfiájában sem. A tárgyát képező nemesi kiváltságot adományozó 1477,-évi 
oklevelet és a megerősítését ugyanígy nem említi a Szamos falvi báró Mikola László 
által h. és ny.n., 1731-ben megjelent í(Historia genealogico-Transsylvanica". Mi 
több, a kézirattár J 235 jelzetű, 1780 körül lejegyzett Kaprinai kétórásával feliratú 
könyvkatalógusában Mikola László családi genealógiáinak és a családtörténetének 
1702, 1712 és 1731. évi kiadásai szerepelnek de ennek a nyomtatott oklevélnek itt 
sincs nyoma. 

RMK.III 

1. 1540, Antwerpen 

Wemher Georgius: 
Georgius Vernerus Adamo Carolo Regio Consiliario et secretario S. D. 
fol.DóV-D7R 

In: Lang, Johannes Silesius: Ad lesum Christum dei filium, pro Christianis contra 
Turcas — elégia. Philippica prima.(Ad sacratissimi Romanorum Regis Ferdinandi, in 
Regno Hungáriáé consiliarium primarium Georgium Vemerum Silesiorum. 
Philippica secunda.) Antverpiae, apud I. Gymnicum exc. I. Crinitus, 1540. fol.A-
G8,H7+1[=pp.l26] -12° 

[Előzőleg: Hb 5579, MV 3 (=Vet.40/81)] 
RMK.III/84/a jelzeten 

A Phüippica secunda önálló belső címlappal, füzetjelek alapján az elsővel közös 
kiadványnak tekintendő terjedelme, külön-külön A-D8[=32] lev., E-G8.H7+1 

[=31]lev.] 
[Vö: BNH L 66., App. 1/272.: Joannes Lang, Viennae Pannóniáé, 1539, Joannes 
Singreniusnál megjelent azonos című, 4°: App. 1/272: 32 lev., BNH L 66: 29 lev.] 

2. 1586, Lipcse 

Bihari Vietoris, Lucas: 
Epigramma Lucae Vietoris Biharii ad spectabilem et magnificum 
dominum D. Casparem Magochi. aliud ad egregium ac vére nobilem 
virum D. Blasium Móricz, pp.508-510. 
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In: Dresser, Matthaeus: Matthaei Dressen Isagoges historicae. Pars prima, 
millenarios mundi quatuor. Additae sunt orationes duae. I.De monarchiis. II.De 
ordine, et veritate historiarum. Lipsiae, 1586, (typis Georgii Defiieri). pp. [28],592, 
11., sign.typogr. - 8° 
Posszesszorok, l.:az egybekötött pars 1-2 [kötéstábláján, elöl] MMN 1588, 2.:Coll 
Soc.Jesu Posony ad S.Salv. 1692 . 

[Előzőleg: Ga 3057, MV 404/pars I.] 
RMK.III/168/Ajel2eten 

[Ld: VD/16 D 2712, Adams D/898 - BNH D 341, App.I/514] 

3. 1595, Prága 

Gabelman, Nicolaus: 
Oratio funebris, super obitum illustris ac generosi Austriae juvenis 
Honorii a Konigsperg, L[ibero] Bfaroni] in Pernstain. ... Habita in 
exequiis Sebastianis, 8 Decemb. Anno [15]94. Ex lege belli. Autore 
Nicolao Gabllmanpln fol.:] 1-45. - (Epicedia cum tribus interlocutorib. 
Nuncio, Milite, Give, lugentis.[In fol.:] 45V-46V - Idem de eodem, 
Hungero et Germano interlocutoribus. [In fol.:] 47. - Epitaphia. [Ludovici 
II. regis.In fol.:]) 47-48. 

Pragae, (1595), typ. Otthmarianis. 48,ß] fol. - 4°/ 

pózóleg: MV 533, R 199935] 
RMK.III/179/с jelzeten 

[Ld: BNH G 3. - App.III/1901 -, Pray pars.I. p.472.] 

4. 1615, Krakkó 

Rákóczy Zsigmond: 
De innocentia SJ. testimonium. Nos Sigismundus Rakocii, Dei gratia 
Princeps Transylvaniae ... significamus ... Colosvár, die 26. Iunü, 1607. 
p.105. 

Protestatio Catholicorum Transyluaniae. Claudiopoli, XX. Iunü, 1607. 
Franciscus Daroczi de Deregnye, Balthasar Komis, Balthasar Syluasi, [et 
al.J pp.106-7. 

In: Argentus, Joannes: [ciml. nincs!] Ad Sigismundum III. Poloniae et Sueciae 
Regem ... loannis Argenti e Societatie lesu visitatoris Provinciarum Poloniae et 

/ 
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Lithuaniae Epistola De statu eiusdem Societatis in iisdem Provinciis. (Cracoviae, 
1615, in officina Andreáé Petricovii). pp. [?+6],150 - 4° 

[Előzőleg: MV 214] 
RMK.III/220/a jelzeten 

[Pray pars I. p.72. - Vo: BLC to 75 : Ingolstadt, 1616 p.214, -, Szabó 
RMK.III/6090: azonos címmel jelent meg Krakkó, 1620 pp.4,415,28,38 de a fenti 
RMK szerzőket nem tartalmazza, más szerzőket idéz!] 
[Kiad.: Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről 1603-1623. Gyűjtötte és sajtó 
alá rendezte Veress Endre. Adattár XV1-XV111. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez.7., Rákóczi Zsigmond levelét ld. a 7. o., Daróczi - Kornis - Szilvási 
stb. tiltakozó beadványát a 9-10. oldalon.] 

5. 1627, Grác 

Erdedi Ferenc, Monyorokereki: 
Ingenio stat sine morte Decus. Franciscus Erdeödi de Monyorokerek, 
comes perpetuus Montis Qaudii, Abbas S. Georgii in Gyak. pp.3-4. 

Esterhassy Ferenc, de Galantha. 
Embléma Felicius Alexandro: Herculeum Macedo nodum [...]et Arte 
potes. Franciscus Esterhassy, Liber Baro de Galantha, Ungarns, p.32. 

Forgach Adam, Ghimesi: 
Paean Sophicus. Adamus Forgacz de Ghimes S. Caes. Regiaeq' 
Majestatis cubicularius, et Praesidii Szecheniensis supremus capitaneus, 
Ungarns, pp.7-8. 

Forgach Zsigmond, comes, Ungarns: 
Applausus Gratiarum Gratiensium. pp.26-27. 

Szechy Dénes: 
Doctrina Domino haud eripi suo potest. Dionysius Szetsi, Liber Baro, 
Ungarns, p.23. 

In: Plausus Illustrissimo ac excellentissimo ... domino Joanni Antonio, principi 
Crumlovii et Eggenberg cum in Alma Universitate Graecensi propositas e triplici 
philosophia assertiones publice propugnaret, a lectissima nobilitate quae in eadem 
Academia politioribus excolitur literis, datus, anno 1627.die 31. Maii. Graecii, 1627, 
typ. Ernesti Widmanstadii. pp. 41 - 4° 

Posszesszor: Collegii Societatis Jesu Tirnawfiae]. 
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[Előzőleg Fe 8252, MV 407] 
RMK.III/262/ajel2eten 

[Ld: Graff 347.] 

6. 1649, Bécs 

Magyarország. Törvények 
Leges Regni Ungariae pro Cisterciensium iure pronunciant. pp. 173-188. 

In: Rosenthal, Malachia: Actio Sacri Ordinis Cisterciensis in ea monasteria avita 
quae ab aliis sine legitima concessione sunt occupata deducta coram augustissimo 
Caesaré Ferdinando III. ceu Rege apostolico et illustrissimis Ungariae proceribus 
pro Mariani Ordinis Coenobiis in Regno Mariano recuperandis. Causam dicente ex 
reverendissimi D. Comelü Abbatis Campililiensis et totius Ordinis Commissarii 
generalis delegatione Fr. Malachia Rosenthal, eiusdem coenobii professo, SS. 
Theolog. Baccalaureo. Viennae Austriae, 1649, Matthaeus Cosmerovius in aula 
Coloniensi. pp.[16],193 - 4° 

Pőzőleg: Gb 82, MV 371] 
RMK.III/307/b jelzeten 

[Ld: Pray pars II. p.288.] 

[Kiad. Tartalmazza III.Béla 1183-ban kelt [Privilegia Ordinis Cisterciensis] 
oklevelét Id. Codex Diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus et civilis. Studio et opera 
Georgius Fejér. 1829. Tom. 2., p. 202. - Ezen kívül tartalmaz rövidebb 
szövegtöredékeket idézi a 7.o.: "Nortmannis natus ... Abbas, qui Pelisiensis erat." 
aza2 a pilisi apát, epitaphiumát, ld. Békefi Rémig: A pilisi apátság története 1184-
1541. Pécs, 1891, 274-279. o. - A 25-6. o.: Pázmány Péter: az 1629. évi 
egyházmegyei gyűlés jegyzőkönyvéhez írt kommentárjából "In Append. 2. ad 
Statut. Synodal. Strigon." [recte:Tyrnaviae, 1629] ld. Pázmány Péter összes 
műveinek kiadásában - A VI. fejezetben, III.Béla oklevelén kívül idéz még rövidebb 
részleteket "S. Steph. Regis decret. lib.2. cap.L", "S.Ladisl. decret. lib.l. cap.24.", 
"Matth.I. decr.3. art.9., decr.6. artic.U", "Vladisl.Reg. decr.3. art.58., eiusd. 
decet.5., art.27., ... decret.6., art.13. ann.1507", " F e r d . I . decr.Poson.ann.1548.",  
"Decret. Ferd.I.anno 1560. editum.", "Maximil.Impe. decr.Poson.anni 1567. 
art.31., eod. art.24. item decret.Poson. anni 1587. art.39. etc.", 
"Decr.Michael.Sz^agi[!] art.7. anno 1458 ", "Andr.II. decret. art. 19." marginális 
kiemeléssel.] 

I 
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7. 1660, Ulm 
[Révai Péter:] 

[De Sacrae Coronae Regni Hungáriáé ortu, virtute . . . . szemelv.] 
Romulidae carinas ego Vamam notavi [...]. B1.447. 

In: Zeiler, Martin : Martini Zeilleri Beschreibung dess Königreichs Ungarn [...] 
neben allerley denckwürdigen Geschichten und Haendeln [...] mit einer neuen 
Zugeb vermehret. Ulm, 1660, Balthasar Kühnen. [16],478,[33] Bl. 17 cm - 8° 

[Előzőleg Gb 2718, MV 25] 
RMK.III/381/a 

8. 1664, Nürnberg 

Napragyi Demeter: 
[Hungáriáé periclitantis legatorum ... oratio. Cracoviae, 2 Martii,1595. 
röv., német.] 

Ambassadeur Demetrius Napragus bey seiner Audienz vor dem König 
... der Krön Polen in einer Oration ... geführt. B1.1V - VU. 

(Forgach Adam): 
[ ] 
Relation. Bl.l 15-124. 

In: M(insicht), [Erasmus] Christian): Neue und Kurtze Beschreibung des 
Königreichs Ungarn. ... Beschrieben durch CM. zum andermal gedruckt und an 
etlichen Orten von neuem übersehen. Nürnberg, 1664, im Verlegung Johann 
Hofmanns. [20],379,[5] Bl., 7 Т., 3 К. - 24° 

[Előzőleg: Gb 1638, MV 516, MV 234] 
RMK.III/415/a jelzeten 

[Ld: VD 17 Identifikationsnummer 3:008082k :12° - BLC to 75: 222.vol. p.414. 
24° - Nagy Júlia: Magyarországot ábrázoló, könyvekben megjelent térképek a XVI. 
és XVU. században. 343.0. in Studia cartologica. 1956-58. Bp., ELTE, 1958] 

9. 1665, Lyon 

[Révai Péter]: 
[De Sacrae Coronae Regni Hungáriáé ortu, virtute . . . . szemelv.] 
Romulidae cannas ego Vamam notavi [...]. p.23. 

In: Du-May, Louis: Discours historiques et politiques sur les causes de la guerre de 
Hongrie et sur les causes de la paix entre Leopold I Empereur des Romains et 
Mahomet IV sultan de Turquie. Lyon, 1665. pp.[5],184 - 8° 
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Posszesszor: Bp. Egyetemi kt. 2571/912 

pőzőleg :Gb739,MV51] 
RMK.III/418/a jelzeten 

[Ld: Kont p.26 - Vö: BLC to 75 , RMK.III/7710: Glasgow,1669.] 

10. 1666, Bécs 

Czobor Imre [kiad.] 
Enchiridion piarum Precationum ex varus Sacrae Scripturae et SS. Patrum 
monumentis olim erutum, nunc denuo impensis ... comitis Emerici 
Czobor perpetui de Czobor Szent Mihály, liberi baronis in Holicz Sasin, et 
Eleskoe ... publico usui ... restitutum. 

Viennae Austriae, 1666, typ. Mattaei Cosmerovius. pp. [8],432,[8]. 

[Posszesszor l.pld: [kivakart 1.] - 2.Bibliotheca Monastery BVM. de Család Ord. 
S.P.P.Eae. 1783 - 2.pld: Eremi Zobor] 

PőzőlegMV334] 
RMKJII/425/a jelzeten 

_[Ld: Graesse tome 6., p.219.] 

U. 1684, Amsterdam 

Bethlen Miklós: (1642-1717) 
[Epistola Nicolai Bethlen ... ad Ministros exules tarn Helveticae quam 
Augustanae Confessionis ex Hungária per hodiernam persecutionem 
ejectos ... .] 
Brief van Nicolaus Bethlen. Oveste Capitein van de Weereldlikke 
Rechtbank van Advarhely[!]aan de gebannene Praedicanten so van de 
Switserse, als van de Augusburgse Belijdenisse, ... te Szent-Miklósi, in 
het Jaar 1675. den 4. Januarii Uwe op het meest verbundene Soon en 
Broeder in Christo Nicolaus Bethlen, pp. 146-188. 

Witnyedi István: 
[Szemelv.] 
Jó Bethlen uram! ... Eperjesen, Június 19-én 1668. évben. - Goede heer 
Bethlen, pp. 156-158. Dubbeld van de Brief van Stephanus Withnyédi 
aan Nicolaus Bethlen in cijffer geschreeven. pp. 160-161. Dubbeld van 
den Brief van den overleedenen Stephanus Withnyédi, in cijffer 
geschreeven aan den overleedenen Ambrosius Keczer. pp. 162-3. 
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[magyar rab-predikátorok:] 
Brief van de Gevangene Hungarise praedicanten aan de beeren 
Franciscus Burmannus en Johannes Leusden. By Napels uit de Galey 
van S. Januarius, Anno 1675. den 25. Augusti. p. 444-448. 

[magyar rab-predikátorok:] 
Brief van de Gevangene Hungarise praedicanten aan haare Lands-
genooten. Uyt de Galeyen van S. Jannarius by Naples den 25 Augusti 
An. 1675. p. 448-450. 

In: Poot, Abraham van: Naauwkeurig Verhaal van de Vervolginge aangerecht 
tegens de Euangelise Leeraren in Hungarien . . . . t'Amsteldam, 1684, Timotheus 
ten Hoorn. pp. [24],450, kopergr. 13. - 4° 

Pózóleg Gb 4r 414, l.pld: MV 388., 2.pld: 1429/952: MV 320] 
RMK.III/520/a jelzeten 

[Ld: BLC to 75 vol.262., p.407. - App.II/1114.] 
[Kiad: Bethlen Miklós levelei. (1699-1716). Régi magyar prózai emlékek. [Szerk.] 
Jankovics József. Vl/2 köt. 1987. p.1159-1180. [Epistola Nicolai Bethlen ... ad 
Ministros exules tarn Helveticae quam Augustanae Confessionis ex Hungária per 
hodiernam persecutionem ejectos ....]Tiszteletes, tudós és kegyes férfiak, nékem a 
Krisztusban szerelmes Atyáim! ... Szent-Miklóson, Január hava 4-én, az 1675-dik 
esztendőben. Néktek a Krisztusban fiatok és lekötelezett testvéretek Bethlen 
Miklós. (Ford. Rácz Károly); vö: Szabó RMK.II/1400 (Bethlen Nicolaus:) 
Apologia Ministrorum Evangelicorum Hungáriáé. (Kolozsvár), 1677; vö: Szabó 
RMK.III/2938: In nomine Domini Nos tri Jesu Christi ... Apologia Ministrorum 
Evangelicorum Hungáriáé ... opposita Judicio Tribunalis Posoniensis[etc]. 
Utrecht, 1678. 
- A Witnyédy és a pseudo- Witnyédy levelek kiadásai. Latinul Lichner Pál in Burius 
Johannes: Micae historico-chronologicae Evangelico-Pannonicae [gr:]skiagraphicos 
(?) collectae et adumbratae opella vigilaci diutina Johannis Burii ... pastoris 
germanici Carponensis nunc Jesu Christi exulis duodecennis anno verő Christi 
MDCLXXXV et insequentibus in ordinem redigi coeptae. Ex autographo 
Posoniensi edidit Paulus Lichner. Posonii, 1864. p.17, 18. [pseudo-] Vitnyédi 
levelek. - Wittnyédy István leveleskönyve, mss. MTA Kt. kézirattárában. Ebből 
Vitnyédi István levelei 1652-1664. [Vál. kiad.]Közli Fabó András Magyar 
Történelmi Tár 15-16. köt. 1871. nem tartalmazza. - Stephanus Vitnyédi de Musai 
Nicolao Bethlen. Hodie decima Maji dominationis vestrae literas Eperiessini accepi 
... Deus nobiscum; quis contra nos? p.18: Stephanus Vitnyédi de Musai 
Ambrosio Keczer. Nonnihil valetudinarius sum. ... Ego hie non dormiam. Datum 
Posonii 30. Dec. anno 1669. Magyarul Bethlen Miklós idézi levelében amelyet Poot 
is közöl ld: Bethlen Miklós levelei.(1699-1716). [Szerk.] Jankovics József. Régi 
magyar prózai emlékek. Vl/2 köt. 1987.:Eperjes Junius 19. p. 1165. - Eperjes 1669 
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május 10. p.1167-1168. és a rejtjelezett levelek kiad.: Sárosparaki Füzetek 1863. 
557-9. L] 

12. 1691, Nápoly 

Joannes, szent, Capistranus: 
[Epistola Calixto III. ex Salankemen, 1456 aug.17. Röv., olasz.] 
Beatissimo Padre ... Dio il Signore degli Esserciti ha operato il tutto, e a 
lui sia gloria ne'secoli de'secoli. pp.145-6. 

In: Cataneo, Tomaso: Vita di S. Giovanni da Capistrano minore osservante di S. 
Francesco descritta da —. Parma, 1691, s.typ. pp. 176 - 4° 

Posszesszor: Nicolaus de Neuboger[Neuberger?] 

[Előzőleg: MV 506, MV 236] 
RMK.III/554/b jelzeten 

[Ld: Chiappini 1927, p.225/302: Salankemen 1456 aug.17.: Kapisztrán hírül adja 
III. Callixtusnak a nándorfehérvári győzelmet.] 
[Vö: RMK.III/7101 pp.570-572.] 

13. 1691, Nápoly 

Zrinyi Ilona: 
All Eminentiss. Card. Bonvisi Nuntio Apostolico nella Corte Cesarea, e 
nostra Amico. La Principessa Sdrini. Trenzino, 1688. pp. 60-61. 

In: Badiale, Giacomo: História delle correnti guerre d'Ungaria ... e fattioni 
successe nelle Campagne 1688,1689. 1690 e parte del 1691 che continuano li due 
Tomi di gia dati alia luce dalTautore D. Michele Lopez. Napoli, 1691, Camillo 
Cavallo. pp. [18],549,[3], 15 fig.chalcogr. - 8° 

Posszesszor[?] Gemelli 

[Előzőleg: Gb 153, MV 539, MV 217] 
RMK.III /554 /a jelzeten 

14. 1693, Köln 

Magyarország. Törvények, kivonat: 
Que les privileges de la Hongrie etoient entierament violez [...]. pp. 15-
16. 
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Thököly Imre: 
[10 pont a vallásról a Tiszántúli 4 kerületet szabályzó rendeletben. 
Kivonat.] pp. 107-7. 

Thököly Imre: 
Discours du comte de Tekeli contenant les raisons, que les Hongrois 
ont de prendre les armes contre l'empereur. pp. 178-193. 

Thököly Imre: 
Manifest du comte de Tekeli, publie au mois de mars de l'an 1688. 
pp.232-237. 

In: [Leclerc, Jean]: Histoire d'Emeric comte de Tekeli . . . . Par ****. Cologne, 
1693, chez Jaques de la Verite. [2],280,[12] p., 2 pl. -12° 

PőzőlegMV438] 

[Vö: 2.kiad.Szabó RMK.III/7011, App. 11/1443 szintén 1693. évi de más kiadás., 
megegyezik az 1694. évikiadással, ld. Szabó RMK.III/7025, App. 11/1447.] 
16 variánsa 
Mindenben megegyezik a 16.-al, kivéve a 2 illusztrációt, miként a Szabó 
RMK.III/7011 példányai úgy ez sem tartalmazza. 

Pözöleg MV 88] 
RMK.III/565/c jelzete 

15. 1694, Köln 

Szabó RMK.III/7025-höz hasonlóan 2. átdolgozott, bővített kiadás, 2 évvel 
hosszabb időszakot ölel fel, de valamennyi kiadás közül az egyetlen amelyik 
térképet is tartalmaz, valamint egy betoldott rövid 7 soros passzust, Thököly 
képességeinek jellemzése kedvéért így a szöveg tördelése a 7-29. oldalig eltér a 7025 
kiadás példányaitól. 

[Előzőleg Gb 193, MV 439 
RMK.III/569/a jelzeten] 

16. 1703, Helmstedt 

[Ransanus, Petrus:] 
(Mátyás király epitaphiuma.] 
p.314. 

In: Maderus, Joachimus Joannes: De bibliothecis nova accessio collectioni 
Maderianae adiuncta a j . A. S[chmit] D. Helmstadii, 1703, typ. et sumtibus Deorg-
Wolffgangi Hammii. pp. [4],352,[28] - 4° 
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Posszesszor: ExBibliotheca Conventus Ratisbonensis Carmelitarum 
Discalceatomm 
[Előzőleg: Gc 4r 211, MV 378/collig.2.] 
RMKIII/616/d jelzeten 

|Ld: BLC to'75 vol.207., p.192.] 

17. 1704, Bécs 

Kollonich, Lipót: 
[Epistola] 
Nos Leopoldus S.R.E. Presbyter Cardinalis Tituli S. Hieronymi 
Illyricorum, Archi Episcopus Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis ... 
Viennae, 3. Junii 1699. p. 205-207. 

In: Sanctus Felix, Joannes a: Triumphus misericordiae, id est sacrum ordinis SSS. 
Trinitatis institutum redemptio Captivomm cum adjuncto ecclesiastico-historico 
universi ordinis. Viennae Austriae, 1704, typ. Joannis Van Ghelen. pp.[22],255 -
8° 
Posszesszor: Bibliotheca PP Trinitariorum Viennae 

[Előzőleg: MV 505, MV 237] 
RMK.III/618/a jelzeten 

18. 1705, Helmstedt 

Ranzanus, Petrus: 
Rantzovius (laudatio Matthiae, Ungarorum regis) carmen, p. 157. 

Ungnad David: 
[Epigramma] 
p.l57. 

In: Maderus, Joachimus Joannes: De bibliothecis accessio altera collectioni 
Maderianae adiuncta a J. A. S[chmit] D. Helmstadii, 1705, typ. et sumtibus Deorg-
Wolffgangi Hammii. pp.[8],348,[14] - 4° 
Posszesszor: ExBibliotheca Conventus Ratisbonensis Carmelitarum 
Discalceatorum 
(Előzőleg: Gc 4r 211, MV 378/collig.3.] 
RMK.III/619/c jelzeten 

[Ld: BLC to'75 vol.207., p.192.] 

49 



19. 1709 Bécs(?) 

Keresztély Ágoston, szász-zeitzi herceg, esztergomi érsek, [1707-1721]: 
Mandátum eminentissirni et serenissimi Cardinalis (Christiani Augusti) de 
Saxonia, etc. uti primatis Regni Hungáriáé, etc. Posonii, Die tertia mensis 
Octobris, Anno Domini Millesimo Septingentesimo Nono C.A. 
Cardinalis de Saxonia, Primas Regni Hungáriáé ex mandate ... domini 
(Ulysses Jos.)cardinalis (Gozzadinus)L.S. Bernardus Heidfeld, 
protonotarius apostolicus). Annexo Brevi Pontificio (Clemens, XI. 
Romae, apud Sanctam Mariam Majorem, sub Annulo piscatoria. Die 
XV11. Augusti, MDCC1X.). - Ihro durchl. Eminenz des Herrn (Christian 
August) Cardinaln zu Sachsenzeitz, etc. als Primaten des Königreich 
Hungarn, etc. ... Befelch-Schreiben samt Ihrer Päbstl[icher] Heiligkeit 
(Clemens, der XI.) Brieff. 

[Slet typ., 1709?] pp.[8] - 8° 

[Előzőleg: MV 582, MV 134] 
RMK.III/627/a jelzeten 

[Vö: Hubay/1167-1168.: 1 lev., 2°.] 

RMK.IV. 

Őrzési helye az Régi Nyomtatványok Osztálya. Katalogizálása 
folyamatban van. 

1. 1552, Krakkó P] 

[ ] 
[Epitaphium Ludovici regis Hungáriáé.] 
Umbra ad pium viatorem. Epitaphium. F0I.B4 

In: Franconius, Mattias(!), Dalmata: Oratio ad clarissimos Hungáriáé proceres ... 
ad commissionem ill. principis electoris do. loachimi Branden [burgensis] Accessit 
Hungáriáé deploratio. (Spectabili et magnifico domino Petro Petrowich, de 
Swraklin, Themessien stc. ... S.P. Matth. Franc. Cracoviae ánatali Christiano, 1552 
[in fol:]A&: [S.L et typ.] Fol. [10], 1 fig.xylogr. - 8° 
[Csonka, Ai,4, Bi,6 levél hiányzik.] 
pózólegMV319] 

[Ld: Pray pars I. p.417.] 

/ 
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2. 1553, Krakkó 

Nowopolczyk, Wojciech: 
Scopus biblicus Veteris et Növi Testamenti. Authore Alberto 
Novicampiano. (Illustrissimo principi Ioanni Sigismundo, Ioannis Regis 
Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae filio, Duci Opoliensi, Ratiborien. etc. 
Albertus Novicarnpianus s.p.d. [...] Calend. Iulii Anno Domini 1553.[in 
fol:2-10.]. Alberti Novicamp. epistola [...] domino Spitconi Iordan de 
Zakliczin [...] Regni Poloniae Thesaurario supremo, [...] s.p.d. [s.l. et a.] 
Vale studiosorum summe Mecoenas [in fol:ll-12.].) 

Cracoviae, 1553, Lazarus Andree exc. fol.[12],CCVlll,[6] 2 fig.xylogr. - 8° 

Posszesszor: 1. Ex libris P.F.Erasmi Maczkowsky[?](Machowsky) Augustiniarum 
de Neentiap] Superiorum, 2. Dr Ballagi Aladár, 3. Bp. Egyetemi Kt. 6272/948. 

[Előzőleg: Aa 2698, MV 401] 

[Ld: Wierzbowski /repr. 1961/ 141., - CLP [=Catalogus Librorum Polonicorum 
Saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica a s s e r v a n t u r . ] Tom.II/1760. - BLC to 75 
vol.239., p.l30. - BNH N 266. - OSZK-MV К 17. p.368.] 
jVö: App.I/449: Scopus biblicus. Antverpiae, 1572: fol. A7V-A8R ajánlás János 
Zsigmond magyar királyi hercegnek 1553 jul.dátummal. Megbízója Zsigmond 
Ágost Lengyel Király, a herceg nagyapja volt.] 

3. 1597, [Velence] 

Laszlo, szent, L, magyar király: 
Decretum 1092Jun.[in fol.:] aam 

In: Wion, Amoldus: Amoldus Flandrus monachus St. Benedicti de Mantua Sancti 
Gerardi Sagredo ... Hungarorum protomartyris apostoliéi vita. ... [Venetia], 1597, 
Apud Io.Baptistam et Io.Bemardum Sessam fratres. pp. [8],21,10,[l],fol.l0 - 4° 

[Előzőleg: "Igazgatói páncélszekrény", Ac 4r 31, MV 174] 

[Ld: App. 1/617] 
[A nyomdahely azonosítását ld. Borsa: Clavis p.298.] 

4. 1619, h.n 

Antwortschreiben an den Fuersten in Siebenbuergen [Gabriel Bethlehem] 
von den loeblichen Herren Directom in Boehemen abgangen den 9. 
September 1619. Jahrs. Auss der Lateinischen in Teutsche Sprache 
vertiret. 
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[O.O. u. D.], 1619. Fol.[4] - 4° 
[Előzőleg MV 223] 

[Ld: Hubay/476. - Vö: App. И/750: Graven-Hage, 1619, by Aert Meuris.] 

5. 1637, München 

Drexelius, Hieremias, SJ.: 
Rosae selectissimarum virtutum, quas Dei Mater orbi exhibet. Pars I [-II]. 

Monachii, 1637, formis Comelii Leyserii. pp.[42],555,1 fig. -12° 

[Előzőleg MV 19] 

[A szerző ajánlása Pázmány Péternek szól.] 
[Ld: BLC to 1975 vol.87.155.1.] 

6. 1638, Bécs 

Lamormainus, Guilielmus: 
Ferdinandi II. ... virtute. 

Viennae Austriae, 1638 a G. Gelbhaar. S. 116. -

[Előzőleg: MV 377, MV 265] 

[114-115. o.: Pázmány Péter levele III. Ferdinándnak, Nagyszombatban, 1637 
február 27., töredék. Kiad. Hanuy Ferenc: Pázmány Péter ... összegyűjtött levelei 
II. köt. 1102., 753.1. A levél a boldog emlékezetű II. Ferdinand halála alkalmából a 
trónutódnak szól. A szerző egyházi és világi méltóságokkal együtt őt is idézi a II. 
Ferdinand szentségét bizonyító írások között. - a j 235 L 2.o.-on csak az 1731. évi 
nagyszombati kiad.] 

7. 1672, Grác 

Eggerer, Andreas: 
Castrum doloris parentandis manibus [...] domini Joannis Petheó liberi 

baronis de ersee. Sacrae caesareae regiaeque majestatis campestris militiae 
capitanei in ecclesia Lepoglavensi Ordinis S.Pauli Primi Eremitae. erectum 
a reverendo p.f. Andrea Eggerer Ord. praefati p.t. residentiae Ulimiensis in 
Styria prioré. 
Graecü, (1672), apud haeredes Ferdinandi Widmanstadii. 12 p. - 4° 

Pőzóleg: MV 351, MV 340] 

I 
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8. 1673, Velence 

Sagredo, Giovanni: 
Метопе istoriche de monarchi Ottomani. 
Venezia, 1673 Combi et LaNou. pp.1069 - 2° 

Posszesszor: 3363 Mircse 

[Előzőleg: MV 338] 
Ga 4r 1326 jelzeten 

9. 1674, Bécs 

Bautschner, Marcellinus: 
Inscripti heroum nomina flores in Trophaeo illustrissimae familiae 
sterhasianae ... [Fig. chalcogr.:] Palladi Esterhasianae Trophaeum. R. 
Sturm del., Tob. Sadler sc. Viennae. 

Viennae, Austriae 1674, typ. Leopoldi Voigt. [28] föl., 1 fig.chalcogr. - 8° 

pőzólegMV367] 

10. 1679, Velence 

Sagredo, Giovanni: 
Memorie istoriche de' monarchi Ottomani di 

Veneria, 1679, Combi e LaNou. pp. 829 - 4° 

Posszesszor: 1. ExLibris Joannes Baptista Baronij Presbyt. Veneti S.ID. Ex 
Bibliotheca PP. Congregat. Orator. Venetiarum. - 2. 3365 Mircse 

pózőlegMV331] 
Ga 4r 1337 jelzeten 

[Zrinyi Miklósnak a szigetvári hősnek II. Miksa haditanácsában elmondott beszédét 
Zsámboki krónikája a XXII. fejezetben eltérő tartalmú szövegezéssel 
hagyományozta. Az itt idézett, a költő Zrinyi Miklós szavait és álláspontját adja 
vissza.] 

[Vö: Graesse: Veneria 1673, 1688, Madrid, 1684, Paris, 1724. - BLC to 75 
vol.287., p.207: Madrid, 1684] 
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11. 1690, Milano 

Tököly Imre: 
[Capitoli soscritti in Constantinopoli 25. Maggto 1683. Excerpta, olasz.] 
Teckely Emerico, con te e tutti i Magnati, Nobili e Stati dell'Ungheria [e la] 
Porta Ottomana, Méhemet lV.(Gran Visire Mustafa Сага, al Kajmecan, 
Visin del Banco). Capitoli soscritti in Constantinopoli 25. Maggio 1683. 
p.8. 

In: Bizozeri, Simpliciano: La Sacra Lega contro la potenza Ottomana. p.vol.:] 
Successi delle armi imperiali, polacche, venete, e moscovite rotte e disfatte di 
eserciti de'turchi, tartari e ribelli ... sollevazioni nella Monarchia Ottomana, origine 
della ribellione deg î ungari ... dall'anno 1683 fino al fine del 1689. Racconti 
veridici brevemente descritti da — bamabita milanese. Milano, 1690, Marc'Antonio 
Pandolfo Malatesta. [6],428,[44] p. - 4° 

pőzóleg MV 490, MV 252] 

[Ld: App. 11/1407 kommentár nélkül. A mű folytatása, a második kötet 1700-ban 
jelent meg amit Apponyi nem jelez, az E.Kt.-ban nincs..] 
[Kivonat egy május 25,-i egyezség szövegéből melynek előzménye a Szabó 
RMK.III/6853: Amsterdam, 1684: Proposition que ... Tekely prince ... fit aux 
Estats et Communautez assemblez a Caschaw. p.242-244 in Le Mercure hollandois 
... l'an 1683, [= Apponyi II/1156]és Szabó RMK.III/6883: Linde Van der 
Amsterdamban, 1685-ben Sobietzki III. János lengyel király és az 1683-év 
eseményein kívül Magyarország leírását is adja [= Apponyi 11/1181] és csak további 
tárgyalások után zárult le, ld:Szabó RMK.III/6857: Celsissimi principi ... Portae 
Othomanicae ... Datum ex castris ad fluvium Vagum positis die noná Augusti 
1683. p.240-242. in Freschot, C: Idea generale del Regno d'Ungheria. Bologna, 
1684, [=Apponyi 11/1099] - Vö: Majláth Béla: A felső vármegyei rendek kassai 
gyűlésének actái 1683-ból. in: Történelmi Tár 1883:359-374., 541-570.1.] 

12. 1697, h.n. 

Friedens-Puncten so der Tuerckischen Gesandtschaft in Wien vorgetragen 
worden. 

[O.Ou.D, 1697]B1.[2]. -4° 
Pőzóleg: MV 417, MV 306] 

13. 1705, h.ny. n. 

Károly Lipót, [V.], Lotharingiai herceg (1643-1690): 
/ 
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Copia de la carta escrita por el Serenissimo Duque de Lorena ... a la magestad 
del Rey ... Don Carlos Segundo ... Del Campo Imperial у Cesareo de Buda 
a. 20 de Julio de 1686. Carlos de Lorena. 

[S.L e impr., después de 1705] fol.[l] - 2° 

[Lipót, I., Magyarország, Német-Római Birodalom 1658-1705]: 
Copia de la carta que su magestad cesarea del Senor Emperador Leopoldo 
de feliz memoria escrivió a la Magestad del Rey ... Don Carlos Segundo ... 
Dada en Viena a 31 de Julio de 1686. Leopoldo. 

[S.l. e impr., después de 1705] fol.[l] - 2° 

[Lipót, I., Magyarország, Német-Római Birodalom 1658-1705]: 
Copia de la carta que el serenissimo Senor Emperador Leopoldo escrivió a 
el Marques de Valero ... Dada en Viena a 31 de Julio de 1686. Leopoldo. 

[S.l. e impr., después de 1705] fol.fl] - 2° 

Pőzóleg: MV 469, MV 272] 

Három egybefuzött spanyol nyelvű, 2° levél, címlap és nyomdahely nélküli 
nyomtatvány. Minden levél előtt egy rövid tartalmi kivonat áll miszerint kettő 
szerzője a "boldog emlékezetű császár" vagyis a nyomtatvány 1705 után 
keletkezett. A Buda visszavételekor V. Károly Lipót, Lotharingia. hercege (1643-
1690) és I. Lipót Magyar Király és a Német-Római Birodalom Császára (1658-
1705) a hősi halált halt Manuel Diego, Bejár hercegének érdemeivel kapcsolatban 
írt II. Károly spanyol királynak és az elhunyt családjának. A hercegi családot rokoni 
szálak fűzték a császár nővéréhez. - Kiad.: Apponyi Sándor Hungarica 
katalógusának II./1093. sorszám alatt említi Francisco Fabro Bremundannak, a 
Császári Tanács északi ügyekkel megbízott titkárságán működő latin tolmács és 
titkárnak a Lipót Császár és a Szent Szövetség illetve a Török Birodalom között, 
1683-tól folytatott háborújáról írt két kötetes munkáját (1684, Madrid). A 
valószínűleg részben ezekkel azonos levelekről az 1687-ben megjelent 3. folytatás 
kötetnél tesz említést. A három levél másolatról készült nyomtatvány, a leveleket 
bevezető passzus értelmében későbbi mint az Apponyitól idézett kiadás. 

14. 1710, Bécs 

Index omniumque in Hungáriáé mapppa novissime edita reperiuntur 
locorum, fluviorum, montium, ... . - Register aller in der juengst heraus-
gegebenen neuen Ungarischen Land-Karten befindlichen Oerter, Flüsse, 
Berge .... 
Wienn in Oesterreich, 1710 bei Anna Francisca Voigtin Wittih. fol.fll]. -
2° 

[Előzőleg 0.C. Müller térképe nélkül.] MV 277] 
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(Melléklet Johann Christoph Müller: Augustissimo Romanor. Imperátori Josepho 
I. Hungáriáé Regi ... mappám hanc Regni Hungáriáé ... cum adjacentibus regnis et 
provinciis ... ex optimis schedis collectam D.D.D. eiusdem S. Majestatis Camera 
Regia Hungarica A.C.MDCC1X. opera J.C. Mülleri S.C.M. ingen, című és feliratú 
térképéhez.(Wien, 1709, I.A.Pfeffel et С Engelbrecht.) - Ld: Szántai 1996: Müller 
J.C/1.] 

15. 1712 [Bécs?] 

Károly, III. magyar király, VI. császár, Német-Római Birodalom: 
[Ratificatio et confirmatio punctorum pacificationis Szathmariensis.] 
Nos Carolus VI Dei gratia electus Romanorum Imperator ... Datum in 
civitate nostra Viennae Austriae, die Trigesima Mensis Mártii, anno 
Domini Millesimo Septingesimo Duodecimo. [Sigillum, signumque mpp.:] 
Carolus.[Signum mpp.:] comes Nicolaus Illésházy, Ladislaus Hunyady. 
[Viennae, 1712], s.typ. fol.[6] - 2° 

[Előzőleg MV 534, MV 208] 

[Ld: Hubay /1191. - Az RMK.III/7281 megerősítése] 

16. [1717] Czestochova 

Rákóczy György, IL Erdélyi fejedelem: 
Mandátum Rakocii ad Polonos. ... Datum in castro nostra Coles 
Monostoriensi, die ultima Decemb. Anno 1656. pp.87-88. 

In: Kordecki, Augustinus: Nova gigantomachia contra sacram imaginem Deiparae 
Virginis a Sancto Luca depictam et in Monte Claro Czestochoviensi apud religiosos 
patres Ordinid S. Pauli Primi Eremitae in celeberrimo Regni Poloniae coenobio 
collocatam. Per Suecos etc. alios haeretícos excitata. ... conscripta a re verendő P.F. 
— Ord. protunc Clari Montis Prioré nunc 3.reimpr. Clari Montis Czestochoviensis, 
[1717], typ. Clari-Montis Czestochoviensis. pp. [6],146 - 8° 

Posszesszor: Bibliotheca (V.C[onven]tus) Sassiniensis Ord.S. Pauli primi Eremita 
1770" - Ad usu F[rat]ris Caroli Erdody Ord. S.Pauli primi Erem." 

[Előzőleg: MV 297] 

[Kiad. II. Rákóczi Györgynek a Lengyel Királyság Rendéihez intézett Mandátum -
Ausschreiben kiadásait vö. németül Szinnyei Xl/488.h., Szabó RMK.III/1953: 
Copia desz jenigen Manifests welches Ihr Fürst!. Gn. Georgius Ragoczy Fürst in 
Siebenbürgen, an die Staende desz Kqnigreichs Pohlen überschicket. Sampt der 
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Beantwortung auff vorstehendes Manifest. Schloss Monsterus den 31. Decembr. 
Anno 1656. Viennae, 1656, 4r [4] lev., Hubay/591 - Holland-latin: Szabó 
RMK.III/1981: Cleve, 1657, 4r [4] lev. - Szabó RMK.III/2000. és 6370., a latin 
nem betűhív de azonos tartalmú szövegek.] 

17. 1719 körül, h.n. 

Bodenehr, Gabriel, (1664-1758): 
Europens Pracht und Macht in 200. Kupfer-Stücken worinnen... Stätte, 
Festungen, Schlösser, Klöster ... Wasswerfalle dises Volckreichen 
Welttheils vermittelst anmutiger und eigentlicher Prospecte, sambt kurzer 
geographischer Beschreibung ... vorgestellet werden. Verlegt und 
herausgegeben von Gabriel Bodenehr Burger und Kupferstecher in 
Augsburg. 
[Augsburg, C.1719-], Gabriel Bodenehr. [3] fol., 2oo fig. chalcogr. [haránt] 

21 cm. - 4° 

pózólegMV271] 

I. Függelék 

Szabó Károly Régi magyar könyvtárának a tételszámai szerinti sorrendben, 
fettel amely hazai példánya nem ismert, aláhúzva azok amelyeknél a 
Budapest Univ. nem szerepel őrzőhelyként sem Szabó Károlynál sem a 
pótfüzetekben. Az RMK tételszámok utáni zárójelben a jelenleg érvényét 
veszített MV jelzet áll. 

RMK.II: 328-329 (ld. RMK.III/6090) 

RMK.III: 

1027 (MV 381), 1287 (MV 253), 1474 (MV 119), 1718 (MV 280), 2816 
(MV 59 csonka), 

3244 (MV 3890, 3571 (MV 283), 3222 (MV 326), 3982 (MV 467), 
5085 (MV 99), 5135 (MV 101), 5271 (MV 465), 5374 (MV 435), 5375 (MV 
434), 5212 (MV 514), 55Ш (MV 370), 5511 (MV 22), 5573 (MV 175), 
£Ű90(MV 40, 468), 6Ц9 (MV 230), 6209 (MV 43), 6339 (MV 286), 6357 
(MV 198), 6427 (MV 227), 6476 (MV 360 177-232. o. hiányzik), £529 (MV 
210), 6615 (MV 37), Ш1 (MV 497), 6623 (MV 231), 6£92 (MV 129), 6730 
(MV 405), 6807 (MV 87), 6842 (MV 90), 6852 (MV 445), Ш1 (MV 476), 
69Q4 (MV 146:l.pars), Щ6 (MV 182), 692Q (MV 146:3.pars), 6221 (MV 
146:4.pars), 6931 (MV 147), 6944 (MV 440), 6967 (MV 309), £974 (MV 
145), 20U (MV 88, 437), 2Ű25 (MV 91, 439), 2022 (MV 300), 2101 (MV 
282, 2r 12), 21M (MV 299), 7213 (MV 96), 2215 (MV 455), 7216 (MV 
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454), Ш4 (MV 500), 2505 (MV 95), Ш (MV 103), 2421 (MV 150), 2423 
(MV436), 2524 (MV 93). 7525 (MV 448), 7590 (MV 267), 2524 (MV 264, 
379), 2Ш (MV 250), 7£55 (MV 154), 2Ű35 (MV 2rll), 2Ш (MV 366), 
7701 (MV 333), 2253 (MV 63), 2Ж (MV 328), 2232 (MV 248), 2235 (MV 
50), 2235 (MV 68), 2233 (MV 66, 446), 2295 (MV 73), 222£ (MV 186), 
2222 (MV 470), Z8Q1 (MV 146:2.pars), 23Q5 (MV 316), 23Ű2 (MV 148), 
7815ГМУ 73), 2M2 (MV 149), 2313 (MV 469), 2321 (MV 82), 2822 (MV 
224), 2326 (MV 80), 2322 (MV 498), 2329 (MV 81), 7825 (MV 83), 2855 
(MV 84), 2352(MV 73), 2841 (MV 85), 2342 (MV 139), 2322 (MV 322). 

IL Függelék 

Toldy Ferenc: Tudományos nagy szükségletek 

MTA Kézirattár, Tört. 27/18 

"Egy Bibliotheca Hungarica vagyis egy rendszeresen szerkesztett sorozata 
mindazon kútfőknek, egyéb segédeszközöknek és kész dolgozatoknak mik 
a nemzet polgári, egyházi, hadi,[törölve: szépismei, föld] tudomány és 
irodalmi, művészeti, kereskedelmi, műipari és gazdászati, úgy népismei 
történetéhez [betoldva:]és földiratához (ide értve a természeti földrajzot is) 
tartozók immár léteznek. Ezek részint nyomtatva, részint kéziratban 
vannak. Pontosan feljegyzendő itt a hely is hol a ritka nyomtatványok s a 
kéziratok találhatók. Hogy azok is feljegyzendők, mik tudhatólag a külföld 
könyvtáraiban vannak; sőt azok is miknek egykor létezte vagy létezése 
tudatik de nem a hely hol? miszerint ezáltal a kutatók figyelme ezekre is 
vezettessék - magában értetik. A legillőbb időhatár a forradalom vagyis 
april. 1848. Ezzel van  a magyar nemzet európai létének első nagy 
szakasza, egyszersmind első évezrede berekesztve. Ez alkotja a magyar 
nemzet és állodalom múltját és zárköve a történetnek. A jelenidő[ törölve: 
szépjvel új kor, új élet, új történet kezdődött. 

- Könyvtárainknak magyar érdekben kiegészítése, még igen sok becses, 
nélkülözhetetlen könyv és kézirat van, mi azokban még nem létezik, s még 
ez így van a tudománynak közhasználatára lészen még nem áll, sőt a 
jövendőség(!) számára nincs biztosítva. - E részben pedig a múltával 
megállapodni nem szabad; minden apróság, melyet a jelen hoz, annál 
inkább követeli a könyvtárnokok gondoskodását, minél nehezebb azokat 
idővel hiány nélkül beszerezni. 

- E kettős célra szükséges valamennyi hazai s a gazdagabb külföldi könyv 
és levéltárakat beutazni, s mindent mi azokban hazánkat s nemzetünket 
illető, nálunk nem ismeretes létezik, megismertetni s részint hív 
másolatokat is készíttetni. 
- A magyar történeti kútforrások kiadása melyet már az academia is 
tervezett. Ennek osztályai lennének: 

58 



a) scriptores 
b) codex diplomaticus 
c) codex epistolares 
d) leges et diaria actaque comitalia - amennyiben emezek még ki nem 
valának adva. 
e) nevezetesb státusiratok gyűjteménye. 
- Valamennyi a XVI. századot megelőző magyar iratok kiadása. E nélkül 
egy ómagyar nyelvtan, egy teljes m. szótár s a nyelv történetének megírása 
lehetetlen. 
- Egy [törölve:betűrendes] magyar könyvészeti lexicon de évrendes és 

rendszeres mutatókkal. 
- A XVI. századi költők teljes, a XV11. és a XV111. századiak válogatott 
kiadása. 
- Egy magyar írók és művészek életrajzi lexicona. Az enyém H-ig haladt 
előre. 
- A magyar nyelvjárások nyelvtani és szótári teljes ismeretének utazások 

által eszközlött kimerítő előadása. Az acad. akarta ezt de n. volt költsége 
reá. 
- A népmondák tüzetes összegyűjtése. A két Grimm munkája (Deutsche 
Sagen) példányul (sic!) szolgálhat. Ez közfelszólítás és egy teljes és jó 
utasítás által lenne eszközölhető. A Kisfaludy társaság ezt közölhetné. 
- A hazában fennmaradt minden nemű romai és magyar kori feliratok 
összegyűjtése. 
- A műemlékek rajzai eszközlése. 
- Tudósok és státusférfiak naplóik és levelezéseik beszerzése. 
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Resumen 

Los primeros sighs de la éra delinvento de Gutenberg coindden en la história de 
Hungría con hs de la ocupaáón tuna у al mismo tiempo con la pretension de 
integrar el territorio de la monarquia medieval húngara dividido entre la 
Sublime Porta j la Corte de Viena que como consemenda provocó por parte de 
hs húngaros guerras, alian^as hora con las potencias protestantes, hora con el 
mismo turco, movidos por remperar su independenda. Motivo por el mal una 
considerable parte de hs impresos de autores húngaros о de temas de intens 
húngaro fueron impnsos en el extranjero. Los primeros catähgos para la 
nconstrucdón de Ь biblioteca virtual de las letras húngaras, sea en idioma 
nadonal о en traducdón a malquier idioma, fueron publicados a fines del sigh 
19, prindpio del sigh 20. En la Biblioteca de la Universidad Eötvös Loránd h 
mismo que en las principales bibliotecas del pais se ha apartado una colecdón 
espedal para nunir tales impnsos de hs sighs 16.-19. La inroducdón ofnce 
datos para nconstruir la história partimlar de la misma. Л continuadón 
ofncemos la descripdón bibliográftca de aquellos volumenes de nuestra colecdón 
que nsultan ser edidones novedosas. La Usta RMKIII ofnce hs datos de hs 
que sea integramente о en parte de au tons húngaros en cambio la lista RMKIV 
está integradopor las obras de autons extranjeros, tocantes a Hungría. 
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T Ó T H P É T E R 

Feltáratlan latin kódexek az Egyetemi Könyvtár gyűjteményében 
A Cod. La t 133-139 jelzetű darabok katalógusa 

Az Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtárának egyik legértékesebb és 
legreprezentatívabb gyűjteménye a 183 darabból álló kódexállomány,1 melynek 
legtekintélyesebb részét a középkori latin kódexek alkotják, szám szerint 137 darab. 
A kódexek legismertebb csoportját azon kéziratok képezik, melyeket 1877-ben 
Abdul Hamid szultán ajándékozott a budapesti egyetemnek,2 s melyek közül azóta 
többről bebizonyosodott, hogy hiteles Corvina, valóban része volt Mátyás híres 
budai könyvtárának.3 Ezek leírása és elemzése azóta már többször is napvilágot 
látott, sőt magukat a kódexeket is számos kiállításon bemutatták már a 
nagyközönségnek,4 de az irántuk való érdeklődés napjainkban sem hagyott alább, s 
a kódexek közül három 2002. végén, egy olaszországi kiállításon ismét látható volt.5 

Természetesen a szultán által visszaadott darabok közül azok is nagyon 
fontosak, amelyek nem bizonyultak hiteles Corvináknak. Ezek, minthogy a törökök 
egészen biztosan Magyarországról vitték őket magukkal, s mivel sok esetben 
régebbiek, mint maguk a Corvinák, érdekes bepillantást engednek a XIV-XV. 
század vüági könyvtárainak összetételébe. Közülük való például a könyvtár két 
leggazdagabban díszített kódexe is, mindkettő a XTV. századból,6s ugyancsak a 
török ajándékkal került vissza egy a XIII. század végén, talán francia területen 
íródott, de valószínűleg Magyarországról elszármazott gazdagon díszített Biblia,7s 

1 A kézirattár s ezen belül kódexek anyagának és történetének legújabb bemutatása; KNAPP 
Éva: A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtára. Tudományos ismertető. — Az 
Egyetemi Könyvtár Evkönyvei VII-VIII (1997), 21-41; 25-27. 
2 Az 1877-es török küldöttségről és az ajándékozásról ld. ERŐDI В.: Csók jasal A török 
küldöttség látogatásának emlékkönyve (Cok Yasa! Türk heyeünin •gyareti'inden hátira kitabi). 
Budapest 2001. 
3 Jelenleg 13 darabot tartanak nyilván Corvinaként (Cod. Lat. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 31(F)). Vö. CSAPODI Cs. - CSAPODINÉ GÁRDONYI K.: BMotheca Corviniana. Budapest 
1990, 34-36. 
4 Legutóbb például éppen az Egyetemi Könyvtárban a Török-Magyar Baráti Társaság 
szervezésében. 

A kiállításról ld. Nel segno delcorvo. Libri e miniature della bibüoteca diMattia Corvina re 
d'Ungberia(1443-1490). Modena, И Bulino edizioni d'arte 2002. 

6 Cod Lat. 15 (Abulcasis-kódex) és Cod. Ital. 1. (Dante-kódex). Vö. BERKOVITS L: A 
Budapesti Egyetemi Könyvtár Albucasis-kódexe. MKS% 1937, 229-240, ül. Uó.: A budapesti 
Egyetemi Könyvtár Dante-kódexe s a XIII-XIV. s%á%adi velencei miniatűrafestés%et története. Budapest 
1928 
7 Cod. Lat. 18. 
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még néhány más érdekes és értékes kódex.8 A szultán ajándéka tehát amellett, hogy 
a visszakapott Corvinák révén felbecsülhetetlen kinccsel gazdagította a magyar 
könyvkultúra hazai emlékeit, új adalékokkal szolgál és szolgálhat a magyarországi 
középkor és humanizmus könyvkultúrájának további kutatása számára is. 

A kódexgyűjtemény régebbi és nagyobb csoportját azok a Corvinákhoz 
képest kevésbé népszerű, de ugyanolyan jelentós kódexek alkotják, melyek II. 
József aboliciós rendeletei nyomán - a feloszlatott szerzetesrendek kolostori 
könyvtárainak anyagával együtt - a XVIII. század végén kerültek a könyvtárba. A 
könyvtár kódexállományának csaknem fele (66 darab) származik e szerzetesi 
könyvtárakból. Elsősorban a könyvtáraikról, könyvkultúrájukról híres rendek 
kézirataival találkozunk közöttük. így például számos karthauzi (pl. Cod. Lat. 42, 
50, 55, 56, 57, 58, 59 mintegy 25 db.)9 és pálos eredetű darabbal (Cod. Lat. 114, 
115, 131),10 de vannak premontrei (pl. Cod. Lat. 36, 51, 67, 74, 96)11 és ágostonos 
(Cod. Lat. 35, 120, 123)eredetű kéziratok is, s nem szabad elfeledkeznünk a 
jezsuiták gyűjteményéből származó darabokról (Cod. Lat. 52, 91) sem.12 E kódexek 
értéke legtöbbször nem annyira a bennük található szövegek különlegességében, 
vagy az általuk képviselt variánsok szövegkritikai értékében rejlik — igaz ugyan, 
hogy e tekintetben is sok értékes darabot őriz a Könyvtár13 - sokkal inkább 
művelődés-, liturgia- és szellemtörténeti szempontból jelentősek. A későközépkori 
egyházi könyvkultúra olyan emlékeit őrzik ugyanis, amelyek nélkül a magyar nyelvű 

8 Pl. Cod. Lat. 25 (ún. Sztárai-kódex, magyar nyelvű széljegyzettel), ill. Cod. Lat. 31 
(Terentius-kódex, nem biztos, hogy Corvina, talán inkább Vitéz Jánoshoz köthető, a 
kéziratban érdekes szkholionok és szövegváltozatok olvashatók). Vö. KATONA L.: A 
Gesta Romanorum Sztárai-codexe. Egyetemes Philologiai Közlöny 1898,401-411 et 878-879, és 
ÁBEL J.: A% ó- és középkori Terenúubiographiák. (Értekezések a nyelv- és széptudományok 
köréből 14/1) Budapest 1887, 1-61, Ш Uő.: Corvin-codexek. (Értekezések a nyelv- és 
széptudományok köréből 8) Budapest 1880,11-13. 
9 Ezekről ld. FODOR A..: Die BMothek der Kartause Lecbtiitz in der Zippe von 1500 (Geschichte 
und Buchbestandsrekonstruktion). In: DEZSÉNYl SZEMZŐ P. - MEZEY L. (ed.): Armarium. Stuäa 
ex história scripturae, librorum et ephemeridarum. Budapest 1976,49-70. 
10 Vö. TÓTH A.: Az Egyetemi Könyvtár kézirattárának fejlődése. A% Egyetemi Könyvtár 
Évkönyvé 6 (1973), 22-23. és MÁLYUSZ E.: A pálosrend a középkor végén. Egyháztörténet 3 
(1945), 19-22. 
11 TÓTH A.: Az Egyetemi Könyvtár kézirattárának fejlődése. A^Egyetemi Könyvtár Evkönyvei 6 
(1973), 23. és TÍMÁR K.: Premontrei kódexek, Kalocsa 1924, 17-18, GÁBRIEL A..: A 
premontrei kódexirodalom. Új Magyar Múzeum IV (1943), 8-10. 
12 7óTH A..: Az Egyetemi Könyvtár kézirattárának fejlődése. A% Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 
6 (1973)^1-22; 24. 
13 így például Sienai Bemardinus egy autográf kódexe (Cod. Lat. 102), vö. CENCI, C: Un 
manoscritto autograft á San Bernardino a Budapest. (Studi Franciscani 61/34) Pistoia 1964, vagy 
magyar vonatkozásban az 1460-as szepesi zsinat aktáinak csak itt található kéziratát, vö. 
CSONTOSI }.:. Aranyasi Gellértfi János códexe 1462-1473-ból. MKS% 3 (1879), 69-83 és 
ERDŐ P.: Egyházjog a középkori Magyarországon. Budapest 2001, 79. 
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irodalom és kultúra születésének és fejlődésének körülményei egyszerűen nem 
érthetők meg.14 

A kódexgyűjtemény az aboliciók után elsősorban a könyvtárnak juttatott 
adományok révén gazdagodott tovább. Időben az első ilyen ajándékozásra 1802-
ben került sor, mikor Winkler Mihály pécsi kanonok 1802-ben a könyvtárnak 
ajándékozott három XVI. század első feléből származó magyar nyelvű kódexet 
(Cod. Hung. 1 (Nádor-kódex), 2 (Wínkler-kódex), 8 (Weszprémi-kódex)), valamint 
egy díszes német nyelvű kézírásos imádságos könyvet (Cod. Germ. 3.). Ezután 
került a könyvtárba a szultán harmincöt kódexből álló ajándéka, melynek nyomán a 
gyűjtemény már csaknem elérte mai nagyságát. Mindez a kódextárnak a korvinák 
által megnövelt jelentősége mellett szükségessé tette az állomány katalógus 
formájában történő feltárását. Ez 1881-ben valósult meg, amikor Trefort Ágoston 
kultuszminiszter kérésére Szilágyi Sándor, az akkori főigazgató, elkészíttette a 
kódexek első nyomtatott katalógusát.15 A latin kódexek leírását Fehérpataky László, 
a görögökét Ábel Jenő, az arab kéziratokét Goldziher Ignác, a török darabokét 
Szilády Áron, míg a szláv kéziratok meghatározását Bojnisich Iván és Kukuljevics 
Sacy Iván végezte el. A kódexállomány összetétele és száma ezután egészen 1945-ig 
gyakorlatilag változatlan maradt, ezután következtek a hivatalos beszerzések, a 
kódexgyűjtemény szervezett bővítése, amely kb. 8 darabbal növelte a gyűjteményt 
(Cod. Lat. 116 /1950/, 125-128 /1952/ , 132 /1953/ , 137 /1958/ , valamint Cod. 
Germ. 5 /1957/), s ugyancsak e szervezett bővítésnek köszönhetően soroltak át a 
kódexgyűjteménybe néhány, korábban az újkori kéziratok között számon tartott 
középkori kódexet is (pl. Cod. Lat. 34,35,122-124,131).16 

Ekkor került sor a megnövekedett és némileg átalakult anyag új, 
modemebb kívánalmak szerint történő számbavételére, amelyre Mezey László 
vállalkozott 1961-ben.17 Katalógusa annak ellenére, hogy már röviddel megjelenése 
után számos formai és módszertani kifogást emeltek ellene,18 s sok tekintetben 
(szövegkiadások, egyes művek azonosítása) ma már meghaladottnak számít,19 és 

14 A korszakról és latin nyelvű irodalmáról Id. TARN AI A.: "A magyar nyehet írni ke%ük": 
irodaim gondolkodás a középkori Magyarországon. Bp., 1984, 60-155. 
15 Catalogus manuscriptorum Bibäothecae Regiae Sdentiarum Universitaíis Budapestiensis I: Catalogus 
cocticum, Budapest 1881. 
16 TÓTH A..: A% Egyetem Könyvtár kézirattárának fejlődése. — Az Egyetemi Könyvtár Evkönyvei 
6 (1973), 32-34. 
17 MEZEY L..: Codices Latint medü aevi Bibäothecae Universitatis Budapestiensis. Budapest 1961. 
18 Ld. pl. Emmanuele Casamassima recenzióját a katalógusról: La Bibliofillá 64 (1962), 88-
90. ül. HAJDÚ H.: A budapesti Egyetemi Könyvtár latin kódexeinek katalógusa. = Filológiai 
Közlöny 11 (1965), 238-243. 
19 Vö. pl. a Cod. Lat. 73-mal kapcsolatban HAJDÚ И.: A budapesti Egyetemi Könyvtár latin 
kódexeinek katalógusa. - Filológiai Közlöny 11 (1965), 238-243. Vagy a Cod. Lat. 75, Mezey 
által egységesen Origenésznek tulajdonított homüiákat, melyek valójában Scotus Eriugena, 
Haymo és mások beszédei. Illetve egy kései apokrif írás az un. Epistola Lentuä esetében (Vö 
Dobschütz, E. (ed.): Christusbilder. Untersuchungen %ur Christächen Legende. (TU 18) Leipzig 
1899, 319**), amely kódexeinkben többször is előfordul (pl. Cod. Lat. 17, f. 172v, Cod. Lat. 
59, f. 269; Cod. Lat. 62, f. 29; Cod. Lat 128, f. 59), de Mezey ezek közül csak egyetlen 
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sajnálatos módon nagyon sok rendkívül zavaró és a leírásokat szinte érthetetlené 
tevő sajtóhibát tartalmaz,20 - egy-egy kódex azóta napvilágot látott leírásától 
eltekintve21 — még mindig egyetlen segédeszköze a kéziratok kutatóinak. Ezért is 
határozta el a könyvtár vezetősége, hogy szükség van a katalógus egy új, javított és 
bővített változatára, melynek első és legfontosabb feladata a Mezey-féle leírásokban 
szereplő hibák javítása, s az adatoknak az azóta eltelt időszak kutatási 
eredményeinek fényében történő pontosítása, mely sok esetben alapvetően 
módosíthatja egy-egy mű attribuálását, sőt magát a kódex leírását is. A munka el is 
kezdődött, s az anyag revideálása gyakorlatilag véget ért. 

Ekkor kellett következnie azon kódexek feldolgozásának, melyek a Mezey-
katalógusba valamiért nem kerültek, vagy nem kerülhettek bele. Ezek nagy része a 
katalógus megjelenése után került a könyvtárba, s ezért nem szerepel benne. Két 
darab (Cod. Lat. 135; 137) pedig talán töredék volta miatt maradt ki. Ebben az 
időben kezdték ugyanis meg a kódextöredékek gyűjteményének felállítását, s a két 
csoport, a töredékek és a kódexek gyűjtőköre nem volt még egyértelműen 
körülhatárolva, s a két gyűjtemény között előfordultak átfedések.22 A szóban forgó 
két darabot talán a fragmenta közé akarták besorolni, s ezért maradtak ki a kódexek 
közül, később azonban — a töredékekhez képest viszonylag nagy terjedelmük miatt 
- mégis a kódexek között kaptak helyet. 

Az öt új darab nem illeszkedik szervesen a gyűjtemény korábbi jellegébe. A 
beszerzések esetlegességének megfelelően van köztük olasz eredetű humanista, 

egyszer, az utolsó esetben, vette észre. Vö. MEZEY L.: Codices Latini medü aevi BibHothecae 
Universitatis Budapestiensis. Budapest 1961,210. 
20 A Cod. Lat. 128 esetében például a kódex második felének (ff. 212v-300v leírása 
valamiért teljesen hiányzik a nyomtatott katalógusból (Vö. MEZEY L..: Codices Latini medü aevi 
BibHothecae Universitatis Budapestiensis. Budapest 1961, 211). Vagy a Cod. Lat. 40-nél, ahol a 
leírás egyes tételei felcserélődtek, s a ff. 98-98v feltárása a f. 106v után következik, s eredeti 
helyére is más került (vö. MEZEY L: Codices Latini medü aevi BibHothecae Universitatis 
Budapestiensis. Budapest 1961, 59-60), nem is beszélve a kódex szövegkiadásainak hibás 
bibliográfiai adatairól. (Ui., az 58. oldalon a kódex 87v fóliójával kapcsolatban Mansi 
XXIII, 1169-1170 helyett Mansi XXIII, 1169-1176 utána a 89v-ón Mansi XXIII, 1169-
1176 helyett Mansi XXIV, 135-144 a helyes hivatkozás, majd a 92. fóliónál újabb tévedés: 
Mansi 24, 397-484 helyett Mansi 24, 397-404 a helyes (a kötetek eddigi római számokkal 
történő jelölésének hirtelen átváltásáról nem is szólva), ezután ugyancsak a 92. fólió 
leírásánál a bibliográfiai hivatkozás (most már helyesen) rossz helyre, közvetlen a cím után 
került, de aztán újra megismétlődik a szokott helyén, teljesen felborítva ezzel a leírás 
rendszerét. 
21 Pl. a Cod. Lat. 102 esetében: CENCI, C: Un manoscritto autografo di San Bernardino a Budapest. 
(Studi Franciscani 61/34). Pistoia 1964, Ш. a pálos Liber viridis (Cod. Lat. 115) kapcsán: 
SARBAK G.: A pálos Liber viriás. In: SZELESTEI L:Tanulmányok a középkori magyar 
könyvkultúráról Budapest 1989,155-167. 
22 Erről ld. MEZEY L: Fragmenta codicum. Egy új forrásterület feltárása. In: MTA I. Os%t. 
Közleményei 30 (1978), 65-90. Egyébként erről tanúskodik a kódexek és a fragmenta-
gyűjtemény néhány átfedése is, vö. pl. Cod. Lat. 136, amely votaképp a Fragm. Lat 150-es 
darab. 
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német provenienciájú asztrológiai és későközépkori liturgikus kódex. Feltárásuk és 
bemutatásuk azonban új darabokkal gazdagíthatja a Magyarországon őrzött 
kódexek sorát, s talán segítséget és kiindulópontot nyújthat a korszakra vonatkozó 
további kutatások számára is, s nem utolsó sorban, mintegy próbaköve és 
bevezetője a könyvtár egyelőre még rendezés alatt álló, de reményeink szerint a 
közeljövőben már hozzáférhetővé váló revideált és bővített kódexkatalógusának. 

Az egyes darabok leírásánál ugyanis már ezen új katalógus elveit követtük, 
melyek gyakorlatilag ugyan a Mezey-féle leírásokon alapulnak (ezért is vannak 
latinul), emellett azonban a modern kézirat-katalógusok elrendezési elveinek 
követésével igyekeztük őket némileg áttekinthetőbbé tenni, kicsit fellazítva a 
Mezey-féle katalógus időnként már túlságosan is tömör adatközléseit.23 

A leírások során először a kódex számát közöljük, mely megfelel a kódex 
kódexgyűjteményen belüli sorszámának, ezt követi zárójelben a kódex 
voltaképpeni jelzete a nyelvek szerinti gyűjteményen belül (Cod. Lat. 133). Ezután 
a kódex tartalmának összefoglaló leírása, egy vagy több szerző esetén a szerző(k) 
neve s a művek lehetőleg egyezményes címe, anonim művek esetén csak a cím, ha 
az ismert, s ha ez sincs, akkor a tartalom alapján megállapított hozzávetőleges cím, 
mely tükrözi a szöveg tartalmát. 

A következő adatcsoport a kódex fizikai jellemzőinek leírása. Anyaga, 
hozzávetőleges datálása (évszázadra, ha kideríthető, akkor évre pontosan), ezután a 
kolumnák száma, majd a fóliók mérete, ezután a fóliók száma, néhány rövid 
megjegyzés a kódex kötéséről, a szöveg(ek) írásformájáról, a másoló személyéről 
(ha ismert vagy rekonstruálható), illetve a kódex belső díszítéséről. Amennyiben 
szükséges itt kapnak helyet a kódexre vonatkozó megjegyzések is (pl. esetleges 
hiányok, sérülések, a kódex készítésének dátuma, amennyiben ez a szövegből 
egyértelműen kitűnik, stb.).24 

A következő adatcsoport a kódex tartalmi feltárása. A fóliószám után 
először (ha megállapítható) a szerző neve szerepel szögletes zárójelben, 
konvencionális átírásban. Majd a mű egyezményes címe, szintén szögletes 
zárójelben, ezután a kódexben szereplő szerző és cím idézőjelben, majd a szöveg 
inápií-jének és desmt-]ének közlése a kódex helyesírása szerint, ugyancsak idézőjelek 

23 Elsősorban a Vatikáni könyvtár egy új katalógusát (PELLEGRIN E,: Les manuscrits classiques 
Latins de la BibUotheque Vaticane I-II. {Documents, Émdes et Repertoires pubBés par ílnstitut de la 
Recherche et d'Histoire des Textes XXI), Paris 1975-1978) vettük alapul, de figyelembe vettük 
még a Müncheni Könyvtár latin és német kézirat-katalógusainak új köteteit is (NESKE I..: 
Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München: 28 615a - 28 786. 
4/10. Wiesbaden 1984.; SCHNEIDER K..: Die deutschen Handschriften der Bayerischen 
StaatasbibUothek München 888 - 4000. Wiesbaden 1991.), valamint az uppsalai egyetemi 
könyvtár modern, igen alapos és részletes feltárásokat nyújtó katalógusát: ANDERSSON-
SCHMIDT, M. - HALLBERG, H. - HEDLUND, M.: MittelalterBche Handschriften der 
UniversitaetsbibBothek Uppsala: Katalog über &e C-Sammhmg. 1-8. (Acta Bibliothecae R. 
Universitatis Upsaliensis; 26/1-8.) Stockholm 1995. 
24 A Mezey-féle katalógus egyik legtámadottabb pontja a kódexek kollációja volt (vö. 
CASAMASSIMA recenzióját La BibBofiüa 64 (1962), 89), amelyet éppen ezért az új 
katalógusban elhagytunk, s itt sem tértünk ki rá. 
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között, s közvetlen a desimí uún először a szövegkiadás (ok) feltüntetése következik, 
lehetőleg pontosan jelölve a kódex szövegének helyét az illető kiadásban. A 
szövegkiadások) után a műhöz tartozó bibliográfiai tételszámokat tüntettük fel a 
különböző szakbibliográfiákból, egyes esetekben pedig (pl. különösen sok vagy 
elérhetetlen kiadások esetén) csak ezt. Ha kiadást nem sikerült találni, akkor a mű 
pontosabb azonosíthatósága végett annak más könyvtárak kéziratgyűjteményeiben 
fellelhető párhuzamaira hivatkoztunk, a könyvtár nevének, a kézirat jelzetének és a 
szöveg kódexben elfoglalt helyének pontos feltüntetésével, lehetőleg idézve az 
adott gyűjtemény katalógusának idevonatkozó helyét is. Az egyes műveket a 
könnyebb átláthatóság kedvéért a fóliószám előtt félkövér arab számokkal jelöltük, 
ezen belül pedig, ha az egyes műcsoportok további művekre oszthatók, az ábécé 
kis betűivel illettük a műcsoportot alkotó kisebb műveket. 

A szöveg leírása után kapott helyet a kódex eredetére, provenienciájára 
vonatkozó közlés, megadva a rekonstrukció lehetséges forrását. 

Ezek után időrendi sorrendben a possessorokat tüntettük fel. 
Végül a kódexre vonatkozó legfontosabb szakirodalom időrendi 

sorrendben történő felsorolása zárja a leírást. 
Az adatközlés itt bemutatott módszerével később magánál Mezeynél is 

találkozunk, aki az Egyetemi Könyvtár kódextöredékeinek katalógusában maga is 
részben a fentiekhez hasonló elveket használt, melyek a töredékkatalógusok 
későbbi köteteiben tovább finomodtak, s az általunk alkalmazott módszerek már 
egészen hasonlóak a legújabb kötetek elrendezéséhez, a Mezey-katalógus ezen 
újrarendezése tehát, talán nem jelent önkényeskedést a Mezey-féle hagyománnyal 
szemben, s egyszersmind illeszkedni próbál a modem magyarországi kézirat-
katalogizálás elveihez is. 
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Catalogue codicum Latínorum medii aevi in Bilitoheca Universitatis 
Budapesti ens is asservatorum et ab Ladislao Mezey non recensorum 

Sigla 

a. anno, annus 
cf. confronta 
chart. chartaceus 
Cod. codex 
col. coll. columna, columnae 
compact. compactura codicum 
Ed. Editio 
ex. exeunte 
f. folium 
f. n. o. foliatio non originális 
GW Gesamtkatabg der Wiegendrucke. 1-8, Leipzig 1925-1940. 
HAIN HAIN, L.: Repertórium Bibliographicum .... 1-2, Paris 1826. 
ib. ibidem 
membr. membranaceus 
num. numerus, numeratus 
о. с. opus citatum 
perg. pergamenus 
(r.) rubro 
RADO (1973) RADO, P.: Libri liturgä manuscripti Bibliothecarum 

Hungáriáé et limitopharum regionum. Budapest 1973. 
S. s. Sanctus vel saeculum 
STEGMÜLLER, RB Stegmüller, Friedrich: Repertórium bihücum medü aevi. I-II, 

Madrid 1950-1980. 
TÓTH (1973) Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár kézirattárának fejlődése. 

A% EgyetemiKönyvtár-Évkönyvei 6 (1973), 13-41. 
V., v. Vide 
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Cod. 133. (=Cod. Lat 133) 

L i b e r C o m p u t u s N u r e n b e r g e n s i s 

Cod. chart. — s. XV/1. — 215 x 155 mm — ff. 13 (f. n. o.) — Compact: Charta 
grossa modema (s. XIX.) — Scriptura: Gothica cursiva notulans. Manus unica. — 
Scriptor. Non notatur. — Ornamenta: Litterae initiales virides et rubrae, cum-nonullis 
imaginibus astrologicis coloribus pictis. 

ff. 1-12 "Primus aber conputi Nurenbergensis" 
f. 1 incipit "Iste liber cuius subiectum est ille terminus tempus 

secundum motum solis et lune..." 
f. 13' desinit ".. .quere intervallum sub 2a [...?] dominicali et non 

sub prima." 

(Ed.: HAIN 5597-5600, GW 7277-7279; Cf. ZINNER, 
E.: Verzeichnis der astronomischen Handschriften des deutschen 
Kulturgebietes. München 1925, num. 7513-46) 

Provenientia: Germania, Nürnberg (?), 

Possessor: Fekecs Gábor, deinde a mense Decembris anni 1964. Bibliotheca 
Universitatis, cf. TÓTH (1973), 32. 

Cod. 134. (=Cod. Lat. 134) 

C o l l e c t i o h u m a n i s t i c a 

Cod. chart. — s. XV/2. — 131 x 150 mm — ff. 218 (f. n. o.) — Compact.: Charta 
grossa moderna restaurata. — Scriptura: Humanistica textualis formata. Manus 
unica. — Scriptor. Non notatur. — Ornamenta: Litterae initiales simplices rubrae et 
caeruleae. 

1. a.) ff. 1-19 [Ps.-Crates Thebanus: Epistulae cynicae translatum per 
Athanasium Constanunopolitanum] 

f. 1 prológus 'Athanasius Constanumopolitanus Arhiensis abbas ad divum 
principem Carolum Aragonum primogemtum" 

ib. incipit "Quom superioribus diebus me illustrissime 
princeps Panormum cum tuis litteris..." 

f. 3 desinit ".. .animo qúieto complura greca latina efficam." 
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ib. 

f. 13' 

textus 
incipit 

textus 
desinit 

b.) f. 13' 

ib 
£ 1 4 

incipit 
desinit 

c.) f. 14 

ib. 
ib. 

incipit 
desinit 

2. ff. 14'-16 
a.) f. 14' 
ib. incipit 

ib. desinit 

b.) f. 14' 
ib. incipit 
f. 15 desinit 

"Crates sociis foelicitatem. Fugite non solum fines 
malorum..." 

"... foelicem dicimus esse." 

(Ed.: GW 7819, Cf. HERCHER, R. (ed.): Epistobgraphi 
Graeci. Paris 1873,208-217) 

[Epistola Aristotelis ad Theophrastum] 
"Aristophanes (sic!) Theophrasto foeliciter. 
"Brevis iniuria levior sólet esse..." 
".. .constantique animi est;" 

(Cf. HERCHER, R. (ed.): Epistobgraphi Graeá. Paris 1873, 
174) 

[Epistola Heraclití ad Darium regem] 
"Heraclitus Dario regi Persarumfoelidter." 
"Homines qui terreneis se rebus dederunt..." 
".. .sponte mea contentus sim;" 

(Cf. HERCHER, R. (ed.): Epistobgraphi Graeá. Paris 1873, 
280) 

(Petrus Marcelius(?): Orationes] 
"Aeschinis oratio in senatum (sic!) Athéniemé" 
"Remíniscor, Athenienses, Alexandrum hac nostra ín 
űrbe..." 
".. .supplicesque invenerit;" 

(Ed.: HAIN 14660; SABBADINI, R.: Antonio da 
Romagno e Pietro Marcello. Nuovo Archiao Veneto NS 30 
(1915), 241-244. Cf. BERTALOT, L.: Uno Zibaldone 
umanistico latino del Quattrocento a Parma. La Bibäofiäa 
38 (1936), 77. num. 9.) 

"Consuks Rofmani] sfaiutem] djtcunt] Pjrrho regi" 
"Nos pro tuo iniuriis continuo animo strenuo..." 
"...Tu nisi caves iacebis; Vale;" 

(Vere ex Gellio: Noctes Atticae III, 8, 8. Ed.: HOSIUS 
С (ed.): Ge/ii Noctes Atticae. Leipzig 1903,157-158) 
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с.) f. 15 
ib. incipit 

ib. desinit 

d.) ff. 15'-16 
f. 15' incipit 
f. 16 desinit 

e.) f. 16 
ib. incipit 
ib. desinit 

"Philippus Aristoteli s[alutem] dßcitj 
Filium mihi genitum scito: quod equidem diis gratiam 
habeo..." 
".. .istamm susceptione. Vale." 

(Vere ex Gellio: Noctes Atücae IX, 3, 5. Ed.: HOSIUS, 
С (ed.): Auli GelüNoctes Atticae. Leipzig 1903, 313. Cf. 
BERTALOT, L.: Uno Zibaldone umanistico latino del 
Quattrocento a Parma. IM BMoß/ia 38 (1936), 78. num. 
15) 

"Senatuipopubque Romano Marcus Cicero se civem(?)" 
"Quia strenua res tarn domi quam foris cunctos..." 
".. .non satis validos oberro; Finis" 

"Caius Fabridus eiQ. Curius Pirrho regi s[a/utemj] 

"Neque amicorum neque hostium foelis existimator..." 
".. .contendisse, nisi non caves iacebisi" 

3. f. 16' 
ib. incipit 

ib. desinit 

4. ff. 17-80' 
f. 17 

f. 20' 
incipit 
desinit 

(Vere ex Plutarcho (Vita Pyrrhi) secundum translationem 
Leonardi Bruni: DONZELINO, G.: Epistolae rerum 
publicarum ac sapientium mrorum. Venetiis 1574, 205. Cf. 
BERTALOT, L.: Uno Zibaldone umanistico latino del 
Quattrocento a Parma. IM BMofiüa 38 (1936), 78-79. 
num. 17) 

[Franciscus Aretinus: Epistula ad Franäscum Pellatum] 
"Franciscus Aretinus Francisco Patavino iurisconsulto 
s[alutem] d[icit]. 
Scripsisiti ad me Francisce Patavine vir eximie ut epistolas 
phalaridis..." 
".. .non amplius formidabo. Vale;" 
(Ed.: HAIN 12879, 12880, 12895. Cf. etiam MESSINA 
M.: Francesco Accolti di Arezzo. Rinasämento 1 (1950), 
303) 

[Ps.-Phalaris: Epistulae transbtum per Franäscum Areünum] 
prológus "Francisci Aretini Phalaridis tyranni 
Agrigentmi epistolas ad illustrem principem Maletestam 
no vellum de maletestis proemium foeliciter incipit." 
"Vellem maletesta novelle princeps illustris..." 
".. .ad prestantiam tuam mittam. Sed iam Phalarim 
audiamus." I 
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ff. 20'-77 [Epistoiae] 

(Sequentia epistolarum: Ep. 1; 71; 70; 21; 84; 2; 3; 6; 9; 11; 
12; 14; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 69; 40; 67; 118; 4; 5; 53; 112; 
96; 85; 8; 23; 24; 26; 105; 27; 28-30; 104; 32; 35; 120; 38; 
60; 98; 41; 42; 44-51; 55; 56; 74; 77; 95; 110; 75; 148; 137; 
81; 86; 87; 83; 117; 90; 97; 99; 100; 101; 102; 89; 34; 106; 
124; 107; 114; 111; 25; 62; 37; 59; 125; 126; 10; 123; 130; 
132; 133; 134; 138; 139; 39; 140; 119; 122; 66; 115; 116; 
113; 82; 136; 127; 128; 141; 43; 142; 143; 135; 131; 80; 
121;109; 94; 92; 108; 88; 93; 145; 146; 147; 22; 63; 78; 144; 
79; 65; 103; 15; 31; 33; 54.) 

f. 78 

incipit 
f. 78' desinit 

[Epistula FranäsäAretini adAlphonsum regem] 
"Francisa Aretini ad divum Alphonsum Aragonie regem. " 
"Quatuor Phalaridis epistolas quas nuper..." 
".. .libens dedicabo." 

5. ff. 81-89 
f. 81 prológus 

incipit 
f. 81' desinit 

ff. 8Г-89 

(Sequuntur epistolas 64; 68; 72; 73.) 

(Ed.: Epistolarum laconicarum atque selectarum farragines duae. 
Basüeae 1554, 210-342. Cf. etiam HERCHER, R. (ed.): 
Epistoiographi Graeä. Paris 1873, 409-459, epistulae autem 
7; 36; 52, 57; 59; 61; 76 et 91 nostro codice desiderantur.) 

[Ps.-Brutus: Epistulae translatae per Theodorum Graecum] 
"Theodorus Grecus Gaspari Peyro s[a/utem]pferpetuam] 
dficit] 
"Feci, mi Gaspar, quod a me petisti..." 
".. .et quia id magni facio: etiam atue etiam rogo. 
Vale et lege." 

[Epistulae] 
(Sequentia epistolarum: Ep. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 29; 51; 
53; 55; 57; 17; 19; 31;69;35; 37; 39;41;43; 45;47; 49; 21; 23; 
25;27;59;61;63;67;33.) 

£89 "Finis epistolarum Marci Bruti" 

(Cf. HERCHER, R. (ed.): Epistoiographi Graed. Paris 1873, 
477-491, epistulae autem ad Brutum scriptae et illae a 
Mithridate ad eum missae in nostro codice desiderantur. 
Cf. etiam alia manuscripta traductionis Theodori: Vat. 
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Barb. Lat. 119, f.f. 745-80; BN Pans Nouv. Acq, Lat. 1651, 
ff. 112'-122' et de epistolis ab Aretino traductis v. 
LOCKWOOD, D. P.: De Rinucio Aretino Graecarum 
Litterarum Interprete. Harvard Studies in Classical Philology 
24 (1913), 78-83) 

6. a.) ff. 89'-169' [Antonius Beccadelli Panormitanus: De dictis et factis Alphonsi 
Regis Aragonum Ebri IV] 

f. 89' prológus 
incipit "Xenophon is quem Greci non ab re Musam Atticam 

vocant..." 
f. 90' desinit "...attendere cantu." 

f. 91 "Alphonsi regis dictorum etfactorum memoratu dignomm über 
textus primus inäpitforüter" 

ib. incipit "Orabant et quidem suppliciter Ioanne 
Neapolitanarum 
regime oratores..." 

f. 167' desinit ".. .in postremam partem feriendo defringebat." 

(Ed.: CHYTRAEUS, D. (ed): De dictis et factis regis 
Aragonum...AntoniiPanormitae. Rostochii 1589,19-103) 

b.) f. 167'-169' "Alphonsi regis oratio in expediüonem contra Turcos" 
f. 167' incipit "Scio plaerosque vestrum demirari, patres 

conscripti..." 
f. 169' desinit "...cofestim suscipere. Auetore." 

"Alphonsi regis dicta aut facta memoratu digna ab 
Antonio panhormita in hisce commentariis collecta 
expliciunt." 

(Ed.: CHYTRAEUS, D. (ed): De dictis et factis regis 
Aragonum... Antonii Panormitae. Rostochii 1589, 105-106) 

7. ff. 170-177' [Antonius Beccadelä Panormitanus: Alphonsi regis 
triumphus] 
"Alphonsi regis triumphus ab Antonio Panhormita foeliciter 

incipit" 
f. 170 incipit "Posteaquam rex cum principibus regni..." 
f. 177' desinit "...advesperascente perduetus est." 

(Ed.: CHYTRAEUS, D. (ed): De dictis et facüs regis 
Aragonum...Antonii Panormitae. Rostochii 1589,106-112) 
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. ff". 178-181 
f. 178 incipit 
f. 181 desinit 

9. ff. 181-181' 
f. 181 incipit 
f. 181' desinit 

10. ff. 182-210 

f. 182 

f. 183' 

f. 183' 

f. 210 

prológus 
incipit 

desinit 

textus 
incipit 

desinit 

11. ff. 211-218' 
f. 211 prológus 

incipit 
f. 212' desinit 

f. 213 textus 
incipit 

"In laudem exceUentissimi predicti Alpbonsi regis oratio" 
"Plures in te virtutes esse intellego, rex..." 
"...fieri posse cognoscas. Dixi." 

(Cf. Valencia, Biblioteca Universitaria M 443, ff. 20'-23. 
Cf. REPULLÉS, M.: Revista de Archivos 5 (1875), 53. num. 
82) 

"Leonardi datipro divo rege Alphonsó" 
"Rex et martis habes animos et palladis artes..." 
"... Alphonsi viva gloria semper érit." 

(Cf. BERTALOT, L.: lniüa humanisica Latina. I. Tübingen 
1985, num. 5335. De auctore (Leonardo Dati /1365-
1425/) v. MAILLARD, J-F - KECSKEMÉTI, J. -
PORTALIER, M.: UÉurope des humanistes. (XlVe-XVIIe 
siecks). Brepols 1998,144) 

[Maffeus Vegius: Philalethes] 
"Maffia végi Laudensispoetae et oratoris praeclarissimi Dyalogus 

de veritate perdita et a mortaäbus lacerata atque fugát ad 
Eustachiumfratremfoelidter incipit" 

"Maffeus vegius Eustachio fratri salutem. Dum repeterem 
nuper animo..." 
".. .iudicio meo, sed insanit." 

"Quaenam est u mortalium quae per vasta haec 
montium..." 
".. .ego te sequor libens." 

(Ed.: HAIN 15925-32) 

pCenophon: Hieron per heonardum Aretinum traductum] 
"Leonardi Areüni ad Nicoiaumprefaüo in librwn xenophontis de 
vita tyrannica etprivata egreco in latinum traductum inápit 

joeliciter" 
"Xenofontis philosophi quendam librum..." 
".. .ausi sumus attingere." 

"Cum ad Hieronem tyrannum Simonides poéta aliquando 
venisset..." / 
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f. 218 desinit "...nemo tibi invidebit;" 
f. 218' "Leonardi aretini ad Nicolaum de vita tyrannica etprivata 

xenophonüs explicit foeädter." 

(Ed.: HAIN 16225-26) 

Provenientia: Italia. 

Possessor: Szabó László et a die 15. Aug. a. 1967. Bibliotheca Universitatis, cf. 
TÓTH (1973), 32. 

Cod. 135. (=Cod. Lat. 135) 

F r a g m e n t a B r e v i a r i i P r a g e n s i s 

Cod. chart. — s. XV/2 — 205 x 145 mm — ff. 56 et 4 fragmenta minora (f. n. o.) 
— Compact.: Deest — Scriptum: Gothica cursiva textualis. Manus tres — Scriptor: 
Non notatur. — Ornamenta: Nulla. 

1. ff. 1-27' [Proprium de tempore: a Dominica Pasche usque ad Dominicam 
primampost Pentbecosten] 

f. 1. initium deest 
incipit ".. .maria magdalena et altera maria ibant diliculo..." 

£ 27' desinit imperfectum "... existimus quamvis..." 

Folia nonulla desunt 

2. ff. 28-52' [Proprium de Sanctis a die 15. lun. usque ad 19. Nov.] 

ff. 50'-52' Officium de S. Elisabeth 

(Cf. Radó (1973), 26-27) 

Folia nonulla desunt 

3. ff. 53-56 [Appendix] 
a.) ff. 53-' "De Sancta Zophia officium" (mutatur manus, manus 2.) 

Ex identificatione L. Mezey. 
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b.) ff. 54-56 "Sequtíur história de transfiguratione" (mutatur manus, 

manus) 

Provenientía: Bohemia (?) v. Officium S. Viti patxoni ecclesiae Pragensis (ff. 28-') 

Possessor: Nescitur. 

ül 

Cod. 136. (=Cod. Lat 136) 
(Vide: U. Fragm. Lat 150) 

Cod. 137. (=Cod. Lat 137) 

L i b e r de b r e v i b u s s e n t e n t i i s ( f r a g m e n t u m ) 

Cod. membr. — s. XIV/XV. — 260 x 140 mm. — pp. 26,1 (f. п. о.) — Compact.: 
Deest. — Scriptura: Gothica cursiva curens. Manus unica. Correctiones 
additionesque marginales ab alia manu. — Scriptor. Non notatur. — Ornamenta: 
Nulla. 

Über de brevibus sententiis 
p. 1. initium 

deest "Humanae mentis est proprium, hoc sibi fieri 
suspicari, quod facit. Gregorius 14. mor. 

Post p. 17 Quinio una deest. 

p. 26 "Vulneris id genus est quod cum sanabille non sit non 
contrectari (?) tutius ese puto." 

in margine 
inferiore "Istoria est temporum testis, lux veritatis, vite memor, 

magistra vite, tullius de oratore 2. Explicit liber de 
brevibus sententiis, deo gratias. Amen. 

Provenientía: Italia, Bononia. 
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Possessor: Kapsza Kázmérné et A die 23. Decembris a. 1958 Bibliotheca 
Universitatis. 

Cod. 138. (=Cod. Lat. 138) 

(Codex hie loco ignoto latere videtur) 

Cod. 139. (=Cod. Lat 139) 
NICOLAUS DE LYRA: P o s t i l l a l a t e r a l i s i n V e t u s 

T e s t a m e n t u m 
( E x c e r p t a) 

Cod. chart. — 1481. — 319 x 210 mm — ff. 84 (f. n. o.) — Compact.: Cono tecta, 
veresimile ex s. XV ex., in Germania (Mainz) facta.* — Scriptum: Gothica cursiva 
textualis, manus duae. — Scriptor. Non notatur. — Ornamenta: Nulla. — Nota: 
Codex noster libro impresso: Duranti, Gillelmus: Rationale divinorum offidomm. 
Nümebrg [Anton Koberger], 1480 (PLAIN 6483; GW 9121) ad^utinatus est. 
Adglutinantibus autem foliis, ordo paginarum valde subversa est. 

in teguminis 
interiore parte 

incipit 

f. 1 

1. ff. 1-8' 
f. 1. 

desinit 

in margine 
superiore 

[Nota de has Orientis] 
[.. .illegibile] "Constantinopolim debuit quendam 
amicum..." 
"...pluviaestetc." 

"Anno domini m° ccc lxxxj0" 

[Postilla in Genesim] 
initium deest 
incipit "Et factum est vespere et mane (Gen. 1,5) -
quaeritur 

quare in secunda die non dicitur et vidit deus..." 
desinit "..nimdicitur quia ascendisti ad cubicule patris tui." 

(Cf. STEGMÜLLER, RB 5829) 

2. ff. 9-1T [Postilla in Exodum] 
f. 9 incipit "Filii Israel creverunt (Ex. 1,7) - Tarn hebraei quam 

mulieres henraeae in quolibet partu pariebant lures 

* Secundum opinionem M. Rozsondai. 
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f. 12' desinit 
imperfectum 
ad verba: 

3. ff. 13-16 
f. 13 incipit 

imperfectum 

f. 16 desinit 
imperfectum 

4. ff. 16-21 
f. 16 incipit 

f. 21 desinit 

5. ff. 2Г-24 
f. 21' incipit 

f. 24 desinit 

f. 24' 

6. ff. 25-36' 
f. 25 incipit 

f. 36' desinit 

7. ff. 37-40' 
f. 37 incipit 

imperfectum 

pueros... 

"dividitur pro utile et..." 

(Cf. STEGMÜLLER, RB 5830) 

[Postilla in Daniel (caput 11)] 

"... Quia circa duo reges..." 

".. .in fine in ntatione de postillis." 

(Initium huius postillae v. f. 25, cf. STEGMÜLLER, RB 
5879-80) 

[Postilla in Deuteronomium] 
"Haec sunt verba quae locutus est moyses (Deut 1,1) — In 
genesi scribitur separatio fidelis populi ab infidelibus..." 
".. .prophetam in veteri lege. Deo gratias." 

(Cf. STEGMÜLLER, RB 5833) 

[Postilla in Josue] 
"Non recedat volumen legis ab ore tuo (Jos 1,8) - Quia 
josue debebat alios docere de lege..." 
".. .ista fuisse explicata eis." 

(Cf. STEGMÜLLER, RB 5834) 

vacat 

[Postilla in Daniel] 
"Descripto superius templo figuratim videndum est de 
sacerdotibus..." 
"... subiecta antichristo per libiam quando et 
ethiopiam transibit." 
(Continuationem postillae huius v. ff. 13-16, cf. 
STEGMÜLLER, RB 5879-80) 

[Postilla in IV. Regum] 

"Unus etc. si dominus esset fecerit cataractas in celo 
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f. 40' desinit 

8. a.) ff.41-46' 
f. 41 incipit 

f. f. 46' desinit 

b.) f. 46' 

9. ff. 4У-48 
f. 47' incipit 

f. 48 desinit 

inmargine 
inferiore 

aperire (IV. Reg 7,2) - ita est facit pluvire de celo..." 
".. .in rebellione nabuchodonosor etc. deo gratias. 

(Initium postillae in Regum v. f. 49, cf. STEGMÜLLER, 
RB, 5840) 

[Postilla in Numeros] 
"Metabuntur autem castra ita est disponentur per 
turrnas 
(Num. 1,52) - Est autem turma multitudo xxx 

bellatorum..." 
".. .cultoribus unius veri dei etc. deo gratias." 

(Cf. STEGMÜLLER, RB 5832) 

[Nota de Balaam] 

[Nota de quattuor actibus Christi resurgenüs] 
"In resurrectione Christi quattuor actus operata est 
virtus 
et potentiadei..." 
".. .in societate dampnatorum." 

(Prima in parte (f. 47' "actus primus") huius notae 
tractatur de cultu sanguinis sacri) 

"Sanguis abundans, nutziting, de esse vere(?), 
miraculosus." 

10. ff. 49-72' 
f. 49 incipit 
f. 72' desinit 

imperfectum 

11. ff. 73-75' 
f. 73 incipit 

imperfectum 
f. 75' desinit 

[Postilla in Regum I-IV] 
"Sciendum tarnen quod in populo Israel..." 

"...in quaerant [...?]" 

(Continuationem huius postillae v. ff. 37-40', cf. 
STEGMÜLLER, RB 5837-40) 

[Postilla in Exodum] 

"Et delectabile itaque alia est ratio..." 
".. .possent fieri fila." 

(Initium huius postillae v. ff. 9-12, cf. STEGMÜLLER, 
RB 5830) / 
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12. ff. 76-81 
f. 16 incipit 
f. 81 desinit 

13. ff. 8Г-84 
f. 81' incipit 
f. 84 desinit 

[Postilla in heviticum] 
"Item sciendum quod aliqua fiebat oblatio..." 
"...Vide de hoc plenius in additionibus praedictis." 

(Cf. STEGMÜLLER, RB 5831) 

[Postilla in ludicum] 
"Sciendum quod iudices qui rexerunt populum israel. 
".. .ut sie peccatum primum prius piniretur quam 
secundum." 

(Cf. STEGMÜLLER, RB 5835) 

14. ff. 84-' ß>ostilk in Ruth] 
f. 84 

f. 84' 

incipit 

desinit 

"Intingue buccellam tuam in aceto (Ruth 2,14) -
Acetum 
in multum resurget..." 
"Et tertius fuit iste booz qui genuit obeth ex Ruth." 

(Cf. STEGMÜLLER, RB 5836) 

Provenientia: Germania. V. f. 48: "Nutziting", notas de reliquiis sanguinis sacri in 
Germania asservatis (f. 47*), et possessores in teguminis posteriore parte. 

Possessor: Nomen primi possesoris (in tegumine interiore parte) erasum est, 
deinde familia Germanica, cf. in teguminis posteriore parte: "Hedwigis primogenita 
filia Walpurgis nomine Anno 11(?) die 24 April" ... "ist geboren ... Elisabeth ...". 
Deinde "Conventus Kecskemetiensis Ordo Minorum Strictae Observantiae 
Provincia Sanctissimi Salvatoris Anno 1746." Deinde Papp Zoltán et a die 10. 
Novembris a. 1983. Bibliotheca Universitatis. 
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Summary 

The aim of the present paper is to provide a catalogue of those codices of the 
Manuscript Collection of the University Library which due to various reasons were not 
listed in the printed catalogue of the codices made by László Me^ey in 1961. The main 
part of these manuscripts was acquired after the publication of the catalogue in 1261, 
while other pieces, being only fragments of manuscript books were not taken as real codices 
by Me%ey, who probably wanted to äst them among the pieces of the Fragmenta 
Collection, which was bang built in this period, but later they were put to the codices. 

Our catalogue, then, is a description of these manuscripts based mainly on the 
prindples used by Me%ey in his catalogue, but in some cases the presentation of the 
material was slightly modified by aid of recent manuscript-catalogues. 

Even it is true that the content of these codices in most cases does not show 
particular textological or literary peculiarity, the presentation of them, however, hopefully 
serves as a useful tool for further research on late medieval literary or cultural history and 
enriches with new pieces the group of medieval manuscripts conserved in Hungary. 
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PÁLFI ÉVA 

Világvallások és egyházaik az interneten 

Az internet - az egyenrangú számítógépek illetve számítógéphálózatok 
között megvalósított kommunikáció és adatmozgatás - gondolata 1968-ban 
született. Első, a szélesebb közönség számára is hozzáférhető formája 1984-ben 
alakult ki; a jelenlegi felhasználói felületek és hálózati protokollok 1994-től kezdve 
folyamatos fejlesztések eredményeként szolgálják a virtuális világok építését1. Nem 
telt el tehát több, mint 30 év, s egy semmihez sem fogható, gigantikus tudásbázis 
keletkezett, amelynek létrejöttében, gyarapításában születésétől kezdve jelen voltak 
a világ tradicionális egyházai, vallásos közösségei, tudományos szervezetek és 
intézmények. Természetesen a világhálón történő megjelenésük nem volt előzmény 
nélküli: a személyi számítógépek elterjedésével már az 1970-es években megindult a 
vallásos irodalmak, egyházi iratok, források, szekunder irodalmak nagytömegű, 
elektronikus rögzítése, feldolgozása. Ezek a - többnyire egyszerű text formátumú 
archívumok, egyedi adatbázisok lettek a későbbi CD-ROM kiadványok, majd az 
interneten publikált szövegkönyvtárak, virtuális gyűjtemények alapjai. 1995 
márciusában 2443 vallásos tárgyú illetve vallással kapcsolatos dokumentum volt 
fellelhető a világhálón, májusban 4869, szeptemberben pedig már 9607. Ebben az 
időben 6.5 millió körül volt az interneten elérhető oldalak száma2, mára ez a szám 
milliárdos nagyságrendű, s a "religion studies" vagy a "church" keresőszóra 
tízmilliós találati halmazt kapunk3. A rengeteg irreleváns találat ellenére mára 
elmondható, hogy a nagy világvallások tanulmányozásához szükséges alapvető 
források többsége, kutatási segédletek, múzeumok anyagai, virtuális oktatási 
dokumentumok, az egyházi szervezetek iratai hosszabb-rövidebb keresés után 
bárki számára elérhetőek, aki az internet világába belép. Az egyházak azt is 
felismerték, hogy a kibertér sajátos viszonyai között olyan típusú és szintű 
interaktivitásra kell késznek mutatkozniuk, amely a hagyományos funkciók ill. 
egyházi szolgálat viszonyai között nem létezik. A honlapjaikat látogató felhasználók 
hamar világossá tették számukra, hogy komplex virtuális szolgáltatásokat 
szeretnének kapni, a lelkigondozástól és karitatív munkától kezdve az online 
hitoktatáson át a közös vallásgyakorlásig, különféle rendezvények szervezéséig4. Mi 

1 Adam GAFFIN: Nagy internet kalauz mindenkinek. Budapest: 1994,1.I.F. 2401. 
2 Christina ARTHUR: Social Implications of the Transformation of Sacred Texts into 
Electronic Media. [Hozzáférés: web] http:/ / ucalgary.ca/ -'dabrent/ 380/ webproj/ chrisl .html 
3A lekérdezést a Google keresőgéppel végeztem, 2002. szeptember 30.-án, azóta a 
nagyságrendek ugyan nem, de a számok nyilván változtak. Megjegyzendő, hogy az 
„advenced search" opció bekapcsolása sem hozott jobb találati halmazt. 
4 A virtuális társadalom szociológiája, az un. kiberszociológia bőségesen foglalkozik az 
elektronikus egyházak 
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az, ami jól adoptálható a virtuális tér körülményei között? Gyakorlatilag minden, 
amihez személyes, fizikai jelenlét nem szükséges. Még egyes liturgikus 
cselekmények is végrehajthatók, bár ezeket jelenleg inkább az un. "elektronikus 
egyházak" gyakorolják5. A virtuális egyházszervezést nem mindig kísérte osztatlan 
lelkesedés, számos vita bontakozott ki arról, hogy vajon meddig terjeszkedjenek az 
egyházak a virtuális világban és hol a határa - ha van egyáltalán - befolyásuknak és 
működésüknek a kibertér társadalmában. A "Menny Kapuja" szekta tagjainak 
tömeges öngyilkossága, az iszlám mögé bújt terrorista szervezetek virtuális jelenléte 
nyugtalanító gondolatokat ébresztett számos intemetelemzőben és a nagy 
tartalomszolgáltatókban is6. A virtuális és nem virtuális társadalom azonban 
egyelőre egységesen foglalt állást a kérdésben: az internet demokráciáját nem lehet 
korlátozni, az egyetlen megoldás az, hogy a honlapok tulajdonosai minden 
eddiginél körültekintőbben szervezik meg oldalaikat és rendszeres karbantartással 
veszik elejét a nemkívánatos anyagok felbukkanásának saját lapjaikon. Mára a 
weboldalaknak két alapvető típusa alakult ki: a szigorú értelemben vett szakmai -
tudományos célokat szolgáló gyűjtemények és a nagyközönség számára elsősorban 
különféle szolgáltatásokat nyújtó, kommersznek tekintett lapok. Az előbbiek 
alkotói és karbantartói egyrészt maguk az egyházak, világi és egyházi felsőoktatási 
intézmények, szakmai műhelyek, másrészt kormányzati szervek és civil 
szerveződések. Az ismeretterjesztő - szolgáltató kategóriába tartozó weblapok 
tulajdonosai között találunk egyéni ambícióktól futott, önjelölt világmegváltót, 
gyógymasszórt és szociológust, olyan, a világon vezető szerepet betöltő 
vállalatokat, amelyek jól megtérülő reklámfelületnek tekintik a nagyszámú látogatót 
vonzó vallási oldalakat. Ezek a színes, mutatós, minden fogyás zthatóval felszerelt 
portálok a szolgáltatók top site-jai közé számítanak, naponta több ezer "virtuális 
lelket" buzdítva arra, hogy keressék (és persze találják is meg) istent a kibertérben. 
Az utóbbi években egy érdekes folyamat bontakozott ki a világháló közösségein 
belül: a hagyományos egyházak honlapjai köré gyűlt virtuális csoportok nem 
egyszer önálló életre kelnek és saját weboldalukat létrehozva valóságos kis 

elektronikus folyóirat 7. számában jelent meg. Margaret Wertheim : Is cyberspace a 
spiritual space? 
[Hozzáférés: web] http:)'/'www.soao.ckmon.co.ukl'magazine/ 7/wertheim.html 
Egy másik elemzés is olvasható ugyanebben a folyóiratban, Lin Collette tollából. Címe: 
Cyberspace: the New Frontier for Religion. [Hozzáférés: web] 
http:/' I'www.socio.demon.co.uk/'magazine/'7'/'wertheim.html 
5 Ilyen virtuális "egyház" például a The First Church of Cyberspace nevű kezdeményezés, 
honlapjuk címe: 

http:/1 www.afn.orgj ~fcoc/ 
A http:! Iwww.e-cburcb.com/ oldalon megismerkedhet az érdeklődő a virtuális vallási 

közösségek szerveződésével, tevékenységeikkel és történetükkel. 
6 Erre vonatkozóan Id. Lome L. Dawson: Doing Religion in Cyberspace: The Promise and 
the Perils. 

The Council of Societies for the Study of/ religion Bulletin 2001. 30. vol. l.no. 3-9 p. 
[Hozzáférés: web] http://www.arts.uwaterloo.ca/SOC/relgbercsssr.htm 
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fiókegyházakat üzemeltetnek az interneten. Sok szakértő ezekben az elektronikus 
gyülekezetekben látja egy új világvallás születésének első fázisát...7 

Az alább közölt webliográfiában először a nagy, összefoglaló, un. 
metaportálokat vesszük számba, majd bemutatjuk négy világvallás: a buddhizmus, 
az iszlám, a kereszténység és a zsidó vallás weblapjait, egyházaik oldalait. 
Természetesen a terjedelmi korlátok miatt csak a legfontosabbakat, s ahol lehet, 
magyar kiindulópontokat is közlünk. (Megjegyzendő, hogy a magyarországi 
vallásos népesség az egyházak számához Ш. súlyához képest egyelőre meglehetősen 
alulreprezentáltak a világhálón.)8 Az internet címek között csak olyanok 
szerepelnek, amelyek korlátozás nélkül, ingyen hozzáférhetők és adatbázisaikból 
megkötés nélkül tölthetők le az anyagok. A webliográfia tételeinek döntő többsége 
angol nyelvű, mivel a legkomplettebb, legszervezettebb site-ok a jelentős angol és 
ameákai egyetemeken találhatók, nem utolsó sorban az adatbázisok mérete miatt, 
írásrendszerük képernyőn történő megjelenítésének bonyolultsága és helyigénye 
miatt maguk a közvetlenül érintett országokban is inkább az angolt választják a 
képernyők nyelvének. 
A webliográfiában és a jegyzetekben szereplő valamennyi URL utolsó 
ellenőrzésének dátuma: 2002. október 7. 

Metaportálok 

Ezeket az oldalakat akkor érdemes használni, ha egyeden adatbázisban 
akarunk áttekintést kapni a lehető legtöbb, a vallással ill. vallásgyakodással 
összefüggő elektronikus gyűjteményről és dokumentumról. Használatuk bizonyos 
fegyelmet igényel, mert a nagytömegű információhalmazban könnyű eltévedni, 
vagy ide-oda ugrálni a menüpontok között, ráadásul a nem tematikus rendbe 
szervezett, annotáció nélküli tartalommutatókban nagyon nehéz megtalálni a 
keresési szempontjainknak megfelelő helyet.9 

Finding God in Cyberspace - 1994-ben John L. Gresham, a Fontbonne College 
tanára és könyvtárának igazgatója ezen a címen gyűjtötte össze a vallással 
kapcsolatos internetes oldalakat egy szövegfájlban és tette elérhetővé a listáját 
gopher felületen. 1995-ben készült el az oldal első html verziója, ez az egyik 
legkorábbi, rendszeresen ellenőrzött és karbantartott gyűjtemény. Jól szervezett, 

7 Richard Thieme: Digital Gods, Digital Religions. — The Future Shape of religious 
Structures 

[Hozzáférés: web] http:!!www.thiemeworks.comlmite!archives/sbape.htm 
8 Sajnálatos módon a technikai nehézségek miatt a Magyar Katolikus Egyház honlapját 
nem lehetett a cikk kéziratának leadásáig elérni, ezért a webliográfiából — mint nem működő 
oldalt - kénytelen voltam kihagyni. 
9 Hasznos összefoglalást ad a kutatási technikákról és az esetleges problémákról Lome L. 
Dawson munkája, a Researching Religion in Cyberspace: Issues and Strategies. Greenwich : 
2000, Elsevier 2311. 
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színvonalas anyagokat tartalmaz. Főbb fejezetei: nyomtatott források, kiadók és 
könyvtárak, bibliográfiák, szövegarchívumok, tudományos gyűjtemények, oktatási 
segédletek, gateway-ek az egyes vallások vezető portáljaihoz. Külön menüpont alatt 
sorakoznak a vallás és a digitális kultúra kapcsolatával foglalkozó publikációk, 
weboldalak. 
Elérhetőség http://www.fontbonne.edu/lihserv/fgic/contents.htm 

Religion Online - A site gazdája William F. Fore, az indiai Bangalore teológiai 
főiskolájának tanára, aki 1997-ben hozta létre azzal a céllal, hogy összegyűjtse az 
interneten itt-ott megbúvó forrásműveket, tudományos közleményeket, oktatást 
segítő publikációkat. Mára több mint 3.300 elektronikus dokumentum található a 
gyűjteményében, s az utóbbi két évben 650.000 felhasználó töltött le róla különféle 
anyagokat. 
Elérhetőség, http/ / nmw.religion-onane.org 

World Religion Sources in WWW - A James Madison egyetem filozófia 
professzora, William O'Meara jegyzi ezt az oldalt, elsősorban oktatási célokat 
szolgál. Az előbbi kettőhöz képest kissé eklektikus benyomást kelt, de elég 
teljesnek tekinthető, igyekszik ötvözni a filozófiai és vallási aspektusokat, külön 
menüpont alatt találjuk meg a gopher és FTP site-okat, rengeteg letölthető 
dokumentummal. 
Elérhetőség: http:/ /fakon.jmu.edu/ —omearawm/ worldreligion.btml 

World Religion Resources - A 2000-ben indított oldalon ábécérendben 
sorakoznak a különböző kisebb nagyobb vallásokkal foglalkozó weboldalak, egyes 
tételeit annotációval is ellátták. A 136 fejezetből álló adatbázisnak saját 
keresőmodulja is van, ez is megkönnyíti a visszakeresést. Megtaláljuk itt a Biblia 
különböző változatait, egyházak hivalatos honlapjait, statisztikákat a világ 
népességének vallásosságáról. 
Elérhetőség: http://nmmj.refdesk.com/factrel.html 

Wabash Center for Teaching and Learning in Theology and Religion -
Észak-amerikai egyetemek egy közös projekt keretében hozták létre 2001-ben, 
elsősorban az egyetemi oktatók számára. Téma, illetve kiadványtípusok szerint 
rendezte össze annotált indexét a lap készítője, Charles K. Bellinger, a texasi állami 
egyetem professzora és könyvtárosa. 
Elérhetőség: http://www.wabashcenter.wabash.edu/Intemet/front.htm 

Religion on the World Wide Web - A virginiai egyetem gyűjteménye, tematikus 
felépítésű, több száz elektronikus szöveggel. Elsősorban kutatóknak, egyetemi 
hallgatóknak készült. Tartalmazza a jelenkori vallási irányzatok, megújhodási 
mozgalmak honlapjait is. 
Elérhetőség: http://www.virginia.edu/ —religl'links.html 
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Virtual Religion Index - A Rutgers University vallástudományi tanszékének 
1997-ben indított virtuális könyvtára. Könnyen áttekinthető, tömör index segíti a 
felhasználók munkáját; az összehasonlító vallás tudománytól a vallásszociológián át 
a valláspszichológiáig minden megtalálható itt. 
Elérhetőség: http:/'/'reUgon.rutgers.edu/' vri/ 

Academic Info: World Religion Gateway - 1996-ban jelent meg az interneten, s 
inkább a kommersz oldalak közé sorolható. Elsősorban ismeretterjesztő, 
egyetemisták számára jól használható index, a szűkszavú mutatóban csak a 
kulcsszó vagy a tárgyszó szerinti kereséssel kiegészítve lehet hatékonyan keresni. 
Elérhetőség: http:/'/ www.academicinfo.net/ religndex.html 

Online religion - A virtuális közösségek, hírcsoportok, levelezőlisták portálja. 
Többségében keresztény virtuális és valóságos gyülekezetet találhatunk itt, valamint 
az első kibertéri egyházakat, mint pld. a The First Electronic Church of America 
nevű kezdeményezést. A 2000-ben indított website - kissé bizarr címe ellenére -
nagy közkedveltségnek örvend a vallási fórumot, vallásgyakorlási lehetőséget 
kereső intemetvándorok között. 
Elérhetőség: http:l'/'nmw.idiotsguide.com/'Quick-guides/ MG_OnäneJR£Ügion/file.htm 

Vallas.lap.hu - A kevésszámú magyar indexoldalak egyike, melyet a Startlap 
tartalomszolgáltató cég saját aloldalaként működtet 1999 óta. A magyarországi 
egyházak hivatalos honlapjain kívül magyar elektronikus könyvtárakhoz, oktatási 
intézményekhez, szerzetesrendekhez, magyar virtuális vallási csoportokhoz 
juthatunk el innen. 
Elérhetőség: http://vallas.Lzp.hu/index.htmi 

Religion Religions Religious Studies - A floridai egyetem tanára, Gene R. 
Thursby szerkeszti, 1996-tól érhető el. A menüpontok alatt egy csokorba szedte 
össze az elektronikus fórumok címeit, külön az egyetemek kurzuskínálatait, kutatási 
programokat. Elsősorban egyetemi célokat szolgál. 
Elérhetőség: http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel/ 

All-in-One Biblical Resources Search - A Biblia tanulmányozásához szükséges 
szövegkiadások, fordítások hatalmas gyűjteményét hozta létre 1999-ben Mark 
Goodacre, a birminghami egyetem teológiai tanszékének tanára. Folyamatosan 
bővítette az anyagot elsősorban a bibliai szövegelemzések, tudományos 
szakmunkák, levelezőlisták és tudományos intézetek honlapjaival. 
Elérhetőség: htty:/ / www.bham.ac.uk/ theobgy/goodacre/ mulubib.btm 

A vallástörténet tanulmányozásához elengedhetetlenül szükséges forrásokat 
több szövegarchívumban is megtalálhatjuk. Az egyik legszínvonalasabb, 
legteljesebb lelőhely a The Internet Sacred Text Archive nevű adatbázis. A 
főoldalon lévő mutató 46 kategóriában sorolja fel a dokumentumokat, beleértve a 
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mitológiai, folklorisztikai vonatkozásokat is. Sűrűn látogatott oldal, több mint 2000 
felhasználó fordul meg itt naponta. Ennek megfelelően néha a fájlok letöltése elég 
lassú. 
Elérhetőség: http:/ / www.sacred-textsxomlindex.htm 

Religious and Sacred Texts — 2000-ben készült, terjedelmére nézve kisebb, mint 
az előző gyűjtemény, de nagyon sok ritkaságot, különlegességnek számító 
dokumentumot tartalmaz, amelyeket más adatbázisokban nem találunk meg. 
Elérhetőség: http:/ / davidmky.com/ religion.html 

Religious Studies Web Guide - A calgary egyetem könyvtárának könyvtárosa, 
Saundra Lipton tartja fenn ezt a honlapot 1998 óta, amelynek némelyik részét a 
Kongresszusi Könyvtár munkatársával, Cheryl Adams-szel együtt szerkesztik. A 
főoldalon kétféle index szerint kereshetünk: dokumentumtípusok vagy vallások 
szerint. Az "elektronikus szövegek" menüpontban hatalmas mennyiségű 
dokumentumot találunk, teljesség tekintetében vetekszik a Sacred Text Archive 
anyagával. Együtt vannak itt a vallási és vallástudományi szakfolyóiratok online 
példányai, szakcikkek, statisztikák, térképek a világ népességének vallási 
hovatartozásáról. A honlaphoz egy további linkgyűjtemény is tartozik. 
Elérhetőség: http:ucalgary.ca/ ~lipton/index.html 

Buddhizmus az interneten 

A politikai és társadalmi nehézségek ellenére óriási lendülettel kezdtek neki az 
adatbázisaik felépítéséhez, jelenleg is több, mint 30 élő digitalizálási projektjük 
van10, s bár a többiekhez képest később kapcsolódtak be saját virtuális világuk 
megteremtéséhez, lemaradásuk mára már elenyésző. A késésnek persze technikai 
oka is volt: a számítógépes feldolgozás szempontjából a bonyolult írásrendszerek 
digitalizálása igen helyigényes és a visszakeresés gyorsasága, pontossága a korai 
személyi számítógépeken nem volt kielégítő. Nem volt még mikrohullámú 
számítógépes adatátvitel sem - de a fejlesztéseknek köszönhetően ma már a 
legmegközelíthetetlenebb hegyi kolostorba is eljuthat az internet... 
Az óriási mennyiségű forrásmunka elektronikus formába történő átültetése az 
1990-es évek elején kezdődött, a több évtizedes munkába a világ Összes jelentős 
kutatóhelye, tudományos műhelye bekapcsolódott. A vallási irodalom és 
szépirodalom mellett külön fejlesztések keretében foglalkoznak a digitális 
buddhista ikonográfia létrehozásával, a szekunder irodalom visszakereshető 
adatbázisokba szervezésével, a szerzetesi élet mindennapi mozzanatainak és a 
meditációs gyakorlatoknak a megőrzésével a virtuális világban. A legelső buddhista 
honlapként a Buddhanet című oldalt tartják számon, melyet 1992-ben egy 
Venerable Pannyavaro nevű szerzetes indított el Ausztráliában, a Buddha Dharma 

10 Ld. Urs App: Buddhist Databases/ and Input Projects с. cikkét az Electronic 
Bodhidharma с eletronikus folyóirat 1993/3. számában. [Hozzáférés: web] 
http:/ / wivw.ujnet.or.jp / iri^j iri^html/ ebti/ budanpe.htm 
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Education Association támogatásával. Ez a weblap egyszerre szól a véletlenül 
idetévedő látogatókhoz és a buddhizmussal mélyebben megismerkedni kívánó 
egyetemistákhoz, kutatókhoz is. 
Elérhetőség: http://www.buddhanet.net 

Resources for the Study of Buddhism - A san franciscoi egyetem filozófiai 
tanszékének tanára, Ron Epstein hozta létre a honlapot, összegyűjtve az interneten 
fellelhető forrásokon kívül a buddhizmus különböző ágaival kapcsolatos írásokat, a 
szerzetesi közösségek éleiébe bepillantást nyújtó weboldalakat. Külön fejezetben 
találjuk a természettudományok és a buddhizmus kapcsolatával foglalkozó 
filozófiai publikációkat. 
Elérhetőség: http:/ / onüne.sfsu.edu/ ~rone/Buddhism/Buddhism.htm 

Buddhist Studies WWW Virtual Library - egy ausztrál, egy amerikai egyetem és 
egy svájci múzeum munkatársai készítették a virtuális világkönyvtár számára ezt a 
könnyen áttekinthető, jól szervezett gyűjteményt. Az 1994 óta üzemelő oldalról 
gyorsan elérhetők az internetes levelező listák, csevegő fórumok, tudományos 
intézmények és elektronikus periodikák honlapjai éppúgy, mint a 
meditációgyűjtemények vagy az internetes könyváruházak. Felöleli a buddhizmus 
valamennyi irányzatát. 
Elérhetőség: http://www.aolek.com/ WWWVL.-Buddhism.html 

The Tibetan Buddhist Text Database - ez a szövegarchívum amerikai és japán 
intézmények összefogásából született 1990-ben. Eredeti céljuk az volt, hogy közel 
4500 szanszkrit szöveg tibeti fordítását számítógépen rögzítsék. Ehhez a 
projekthez kapcsolódott 1994-ben a British Library által őrzött, valószínűleg az 1. 
században készült, fakéregtekercsekre írt buddhista szövegek feldolgozása. 
Elérhetőség: http://depts.washington.edu/ebmpf 

Tibetan Government in Exile - A száműzött tibeti kormány hivatalos oldala, 
átugorva az aktuális híreket és politikai írásokat eljuthatunk a Dalai Láma 
weblapjához, a tibeti buddhizmus kolostoraihoz, vallásos irodalmakhoz. 
Megismerkedhetünk a tibeti kultúrával, orvostudománnyal és csillagászattal is, 
könyvtárak és archívumok ismertetései között lapozgathatunk. Ezeknek sajnos 
még nincs online hozzáférése. 
Elérhetőség: http://www.tibet.com/ 

Zen Guide - Magánszemélyek kezdeményezéséből jött létre 2001-ben, ennél 
többet nem árul el magáról ez a honlap. Meditációs gyakorlatokat, zen kolostorok 
és intézmények adatait, címeit is tartalmazza, közvetlen kapcsolattal a 
weboldalaikhoz, de elsősorban a zen filozófiájának magyarázatára koncentrál. 
Elérhetőség: http:/ / www. %enguide.com f 
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Zen Centers of the World — A Hanazono egyetem nemzetközi zen 
kutatóintézetének oldala, 2001-ben került fel az internetre. Az intézet számos 
kéziratot digitalizált, ez képezte a weboldal alapadatbázisát. 2002-ben egészítették 
ki 67 ország zen kolostorainak címtárával. 
Elérhetőség: http://' nwm>.iijnet.or.jpl'iri^J'%en_centers/ 

Az iszlám világa az interneten11 

A legellentmondásosabb oldalakat tudhatják magukénak. Nem egyszerűen 
vallási irodalmukat és hittudósaik tanulmányait adják közre, hanem az egész iszlám 
életformát és sajátos politikai doktrínájukat propagálják az internet közösségének. 
Ám "az egyetlen igaz hit" jelszavával megjelenni a világhálón, amely teljességgel a 
befogadás és kölcsönös elfogadás alapján fejlődik, nem túl jó ajánlólevél... 
Visszatarthatják a látogatókat az unos-untalan előbukkanó terrorista szervezetek 
felhívásai, "hőstetteiket" dicsőítő oldalak becsempészése jámbornak látszó 
tartalmak közé. Aztán ott vannak a nők emberszámbavételéért küzdő női iszlám 
közösségek, akiknek honlapjain sokkoló képeket láthatunk az iszlám 
igazságszolgáltatás megnyilvánulásairól. Ezért aki az iszlámot kívánja 
tanulmányozni az interneten, számítson arra, hogy a legváratlanabb helyeken, a 
legmakulátlanabbnak tűnő oldalakon egyszer csak szembe találja magát valamelyik 
közel-keleti terrorvezér kiáltványával, vagy egy robbantási kézikönyv letölthető 
változatával. Sajnos ez éppenúgy előfordul az arab országokban üzemelő 
szolgáltatók weboldalain, mint a viszonylag biztonságos és jól felügyelt amerikai 
vagy európai szervereken is. Ha nagy keresőgépek segítségével indulunk el az 
iszlám portálok felé, célszerű az ismert, jónevű egyetemek tanszékei, vagy a 
nemzeti akadémiák által szerkesztett weblapokat választani. Az iszlám oldalak 
másik jellegzetessége, összehasonlítva más világvallásokéval, hogy sokkal kevésbé 
interaktívak. Még a nem arab országokban üzemelő honlapok sem bővelkednek 
kapcsolatteremtési lehetőségekben, általában megelégszenek egy emailcím -
rendszerint az oldal karbantartójának címe - közlésével. 

The Religion of Islam - a washingtoni szaúdi nagykövetség üzemelteti a portált, 
amelyet 1999-ben hoztak létre elsősorban azért, hogy az amerikai és általában a 
nyugati társadalmakkal megismertessék és elfogadtassák az iszlám vflágát. Az 
angolnyelvű Korán full textes változatán kívül Korán magyarázatokat, a próféták 
életét, az iszlám törvények bemutatását találjuk ezen az oldalon, nem kevés 
propaganda anyaggal együtt. 
Elérhetőség: http:/1nmw.iad.org 

11 A témával kapcsolatban Id. John Horváth interneten közölt, 1998-ban írt cikkét: There is 
a Muslim Cyberspace címmel. , 
[Hozzáférés: web] http: www.heise.de I tpl engäsh I inhaltl col 2374 /1 .html 
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IslamOnline.net - Szintén 1999-ben indult, vezető iszlám tudósok szerkesztik és 
tartják karban Yusuf Quardawi vezetésével. Ismeretterjesztő céllal készült, ennek 
megfelelő a tartalma is. Átugorva az aktuálpolitikai cikkeket, a lapszéli indexből 
eljuthatunk a Korán angol vagy arab nyelvű szövegéhez, a mekkai zarándoklattal, 
az iszlám ünnepekkel és szokásokkal kapcsolatos tudnivalókhoz. 
Elérhetőség: http://www.islamonane.org/Engiish/index.shtm/ 

Al-Islam - Friss, 2002-ben létrehozott honlap, a kairói Harf Information 
Technology nevű, digitalizálással, internetes tartalomfejlesztéssel foglalkozó cég 
gondozásában. Főleg a vallásgyakorlás szempontjából hasznos, mert rengeteg napi 
imádságot, próféciát, útmutatást adnak közre. Ezek egy része tömörített formában 
letölthető. Az adatbázis része egy jól szerkesztett hadith-gyűjtemény, iszlám 
értelmezőszótár, enciklopédia, a próféták és neves iszlám hittudósok életrajzai, 
valamint a dátumok konvertálásához szükséges kalkulátor is. 
Elérhetőség: http:)'/ www.al-islam.org 

Islamic Downloads Archive - Az angol Al-Qu'ran Al-Kareem Committe hálózat 
része ez az archívum, amely a Korán különféle nyelvi változatait, hadith-
gyűjteményeket, zenéket, képeket tartalmaz, kifejezetten arra szánták, hogy a 
felhasználó saját gépére letölthesse az itt őrzött fájlokat. 1999 óta működik. 
Elérhetőség: http://www.ummah.net/islamloads/ 

Islamic Texts and Resources Metapage - A buffalói egyetemen működő 
Muszlim Diákszövetség készítette kifejezetten egyetemi hallgatóknak, kutatóknak, 
oktatóknak. Forrásokat, feldolgozásokat, tudományos publikációkat gyűjtöttek 
össze a világ minden országából, beleértve a letölthető anyagokat is. 
Elérhetőség: http://wings.buffalo.edu/student-life/sa/muslim/isl/isLhtml 

The Islamic World to 1600 - A calgary egyetem történeti kutatócsoportja állította 
össze ezt a gyűjteményt; a 7. századtól kísérik végig a 17. század elejéig az iszlám 
világ történetét, kultúráját, a kalifátusok társadalmától a birodalmi terjeszkedések 
történetéig az iszlám vallás fejlődés-történetével együtt. 
Elérhetőség: http:/ / www.ucalgary.ca/ appUedJnstory/ tutor/ islam/ 

Kereszténység az interneten 

XII. Pius pápa 1957-ben kiadott enciklikájában12, majd VI. Pál 1971-ben 
közreadott Communio et Progressio с lelkipásztori instrukciójában13 a modem 
technika új eszközeit isten ajándékának nyilvánította, s felszólította a papságot, 
hogy éljenek az új lehetőségekkel munkájuk során. Jóllehet, az internetnek ekkor 

12 Ez az encikJika, az 1957. szeptember 8.-i keltezésű Miranda Prorsus, természetesen a 
Vatikán honlapjáról is elérhető, de a hozzáférési út bonyolultsága miatt inkább a 
\\ttp:/ / www.newadvent.org/ does/pH 2mp.htm címet javasolom. 
13Communio et Progressio [Hozzáférés: web] http://' www.internetica.it/'communio_progressio.htm 
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még híre-hamva sem volt, de a katolikus egyház hozzáállását a digitális világokhoz 
ezek a pápai nyilatkozatok alapozták meg. Három évtizeddel a Miranda Prorsus 
után VI. Pál pápai exhortációjában14 kijelentette, hogy az egyház bűnt követ el, ha 
az evangelizációban elmulasztja kihasználni a média nyújtotta lehetőségeket. II. 
János Pál pedig már azt hangsúlyozta, hogy nem elég pusztán Jézus tanításait 
közzétenni, hanem a papságnak aktívan részt kell vennie a modem 
kommunikációs formákban15. A szerzetesrendek igen hamar megtalálták helyüket 
és szerepüket az új közegben; megjelenésükkel az interneten mintha a középkori 
szerzetesség éledt volna újra16. A protestánsok sorra indították virtuális 
könyvesboltjaikat és kiadóikat, a presbiteriánusok Presbynet néven létrehozták saját 
hírcsoportjukat ill. belsó levelezőlistájukat, 1986-ban az Ecunetet17, a világ 
akkoriban legnagyobb ökumenikus számítógéphálózatát. Az internet kiszélesítette a 
potenciális hívők táborát, hiszen olyan csoportokhoz is eljut - idősek, 
mozgáskorlátozottak, különféle intézetekben élők stb. -, akik egyébként nem 
tudnának bekapcsolódni egy hagyományos keretek között működő vallási közösség 
életébe. Az egyházi kezelésben lévő oktatási intézmények többségéhez is 
eljuthatunk a világhálón keresztül, s 2000-ben megjelent az első virtuális teológiai 
szeminárium18 is a nagyközönség számára. 

Internet Medieval Sourcebook - Kifejezetten egyetemi oktatóknak, kutatóknak 
készült, első verzióját 1996-ban tették fel az internetre a new yorki Fordham 
egyetem munkatársai Paul Halsall professzor vezetésével. Azóta több, mint 4.5 
millió letöltés történt az oldalairól. A dokumentumokat 3 nagy fejezetre osztották: 
forrásfeldolgozások és tudományos publikációk, teljes szöveges források és külön 
menüpontban a szentek élete és az ehhez kapcsolódó publikációk. 
Elérhetőség http://www.fordham.edu/haIsaU/sbookMml 

Theology Website — 1997-ben indult a Trinity International University 
gondozásában, az akkor még Phd hallgató, Scott David Fontz szerkesztésében, aki 
a mai napig tartalmi felelőse az oldalnak. Egyháztörténelmi anyagok, az Új 
Testamentum, elektronikus szövegek szerepelnek az adatbázisban, 1998-ban pedig 
létrehoztak egy online vitafórumot és emailen terjesztett hírlevelet is. 
Elérhetőség: http://www.theobgywebsite.com 

14 VI. Pál: Evangelii Nuntiandi 1975. december 8. (angol nyelvű változat) 
[Hozzáférés: web] http:/ / www.ewtn.com/ library/VA?ALDOC/V6EVAN HTM 

15 II. János Pál: Redemptoris Missio 1990. december 7. (angol nyelvű változat) [Hozzáférés: 
web] http:l'/'www.eMn.coml'Bbrary/ENCYC/JP2MISSI.HTM 

16 A modern szerzetességre érdekes példa a Christ in the Desert nevű, az új mexikói 
sivatag közepén élő benedekrendi szerzetesi közösség, akik modernkori kódexmásolókként 
napjaik nagyrészét szövegek számítógépre rögzítésével és iratok digitalizálásával töltik. 
Honlapjuk: http:/'/'www.christdesert.org/ 
17 Ecunet [Hozzáférés: web] http://www.emnet.org/ Egyes szolgáltatásaik csak ingyenes 
regisztráció után érhetők el. / 
18 The Virtual Seminary [Hozzáférés:] http://wwwMrtualseminary.net/ 
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Catholic Internet Resources — A Catholic Information Network 2000-ben 
indított vállalkozása, szinte valamennyi, az interneten jelenlévő katolikus 
intézményhez, szervezethez eljuthatunk innen. Könyvtárak, levéltárak, 
levelezőcsoportok is szerepelnek a több ezer címet tartalmazó linkgyűjteményben. 
Elérhetőség: http://nwv.an.org/interres.html 

Just Catholic Community Forum — 2001-ben került fel az internetre 
ismeretterjesztő céllal, elsősorban laikusoknak jó kiinduló pont, könnyen 
áttekinthető, tematikus mutatóval. 
Elérhetőség: http://wuJW.justcatholic.org/ 

Catholic Online - Jelenleg a legnagyobb katolikus internetes portál, 2001-től 
működik. Könyvesboltokat, könyvtári katalógusokat, számos interaktív lehetőséget 
gyűjtöttek össze, de természetesen van külön hírrovata is. Aktuális információkat 
szerezhetünk a egyházak világából, bepillanthatunk a szerzetesi közösségek életébe, 
vagy bekapcsolódhatunk a virtuális fórumok, listák munkájába. 
Elérhetőség: http:// community.catholic.org/ 

Monasteric and Religious Orders Online — A Georgia University professzora, 
Deborah Vess állította össze ezt az oldalt, 1999 óta teljességre törekedve gyűjtötte 
a női és férfi szerzetesrendek internetes elérhetőségét. Sajnos a rendszeres 
karbantartás elmaradása miatt az oldalak némelyike már nem azon a címen 
szerepel, ahogyan az adatbázisban találjuk. 
Elérhetőség: http://www.famlty.de.gcsu.edu/~dvess/ids/medieval/mononane.html 

Anglicans Online - Az anglikán egyház 1994 óta üzemelő weboldala, közel 
10.000 linkkel, heti aktualizálással. Az aktuális híreken kívül találunk itt címtárat, 
letölthető imakönyvet és Bibliát, online forrásgyűjteményeket. 
Elérhetőség: http://angacansonIine.org/resources/orders.html 

Orthodox WorldLinks - A Theologie Systems nevű cég hozta létre 2000-ben, 
jelenleg 715 verifikált webcímból áll. Ezek túlnyomó többsége a görögkeleti 
egyházi intézmények saját oldalaihoz biztosít kapcsolatot. Elektronikus 
könyvtárakat, konferenciákon elhangzott előadásokat, imakönyveket és 
vallásgyakorlási útmutatókat is egybegyűjtötték a szerkesztők, néhány helyen csak a 
görög karakterkészletre váltással olvashatók a szövegek. 
Elérhetőség: http://theobgic.com/links/ 

World Council of Churches - Az Egyházak Világtanácsának hivatalos honlapja. 
A több mint 120 ország 342 keresztény egyházát tömörítő szervezet három 
nyelven adja itt közre a legfontosabb eseményeket, híreket, lehetőséget teremt a 
kapcsolatfelvételre a különféle szervezetek között. 
Elérhetőség: http://www.wcc-coe.org/ wcc/ english.html 
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Magyar Katolikus Egyház - Meglehetősen bizonytalanul működő oldal, a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar hivatalos honlapja. Ha sikerül betölteni, akkor sok 
fontos kapcsolódási pontot fedezhetünk fel itt, hozzáférhetünk virtuális könyvtári 
katalógusokhoz, olvashatunk aktuális egyházi híreket, megismerkedhetünk a 
katolikus egyház kezelésében lévő oktatási intézményekkel. 
Elérhetőség: http: j jwww.katoukus.hu 

A magyar protestantizmus - A magyarországi protestáns egyházak közösen 
szerkesztett honlapja, pillanatnyilag még csak a főoldalak elérhetők. Tartalmazza a 
határontúli gyülekezetek címjegyzékét és internetes kapcsolatát is. 
Elérhetőség:^/^://' chutxb.lutheran.hu I' reformatio j'index.bíml 

A zsidó vallás internetes portáljai19 

Egyetemeken, kutatóintézetekben, akadémiai műhelyekben kezdődött a 
számítógépes szövegrögzítés és kezdettől fogva szoros együttműködésben 
dolgoztak az amerikai és izraeli társintézmények. Az európai országokban élő zsidó 
közösségek jóval később jelentek meg önálló honlapokkal a világhálón, s szinte 
kivétel nélkül mindegyik középpontjában a holocaust állt. Az antiszemitizmus 
jelenléte a világhálón, a folytonos hackertámadások óvatossá tették a weboldalak 
összeállítóit. A technikai biztonságon kívül igyekeztek minél kevésbé feltűnő külsőt 
adni honlapjaiknak. A szerény - már-már puritán - megjelenéshez azonban 
elképesztő profizmus párosult; ez a törekvés a magánszemélyek által létrehozott 
oldalakon is érezhető. A kifejezetten csak magára a vallásra ill. annak tudományos 
megközelítésére fókuszált portálok politikamentesnek mondhatók, a népszerűsítő, 
ismeretterjesztő weblapok viszont gyakran aktuálpolitikai témákat helyeznek a 
központba, így ezeken a helyeken sokszor nehéz rátalálni a webcím alapján 
feltételezett tartalomra. A vallási hagyományokat, ünnepeket egybegyűjtő -
elsősorban amerikai szolgáltatóknál bejegyzett - portálok bőségesen kínálnak 
minden megvehetőt, ami a kultusz ápolásához szükséges, webliográfiánkban ilyen 
címeket nem közlünk. 

Matt Cohen: Jews and the Internet [Hozzáférés:] http://www.iwbyte.com/matt/sermon.html 
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RAMBI - The Index of Articles on Jewish Studies - 1985 óta készül ez a 
szelektív cikkbibliográfia az izraeli nemzeti könyvtár gondozásában. A rekordok 
teljes szövegében kereshetünk, héber és latin karakterkészletek használatával is. 
Szerző, cím, tárgyszó és folyóiratcím szerint indexelt, a találatok MARC 
formátumban is megjeleníthetők. Az adatbázis telneten keresztül is elérhető. 
Elérhetőség: http:/ IjnuLhuji.acil/rambi/ 

Shamash - The Jewish Network - 1990-ben indult a bostoni Hebrew College 
projektje keretében. 1993-ban egy külön aloldalt hoztak létre Judaism and Jewish 
resources címmel, amelyben jelenleg ezernél is több, a témakör egészét felölelő, 
tematikus rendbe állított link található. 
Elérhetőség: http://nmw.sbamasb.org/ 

Jewish Virtual Library - 1993-ban egy nonprofit szervezet, a The American-
Israeli Cooperative Enterprise hozta létre. Bibliográfiákat, térképeket, 
szövegkiadásokat érhetünk el innen, megtudhatjuk különféle szervezetek, 
intézmények címeit, statisztikai adatok között böngészhetünk. 
Eletrajzgyűjteményében több száz személy adatai szerepelnek. 
Elérhetőség: http://nw3v.us-israel.0rg 

Academic Jewish Studies Internet Directory - 1998 óta van jelen a világhálón, 
s közel 400 weboldalhoz biztosít hozzáférést, amelyek között vannak akadémiai 
intézetek, felsőoktatási intézmények, könyvtárak, kutatóhelyek, szövegarchívumok 
és virtuális könyvtárak. 
Elérhetőség: http:/ /jewish-studies.mrtualape.net/ 

Jewish Studies Resources — A princetoni egyetemi könyvtár tematikus 
linkgyűjteménye, amelyet 1990 óta fejlesztenek az egyetem oktatói és hallgatói. 
Vannak olyan kapcsolódási pontok, amelyek csak héber karakterkészlettel, illetve 
telnet eléréssel használhatók; a szükséges programokat szintén megtaláljuk a 
weblapon, ezek ingyen letölthetők. Bibliográfiai adatbázisokat, elektronikus 
folyóiratokat, szakmai levelezőlistákat és hírcsoportokat találunk itt. Néhány 
dokumentum ill. adatbázis csak a princetoni egyetem helyi hálózatáról érhető el. 
Elérhetőség: http:/ / nwiv.princeton.edu/ ~pressmanljewish.html 

Torah.net — Az Eshnav Web Services nevű internetes cég üzemelteti 1996 óta, 
Natan Spector és Chaim Feldman rabbik felügyeletével. A honlap három nyelvű: 
angol héber és francia. 
A Tórán kívül van itt vallási kislexikon, elektronikus újság, a linkgyűjteményben 
találunk virtuális könyvtárt, történelmi összefoglalókat, oktatási intézmények és 
kutatóintézetek honlapjaira ugorhatunk. 
Elérhetőség: http://nmw.torah.net 
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Internet Resources for the Study of Judaism and Christianity - Jay С Treat, a 
pennsylvaniai egyetem vallástudományi tanszékének munkatársa készítette a 
weblapot 2000-ben. A terjedelmes és nem eléggé struktúráit linkgyűjteményen kívül 
van egy igen értékes, saját szövegarchívuma, amelyből letölthetjük többek között 
számos Biblia kiadás szövegét, Szent Ágoston vallomásait, egyházatyák iratait. 
Jelenleg is több élő digitalizálási projektben vesznek részt. 
Elérhetőség: http:/ / ccat.sas.upenn.edu/ ~jtreat/ rs/ resources.html 

Menic - A texasi egyetem gondozásában készült, már 1994-ben felkerült az 
internetre. Egy mindössze 17 kategóriából álló főindexe van, amelynek 
legfontosabb fejezetei: vallásos irodalom (a holt tengeri tekercsek és a Tóra 
szövegével), zsidó szervezetek, zsidóság története, hasidizmus, Kabbala. Tömör, 
nagyon hatékonyan használható linkgyűjtemény. 
Elérhetőség: http://inic.utexas.edu/menic/judaism.html 

Kabbalah World Center for Kabbalah Studies - A Bnei Baruch nevű kabbalista 
társaság honlapja, 1996-tól működik az Egyesült Államokban. Rengeteg 
olvasmányt, online leckéket, letölthető tanulmányokat és forrásmunkákat tartalmaz, 
virtuális lexikont, enciklopédiát és egyéb oktatási segédleteket is a felhasználó 
rendelkezésére bocsátanak. Jól áttekinthető, tematikus weboldal, interaktív 
lehetőségekkel. 
Elérhetőség: http:/ / nmnv.kabbalah.info/ 

Summary 

The essay summeri^es the presentations of four world religion - buddhism, islam, 
Christianity, Jewish - and their churches on the world wide web. The webliography 
comprises the most important and valuable sites for researcher and students, pointing to 
some spedal feature, directing the users attention to the spedal state of religious 
communities and organisations between the virtual society's drcumstances. You can study 
online the sacred texts, saint's Ufes, works of reägion founders, articles and other 
pubäcations by means of the given internet addresses. 
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II. EGYETEM - ÉS FELSŐOKTATÁSTÖRTÉNET, 
TÖRTÉNETTUDOMÁNY 

SZÖGI LÁSZLÓ 

Magyarok a császárvárosban. Hazai diákok Bécsben az 
abszolutizmus korában* 

L A Habsburg birodalom felsőoktatása 1848 előtt 

A Habsburg birodalom és ezen belül a császárváros felsőoktatása a 19. 
század első felében magyar szempontból nagymértékben felértékelődött. Mint 
ismeretes a korábbi évszázadokban kialakult hagyományos peregrinációs 
szokásokat a francia forradalom és a napóleoni háborúk alapjaiban változtatták 
meg, s jóllehet utána még történtek kísérletek a külföldi egyetemjárás klasszikus 
formáinak és irányainak felélesztésére, ez 1819 után már végképp nem volt 
lehetséges. A Szent Szövetség hatalmainak karlsbadi határozata 1819-től csaknem 
hermetikusan zárta el a határokat a peregrinusok előtt, s így magától értetődően 
nőtt a birodalmon belüli egyetemi tanulmányok szerepe a magyarországi diákok 
iskolaválasztásában. 

A császárváros felsőfokú tanintézetei a Napóleon felett aratott győzelem 
után gyors és államilag erősen támogatott fejlődésnek indultak és Közép-Európa 
egész területéről vonzották Bécsbe a tanulni vágyó diákokat. Ebben az időszakban 
a Monarchia oktatáspolitikája és intézményei lépéselőnybe kerültek a még 
széttagolt német területek éppen az 1820-as évekig a nagy átalakulás korát élő 
felsőoktatási intézményeivel szemben, s például előbb kezdték meg a technikai és 
kereskedelmi felsőoktatási hálózat kiépítését is1. Mindez azt jelentette, hogy a 
Habsburg birodalomhoz tartozó 10 egyetemen 1830 és 1848 között ugyanannyi 
vagy esetenként több hallgató tanult, mint a német tartományok megmaradt 20 
egyetemén. 

Ha az intézményeket sorba vesszük a birodalomban II. József óta 
működött a négy nagy, hatalmas régiókat lefedő egyetem, Bécs, Prága, Pest és 
Lemberg univerzitása, amely a bécsi kongresszus határozata értelmében két egykori 
itáliai egyetemmel egészült ki a lombard-velencei királyság területén: Padovával és 

*Jelen írás, a Kiss József Mihály kollégámmal együtt végzett, anyaggyűjtés alapján készült. 
1 E témáról részletesebben írtam kandidátusi disszertációmban: SZÖGI László: A pest-budai 
felsőoktatás és a Habsburg Monarchián belüli egyetemjárás története a 19. század első 
felében. (Kézirat) Budapest 1994. 11-36.0., valamint Szögi László: Magyarországi diákok a 
Habsburg Birodalom egyetemein 1.1790-1850. Budapest-Szeged 1994. 14-29.0. 
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Paviával. Ehhez csatlakozott az 1826 után újra egyetemi rangot kapott Olmütz, 
Graz és Innsbruck, inkább helyi jellegű tanintézete, majd 1846-tól az ismét 
Ausztriához csatolt Krakkó egyeteme. Ezen egyetemeken együttvéve az 1830/31-
es tanévben 14 519 fő, az 1840/41-es tanévben 14 520 fő, az 1845/46-os tanévben 
12 558 fő tanult2. A tíz egyetem közül minden vizsgált évben Bécs jelentősége 
messze kiemelkedett és hallgatói részesedése 21 és 30 % között mozgptt. 
Összehasonlításképpen közöljük hogy a 20 német egyetemen együttvéve az 
1830/3l-es tanévben 15 838 fő, az 1840/41-es tanévben 11 503 fő, az 1845/46-os 
tanévben 11 988 fő iratkozott be3. A szabadságharc előtt tehát az osztrák és 
birodalmi egyetemek látogatottsága együttesen is meghaladta a német egyetemekét, 
ezen belül Bécs volt Közép-Kelet Európa legnagyobb hallgatói létszámmal 
rendelkező univerzitása, megelőzve a már akkor is jelentős berlini egyetemet. Csak 
a kép pontosítása érdekében említjük meg, hogy 1847/48-ban a moszkvai egyetem, 
akkor éppen felemelkedőben lévő hallgatói létszáma (1329 fő) a felét sem tette ki a 
bécsi egyetem hallgatóságának. 

A gyorsan előretörő műszaki és egyéb szaktudományok terén már 
említettük az osztrák tartományok intenzív fejlődését 1848 előtt. E fejlődés egyik 
motorja volt az 1815-ben valódi politechnikummá szervezett bécsi műszaki és 
kereskedelmi főiskola, amit hazai terminus technicussal a kortársak is gyakran már 
műegyetemnek neveztek. A forradalom előtt, nem ideszámítva a katonai jellegű 
bécsi hadmérnöki akadémiát, már kilenc tanintézet alkotta a Habsburg birodalom 
műszaki és kereskedelmi felsőoktatási hálózatát. Bécsen kívül Prágában és 
Magyarországon, Selmecbányán működött már igen régóta magas színtű műszaki 
szakképző intézet, akadémia. Ugyancsak itthon, Pesten működött az Institutum 
Geometriáim, az első hazai polgári mérnökképző intézet. A sort az 1810-es 
évektől egészítette ki előbb Graz, majd Trieszt speciális szakiskolája, az 1840-es 
évektől pedig Milano, illetve Lemberg és Krakkó technikai iskolái, a későbbi 
műegyetemek előfutárai. Ezen tanintézetekben együttvéve az 1830/31-es tanévben 
még csak 1561 fő, az 1840/41-es tanévben 2357 fő, az 1845/46-os tanévben már 
4129 fő iratkozott be. Ez utóbbi már a tudományegyetemek teljes hallgatói 
létszámának egyharmada és jól jelzi a műszaki és természettudományok jelentős 
térnyerését. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy közvetlenül az 1848-as forradalom 
előtt a Habsburg monarchia 10 egyetemén, 9 műszaki tanintézetében, valamint a 
hadmérnöki, képzőművészeti és konzuli akadémiákon mintegy húszezer hallgató 
tanult, közülük igen sokan külföldről, vagy nem az örökös tartományokból. E 
nagyszámú hallgatóság több, mint egy negyede, legalább hatezer diák az 1847/48-
as tanévben Bécsben tanult, így nyugodtan állíthatjuk, hogy a forradalom kezdetén 
a császárváros egyben Közép Európa, de talán egész Európa egyik jelentősebb 
egyetemi városa, tudományos központja volt. 

2 Az adatok: Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie 1828 - 1848. Wien 1829. 
etc. évenként 
3 Franz EULENBURG: Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis 
zur Gegenwart. (Nachdruck von 1904) Berlin 1994. 294-307.O. ' 
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A bécsi felsőfokú tanintézetek tudományos értékelése nem tárgya jelen 
bevezetőnknek, de a peregrinusok szempontjából az egyik legnagyobb vonzerőt a 
bécsi orvosi iskola jelentette, ahová nem csak a birodalom legtávolabbi 
szegleteiből, de a Balkánról és Európa más vidékeiről is érkeztek hallgatók4. A 
másik nemzetközi vonzóerőt jelentő tanintézet a bécsi politechnikum volt, 
elsősorban annak magas szintű oktatást nyújtó technikai tagozata, amelynek 
hallgatósága ugyancsak igen sokszínű volt5. A külföldi egyetemjárás szempontjából 
harmadikként a létszámában ugyan az előbbieknél kisebb, de a peregrinusok 
érdeklődése szempontjából ugyanakkor jelentős bécsi képzőművészeti akadémiát 
lehet még kiemelni6. Ezek a tanintézetek voltak a legfontosabbak a bécsi magyar 
peregrinációban is, bár ezeken túl még jelentősnek volt tekinthető már 1848 előtt is 
a bécsi protestáns teológiai intézet, amelyet 1821-ben nyitottak meg7, valamint a 
Bécs mellett működő hadmérnöki akadémia is8. Magyarországi és erdélyi hallgatók 
nagyon nagy számban tanultak az 1782-ben alakult katonai orvosi iskolában, a 
Josephinumban, akiknek névsorát e sorozat keretében egy későbbi kötetben 
szándékozunk közzétenni. 

Legújabb pontos számításaink szerint az 1789 és 1849 nyara között a 
Habsburg birodalom valamennyi felsőfokú tanintézetébe beiratkozott 9348 
magyarországi és erdélyi születésű beiratkozó közül 7919 esetben bécsi egyetemre, 
vagy főiskolára történt a beiratkozás. Ez azt jelenti, hogy az 1848-as forradalom 
előtt a Magyarországból, vagy Erdélyből az örökös tartományokba, külföldre 
induló hallgatók 84,71 %-a Bécset választotta tanulmányai helyéül. Ha a fenti 
adatot kiegészítjük azzal a 2422 beiratkozással, amely ugyanezen időszak alatt 
német, svájci, vagy holland egyetemekre történt, akkor az összesen 11 770 
beiratkozásnak így is több mint kétharmada 67,28 %-a jutott a bécsi felsőfokú 
tanintézetekre. Ha ugyanezeket az adatokat 1819 és 1849 között nézzük, akkor a 
közép európai régióból ismert összesen 7479 beiratkozásból 5529 eset történt 
Bécsben, vagyis az összes magyarországi peregrinus 74 %-a legalább egyszer 
Bécsben beiratkozott. Bécs jelentőségét ezek a számok messzemenően megerősítik 
a 19. század első felének magyarországi peregrinációjában. 

4 Ld: Franz GALL: Alma Mater Rudolphina 1365-1965. Die Wiener Universität und ihre 
Studenten. Wien, 1965. 232 o. 
5 Ld: Die K.K. Technische Hochschule in Wien 1815-1915. Gedenkschnft (Hrsg: Joseph 
Neuwirt) Wien, 1915. 650 o. 
6 Ld: Walter WAGNER: Die Geschichte der Akademie der bildenden Künste in Wien. Wien, 
1967. 492 o. 
7 Az 1849 előtt itt tanult kereken 600 magyarországi és erdélyi diák adatait még nem tudtuk 
a sorozat első kötetében közölni, de a készülő új kiadásban közre fogjuk adni. 
8 E tanintézetben 1789 és 1849 között összesen 524 magyarországi és erdélyi diák 
iratkozott be, az ő adataikat korábban már a kiadott névsorok alapján közöltük: Friedrich 
Gatti: Geschichte der K.K. Technischen Militär Akademie I-II. Wien 1901,1905. 
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II. Egyetemi reform az 1850-es években, az abszolutizmus korának 
felsőoktatás politikája 

Az 1848-as forradalom időszakában a magyarországi eseményekkel 
párhuzamosan Ausztriában is megkezdődött a közoktatás és a felsőoktatás 
korszerűsítési terveinek kidolgozása.9 Az osztrák tartományok felsőoktatási 
reformjának kidolgozását a tanszabadság jegyében még az első osztrák oktatásügyi 
miniszter, Franz Sommaruga indította útjára. 1848 tavaszán a miniszter Franz 
Exner prágai egyetemi tanárt, a porosz iskolarendszer kiváló ismerőjét hívta maga 
mellé Bécsbe, s ő volt az, aki 1848 júliusára elkészítette az „Entwurf der 
Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in Österreich" címet viselő 
reformtervet. Exnert felkérték, hogy vállalja el a Schwarzenberg-kormányban az 
oktatási tárca vezetését, de a meggyőződésesen liberális politikus e megbízást 
visszautasította és később egyre jobban kiszorult az oktatáspolitika irányításából. 

1849. július 28-tól egészen 1860. október 20-ig Leopold Thun von 
Hohenstein gróf töltötte be a birodalmi vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
tisztséget, így az б nevéhez fűződik a birodalom és benne Magyarország és Erdély 
felsőoktatásának reformja. A Thun nevével fémjelzett reform megítélése a mai 
napig ellentmondásos, és országonként is változó. Thun személyében és 
felfogásában ízig-vérig konzervatív politikus volt, aki hűségesen kívánta uralkodóját 
szolgálni, de ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy a birodalomnak is érdeke a 
felsőoktatás megújítása, elkerülhetetlen korszerűsítése, ha nem akar például az igen 
gyorsan fejlődő Poroszországtól elmaradni. Az a sajátos helyzet alakult ki, hogy egy 
meggyőződésesen konzervatív politikus igyekezett egy eredetileg liberális 
alapelveken felépült felsőoktatási reformot megvalósítani, a birodalmi centralizáció 
erősödésének időszakában. Thun politikáját esetenként saját minisztertársai 
támadták konzervatív oldalról, amikor elképzeléseit túl liberálisnak tartották, de 
természetesen a birodalmi centralizációt, a germanizációt ellenző nemzetiségek 
politikusai, a magyarok mellett mások is bírálták ellenkező okokból. 

Nem tekintjük feladatunknak a thuni oktatáspolitika részletes értékelését, 
de leszögezhető, hogy Thun lényegében egyetértett Exner terveivel abban, hogy a 
birodalmi felsőoktatást, a tudományegyetemeket a porosz Wilhelm von Humboldt 
elvei alapján célszerű átalakítani. A tanszabadság elvét ő sem kívánta elvetni, de 
abban reménykedett, hogy ez nem jár majd együtt a liberális eszmék terjedésével. A 
humboldti modell alapján az egyetemeken az oktatás és kutatás egészséges 
szimbiózisát tartotta helyesnek, s így az egyetemeknek a tudományos kutatás 
műhelyeivé kellett válniuk. Az összbirodalmi elvek alapján mindez persze egy 
egységes tudományos nyelv, adott esetben a német elterjesztésével párosult, ami -
ezen elvek alapján - segíthette a birodalom egyes tudományos központjai közötti 

9 A téma legfontosabb magyar nyelvű feldolgozása: SASHEGYI Oszkár: Iratok a magyar 
felsőoktatás történetéből 1849-1867. = Felsőoktatástörténeti kiadványok 3.sz. Budapest, 
1974. A történeti bevezető viszonylag részletesen taglalja az ausztriai reformok ügyét is. Vö: 
5-86.0., Lásd még: SZABAD György: Oktatási reform és konzervatív tudatformálás = 
Magyarország története 1848-1890 I. kötet. Budapest, 1979. 466-472.0. 
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egészséges mozgást, szakmai tapasztalatcserét, kutatói és hallgatói migrációt. Az 
elgondolás, amely egy egynyelvű birodalomban talán megvalósítható lett volna, a 
soknemzetiségű monarchiában csak hiú ábránd lehetett és valójában teljesen irreális 
volt. 

Thun reformjai a Lajtán túl is csak fokozatosan, több lépcsőben és jelentős 
politikai viták közepette kerültek bevezetésre. Már első intézkedései között 
eltörölte a tandíjat és a leckepénzt vezette be, ami csaknem fél évszázadon át 
fennmaradt. A magántanári intézmény létrehozásával megteremtette a tudományos 
utánpótlás biztosításának szervezeti kereteit. Az egyetemre való beiratkozást a 
gimnáziumi érettségihez kötötte, s ezzel egyidejűleg egyenjogúsította a többi 
fakultással az addig előkészítő jellegű bölcsészeti kart. E pozitív intézkedés 
kezdetben például azzal a következménnyel járt, hogy az 1850-es évek közepéig 
nagyon kevés volt a hallgató az új bölcsészkarokon. A tanszabadság elvét érte 
konzervatív oldalról a legtöbb bírálat a Birodalmi Tanácsban, de a miniszternek, ha 
korlátozásokkal is, mégis sikerült reformja e fontos elemét megvédeni. A jogi és 
orvosi képzés korszerűsítését éppen a bécsi egyetemen e korszakban kezdték meg, 
az orvosi karon Ludwig von Türkheim igen modem javaslatai alapján.10 

Az egyetemi oktatás nyelvét illetően a németesítés nem volt teljes és 
egyértelmű követelmény. A birodalom olasz tartományaiban, a padovai, paviai 
egyetemen, a milánói, vagy velencei szakfőiskolákban, de Triesztben is megmaradt 
az olasz tanítási nyelv és ezen nem is kívántak változtatni. A cseh, lengyel és 
magyar kívánságokat azonban visszautasították, de ugyanez a sors jutott a 
magyarországi szlovákok, románok, vagy szerbek önálló főiskolákat, vagy 
egyetemeket igénylő követeléseinek. 

Az egyetemi peregrinációra is nagy hatással volt, hogy egészen 1862-ig 
nem engedélyezték Pesten tanárvizsgáló bizottság felállítását, tanári álláshoz 
viszont csak ilyen vizsga letétele után lehetett jutni. Ilyen bizottságok Bécsben, 
Prágában, Lembergben és Innsbruckban működtek, s így a tanári pályára készülő 
hazai fiataloknak célszerű volt egy-két szemesztert valamelyik birodalmi egyetemen 
eltölteni. 

Elvileg pozitív elgondolás volt a középfokú pesti Ipartanoda valódi 
műegyetemmé szervezése, de minderre hét évig kellett várni és közben a korábban 
nagyon hasznosan működő, egyetemi szintű Institutum Geometricum is megszűnt, 
így nagyon sok mérnöki pályára készülő diáknak is külföldön kellett tanulási 
lehetőséget keresnie. 

Az abszolutizmus korában hivatalosan mondták ki a pesti egyetem 
katolikus jellegét, ami komoly vitát váltott ki az országban. A bécsi kormányzat 
hajlandó volt támogatni egy pesti protestáns teológiai intézet felállítását, s erre 
1855-ben sor is került. Ennek vonzáskörzete azonban igen szűk volt, mind 
felekezeti, mind földrajzi értelemben. Egyebek mellett ezek a tényezők is 
serkentőleg hatottak az abszolutizmuskori magyarországi és erdélyi külföldi 
egyetemjárásra. 

Vö: Sashegyi Oszkár: im: 22 és 43-45.0. 
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Ami a birodalom felsőoktatási hálózatát iHeti, az 1849 után kezdetben 
változatlan maradt, majd 1855-ben megszűnt a kicsiny olmützi egyetem és a vesztes 
olasz háború után előbb 1859-től a paviai egyetem, majd 1866-tól a padovai 
egyetem is elkerült a monarchiától. A hallgatók abszolút száma, éppen a bevezetett 
reformok következtében is csökkent az 1848 előtti időkhöz képest. Ez azonban 
Európa más országaiban is így történt tehát általános tendenciának tekinthető. Az 
1854/55-ös tanévben az akkor még működő tíz birodalmi egyetemen összesen 
8751 hallgató iratkozott be, közülük 2534 fő (28,95 %) Bécsben. Az 1859/60-as 
tanévben a megmaradt nyolc egyetemen már csak 6648-an iratkoztak be, közülük 
2341 fő (35,2 %) a császárvárosban. Végezetül az 1863/64-es tanévben pedig a 
8499 beiratkozott diák közül 2534 (29,8 %) volt bécsi. A bécsi egyetem tehát e 
korszakban is megőrizte kiemelkedő jelentőségét.11 

A birodalom főiskolai hálózata 1849 után három új intézménnyel bővült. 
Brünnben új technikai intézetet, a későbbi műegyetemet alapították meg 1850-ben. 
A Selmecbányáról eltávozó nem magyar hallgatók számára már 1849-ben a 
stájerországi Leobenben és a csehországi Pfibramban jött létre bányászati 
akadémia. Az olasz tartományok két szakfőiskolájával, valamint Selmecbányával és 
a Budára áthelyezett magyar politechnikummal együtt, az 1850-es években 13 
műszaki és kereskedelmi tanintézet működött a birodalomban. Számuk az olasz 
tartományok elcsatolása után kettővel csökkent és a kiegyezésig már nem változott. 
A hallgatói létszámokat 9 intézmény esetében tudjuk összehasonlítani. Eszerint az 
1850/5l-es tanévben még 4786 hallgató járt a 9 intézetbe (Bécs, Prága, Graz, 
Trieszt, Brünn, Lemberg, Krakkó, Selmecbánya, Buda), közülük 1637 fő (34,2 %) 
Bécsbe. Az 1856/57-es tanévben már csak 3102 hallgató iratkozott be a 9 
tanintézetbe, és közülük 1228 (39,58 %) Bécsben tanult. Az 1864/65-ös tanévben 
pedig 3330 diák közül 1030 (30,93 %) volt bécsi. A bécsi politechnikum jelentősége 
e területen is kimutatható. A számbeli visszaesést többek között a kereskedelmi 
képzés reformja is okozta, mivel az, Thun tudatos szándéka szerint kiszorult a 
korábbi politechnikumok tantervéből. 

III. A bécsi magyar egyetemjárás fő tendenciái 

Létszámok 

Kutatásaink során a nyolc bécsi tanintézetben az abszolutizmus korának 
18 tanévében összesen 6453 magyarországi, illetve erdélyi hallgató beiratkozását 
jegyeztük fel. A bécsi tanulmányokban résztvevő személyek száma ennél 
természetesen alacsonyabb, hiszen néhány százan több intézetben is beiratkoztak 
tanulmányaik során. Ha a fenti számot a korábbi periódusok magyarországi 
peregrinációjával hasonlítjuk össze, akkor a következőket állapíthatjuk meg. 

/ 
11 Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie Wien, 1856. etc évenként 
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1. táblázat 

Л bécsi tanintézetek magyarországi hallgatói 
1789-1867 köpött korszakonként 
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Mint látható az 1789 és 1818 közötti három évtizedben még viszonylag 
alacsony volt a bécsi tanintézetek látogatottsága Magyarországról, bár már ekkor is 
meghaladta a Közép- Európa más univerzitásai iránti érdeklődést. A karlsbadi 
határozatok utáni 30 évben a magyarországi peregrinusok száma több mint 
kétszeresére nőtt és 5500 beiratkozás fölé emelkedett. Ez a korszak már Bécsben is 
a modem, belső szerkezetében erősen megváltozott peregrináció kezdete volt. A 
fejlődés folyamatosságát mutatja, hogy a szabadságharc leverése utáni 18 tanévben 
csaknem ezerrel több beiratkozó érkezett Bécsbe, mint az azt megelőző 30 
tanévben. 

Az egyes naptári években beiratkozok számát a 2. táblázaton, illetve 
grafikonon tüntettük fel. A számok 1849-ben az ősztől beiratkozókat tartalmazzák, 
míg 1867-ből természetesen csak a tavaszi félévben jelentkezőket. A hallgatók 
többsége egyébként minden tanévben a téli félévben, tehát a tanév kezdetekor 
iratkozott be. A számokat vizsgálva megállapítható, hogy lényegében egyenletes 
volt az abszolutizmus korszakában a magyarországi és erdélyi diákok bécsi 
jelenléte. Az 1849-es viszonylag alacsony szám a szabadságharc leverése utáni 
rendkívüli helyzettel magyarázható, de a jelentkezők száma már 1850-ben 
meghaladta a korábbi, reformkori 1839-es maximumot és innen kezdve tartósan 
évente több mint 300 új beiratkozó jelentkezett Bécsben. Az 1861-1862-es 
visszaesést a hazai viszonyok megváltozásával, így az Októberi Diploma után a 
magyar oktatási nyelv visszaállításával magyarázhatjuk. 1864-ben 447 új 
beiratkozóval a korszak maximumát regisztrálhattuk és innen kezdve a korábbinál 
is jóval magasabban stabilizálódott a beiratkozok száma. Ennek magyarázatára a 
hallgatóság nemzetiségi összetételének vizsgálatánál még visszatérünk. 
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2. táblázat 

Biso beiratkozok s^áma évenként (1849 — 1867) 

1849 215 
1850 334 
1851 392 
1852 362 
1853 341 
1854 380 

1855 326 
1856 382 
1857 382 
1858 407 
1859 348 
1860 352 

1861 255 
1862 292-
1863 386 
1864 447 
1865 413 
1866 402 
1867 36 

2/a grafikon 

Első beiratkozok száma évenként (1849 — 1867) 
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Magyarországi hallgatók a különböző bécsi tanintézetekben 

A magyarországi és erdélyi hallgatók az intézmények jelentőségének 
megfelelő arányban iratkoztak be a bécsi tanintézetekben. Mint ezt a 3. táblázat 
mutatja az intézmények sorából messze kiemelkedik a bécsi egyetem, ahová a 
diákok több, mint 65 %-a iratkozott be. Ha ehhez még hozzászámítanánk a 
protestáns teológusokat is, akik a lényegében az egyetemhez kapcsolódó teológiai 
intézetben tanultak, akkor ez az arány meghaladná a 70 %-ot. Az egyetemen belül, 
az egyes fakultások iránt azonban igen eltérő volt a magyarországi hallgatók 
érdeklődése. 

A diákok kitüntetett figyelme az orvosi és gyógyszerészi pálya felé fordult, 
hiszen az egyetemen tanult hazai hallgatók 47 %-a erre a karra jelentkezett. A 
valóságban ez a szám ennél is jóval magasabb, mert az általunk regisztrált 10 % 
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rendkívüli hallgató döntő többsége is az orvosi kar előadásait hallgatta, tehát 
nyugodtan állíthatjuk, a bécsi egyetemi magyarországi diákok fele orvostanhallgató 
volt. Ez az arány már 1848 előtt is magas volt, de korszakunkban azt is legalább 5 
%-kal meghaladta. Figyelemre méltóan magas, 24 %-os volt a jogászok aránya a 
bécsi egyetem magyarországi hallgatói körében. A forradalom előtt ez az arány az 
egyetemen a 10 %-ot sem érte el, itt tehát markáns változás tapasztalható. A 
birodalmi centralizmus időszakában e tendencia nem meglepő, hiszen hasznos 
ismeretnek számíthatott a birodalmi jogot éppen a császárvárosban megtanulni. A 
katolikus teológusok száma a bécsi egyetemi peregrinusok 11 %-át tette ki és ebben 
az esetben a forradalom előtti időkhöz képest jelentős csökkenés mutatkozott. 
1848 előtt ugyanis a magyarországi hallgatók közel 23 %-a volt római, vagy görög 
katolikus teológus és ez az arány most csaknem a felére csökkent. Nem az abszolút 
számokban mutatkozott nagy csökkenés, sokkal inkább az arányok mozdultak el a 
gyakorlatban hasznosítható tudományok irányába. A bölcsészek aránya az 
egyetemen belül 8 %-ot tett ki, ez a korábbi időszakhoz képest alig változott, 
csupán egy kissé emelkedett. E tekintetben az volt az igazi változás, hogy a Thun 
féle reformok következtében ez már valódi, tudományos igényű bölcsészeti képzést 
jelentett. 

A második legnépszerűbb intézetnek Bécsben a műegyetem, korabeli 
kifejezéssel a Politechnikum számított, ahová a hazai peregrinusok csaknem 19 %-a 
jelentkezett. Ezeknek a diákoknak, a korábbi időszaktól eltérően, abszolút 
többségét a mérnök-hallgatók alkották, akik közül néhányan még kereskedelmi 
tárgyakat is hallgattak. 

A bécsi protestáns teológiai intézet iránt a forradalom előtti periódushoz 
képest határozottan csökkent az érdeklődés, hiszen 1821-től 1849-ig korábban 600 
magyarországi és erdélyi diák tanult itt, s ez a szám az abszolutizmus korában 325-
ra csökkent. Ennek magyarázatára még visszatérünk. 

A bécsi katonai és polgári állatorvos képzésben változatlanul relatíve nagy 
számban vettek részt magyarországi hallgatók, de a 254 hallgatónak korszakunkban 
csak egy töredéke tanulta felsőfokon az állatorvos tudományt. 

Látható csökkenés tapasztalható a magyar peregrinusok érdeklődésében 
mind a Képzőművészeti Akadémia, mind a Hadmérnöki Akadémia iránt. Az 
előbbi magyarázatához tartozik a művészeti képzés új centrumai iránti növekvő 
érdeklődés, az utóbbit, pedig az indokolhatja, hogy a levert forradalom és 
szabadságharc után a birodalmi katonai tanintézetekbe feltehetően kevesebben 
jelentkeztek Magyarországról. Az sem különösebben meglepő, hogy a Konzuli 
Akadémiáról korszakunkban gyakorlatilag eltűntek a magyarországi hallgatók. 
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3. táblázat 

A bécsi felsőoktatási intésetek abszolút sorrendje 
a magyarországi beiratkozok száma szerint 

Helyezés Tanintézet Beírtak Helyezés Tanintézet 
fő % 

1. Bécsi Egyetem 4208 65,21 
2. Bécsi Műegyetem 1227 19,01 
3. Protestáns Teológiai Intézet 325 5,03 
4. Állatorvosi Tanintézet 254 3,93 
5. Képzőművészeti Akadémia 227 3,51 
6. Hadmérnöki Akadémia 123 1,90 
7. Tüzér Akadémia 85 1,31 
8. Konzuli Akadémia 4 0,06 

Összesen: 6453 fo 100% 

Fakultások, szakmacsoportok 

A 4. és 5. táblázatokon, illetve egy grafikonon a bécsi peregrinusok 
fakultásonként, illetve szakmacsoportonkénti tagolódását mutatjuk be. A 
korábbiakban a bécsi egyetem egyes fakultásai iránti érdeklődésről már írtunk. Itt 
kell megjegyezni, hogy az állatorvos-képzés éppen vizsgált korszakunk kezdetén 
elkerült az egyetem szervezetéből és a továbbiakban részben katonai, részben 
polgári tanintézetként külön működött.12 

Szakmacsoportonként vizsgálva a Bécsben tanult hallgatókat, 
egyértelműen vezető pozíciót foglalnak el az orvosi ismereteket tanulók. A 
korábban a bécsi orvosi karon is meglévő és 1848 előtt sok magyarországi hallgató 
által is látogatott sebészi tanfolyamot Bécsben már ekkor megszüntették, míg 
Pesten erre csak később került sor. Ezt a tényt figyelembe véve még feltűnőbb az 
orvostudományokat hallgató peregrinusok hatalmas számbeli növekedése. A 
növekedésben kétségtelenül kiemelt szerepet játszik a magyarországi zsidóság 
érdeklődésének erőteljes növekedése az orvosi pálya iránt. Tekintettel arra, hogy 
1848 előtt a gyógyszerészek között még nem szerepelnek zsidó származású 
hallgatók, összehasonlítható adatokkal a sebészek és orvosok tekintetében 
rendelkezünk. Mg 1789 és 1849 között e szakmacsoportban 19-20 %-ra 
becsülhető a zsidó hallgatók aránya, ez vizsgált korszakunkban az orvosok körében 
50 % fölé emelkedett és ez nyilván kiegészült a rendkívüli hallgatók közötti más 
orvostanhallgatókkal. E körben a német-, és magyar-ajkú diákok száma csaknem 
azonos. Jóval alacsonyabb számban, de közel azonos volt a szerb, szlovák és 

12 Lásd: Historical Compendium of European Universities (Edited by Lubor Jilek) Geneve 
1984. 317.0., 
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román hallgatók képviselete. 
A második legnépesebb hallgatói csoportot a mérnökök alkották. A pesti 

mérnökképzés elégtelensége, majd átmeneti szüneteltetése miatt korszakunk elején 
nem is adódott más lehetőség a mérnöki pályára igyekvő hazai diákok számára, 
mint külföldre menni tanulni. Mikor már itthon is áttértek a német oktatási nyelvre, 
attól kezdve érthetően a legtöbben inkább a leghíresebb tanintézetbe, a bécsi 
politechnikumba kívántak beiratkozni. Érdekes módon a hazai német, illetve 
magyar származásúak aránya a mérnök-hallgatók között is nagyon hasonló volt, 
(34, illetve 33 %) a német anyanyelvűek kissé többen voltak. A diákok több, mint 
20 %-a itt is a gyorsan asszimilálódó magyarországi zsidóság köréből került ki. A 
műszaki szakembernek, de részben művésznek is számító értelmiségi csoportban, 
vagyis az építészek körében abszolút többségben (55 %) voltak a német 
származásúak. 

4. táblázat 

Л beiratkozott hallgatók fakultások 
ill szakok szerinti tagolódása 

sorszám szakok eset 
1. orvos 1457 
2. mérnök 1120 
3. jogász 999 
4 gyógyszerész 542 
5. kat. teológus 439 
6. rendkívüli halig. 426 
7. bölcsész 339 
8. prot. teológus 325 
9 állatorvos 254 

10. festőművész 134 
11. hadmérnök 123 
12. kereskedő 92 
13. tüzér 85 
14. építész 63 
15. szobrász 18 
16. mérnöki 

előkészítő 
15 

17. egyéb művész 12 
18. sebész 6 
19. diplomata 4 

A jog- és államtudományok tanulása céljából is mintegy ezer diák érkezett 
Bécsbe. Mint korábban jeleztük ez több mint duplája volt a forradalom előtti 
képviseleti aránynak és még az sem állítható, hogy a jogászok között a magyarok 
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kisebbségben lettek volna. Ez a szakmacsoport azon kevesek közé tartozott, ahol a 
magyar származású hallgatók aránya (35 %) meghaladta a németekét (29,4 %). 
Feltűnő, hogy e területen teljesen azonos, relatíve magas aránnyal (66 - 63 fővel) 
vannak jelen a román és szerb nemzetiségű hallgatók. 

A gyógyszerészeket külön karközi tanfolyamon képezték ki és külön is 
tartották őket nyüván. Tanulmányaikat az új szabályok szerint a bölcsészeti karon 
kezdték meg és ott is tették le első szigorlatukat, a képzés lezárása pedig az orvosi 
karon történt. A gyógyszerész képzésben az abszolutizmus korában Bécs szerepe a 
korábbinál is jelentősebbé vált, hiszen e 18 tanévben többen iratkoztak be a 
császárvárosban, mint korábban fél évszázad alatt. A hallgatók fele német 
nemzetiségű volt. 

A teológusok közül 57 % katolikus és 43 % protestáns volt. A katolikus 
teológiai karra jártak a Pazmaneum hallgatói és sok nem magyar nemzetiségű görög 
katolikus papnövendék, nagyobbrészt a Szent Barbara Kollégium tagjai.13 A 
katolikus teológusok között a magyarok jelentős többségben voltak (42 %), a 
németekkel szemben (22 %) és itt nem meglepő, hogy igen magas volt a szlovák 
(14%), a román (12%) és a ruszin (4 %) hallgatók aránya. A protestáns 
teológusokról korábban már elmondtuk, hogy számuk csaknem a felére csökkent 
az 1848 előtti időszakhoz képest. Ennek oka többek között, hogy a magyarországi 
reformátusok korábban sem kedvelték a bécsi intézményt és amint lehetőség nyílt 
rá visszatértek az általuk látogatott nyugat-európai egyetemeikre. Ugyanez a 
jelenség az evangélikus szászoknál és szlovákoknál is felismerhető, ők is 
szívesebben küldték teológusaikat Németországba, mint Bécsbe. A német 
anyanyelvűek száma azonban így is meghaladta köztük az 54 %-ot, a magyarok 
aránya 30 % körül mozgott. 

A bölcsész-hallgatók aránya az összes beiratkozott között 6 % körül volt, 
de mint említettük a thuni reformok után a monarchia összes egyetemén nagyon 
alacsony lett az új bölcsészkarok hallgatói létszáma. A kar magyarországi hallgatói 
között majdnem abszolút többségben voltak a német nemzetiségűek (48 %), 
feltűnő viszont más szakokhoz képest a szlovák és román hallgatók relatíve magas 
száma (7 %). 

13 Ez utóbbit 1775-ben alapították Collegium Graeco-Catholicum ad Sanctam Barbarám 
névvel. 
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5. táblázat 

Л hallgatók s^akmacsoportonkénti tagolódása 

sorszám szakma eset % 
1. orvos, sebész, 

gyógyszerész 
2005 31 

2. mérnök, építész 1198 18,5 
3. jogász 999 15,5 
4. teológus 764 11,8 
5. rendkívüli 

hallgató 
426 6,6 

6. bölcsész 339 5,2 
7. állatorvos 254 3,9 
8. katonatiszt 208 3,2 
9. művész 164 2,5 
10. kereskedő 92 1,4 
11. diplomata 4 0,06 

Összesen 6453 100 
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Az állatorvos képzés 1852-ben elkerült az egyetemtől és részben katonai 
tanintézet lett, ahol azonban továbbra is lehetőség volt polgári állatorvosok 
képzésére. Az egyetemi orvostanhallgatók kezdetben nagy számban tanultak még 
itt egy-egy szemesztert, később számuk a nyilvántartások szerint csökkent. Az 
intézetben kétéves katonai és külön polgári állatorvosi tanfolyamok voltak, 
valamint rövidített kurzusok gyakorlati képzés céljából. 1858 után három tanév 
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befejezésével lehetőség volt szigorlat letételére és állatorvosi diploma szerzésére. A 
magyarországi hallgatók közül ezzel a lehetőséggel a kiegyezésig mindössze 21-en 
éltek. Az állatorvosi intézetben a hazai hallgatók kétharmada volt német 
nemzetiségű, a magyarok aránya nem érte el a 20 %-ot. 

A katonai pályára készülők közül csak kétszáznál valamivel több hallgatót 
tudtunk számba venni. A hadmérnökök között a forradalom előtt jóval több 
magyarországit találtunk. Vizsgált korszakunkban közülük német származású volt a 
diákok 34 %-a, de egyáltalán nem alacsony a magyarok száma sem (31 %). A szerb 
kadétok száma talán e szakon a legmagasabb, csaknem 16 %. A leendő tüzértisztek 
között az előzőnél is nagyobb a németek aránya (48 %), míg a magyar 
származásúak 23,5 %-ot tesznek ki. A nemzetiségek előretörése itt a románok 
magas számában látszik (11 %), de a szlovákok és szerbek is képviselve vannak (6 

A szakmacsoportok között az utolsó előtti helyen a művészeti pályára 
készülőket találjuk. Számuk erősen csökkent a korábbi évtizedekhez képest, de 
ekkor Bécs iránt még mindig nagyobb a hazai művész jelöltek érdeklődése, mint a 
német képzőművészeti akadémiák iránt.14 A bécsi festőiskolában korszakunkban 
több a magyar nemzetiségű növendék (39 %), mint a magyarországi német (25 %). 
A hallgatók közül itt is sokan az asszimilálódó magyar zsidóságból kerültek ki. 

Látszólag az utolsó helyen van a szakmacsoportok között a kereskedelmi 
ismereteket tanulók, mindössze 92 fős közössége. Ez a szám azt jelenti, hogy a 
bécsi politechnikumban ennyien voltak azok, akik kizárólag a kereskedelmi 
tagozatra iratkoztak be. Rajtuk kívül a mérnöki tanfolyam hallgatói között még 
további 118 személy hallgatott egy, két tanéven át kereskedelmi tárgyakat. 
Összesen tehát akár 210 kereskedő hallgatóról is beszélhetnénk, de mivel az 
utóbbiak a mérnöki szakosztály mellett hallgatták ezeket a tárgyakat, őket inkább a 
mérnökök közé számítottuk. Leopold Thun helytelenítette a műegyetemek 
keretében folyó viszonylag alacsony szintű korábbi kereskedelmi képzést és ezt a 
létrehozandó alsó és felső reáliskolák, illetve a kereskedelmi iskolák programjába 
kívánta iktatni. A bécsi műegyetemen is ennek megfelelően fokozatosan csökkent a 
kereskedelmi tagozat jelentősége és korszakunk vége előtt, az 1865/66-os tanévvel 
meg is szűnt. 

Társadalmi rétegződés 

A 19. század második felétől a birodalmi egyetemeken és főiskolákon már 
meglehetősen részletes és pontos személyi nyilvántartásokat vezettek a 
hallgatókról, s ezek szerencsére legnagyobb részben meg is maradtak. 
Adattárunkban a beiratkozok 88 %-nál megtaláljuk az apa, vagy a gyám 

14 1849 és 1867 között három német képzőművészeti akadémiára 53 magyarországi 
növendék iratkozott be, illetve ennyiről van konkrét adatunk. Ezek többsége (49 fő) már 
Münchenbe ment, de München virágkora magyar szempontból inkább a kiegyezés után 
kezdődött meg. 
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foglalkozását, sokszor abban az esetben is, ha az apa már nem él. 
Ez a több mint 5600 adat bőségesen elegendő ahhoz, hogy megpróbáljuk a 
peregrinusok társadalmi rétegződését, származását elemezni. Az erre vonatkozó 
adatokat a 6. táblázatban foglaltuk össze. 

6. táblázat 

Л Bécsben tanuló magyarországi hallgatók tagolódása a% apa foglalkozása szerint 

sorszám foglalkozás eset % 
1. kereskedő 1112 19,7 
2. iparos, kézműves 745 13,2 
3. hivatalnok, tisztviselő 656 11,6 
4. egyházi személy 479 8,5 
5. orvos, sebész, gyógyszerész 477 8,4 
6. nemes, birtokos, arisztokrata 473 8,4 
7. tanár, ügyvéd, értelmiségi 431 7,6 
8. polgár, gyáros, magánzó 381 6,7 
9. haszonbérlő, gazdálkodó 294 5,2 
10. paraszt, földműves 159 2,8 
11. katona, tiszt 138 2,4 
12. uradalmi tisztviselő 112 2,0 
13. mérnök, építész, gépész 108 1,9 
14. főhivatalnok 36 0,6 
15. művész, zenész 30 0,5 
16. egyéb 22 0,4 

jelöletlen 800 
Összesen 6453 

A bécsi magyarországi és erdélyi diákok között, mint már 1848 előtt is, a 
legnagyobb csoportot a kereskedő családokból származók alkották. A csoport 
aránya is nagyjából változatlan maradt, mintegy 19 %-ot tett ki. E diákok 
háromnegyede zsidó kereskedők gyermeke volt, itt tapasztalható legmarkánsabban 
a zsidó értelmiség kialakulásának folyamata. Jóval kisebb számban, de találunk 
közöttük német, román és szerb kereskedők gyermekeit. A viszonylag kis számú 
szerb diák 23 %-a kereskedő gyermeke, a románok és németek esetében pedig a 10 
%-ot közelíti meg ez az arány. 

A peregrinusok körében a második legnagyobb csoportot az iparosok, 
kézművesek családjából származók alkották, ugyanúgy, mint 1848 előtt. Képviseleti 
arányuk mintegy 1 %-kal csökkent, de így is 13 %-nál többet tett ki. A hazai 
társadalomszerkezet jellegzetes problémájára utalnak az itt tapasztalható adatok. 
Miközben a magyarságon belül nem éri el az 5 %-ot az iparos, kézműves családból 
egyetemre igyekvők aránya, addig ez a szászok körében 23 %, a sváboknál, 
cipszereknel és szlovákoknál 15 % és a németek körében is csaknem 10 %. A 
városi polgárság, s ezen belül az iparosok a 19. százaa' első felében döntő 
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többségükben nem magyar ajkúak voltak, hanem elsősorban németek, s ez a réteg 
gondot fordított arra, hogy tehetséges gyermekeit akár külföldön is taníttassa. 

Harmadikként meghaladta a 11 %-ot a hivatalnoki, tisztviselői körből 
származók aránya. Ebbe a csoportba a városi, megyei tisztviselőket és az 
államigazgatás alsóbb szintjein dolgozókat soroltuk be. 1848 előtti képviseletük 
ennél egy százalékkal magasabb volt. E kategóriában - az abszolutizmus korában 
talán érthetően — a német anyanyelvű diákok alkotják a többséget. A szász,"cipszer, 
német, de még a sváb hallgatók között is 12-15 % a hivatalnoki családból 
származók aránya. Nagyjából ennek felel meg a magyarság képviselete is ebben a 
kategóriában. A szlovákok közül 7,3 % hivatalnoki családból származott. 

Nem nagy különbséggel, de negyedik helyen az egyházi tisztséget betöltők 
gyermekei állnak 8 %-nál valamivel nagyobb aránnyal. A németországi 
peregrinációban ez a kategória áll az első helyen, de ott sokáig domináns volt a 
protestáns teológusok aránya, ezért került ez a csoport az első helyre. Korábban 
már említettük, hogy korszakunkban csökkent a protestáns teológusok bécsi 
tanulmánya, összességében mégis jelentős a számuk. Érdekes módon legnagyobb 
az arányuk a román diákok között, ott meghaladják a 26 %-ot. Az erdélyi szászok 
köréből 23 % lelkészi családból került ki. A felvidéki cipszerek és a szlovákok, 
valamint a délvidéki szerbek közül ugyanolyan arányban, valamivel több, mint 10 
%-ban vannak jelen evangélikus, illetve görögkeleti lelkészek gyermekei. A 
magyarság e rétegben csak 6 %-os képviselettel rendelkezik. 

Kis különbséggel az ötödik csoportot szinte az előbbivel azonos arányban 
az orvos, sebész és gyógyszerész családokból származók alkotják. Ezek aránya két 
százalékkal növekedett az 1848 előttiekhez képest, már ekkor is kialakultak az 
orvos-dinasztiák, akik nemzedékről nemzedékre képviseltették magukat az orvos 
társadalomban. E csoportban szinte teljesen azonos arányban vannak jelen német 
és sváb orvos famíliák, valamint a nemzetiségileg többféle kötődéssel bíró zsidó 
származású orvostanhallgatók. Képviseletük általában 8 % feletti. A magyar 
hallgatók körében ez az arány csak 5,5 %. 

Hatodikként szintén az előző kettőhöz hasonló arányban vannak jelen a 
nemesi, birtokosi, vagy arisztokrata, főnemesi családból származó diákok. Tudjuk, 
hogy ez a besorolás túl széles csoportot fog egybe, de az adatok jelenleg további 
differenciáláshoz nem elegendőek. 1848 előtt e kategóriából még csak 5 % tanult a 
Habsburg monarchia egyetemein, ehhez képest most mintegy 3 %-kal nőtt a 
képviseletük. Az elszegényedő nemesi famíliák gyermekei közül láthatólag egyre 
többen választották az értelmiségi, többek között az orvosi és a mérnöki pályát. 
Ezt igazolja, hogy a 19. századi teljes németországi egyetemjárásban a képviseletük 
az első világháborúig már 12 % fölé emelkedett. Ebben a kategóriában egyértelmű 
a magyarság elsősége, a magyar diákok 20 %-a nemesi, birtokosi, főnemesi 
családból származott. Érdekes adat, hogy cipszereknél, a románoknál és a szerb 
származású diákok körében a nemesek aránya mindenütt 9 % körül mozog. Ha a 
valódi főnemesi családok képviseletét vizsgáljuk, akkor ebbe a körbe 233 diákot 
számíthatunk, ők a nemesi származásúak 13 %-át teszik ki. 

A peregrinusok között hetedik helyen állnak a humán értelmiségi 
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családokból származó diákok, akik tanítók, tanárok, ügyvédek s egyéb értelmiségi 
pályán dolgozók gyermekei. 7,6 %-os képviseleti arányuk szintén nótt másfél 
százalékkal az 1848 előttihez képest, ami az értelmiség lassú erősödését mutatja. A 
németországi adatok e tendencia későbbi gyorsulását igazolják. E csoportban 
feltűnően erős a felvidéki szlovákság és a cipszerek képviselete mintegy 14 %-os 
aránnyal. Jelentősebb még a magyarok és a svábok körében a humán értelmiségi 
csoport, ők kevéssel 10 % felett vannak képviselve. 

Nyolcadik helyen találjuk azt a bizonytalan összetételű csoportot, amelybe 
a városi polgárokat, gyártulajdonosokat, magánzónak nevezetteket vontuk össze. A 
csoporthoz való tartozás azért is bizonytalan, mert a városi polgár más esetekben 
iparosként, vagy másként is megjelenhet, erre többszöri beiratkozás esetén 
találtunk példát. Más forrás híján azonban használjuk ezt a kategóriát is, amely 
1848 előtt még 12,5 %-os képviselettel rendelkezett. Most jelenlétük 6,7 %, de ez 
csak azt jelenti, hogy korszakunk forrásai a társadalmi rétegződés vizsgálatánál a 
korábbinál sokkal differenciáltabb elemzésre nyújtanak lehetőséget. Közülük a 
legnagyobb csoportot a németajkú városi polgárság alkotja, a cipszereknél, 
németeknél, sváboknál képviseltük 8 és 10 % között mozog. A magyaroknál és a 
szlovákok esetében ez valamivel több, mint 5 %. 

A kilencedik helyen a haszonbérlőkből és az önálló mezőgazdasági 
gazdálkodókból kialakított csoportot találjuk, mintegy 5,2 %-os képviselettel. A 
román diákok körében ez igen jelentős 12,3 %-os arányt jelent. A zsidó származású 
hallgatók 8 %-a is e körből került ki. Képviseletük egyébként az 1848 előttihez 
képest két százalékkal növekedett. 

Tizedik helyen a paraszti, földműves családok gyermekei vannak. Ok is 
többen voltak 1848 előtt, most arányuk nem éri el a 3 százalékot és valószínűleg ez 
a reálisabb adat, mint a korábbi négy százalék. E diákok többsége Erdélyből 
érkezett, sok közöttük a román és szász hallgató 8 %-os képviseleti aránnyal. A 
szlovákok körében meghaladják a 4 %-ot, más nemzetiségeknél azonban alig 
vannak többen, mint egy százalék. 

A tizenegyedik helyen álló csoport képviselete a felére csökkent az 1848 
előtti korszakhoz viszonyítva. E csoportot a katonatiszti családokból származók 
alkották. Nem meglepő, hogy a levert szabadságharc után a magyarság aránya 
minimálisra csökkent e rétegben, alig haladja meg az egy százalékot. Mintegy 5 %-
os képviselettel németek, svábok szerepelnek e csoportban és ugyanilyen aránnyal 
román határőr katonatisztek gyermekei. A szerb diákok között is 7 % katonatiszt 
leszármazottja, persze abszolút számban ők sincsenek sokan. 

Az uradalmi tisztviselők kategóriájába azokat soroltuk, akik nagybirtokon 
vállaltak a birtok gazdálkodásának irányításával kapcsolatos feladatokat. Arányuk az 
1848 előttihez képest egy százalékkal csökkent, korszakunkban 2 %. Közülük a 
legtöbb sváb, vagy magyar hallgató volt. 

A tizenharmadik helyen álló műszaki értelmiségi csoport, a mérnökök, 
építészek, gépészek gyermekei növelték részesedésüket a korábbi korszakhoz 
képest másfél százalékkal, de még így is csak 1,9 %-ot tettek ki. A meginduló ipari 
fejlődés első jeleit mutatják ezek az adatok. E műszaki értelmiséghez elsősorban 
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német és magyar hallgatók tartoztak. 
A főhivatalnok kategóriába az államigazgatásban felső posztokat betöltő 

személyeket soroltunk, ők az abszolutizmus korában nagyon kevesen voltak, 
arányuk összességében az egy százalékot sem érte el. A konzervatív magyar 
politikusok gyermekei közül azonban néhányan Bécsben tanultak, ők alig fél 
százalékát adják a magyar hallgatóknak. 

Végezetül csökkent a magyarországi és erdélyi művészek családjainak 
képviselete Bécsben. 1848 előtt még 1,2 % volt, most csak a fél százalékot érte el. 

Az arányok egyszerűbbé tétele érdekében érdemes megjegyezni, hogy ha 
valamennyi értelmiségi kategóriát összeadjuk, tehát a tanárokat, ügyvédeket, 
orvosokat, mérnököket és művészeket együtt számoljuk, akkor képviseletük az 
1849 és 1867 közötti bécsi tanulmányokban már 16 % az összes beiratkozóhoz 
viszonyítva. Ha csak azokat számítjuk, akiknél az apa foglalkozása ismert, akkor ez 
az arány már eléri a 18,4 %-ot. A kiegyezés előtti magyar társadalom tehát a nagy 
átalakulás képét mutatja e vizsgálat alapján is. Kialakulóban van egy új 
elsőgenerációs értelmiség, amely különböző nemzetiségekből érkezik, jelentős 
benne a feltörekvő, asszimilációra hajlandó zsidó származású csoport, miközben az 
egyetemjárásban résztvevők egy ötöde már második, vagy harmadik generációban 
az értelmiséghez tartozik. 

Л hallgatók felekezeti megoszlása 

A bécsi egyetemeken és főiskolákon tanult hallgatókról vizsgált 
korszakunkban viszonylag részletes adatokkal rendelkezünk a vallási hovatartozás 
tekintetében. 1848 előtt az egységes egyetemi matrikulákban csak a legritkább 
esetben jegyezték fel ezt az adatot, az 1850-ben bevezetett egyetemi reform után 
azonban a hallgatókról sokkal részletesebb nyilvántartásokat készítettek, így 
ismereteink is bővebbek lehetnek. A bécsi műegyetemen csak 1860-tól kezdve 
állnak rendelkezésünkre ezek az adatok, viszont a képzőművészeti akadémián a 
legritkább esetben közlik a vallási hovatartozást. Összességében a magyarországi és 
erdélyi peregrinusok 73 %-a esetében ismerjük a felekezeti hovatartozást és ez 
elegendő adat néhány következtetés levonásához. 
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7. táblázat 
Л magyarországi hallgatók felekezeti megoszlása 

felekezet eset összes %-
ban 

ismert %-
ban 

római katolikus 1761 28,30 37,6 
izraelita 1259 19,50 26,8 
evangélikus 1087 16,84 23,2 
görögkeleti 223 3,45 4J 
református 219 3,39 4,7 
görög katolikus 129 2,00 2,7 
unitárius 6 0,09 0,1 
jelöletlen 1769 27,40 
Összesen 6453 100 

7/a grafikon 
Л hallgatók felekezeti megoszlása az ismert adatok százalékában 

református; 
4,7 " - — 
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4,7 
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A Bécsben tanult hallgatók közül, mint ez várható is volt, legtöbben a 
római katolikus felekezethez tartoztak, az már inkább meglepő, hogy az összes 
hallgatóhoz viszonyított képviseletük csupán 28 %-os, illetve a felekezeti 
hovatartozást megadók között 38 %-os, vagyis egyáltalán nem kiemelkedően 
magas, s hazai lakossági arányuknál jóval kevesebb. Mivel az 1848 előtti időszakkal 
ezt az adatot nem tudjuk összehasonlítani, csak azt mondhatjuk, hogy a bécsi 
peregrinációban már a 19. század elejétől háttérbe szorult az egykor oly fontos 
felekezeti szempont és szakmai kérdések kerültek előtérbe. Bécsbe felekezettől 
függetlenül igyekeztek azok a hazai diákok, akik szakmájukat magas színvonalon, a 
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birodalom legjobban dotált intézeteiben kívánták tanulni. A katolikusok között a 
magyar hallgatók vannak legtöbben, a protestáns teológiát kivéve lényegében 
minden fakultáson és szakon jelen vannak, ha nem is egyforma arányban. 
Képviseletük 43 % feletti. A katolikusok között hasonlóan magas a németek és 
svábok aránya, együttesen ók is 40 %-ot tesznek ki. Érdekes módon a szlovák 
katolikusok csak valamivel 8 % felett állnak, de bizonyos fakultásokon ennél jóval 
magasabb a jelenlétük. 

Második helyen Bécsben az izraelita felekezethez tartozók állnak 19,5 %-
os képviselettel, ami a vallási adatot megadók körében 26,8 %-os arányt jelent. Ez 
az arány messze magasabb, mint korabeli országos képviseletük és jól mutatja a 
hazai zsidóság aktív érdeklődését az értelmiségi pályák iránt. A zsidóság 
képviseletét a szülők foglalkozása és egyéb adatok alapján tovább pontosíthatjuk és 
ezt is figyelembe véve az összes hallgatók körében legalább 1500 beiratkozóra 
becsülhetjük. Úgy tűnik, hogy a monarchia egyetemein II. József rendeletei 
nyomán rendkívül gyorsan indult meg a magyarországi zsidóság egyetemi képzése 
és ennek folyamatos erősödését tapasztalhatjuk a 19. század teljes egészében. 
Becsléseim szerint 1789 és 1819 között a monarchia egyetemien a peregrinusok 
között jelenlétük még csak 6 % körül lehetett, 1819 és 1849 között már a 
magyarországi és erdélyi peregrinusok talán 19 %-a közülük került ki és 
korszakunkban az előbbi becslés alapján immár 23 %-ról beszélhetünk. Nincs még 
egy társadalmi csoport, vagy nemzetiség, amely a felsőfokú tanulmányok iránti 
érdeklődésében ekkora fejlődést produkált a 19. század folyamán. Hozzá kell 
tennünk a monarchia egyetemein és főiskoláin sokkal magasabb a képviseletük, 
mint hasonló időszakban a német felsőfokú tanintézetekben. 

A hallgatók között a harmadik legnagyobb csoportot az evangélikus 
vallásúak alkotják, mintegy 17 %-os képviselettel. Németországban ez a felekezet 
az első a peregrinusok között, de ott többségük protestáns teológus. A bécsi 
peregrinusok között minden fakultáson megtaláljuk őket, változó arányban. A 
legtöbb evangélikus hallgató Bécsben is erdélyi szász, ők adják az evangélikusok 42 
%-át, de bizonyosan még többen is voltak. A németajkú magyarországi polgárság 
17 %-a is evangélikus, ők nagyobbrészt Sopronból és a felvidéki városokból 
indultak Bécsbe. Meglehetősen magas, 22 %-os a magyar hallgatók között az 
evangélikusok aránya, ők főleg mérnökök, jogászok, orvostanhallgatók és 
protestáns teológusok. A szlovákok között nagyobb az evangélikusok aránya, mint 
a katolikusoké, eléri a 10 %-ot. 

A peregrinusok közül 4 %-nál kevesebben tartoztak a görögkeleti 
valláshoz. Ezeknek több, mint fele (56,6 %) szerb nemzetiségű volt, másik részük 
román (43,4 %). E diákok mérnöki, jogi és orvosi pályára készültek. 

Feltűnően kevesen vannak a reformátusok, 3 %-nál alig többen. Ok 
természetesen mind magyar nemzetiségűek és gyakorlatilag négy pályára készülnek. 
Mérnökök, jogászok, orvosok és protestáns teológusok vannak közöttük. A 
reformátusok e korszakban is szívesebben küldték gyermekeiket a birodalom 
határain kívül működő egyetemekre. 

Végezetül a legkisebb felekezetet a görög-katolikusok alkotják nem érve el 
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a 3 %-ot. E hallgatók több, mint fele román nemzetiségű (54 %), de közel egy 
harmaduk magyar (30 %) és néhány ruszin hallgató is található közöttük (13 %). A 
görög-katolikusok többsége az egyetem teológiai fakultásán tanult, de vannak 
köztük jogászok és orvosok is. 

Unitáriusként mindössze hat erdélyi diák jegyezte be magát az egyetemi 
anyakönyvekben. 

A magyarországi régiók, megyék szerinti tagolódás 

Adatbázisunkban a legpontosabb adatokkal éppen a hallgatók származási 
helyéről rendelkezünk, mert ez volt az adatgyűjtés kiindulópontja. Az 
anyakönyvekből és egyéb nyilvántartásokból a peregrinusok csaknem 95 %-nak 
meghatározható a születési, vagy származási helye. Ha esetenként két helynevet is 
megadunk, az arra az esetre utal, amikor többszöri beiratkozás esetében a 
forrásokból több származási helyre történik utalás. Ez általában arra vonatkozik, 
amikor a szülők időközben új helyiségbe költöztek és a hallgató ezt a forrásokban 
jelezte. Mint sorozatunk korábbi köteteiben többször jeleztük, 1789 után 
gyűjtésünket a Dráva — Duna vonalától északra fekvő területekre terjesztettük ki, 
tehát adatbázisunkban nem szerepelnek korszakunkban sem a Horvátországból és 
Szlavóniából Bécsben tanult hallgatók. Benne vannak viszont Erdély egész 
területéről és a Bácskából, illetve a Bánátból érkezettek, függetlenül attól, hogy a 
terület milyen közigazgatás alá tartozott az abszolutizmus korának egy-egy 
szakaszában.15 

A származási helyek adatainak pontosabb feltárása érdekében a történeti 
Magyarország és Erdély területét 99 közigazgatási egységre felbontva vizsgáltuk. Ez 
a felosztás az 1848 előtti közigazgatási egységeket veszi alapul, amely 
korszakunkban annyi reform után 1860-tól újra helyreállt, s minden másnál jobban 
alkalmas bizonyos nemzetiségek egyetemjárási szokásainak vizsgálatára. A 
vármegyék, székek, kiváltságos kerületek mellett 19 város adatait külön tartottuk 
nyilván, hogy a fontosabb városok polgárainak peregrinálási szokásairól is képet 
alkothassunk. 

A származási helyek vizsgálatánál Bécs esetében jogosan vetődik fel az a 
kérdés, hogy mivel a császárváros annyira közel esik a magyar határokhoz 
tulajdonképpen szűkebb vonzáskörzetébe magyar területek is tartoznak, így az 
onnan érkezők nem klasszikus értelemben peregrinusok, hanem egyszerűen Bécs 
volt számukra a legközelebbi felsőoktatási intézmény. A térképre pillantva el kell 
fogadnunk azt az álláspontot, hogy Pozsony, Mosón, Sopron és Vas megyékből, 
valamint Sopron és Pozsony városából valóban Bécsbe lehetett legközelebb 
egyetemre menni. Azt azonban hozzá kell tennünk, hogy ez a megállapítás csak az 

15 Ez azt jelenti, hogy az 1849 és 1860 között fennállott Szerb Vajdaság és Temesi Bánság 
elnevezésű önálló közigazgatási egység területén született hallgatók adatait is 
összegyűjtöttük, kivéve az ezen közigazgatási egységhez tartozó szerémségí részeket. 
Gyűjtésünk alapja végig földrajzi és nem közigazgatási, vagy nemzetiségi hovatartozás volt 
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illető megyék és városok németajkú lakosságára igaz, más anyanyelvűek számára 
ugyanúgy külföldi egyetemjárást jelentett Bécsben beiratkozni, mintha az ország 
keleti végeiről érkeztek volna. Ennek alapján az említett közigazgatási egységekből 
csak mintegy 500 hallgatót tekinthetünk olyannak, aki németként a legközelebbi 
egyetemre ment tanulni. Ez maximum az adatbázisban szereplők 7 —8 %-a. 

Ha a közigazgatási egységek sorrendjét vizsgáljuk, ugyanúgy, mint 1848 
előtt az első helyen Pest-Budát és az ide számított Óbudát találjuk, mint a mai 
Budapest elődjét. Részesedése a peregrinációból 7,83 %, ami másfél százalékkal 
kevesebb, mint az 1848 előtti adat. Ez is azt támasztja alá, amit általános 
benyomásként elmondhatunk, nevezetesen, hogy a külföldi egyetemjárás gyakorlata 
már korszakunkban terjedőben van az ország olyan tájain is, ahonnan korábban 
sokkal kevesebben indultak külföldre tanulni. Az abszolutizmus korában ennek 
még csak kisebb jeleit tapasztaljuk, de már itt is jól felismerhető e tendencia 
megléte. 

8. táblázat 

Л hallgatók s^árma^ási helyek szerinti tagolódása 
csökkenő sorrendben, a közigazgatási egységek szerint 

22. Alsó Fehér megye 78 
23. Temes megye 77 
24. Zemplén megye 76 
25. Beszterce vidéke 74 
26. VIedgyes szék 72 
27. Gömör megye 68 
28. Krassó megye 67 
29. Borsod megye 65 
30. Mosón megye 64 
31. Kolozsvár város 62 
32. Somogy megye 61 
33. Szatmár megye 61 
34. Nagyvárad város 60 
35. Segesvár szék 59 
36. Liptó megye 58 
37. Fejér megye 58 
38. Bihar megye 57 
39. Heves megye 57 
40. Arad város 57 
41. Győr város 56 
42. Nógrád megye 52 

1. Pest, Buda, Óbuda 505 
2. Nyitra megye 273 
3. Pozsony város 244 
4. Pozsony megye 210 
5. Szepes megye 182 
6. Vas megye 181 
7. Brassó város 180 
8. Bács megye 167 
9. Torontál megye 154 
10. Pest megye 152 
11. Nagyszeben város 147 
12. Trencsén megye 144 
13. Sopron megye 128 
14. Veszprém megye 113 
15. Tolna megye 96 
16. Temesvár város 95 
17. Sáros megye 93 
18. Zala megye 93 
19. Komárom megye 90 
20. Sopron város 87 
21. Csongrád megye 85 
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43. Pécs város 48 
44. Árva megye 47 
45. Kassa város 47 
46. Oláh-Illir bánsági 

ezred 46 
47. Torda megye 46 
48. Besztercebánya város 45 
49. Bars megye 44 
50. Abaúj megye 41 
51. Ung megye 41 
52. Jászkun kerület 41 
53. Maros szék 41 
54. Lőcse város 35 
55. Esztergom megye 34 
56. Békés megye 34 
57. Küküllő megye 34 
58. Szabolcs megye 34 
59. Német bánsági ezred 32 
60. Baranya megye 32 
61. Újvidék város 32 
62. Hont megye 31 
63. Arad megye 30 
64. Brassó vidéke 30 
65. Túróc megye 29 
66. Bereg megye 27 
67. Nagysink szék 27 
68. Belső-Szolnok megye 26 
69. Selmecbánya város 25 
70. Hunyad megye 25 
71. Szakolca város 22 

72. Máramaros megye 22 
73. Eger város 21 
74. Kőhalom szék 21 
75. Csanád megye 21 
76. Szabadka város 21 
77. Zólyom megye 20 
78. Győr megye 19 
79. Kolozs megye 18 
80. Fogaras vidéke 18 
81. Szeben szék 18 
82. Háromszék 17 
83. Doboka megye 14 
84. Közép-Szolnok megye 14 
85. Csík szék 13 
86. Szászváros szék 13 
87. Sebes szék 13 
88. Udvarhely szék 11 
89. Hajdú kerület 9 
90. Szerdahely szék 9 
91. Újegyház szék 7 
92. Ugocsa megye 7 
93. Kraszna megye 5 
94. Felső-Fehér megye 3 
95. Aranyos szék 1 
96. Csajkás kerület 1 
97. Kővár vidéke 1 
98. Zaránd megye 1 
99. Torna megye 0 

Ha az első 20 közigazgatási egység sorrendjét összehasonlítjuk 1848 előtt 
és után, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a húszból 17 azonos. Pontosan 
meghatározhatók tehát azok a körzetek, ahonnan a bécsi egyetem magyar és 
magyarországi diákjai rekrutálódnak. E körzetek közé tartozik értelemszerűen az 
ország nyugati határszéle, mind a Felvidékről, mind a Dunántúlról. Az első 20 
közigazgatási egységben ezért találjuk ott mindkét esetben Trencsén, Nyitra, 
Pozsony, Sopron, Vas és Zala megyéket, valamint Sopron és Pozsony városát. 
Tegyük hozzá 1848 előtt még Mosón megyét is. E körzethez lazábban kapcsolódik 
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a Közép - Dunántúl, amelyet mindkét korszakban képvisel Komárom és 
Veszprém megye, 1848 előtt még Fejér megye is. 

A második nagy körzetet Pest és Buda városa jelenti, amelynek erősödését 
mutatja, hogy korszakunkban már ehhez csatlakozik az első húszba bekerülő Pest 
megye is. 

A harmadik körzet, amelyik tartós jelenléttel büszkélkedhet Béesben a 
cipszerek, illetve németek által is lakott Szepes és Sáros megyék, amelyek mindkét 
vizsgált korszakban bekerültek az első húsz közigazgatási egység közé. 

Hasonlóan nagy tanulási és peregrinációs hagyománnyal rendelkezik a 
következő jól körvonalazható körzet Erdélyből. Nagyszebenből és Brassóból 1848 
előtt és után is igen sokan érkeztek Bécsbe. Mindez nem érvényes az egész erdélyi 
szász területre, inkább csak a két nagy, iskoláiról is híres erdélyi városra és szűkebb 
környezetére. 

Az utolsó, jól meghatározható körzet, ahonnan nagyobb számban érkeztek 
Bécsbe diákok a gyorsan fejlődő Délvidék, a Bácska és a Bánát körzete. Már 1848 
előtt ott van az első 20 között Temesvár városa és Bács megye, vizsgált 
korszakunkban pedig ehhez csatlakozik Torontál és Csongrád megye, de ide 
kapcsolnám a dél-dunántúli Tolna megye húsz közötti megjelenését is. 

A közigazgatási egységek sorrendjénél talán többet mond, ha a megyéket 
és a hozzájuk tartozó városokat, tehát az egyes földrajzi egységeket együtt 
vizsgáljuk. A 9. táblázatban ezeket az adatokat foglaltuk össze az 50 főnél több 
hallgatót küldő körzetek esetében. 

9. táblázat 

Л hallgatók s%árma%ási helyek szerinti tagolódása 
a% 50finéltöbb hallgatót küldő körietek esetében 

1. Pest, Buda, Óbuda 505 7,83 
2. Pozsony város és megye 454 7,04 
3. Szakolca és Nyitra megye 295 4,57 
4. Bács megye és városai 220 3,41 
5. Lőcse és Szepes megye 217 3,36 
6. Sopron város és megye 215 3,33 
7. Brassó és vidéke 211 3,27 
8. Vas megye 181 2,80 
9. Temesvár és Temes megye 172 2,67 
10. Nagyszeben és Szeben szék 164 2,54 
11. Torontál megye 154 2,39 
12. Pest megye 152 2,36 
13. Trencsén megye 144 2,23 
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14. Nagyvárad és Bihar megye 117 1,81 
15. Veszprém megye 113 1,75 
16. Tolna megye 96 1,49 
17. Sáros megye 93 1,44 
18. Zala megye 93 1,44 
19. Komárom megye 90 1,39 
20. Kassa és Abaúj megye 88 1,36 
21. Arad város és megye 87 1,35 
22. Csongrád megye 85 1,32 
23. Kolozsvár és Kolozs megye 80 1,24 
24. Pécs és Baranya megye 80 1,24 
25. Eger és Heves megye 78 1,21 
26. Alsó-Fehér megye 78 1,21 
27. Zemplén megye 76 1,18 
28. Győr város és megye 75 1,16 
29. Beszterce vidéke 74 1,15 
30. Medgyes szék 72 1,12 
31. Gömör megye 68 1,05 
32. Krassó megye 67 1,04 
33. Borsod megye 65 1,01 
34. Besztercebánya és Zólyom 

megye 65 1,01 
35. Mosón megye 64 0,99 
36. Somogy megye 61 0,95 
37. Szatmár megye 61 0,95 
38. Segesvár szék 59 0,91 
39. Liptó megye 58 0,90 
40. Fejér megye 58 0,90 
41. Nógrád megye 52 0,81 

A táblázat elemzésével az előbbieknél pontosabb kép rajzolódik ki 
előttünk. A már említett fontos körzetek mellett tisztán látható, hogy néhány nagy 
hagyományú iskolaváros kömyékéről mind 1848 előtt, mind pedig után jelentős az 
érdeklődés a külföldi egyetemi tanulmányok iránt és ez előkelő helyet biztosít 
számukra a peregrinációban. Ugyanekkor e városok a meginduló vasútépítések, 
iparfejlesztések révén regionális gazdasági központokká is kezdtek válni, s mint 
ilyenek szintén igényelték a jól képzett műszaki, vagy éppen gazdasági 
szakembereket. 1848 előtt ilyen körzet volt Selmecbánya és környéke, vagy éppen 
Besztercebánya és környéke, amelyek láthatóan visszafejlődnek az ottani bányászat 
elsorvadása miatt és korszakunkban jóval hátrébb kerülnek a régiók rangsorában. A 
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Délvidék intenzív fejlődését mutatja Bács megye negyedik helye, benne Szabadka 
és Újvidék adataival, valamint Temes megye és Temesvár kilencedik helye. 
Mindketten előbbre léptek 1848 előtti helyükhöz képest. Rajtuk kívül nyolc helyet 
lépett előre Bihar megye elsősorban Nagyvárad jó szereplésével, és javított 
helyezésén Abaúj megye Kassa városával, valamint Arad megye. Kolozsvár és 
környéke kissé hátrább van korszakunkban, mint 1848 előtt, de ekkor még nem 
alakult meg a város egyeteme. 

A hallgatók területi tagolódása szempontjából lényeges kérdés, hogy az 
egyes országrészek, vagy nagyrégiók milyen arányban részesednek a 
peregrinációból. Ezeket az adatokat a 10. táblázatban foglaltuk össze. A 
táblázatban a Felvidék alatt a Duna vonalától északra eső megyéket értjük, nem 
ideszámítva Komárom és Esztergom áthúzódó területeit, valamint az ország 
északkeleti részén található megyéket, beleértve Nógrád és Zemplén megye 
egészét, viszont nem ideértve Borsod megyét. Kárpátalja négy megyéjét is ide 
számítjuk. Külön egység Erdély és a 19. századi Partium területe. Az erdélyi 
hallgatókhoz azokat is hozzászámoltuk, akiknek születési helye közelebbről nincs 
megjelölve, csupán annyi, hogy Erdélyből származnak. Az Alföldet a Duna 
vonalától és a Felvidéktől Erdély határáig számoljuk, beleértve a Bácskát és a 
Bánátot is. Önálló régió a Dunántúl, Komárom és Esztergom megyék egész 
területével, de Pest megye dunántúli részei nélkül. A későbbi fővárost, Pest, Buda 
és Óbuda területével egy régiónak tekintettük. 

10. táblázat 

A Bécsben tanuló magyarországi és erdélyi diákok 
nagyrégiók szerinti tagolódása 

1. Felvidék és Kárpátalja 1883 beiratkozás 29,18 % 
2. Alföld és Bácska - Bánát 1477 beiratkozás 22,88 % 
3. Dunántúl 1160 beiratkozás 17,97 % 
4. Erdély és Partium 1100 beiratkozás 17,04 % 
5. Pest, Buda, Óbuda 505 beiratkozás 7,82 % 
6. Nem meghatározható 328 beiratkozás 5,08 % 

Összesen 6453 beiratkozás 100 % 

A nagyrégiók közül az első helyen most is, mint 1848 előtt a Felvidék és 
Kárpátalja áll, bár részesedése az egyetemjárásból négy százalékkal csökkent, ez is a 
peregrináció országos terjedésének egyik jele. Kárpátalja ezen belül nagyon 
jelentéktelen, részesedése alig haladja meg az egy százalékot. A második helyen az 
alföldi nagyrégtót találjuk, amely 1848 előtt még harmadik volt. A fejlődés jelei 
talán itt mutatkoznak meg leginkább a már említett körzetekben. Az országrészen 
belül kiemelt jelentősége van a Bácskának és a Bánátnak, mert a nagyrégió 
hallgatóinak majdnem fele onnan származik. A harmadik helyen található Dunántúl 
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részesedése a peregrinációból csaknem hat százalékkal csökkent az 1848 előtti 
korszakhoz képest, de itt nem a dunántúliak tanulási kedve lett kisebb, hanem más 
országrészekben nagyobb mértékben erősödött. Erdély a korábbi korszakhoz 
hasonlóan negyedik az országrészek között, de részesedését csaknem öt százalékkal 
növelte, jelezve, hogy a korábbinál nagyobb részt követel magának a monarchián 
belüli egyetemjárásban. Erdély egyébként a korabeli németországi peregrinációban 
első helyen állt a szász teológusok magas száma következtében. Végezetül a 
későbbi főváros csak ötödik a nagyrégiók között, ami megfelel korábbi 
helyezésének, de érdekes, hogy korszakunkban közel két százalékot veszített 1848 
előtti részesedéséből. Látható, hogy Pest- Buda fejlődése az abszolutizmus korában 
egy kissé veszít reformkori lendületéből és az igazi áttörés a következő korszakra 
marad. 

A városok részesedése a peregrinációban 

A származási helyek szerinti sorrendet a 11. táblázaton mutatjuk be. A 
külföldi egyetemjárás iránt kezdettől fogva a városi lakosság mutatott különös 
érdeklődést. A nagyobb városok jobb iskolái, az évszázados kulturális és 
művelődési hagyományok és a városokban élő egykori honoratior réteg mind, 
mind ezt a tendenciát erősítette. Már 1848 előtt az első 20 településről érkezett a 
Habsburg birodalom egyetemeire a diákok 38 %-a, az első 50 településről pedig 52 
%-a, azaz több, mint fele. Vizsgált korszakunkban ezek az adatok nagymértékben 
változtak, részben a peregrináció kiszélesedése miatt, részben a városok közötti 
belső átrendeződés következtében. 1849 és 1867 között az első 20 városból a 
hallgatók 31 %-a érkezett, vagyis a kiemelt városok túlsúlya csökkenni kezdett. Ezt 
erősíti meg az is, hogy az első 50 településről már csak a diákok 45 %-a származott, 
tehát itt a csökkenés még feltűnőbb. 

A külföldi egyetemekre diákokat küldő városok listája korszakunkban is 
hasonló ahhoz, ami a 19. század első felében tapasztalható volt. Az első ötven 
település névsora nagyon hasonlít egymásra 1848 előtt és után. Mindössze 9 új 
város nevét találjuk az abszolutizmus kori listán. E városok a következők a 
hallgatói létszámok csökkenő sorrendjében: Nagybecskerek, Baja, Marosvásárhely, 
Versec, Kecskemét, Ungvár, Zombor, Trencsén, Liptószentmiklós. Ezzel egy 
időben azonban a városok sorrendje nagymértékben átalakult és ez jól mutatja a 
korszakunkban bekövetkező változásokat. Az 1848 előtti első ötven város sorából 
most kimaradt: Holies, Szakolca, Bazin, Tata, Nagymarton, Körmöcbánya, 
Magyaróvár, Szenice, Nagybánya. 

Ha a városok listáját vizsgáljuk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a névsor 
nagyjából a már említett országrészek sorrendjéhez hasonlít. A Felvidékről 16, az 
Alföldről (Bácska - Bánáttal együtt) 13, a Dunántúlról 12 és Erdélyből 8 város 
található az első ötven település között. A változások igazán akkor látszanak, ha a 
helyezéseket is megvizsgáljuk. Egyértelmű tendenciaként látszik, hogy folytatódik 
az a fordulat, amely az 1840-es évek elején következett be Bécsben. Egyre nagyobb 
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jelentősége lett a gyakorlatban hasznosítható, pl. mérnöki és orvosi 
tudományoknak, így ezeken a szakokon hatalmas mértékben megnőtt az ország 
legkülönbözőbb részeiből érkező magyarországi diákok száma. Ezzel egy időben 
csökkenni kezdett egykor fontos városok, kulturális központok jelentősége, főleg 
olyanoké, amelyek kimaradtak a meginduló gazdasági, ipari és infrastrukturális 
fejlődésből. 

Az elmaradásra számos példa adódik. Nagyszombat korábbi nyolcadik 
helyéről a huszonharmadikra, Kismarton a hetedikről a huszonnegyedikre, 
Veszprém a huszonkettedikről a negyvenharmadikra esett vissza. Ugyanígy jóval 
hátrább került Lőcse, Kőszeg és Nagykanizsa is. Tendenciájában azt mondhatjuk, 
hogy a nyugati határszél és a Felvidék számos kisebb és közepes városa visszaesést 
mutat, miközben az Alföld és különösen a Bácska és a Bánát fontos települési 
előretörtek a külföldi egyetemjárásban. Az egyik legfeltűnőbb változás például, 
hogy Szeged korábbi harmincegyedik helyéről korszakunkban már hetedik, 
Nagyvárad pedig a huszonötödik helyről a kilencedikre ugrott előre. Jelentős 
fejlődést mutat Miskolc és Pécs is. A kicsiny Vágújhely is nagyot lépett előre, 
aminek oka a település nagyszámú zsidó közösségének aktivitása a peregrinációban. 
A listára felkerült új települések legtöbbje az Alföldről, vagy a Délvidékről került ki. 
Nagybecskerek például mindjárt a 15. helyre került, de ott van a listán újként 
Kecskemét, Baja, Versec és Zombor is. Az Alföldnek tehát inkább déli részei 
mutatnak fejlődést a 13 városból 10 ehhez a régióhoz köthető. Erdélyből Brassó, 
Nagyszeben és Kolozsvár, mint korábban is, az első 10 város között található, ami 
jelentőségüknek és kulturális hagyományaiknak megfelelő. Hozzájuk zárkózott fel, 
korábbi helyezésükön javítva három szász város Segesvár, Medgyes és Beszterce, 
valamint Marosvásárhely és Gyulafehérvár. 

A Bécsben tanuló diákok fele azonban nem a nagy, vagy közepes 
városokból, hanem kis településekről, esetenként eldugott falvakból származott, 
természetesen középiskolai tanulmányait már valamilyen közeli városban végezve. 
Ha a fontosabb városokat nem számítjuk, akkor látszik, hogy melyek azok a 
megyék, ahonnan a kicsiny településekről is sokan érkeztek Bécsbe. A nyugati 
határszélen túl ezek közé tartozik Bács, Pest, Trencsén, és Torontál megye 
ahonnan számos faluból is több hallgató indult el külföldi tanulmányokat folytatni. 
Természetesen az ország minden részéből találhatunk példákat és adataink 
remélhetőleg jól hasznosíthatók a helytörténeti kutatásokban is. 
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11. táblázat 

S%árma%ási helyek gyakorisága csökkenő sorrendben 
a hatnál több hallgatót küldő helységekből 

1. Pest, Buda, Óbuda 505 
2. Pozsony 244 
3. Brassó 180 
4. Nagyszeben 147 
5. Temesvár 95 
6. Sopron 87 
7. Szeged 68 
8. Kolozsvár 62 
9. Nagyvárad 60 
10. Arad 57 
11. Győr 56 
12. Pápa 55 
13. Segesvár 52 
14. Miskolc 49 
15. Nagybecskerek 49 
16. Pécs 48 
17. Kassa 47 
18. Nagyszombat 46 
19. Besztercebánya 45 
20. Vágújhely 44 
21. Medgyes 44 
22. Komárom 43 
23. Eperjes 39 
24. Kismarton 37 
25. Igló 35 
26. Beszterce 35 
27. Lőcse 35 
28. Modor 33 
29. Baja 32 
30. Újvidék 32 
31. Marosvásárhely 32 
32. Versec 31 
33. Kecskemét 30 

34. Ungvár 30 
35. Nyitra 29 
36. Zombor 28 
37. Kőszeg 27 
38. Késmárk 26 
39. Gyulafehérvár 26 
40. Nagykanizsa 26 
41. Esztergom 25 
42. Trencsén 25 
43. Pancsova 25 
44. Liptószentmiklós 25 
45. Selmecbánya 25 
46. Székesfehérvár 25 
47. Rozsnyó 24 
48. Veszprém 24 
49. Szombathely 23 
50. Debrecen 23 
51. Lúgos 22 
52. Holies 22 
53. Szakokra 22 
54. Eger 21 
55. Szászrégen 21 
56. Szabadka 21 
57. Bazin 21 
58. Tata 20 
59. Kőhalom 19 
60. Nagykörös 18 
61. Szatmárnémeti 18 
62. Galgóc 17 
63. Nagysink 17 
64. Gyöngyös 16 
65. Paks 16 
66. Nagyenyed 15 
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106. Balassagyarmat 9 
107. Nagykálló 9 
108. Óbecse 9 
109. Vinga 9 
110. Losonc 9 
111. Sátoraljaújhely 9 ' 
112. Szamosújvár 9 
113. Nagykároly 9 
114. Kalocsa 8 
115. Karánsebes 8 
116. Kis/Nagybiccse 8 
117. Zsolna 8 
118. Gölnicbánya 8 
119. Sárvár 8 
120. Szomolnok 8 
121. Zsámbék 8 
122. Nádas? 8 
123. Csáktornya 8 
124. Nezsider 8 
125. Tolna 8 
126. Békéscsaba 7 
127. Bezdán 7 
128. Felka 7 
129. Hajdúböszörmény 7 
130. Mateóc 7 
131. Mokrin 7 
132. Pinkafő 7 
133. Rajec 7 
134. Szarvas 7 
135. Tiszaföld vár 7 
136. Verbóc 7 
137. Szekszárd 7 
138. Szentjános? 7 
139. Gálán ta 7 
140. Kölesd 7 
141. Léva 7 
142. Malacka 7 
143. Nagyszentmiklós 7 
144. Námesztó 7 

67. Ószombat 15 
68. Sasvár 15 
69. Fehértemplom 15 
70. Szántó? 15 
71. Bonyhád 14 
72. Nagymarton 14 
73. Körmöcbánya 14 
74. Munkács 14 
75. Erzsébetváros 13 
76. Lippa 13 
77. Magyaróvár 13 
78. Szenice 13 
79. Oravicabánya 13 
80. Szászváros 13 
81. Vác 13 
82. Bére th alom 13 
83. Kiskunhalas 13 
84. Máramarossziget 13 
85. Németlipcse 12 
86. Rohonc 12 
87. Fogaras 12 
88. Torda 12 
89. Keszthely 12 
90. Makó 12 
91. Szentgyörgy? 12 
92. Stomfa 12 
93. Szászsebes 12 
94. Alsókubin 11 
95. Szentmiklós? 11 
96. Nagybánya 11 
97. Nagykikinda 11 
98. Verbó 11 
99. Bán 10 
100. Gyula 10 
101. Bártfa 10 
102. Höltövény 9 
103. Köpcsény 9 
104. Szentes 9 
105. Zalaegerszeg 9 



145. Várpalota 7 
146. Albertirsa 6 
147. Boldogasszony 6 
148. Érsekújvár 6 
149. Heves 6 
150. Hódmezővásárhely 6 
151. Hunfalva 6 
152. Nagyiévárd 6 
153. Naszód 6 
154. Poprád 6 
155. Puhó 6 
156. Rajka 6 
157. Székelyudvarhely 6 
158. Szene 6 
159. Abrudbánya 6 
160. Körmend 6 
161. Dés 6 
162. Homonna 6 
163. Kaposvár 6 
164. Kisvárda 6 
165. Kisszeben 6 
166. Lakompak 6 
167. Németújvár 6 
168. Ürmény 6 
169. Városszalónak 6 
170. Zenta 6 
171. Szivác 6 
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Л peregrinusok ha^ai egyetemi, ßiskolai és középiskolai tanulmányai 

A magyarországi és erdélyi diákok többsége valamilyen hazai gimnázium, 
később már esetleg reáliskola elvégzése után iratkozott be Bécsben. Talán kétszáz 
diák az adatok szerint nem Magyarországon végezte középiskolai tanulmányait, 
hanem Bécsben, Prágában, Brünnben, vagy akár Teschenben volt gimnazista. Ezek 
azok a hallgatók, akik nyilván Magyarországon születtek, legtöbbször nem magyar 
nemzetiségű családban és már gyermekkorukban átköltöztek a birodalom egy 
másik tartományába. A döntő többség azonban valóban hazai középiskolákban 
tanult, de tanulmányaikról nem rendelkezünk pontos adatokkal. Felhasznált 
forrásainkban csak esetlegesen fordultak elő a középiskolai tanulmányokra 
vonatkozó adatok és azok is fakultásonként igen változó részletességgel. A 
protestáns teológusokról szinte minden esetben tudjuk hol tanultak, és sok adatunk 
van az orvostanhallgatókról és a mérnökökről is. Bizonyos szakok esetében 
egyáltalán nincs információnk a középiskolai előtanulmányokról. 

A középiskolai tanulmányokról 1282 esetben van adatunk, de azok sem 
mindig konkrétak, sokszor csak a végzett iskolatípusra utalnak. Ez a 20 %-nyi adat 
nem elegendő ahhoz, hogy részletes elemzést készíthessünk. Aligha tévedünk 
azonban nagyot, ha azt állítjuk, hogy az egyes iskolai központokból nagyjából olyan 
arányban érkeztek hallgatók Bécsbe, amilyen arányban az adott régió képviselve 
volt a hallgatók között. Pest és Buda együttesen ezen a listán is az első, Pozsony a 
második és Sopron a harmadik. Előkelő helyen vannak még Nagyszeben, Kassa, 
Brassó, Debrecen és Beszterce iskolái, de ezt a sorrendet nem tekinthetjük 
hitelesnek, mert elsősorban a protestáns teológusok adataira támaszkodik. 
Lényegében Magyarország és Erdély valamennyi nevezetes iskolavárosából 
érkeztek diákok Bécsbe. 

A hallgatók nem kis része teljes képzésre érkezett Bécsbe, így számukra ez 
volt az első felsőfokú tanintézet. Sajnos ezek arányát megbecsülni sem tudjuk, de 
bizonyos, hogy legtöbben az orvosi karon tanultak közülük és a katolikus 
teológusok is több évet töltöttek Bécsben. A hallgatók többsége azonban 
bizonyosan részképzésre érkezett Bécsbe és előtte már itthon, vagy külföldön más 
egyetem hallgatója volt. Sok ilyen hallgató volt a bécsi műegyetem technikai 
tagozatán és az egyetem orvosi és jogi karán, valamint a protestáns teológiai 
intézetben. 

Az egyetemi és főiskolai előtanulmányokról a középiskolainál is kevesebb 
adattal rendelkezünk. Mindössze 426 hallgatónál volt feljegyezve, hogy korábban 
milyen egyetemeket látogatott már meg. A kevesebb, mint 7 %-nyi adat komoly 
következtetések levonására nem alkalmas. Néhány tendencia azonban ebből is 
látszik, hiszen az intézmények között 55 %-ban a pesti egyetem van megnevezve. 
Nem állítjuk, hogy a hallgatók fele pesti tanulmányok után iratkozott be Bécsben, 
de az már elképzelhető, hogy az egyetemen és a műegyetemen a nem teljes 
képzésre érkező hallgatók többségének első egyeteme valóban Pest, illetve a 
mérnököknek a már Budára helyezett magyar politechnikum volt. Nagyon sok 
jogász és orvostanhallgató érkezett Pestről, méghozzá nemzetiségi hovatartozástól 
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teljesen függetlenül. Pesten kívül Prágából és Grácból is érkeztek magyarországi 
diákok kis számban Bécsbe, Prágából inkább orvosok, Grácból jogászok. A 
protestáns teológusok között több olyannal lehet találkozni, aki bécsi tanulmányai 
előtt már egy, vagy két németországi egyetemen végzett teológiai tanulmányokat. 

A hallgatóság nemzetiségi összetétele 

A külföldi egyetemjárás vizsgálatának egyik legnehezebb és legvitathatóbb 
kérdése térségünkben a peregrinusok nemzetiségi összetételének meghatározása. 
Közép-, és Kelet-Európa számos országában folynak egyetemjárás kutatások és 
sokan etnikai alapon próbálják a peregrinusokat meghatározni és így az adott 
népcsoport értelmiségének kialakulás-történetéhez adatokat találni. A források az 
etnikai hovatartozásról egészen korszakunkig igen keveset mondanak, vagyis 
minden nemzetiségi csoportosítás csupán valószínűsíthető feltételezés, de nem 
tényeken alapuló meghatározás. A bécsi egyetemen csak korszakunk legvégén, 
1866-tól kezdve találunk olyan forrásokat, amely az anyanyelv rovatát is 
tartalmazzák, de ez a rovat sincs mindig kitöltve. Ezen kívül a vizsgált időszakban 
számos esetben van utalás a nemzetiségre, de hangsúlyoznunk kell a most 
következő elemzés nem csupán ezen kis százalékban meglévő, eredeti adatokra 
épül. 

Jelen tanulmányunkban sem kívántuk megkerülni e fontos kérdésre 
adandó választ, ezért megkíséreltük másodlagos adatok alapján meghatározni 
utólagosan a beiratkozó hallgatók nemzetiségi összetételét. Ezt bizonyos etnikai 
csoportok esetében meglehetősen nagy pontossággal lehet megtenni. A származási 
hely és az iskolázás, valamint a vallási adatok alapján jól elkülöníthetőek az erdélyi 
szászok, az erdélyi és bánáti románok és a délvidéki szerbek is. A bácskai, bánáti, 
valamint a Tolna és Baranya megyei németeket az egyszerűség kedvéért sváb 
elnevezéssel soroltuk egy csoportba. Ugyancsak földrajzi alapon a Szepes és Sáros 
megyei németeket összevontan, nem pontos elnevezéssel cipszereknek neveztük. A 
legnehezebb helyzetben éppen a magyarok, az ország többi részében élő németség 
és a szlovákok esetében voltunk. E három nemzetiség jelentős része a földrajzi és 
vallási adatok alapján jól meghatározható, azonban a hallgatók közel 
egyharmadánál szinte lehetetlen a nemzetiségi hovatartozást meghatározni. Ebbe a 
csoportba tartozik a gyors asszimiláció felé haladó hazai zsidóság, a régiónként 
eltérő mértékben asszimilálódó németek, akik nemzetiségüket maguk is változtatva 
határozzák meg. A felvidéki területek esetében például nem ritka, hogy az onnan 
Bécsbe került zsidó hallgatók egy része magát magyarként, más része németként 
határozza meg, de többen szlávnak is nevezik magukat, sőt szemeszterenként 
másként adják meg hovatartozásukat. A fentiek alapján még egyszer 
hangsúlyozzuk, hogy a most következő számok és táblázatok becslések, amelyek a 
források elemzésével készültek, de nem tekintendők véglegesnek és az egyes 
életutak elemzésével nyilván változhatnak. Több mint hatezer beiratkozó estében 
ilyen elemzések végzését nem is tekinthettük feladatunknak. 

A nemzetiségi összetételt vizsgálva szembetűnő, hogy 26 % estében nem 
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voltunk képesek valószínűsíteni az etnikai hovatartozást. Ez viszonylag magas 
szám, mivel 1848 előtt a Habsburg birodalom egyetemei esetében ez a csoport csak 
21 %-ot tett ki, a 19. századi német egyetemjárásban, pedig csupán 15 %-ot. A 
nagy számarány részben annak tudható be, hogy számításainkban igyekeztünk 
nagyon óvatosak lenni, részben viszont a zsidó hallgatóság magas számából is 
következik, hiszen a nemzetiségi hovatartozást éppen az ő esetükben a 
legnehezebb meghatározni. Ez a 26 %-nyi hallgató bizonyosan a magyar, a német 
és a szlovák nemzetiség között oszlik meg, de a belső arányokat gyakorlatilag 
lehetetlen megmondani. Korszakunkban valószínűleg többségük német, de sok 
lehet köztük a magyar hallgató is és kevesebb a szlovák. 

A nagy valószínűséggel magyar hallgatók a bécsi peregrinusok 28,2 %-át 
teszik ki. Ez hat százalékkal több, mint amit 1848 előtt feltételezünk, tehát 
növekedett a magyarság aránya Bécsben. Németországban a magyarok aránya ennél 
jóval magasabb és az abszolutizmus korában ott is enyhe növekedés tapasztalható, 
tehát általános tendenciáról van szó. Ennek okát a hazai felsőoktatás stagnálásával, 
az ötvenes években a német tannyelv bevezetésével magyarázhatjuk, hiszen ha már 
németül kellett a felsőfokú tanulmányokat folytatni, akkor célszerűnek látszott azt a 
birodalom legjobb egyetemein végezni. A magyar hallgatók szinte egyenlő 
arányban orvosi, mérnöki és jogi tanulmányokat folytattak Bécsben (370), és ezt 
közelítette a katolikus és protestáns magyar teológusok együttes száma is (280). 

12. táblázat 

Л magyarországi és erdélyi hallgatók 
valószínűsíthető nemzetiség szerinti tagolódása 

1. magyar 1820 28,2 % 
2. nem meghatározható 1679 26,0 % 
3. magyarországi német 1151 17,8 % 
4. erdélyi szász 595 9,2 % 
5. szlovák 337 5,2 % 
6. magyarországi sváb 287 4,5 % 
7. román 205 3,2 % 
8. szerb 185 2,8 % 
9. cipszer 145 2,2 % 
10. ruszin 20 0,3 % 
11. horvát 11 0,2 % 
12. cseh 4 0,06 % 
13. olasz 4 0,06 % 
14. örmény 4 0,06 % 
15. bolgár 3 0,04 % 
16. görög 1 0,01 % 
17. szlovén 1 0,01 % 
18. lengyel 1 0,01 % 

Összesen 6453 100 % 
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A szűkebben vett magyarországi németek, akikhez a nyugati határszélen, 
Pest és Buda környékén, a Felvidék középső és nyugati területein élő németség 
tartozott elsősorban a diákok 17,8 %-át alkották. Az ő arányuk folyamatosan 
csökkent a 19. századi birodalmon belüli peregrinációban, de talán helyesebb az a 
meghatározás, hogy abszolút számuk nem csökkent ugyan, de más nemzetiségek 
növelték részvételüket a peregrinációban. E németek is jelen voltak valamennyi 
szakon, de többségüket az orvosok, gyógyszerészek (250) és mérnökök (230) 
között találjuk, harmadik helyen a jogászok állnak (178). 

Az erdélyi szászok jelenléte Bécsben viszonylag alacsony, 9,2 %. 
Képviseletük viszonylag stabilnak mondható, korábban arányaiban kevesebb 
diákot küldtek a császárvárosba. A szászok természetes peregrinációs iránya 
Németország volt, ahol képviseletük az itteninek csaknem háromszorosa. A 
szászok közül Bécsben legtöbben gyógyszerészek (116), protestáns teológusok 
(114), a többi nagyobb szakon mindössze 40-70 hallgatójuk tanult. 

A szlovákok képviselete korszakunkban 5,2 %. A korábban már említettek 
szerint ez a szám növekedhet még, de úgy látszik, hogy a szlovák jelenlét csökkent 
Bécsben 1848 előtthöz képest. Hasonló tendencia egyébként a németországi 
peregrinációban is megfigyelhető volt, magyarázatára az 1918-ig terjedő teljes 
adattár elkészítése után lehet visszatérni. A szlovák hallgatók legnagyobb csoportja 
katolikus, vagy protestáns teológus volt (140). Rajtuk kívül 24-40 között mozgott 
az orvos, mérnök, jogász és bölcsész-hallgatók száma. 

A délvidéki és baranyai, valamint tolnai svábok 4,5 %-át tették ki a bécsi 
peregrinusoknak. Ez nagyjából megfelel 1848 előtti arányuknak, sőt némi 
növekedés tapasztalható. A svábok is nagyjából arányosan elosztva jelen voltak 
valamennyi fakultáson és szakon 20 és 50 fő közötti létszámmal, a legtöbben 
közülük mérnöki pályára készültek (57). 

Figyelemre méltó változás a románság részarányának növekedése a bécsi 
peregrinációban. Míg 1848 előtt egy százalékot tesznek ki a Habsburg birodalom 
egyetemeire járó hazai hallgatók körében, korszakunkban részvételük már 3,2 %. 
Pontosításokkal kis mértékben még ez a szám is növekedhetne, de megállapítható, 
hogy az erdélyi és bánáti románság jól használta ki a magyar szabadságharc leverése 
után megnyíló lehetőségeit és megkezdte felzárkózását a felsőfokú iskolázásban. A 
román hallgatók közül legtöbben jogászok (66), sokan görög-katolikus teológusok 
(53), más szakokon jelenlétük alacsonyabb. 

A szerb hallgatók esetében is elmondható, hogy növelték részvételüket a 
bécsi peregrinációban. 1848 előtti egy, másfél százalékos jelenlétük 2,8 %-ra 
emelkedett. Ebben nem is annyira a 10 évig fennálló önálló szerb birodalmi 
tartomány léte játszhatott nagy szerepet, hanem a szerb nemzetiség modem 
értelmiségének gyors megerősödése. A szerb diákok között is legtöbben jogászok 
(63), negyven felett van az orvosok száma és 25 szerb mérnök-hallgató is tanult a 
bécsi politechnikumban. 

A felvidéki cipszerek jelenléte 1848 előtthöz képest kicsit csökkent, de 
lényegében nem változott, képviseletük valamivel több, mint 2 %. E nagy iskolázási 
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hagyománnyal rendelkező népcsoport fiait részben Németországba, részben 
Bécsbe küldte, gyakran több egyetemen is megfordultak. A cipszerek esetében 
Bécsben egyik szak iránt sem mutatkozik kiemelt érdeklődés. 

Megemlíthető, hogy a húsz ruszin (kárpátukrán) hallgató többsége (17) 
görög-katolikus teológus. Rajtuk kívül még nyolc nemzetiség néhány magyarországi 
képviselőjével találkozhatunk a peregrinusok között. 

13. táblázat 

Valószínűsíthető összesített nemzetiségi arányok 

1. német nemzetiségűek 2179 33,7 % 
2. magyarok 1820 28,2 % 
3. nem meghatározhatók 1679 26,0 % 
4. szlovákok 337 5,2 % 
5. románok 204 3,2 % 
6. szerbek 185 2,8 % 
7. egyéb nemzetiségek 49 0,75 % 

Összesen 6453 100 % 

13/a. grafikon 
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Az összesített arányok vizsgálatánál megállapíthatjuk, hogy nemet 
etnikumhoz tartozók (németek, szászok, svábok, cipszerek) együttesen a 
legnagyobb nemzetiséget alkották a korszak bécsi egyetemjárásában. Ok alkotják a 
hallgatóság közel 34 %-át, de részarányuk erősen csökkent az 1848 előtti 
időszakhoz képest, amikor meghaladta a 43 %-ot Az újkori magyarországi 
egyetemjárásban korszakunk adata az inkább jellemző, mivel a teljes 19. századi 
németországi peregrinációban a németek részvétele 33 %-os. A bécsi 
egyetemjárásban a második legnagyobb nemzetiség a magyar, korszakunkban öt 
százalékkal elmaradva a némettől. A szlovákok stabüizálták, a románok és szerbek 
pedig növelték a vizsgált korszakban részvételüket a külföldi egyetemjárásban. 

Resümee 

Ungarlandische Studenten an den Universitäten und Hochschulen in 
Wien (1849-1867) 

Wien spielt seit dem 14. Jh. immer eine bedeutende Rolle nicht nur dank der 
ehrwürdigen Wiener Universität sondern auch wegen der reichen Anzahl anderer 
Bildungsinstitutionen, äe der Stadt beherbergte. Wie gesagt, zeigt sich die bestimmende 
Bedeutung Wiens in allen historischen Epochen, aber in dieser Chronologie ragt das 19 
Jahrhundert- genauer gesagt die erste Hafte des 19 Jh.-s besonders hervor. Konkrete 
und zuverlässige Angaben geigen, dass sich in den Ländern, wie dem Deutschen Reich 
, der Schweif den Niederlanden und im Habsburgischen Räch ^wischen 1789 und 
1848 insgesammt 11 782 Studenten immatrikuliert haben, von denen in 7931 Valien 
eindeutig Wiener Institutionen, als Ziel der Peregrination dienten, dh. ärca ^weidrittel 
(67,3%) der aus Ungarn stammenden Studenten haben kürzer oder länger in Wien 
studiert. 
In den 18 Jahren des als Neoabsolutismus bezeichneten Zeitraums wurde die 
Anziehungskraft Wiens auch nicht bedeutend kleiner. Die mit dem Namen des 
Unterrichtsministers, Graf Leo Thun bezeichnete Hochschulreform modernisierte das 
österreichische Hochschulwesen, hatte ausserordentlich positive Auswirkungen auf das 
Hochschulwesen anderer Länder und führte auch an der Pester Universität zu ®ner 

positiven Umwandlung.Die Germanisierungstendenz, deren Beweggründe als 
Gesammtinteresse des Rßichs galten, war in der multinationalen Monarchie in der 
Zweiten Hälfte des 19 Jh.-s ab ovo zum~ Scheitern verurteilt. Dazu trug noch bei, dass die 
langsamere Entwicklung des ungarischen und sieben bürgischen Institutionsnetzes 
sozusagen die Studierenden dazu zwan& ihr Studium anderswo, in diesem Falle, in 
Wien fortzusetzen. 
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In diesem Band findet der Leser Angaben von Studenten, die an acht verschiedenen 
Bildungsstätten der Kaiserstadt immatrikuliert waren. Getrennt behandeln wir die 
Wiener protestantische Theologische Lehranstalt, obwohl sie %u der Universität gehörte. 
Im Archiv der Universität und der TU haben wir mühsam nach Angaben geforscht, 
nicht selten haben wir von Tall %u Tall das gan^e Quellenmaterial durchgestobern 
müssen. Im Talk der vier kleineren Institutionen haben wir früherer Publikationen 
bedient. Insgesammt liegt die Zahl der ungarländischen Studenten bei 6453, davon 
erfolgten 4208 Immatrikulationen an der Universität, 1227 im Polytechnikum, wärend 
325 Studenten sich an der Theologischen Lehranstalt sich entragen Hessen. Erneut 
möchten wir darauf aufmerksam machen, dass unsere Datei keinerki Angaben %um 
Studium kroatischer oder slavonischer Studenten enthält, unserem Reägierungskon^ept 
entsprechend 
Wir haben ^wischen Studentenunt erschiedlicher Nationaltätsangehörikeit und mit 
„ungarischem „Geburtsort/Herkunftsort keinerki Unterschiede gemacht. Nur kur\ 
darauf hinweisend paar interessantere Angaben: an Viertel der Studenten (26 %) 
studierte Median in Wien. Es geigte sich ein enorm grosses Interesse dafür, sowohl bei 
den immatrikulierten Studenten als bei Gaststudenten. 21 % hat Ingenieur-Studien b%w 
Architekt— Studien gemacht. Über 1000 lag (17.7%) äe Zahl der Juristen, während 
Theologie, (katholisch und protestantisch) 13, 5 % gewählt haben . Tür andere 
Tachrichtungen war das Interesse kleiner. 
Auffalknd gross ist dieses Interesse für die Berufswege der Intelligenz bei Angehörigen 
aufkommender Gesellschaftschichten . Mehr als 18% der Studenten stammte aus 
Kaufmann-Tamilien, typisch war äe Orientierung der Kinder jüäseher Herkunft für 
meä^inische Berufe. Relativ hoch war äe Zahl (10 %) bei den Kindern von staalichen 
Beamten. Ein neues Phänomen war, dass äe Kinder aus Handwerker-Tamilien genauso 
stark vertreten waren. Aus Kreisen der Aristokratie kamen 8 % und mit13 % waren 
äe Kinder der ̂ weiten Generation der Intelligenz 
Aus reägiösem Aspekt ist äe erhöhte Präsenz der ungarischen Juden in der 
Peregrination typisch.. Von denen , äe auch Religion angegeben haben, sind sie mit 
30% vertreten, während äe r. Katholiken 35 % ausmachen. 
Besonders lang könnte man über äe Verteilung der Studenten nach dem jeweiligen 
geburts-und/oder Herkunftsort reden. Wien hatte ein eigenes, engeres Umfeld, %u dem 
auch Regionen Ungarn dazugehörten aber äe jenigen , äe aus äesen Regionen kamen, 
darunter äe vielen, äe deutschsprachig aufwachsen waren, können keineswegs mit Riecht 
da%ugezählt werden. Die Zahl äeser Gruppe scheint aber auch nicht relevant %u sein. 
Nur, wenn grössere Regionen unter äe Lupe genommen werden, stellt sich erst heraus, 
dass 30 % der Studenten aus Oberungarn kam, 23 % stammte aus der Region der 
Ungarischen Tiefebene, (da%u werden Batschka und Banat mitgewählt,) 18 % kam 
aus Transdanubien, 17 % aus Siebenbürgen. Die Region Buda und Pest waren mit 8 % 
vertreten. Wenn wir Städtenamen nennen woljen, so stehen Buda und Pest / Ofen und 
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Pest, Pozsony/Pressburg an der Spitze, aber viele kamen aus Brassó / Kronstadt, 
Nagyszeben / Hermannstadt, Sopron / Ödenburg und Temesvár/ Temeswar. 
Es ist eine genauso interessante Frage, wie sich die nationale Zugehörigkeit dieser 
Gruppen sich gestaltet hat. Läder finden wir in den uns %ur Verfügung stehenden 
Quellen keine konkrete Angaben da%u, wir unsere Überlegungen %u dieser 
Fragestellung sind also nur hypothetischer Natur. Bei gewissen Nationalitäten vorallem, 
bei den Ungarn, Deutschen und Slovakén müssen wir leider auch darauf verachten, weil 
es nicht möglich ist, genau %u bestimmen, wer wirklich mitda^ugehörte. Vorallem wegen 
der grossen Anzahl der sich assimilierenden Juden und der der Deutschstämmigen. In 
dieser Gruppe kann also insgesammt (dh. bei 29 %)gar nichts da^u gesagt werden. Als 
Deutschstämmige betrachten wir (33 %) u.a. die Zips er, Schwaben, Sachsen ...usw 
weitere aus dem damaägen deutschen Sprachraum. Als Ungarn lassen sich (28 %) 
nennen, die Zahl der Slowaken scheint um 5 % %u liegen. Da%u eine kur%e 
Bemerkung:, diese Pro^ent^ahlen würden sicherlich anders aussehen, wenn die Gruppe 
der leider nicht Differen^erbaren nicht so wäre 3,5 % Rumänen und 3% Serben 
kommen noch hin^u. Es muss aber betont werden, all das bleibt nur Hypothese. 
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FARKAS GÁBOR FARKAS 

Mohács legendája* 

Előző tanulmányunkban a királygyilkosság eredeti forrásait és a legenda 
természetét igyekeztünk megrajzolni. Ez a legendafolyam Mohács históriájából 
táplálkozik, s így érdemes lesz ezt a mítoszt is közelebbről megszemlélni. A 
mohácsi csatáról a leghitelesebb egykorú beszámoló Brodarics István szerémi 
püspök és királyi kancellártól származott.1 Jelen volt a csatában és saját szemével 
látta az egész ütközetet. Munkája Krakkóban jelent meg 1527-ben az alábbi 
címmel: "Igaz történet a magyarok és S^ulejmán török császár mohácsi ütközetéről.'^ Ez 
válasz volt az osztrák Cuspinianus vádjaira, miszerint Lajos haláláért környezete 
vagy a testőrei, a magyarok voltak a felelősek. Rögtön az előszóban megemlítette 
írásának a célját, hogy röviden leírja, "már csak azért is, mert látom, hogy egyrészről 
néhányan a\ eseményeket másképpen mesélik, mint megtörténtek, másrészről pedig egyesek meg 
nem szűnnek hol egy, hol más váddal illetni a mieinket, és a csata szerencsétlen kimenetelét nem 
emberi dolgokban szokásos esetlegességnek, hanem álnokul a mieink bűnének tulajdonítják." A 
forrás beszámoló volt, hiszen I. Zsigmond lengyel király szólította fel, hogy írja le 
részletesen, hogyan halt meg unokaöccse, II. Lajos (I. Zsigmond és II. Ulászló 
testvérek voltak) a csatában. A rokoni szálak mellett az is motiválhatta a lengyel 
királyt, hogy szerette volna megkaparintani a magyar trónt, s tájékozódni kívánt a 
Mohács utáni magyar helyzetről. Zsigmondnak tehát több oka is volt arra, hogy 
pontos és hiteles beszámolót várjon a királyi kancellártól. 

Brodarics említette meg először azt a tényt, amelyből később a legenda 
keletkezett: "már ez idő előtt is [azaz a csata előtt] heves vita folyt a király személyéről." 
Akadt olyan vélemény is, amely szerint jobb volna, ha a király néhány ezer 
válogatott vitézzel a csatától távol maradna. Ezt azonban a katonai vezetés 
semmiképpen nem tűrte volna el, hogy a korabeli szokás ellenében a király ne 
legyen jelen az ütközetben. Szóba került az a romantikus elképzelés is, hogy valaki 
más öltözzék királyi fegyverzetbe, de ezt érzelmi okokból nem tartották 

* A tanulmány első része megjelent Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei X. kötetében Bp.} 
2001. 65-85. "Szerémi György hitelességének a kérdése" címmel. Teljes változatban megjelent a 
Magyar Könyvszemlében 2000. 4. számában 443 - 463. oldalakon "П, Lajos király rejtélyes 
halála" címmel. 
1 Brodarics életére lásd SZÉKELY 1888. - SÖRÖS 1907. - KujÁNI 1913. - KujÁNI 1914. -
BARTONIEK 8-23. 
2 Stephanus BRODERICUS: De conßctu Hungarvrum cum Solymano Turcarum imperatore adMohach 
história verissima. Cracoviae., apud Hieronymum Vietorem. Die XVIII. Mensis Április. Anno 
Domini MDXXVII. 4° RMK III. 270. - Mind az eredeti kézirata, mind az első kiadása 
elveszett és csak másolatban maradt fent. Kritikai kiadását lásd BRODARICS 1985. -
Továbbiakban Kulcsár Péter fordítását használom: BRODARICS 1977. 
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kivitelezhetőnek. Mivel egy eléggé kétes kimenetelű csata előtt álltak, így azt a 
döntés hozták, hogy szükséges lesz a királyt külön őrizni: "és ha valami baj történnék, 
és úgy látnák, hogy mind a királyt, mind a sereget olyan veszély fenyegeti, aminek jóvátételére már 
nincs remény, a had közepéből kiragadva magukkal vigyék." Véleményünk szerint a 
később keletkezett história magva ez a tény lehetett, s ebből bomlott ki majd a 
rémtörténet, miszerint a magyarok - első megközelítésben - a szerencsétlen királyt 
sorsára hagyták, illetve — második megközelítésben - saját kezükkel tették el láb 
alól. Ugyanis a király őrzésére rendelt három jeles férfiú, Ráskay Gáspár, Török 
Bálint és Kállay János alá kifejezetten gyors, a menekülésben használatos lovakat 
rendeltek. 

Brodarics még egy fontos mozzanatról számolt be a végső roham előtt: 
Tomory Pál megparancsolta Ráskayéknak, hogy "menjenek kipuhatolni, ugyan mit 
tervelnek azpk [vagyis a törökök], és, ha lehetséges, kényszerítse őket visszatérésre." Ráskay 
nem feledkezett meg arról az utasításról, hogy őt a király védelmére rendelték, de 
Tomory követelésére, s Lajos belenyugvásával az őrzésre rendelt lovascsapattal az 
akkor feltűnt ellenséges hadoszlop felé vágtatott. Ez lehetett a másik fontos hír, 
amelyet később úgy torzítottak, hogy a király őrizetére rendelt testőrök sorsára 
hagyták az uralkodót, s ezzel közvetve a végzetét okozták.3 Pedig Brodarics 
világosan leírta: "nem látszott kétségesnek, hogy könnyen visszaérhet arra a% időre, melyben a 
királynak szüksége lehet az ő segítségére. Amikor ezek [mármint Ráskayék] az említett helyre 
elindultak, még mindig kérdéses volt, vajon ad-e ma [augusztus 29-én] alkalmat az ellenség 
csatára, és majdnem délután három óra volt." 

A sikeres első roham után "a király hadoszlopa pedig ugyanakkor előrevágtatott, 
már amennyire páncélos vitézek vágtatni képesek, a jobbszárny inogni kezdett, és erről a 
szárnyról többen futásnak eredtek megijedve — azt hiszem — az ágyúktól, amelyekkel az ellenség 
akkor kezdett lőni, és ez a futás, valamint az ágyúgolyók sűrű becsapódása — ezek immár a mi 

fejünk körül is röpködtek, akik a király mellett álltunk — nem kis féklemmel töltött el 
mindenkit. És ebben a percben a király nem látszott a mi sorunkban, vagy azért, mert előrement 
azokba a sorokba, amelyek, mint mondtuk, előtte voltak (mert annak előtte úgy határozhatott, 
hogy a király ne álljon ugyanazon a helyen), vagy mert elragadták a hadból azpk, akikről 
mondtuk, hogy a háta mögött helyezkedtek el [tehát Czettrich, Mayláth és Horváth], hiszen 
mindkettő megtörténhetett." Brodarics azt az egyet biztosan tudta, hogy sorukból és a 
helyéről hiányzott akkor, mikor a törökök ágyúzni kezdtek és amikor a 
jobbszámyon felbomlott a rend és megkezdődött a menekülés. "A király 
elvesztésének bűnét nem merném azokra kenni, akik őrizetére voltak rendelve, és azpkra sem 
akik őt — bizonyára elhamarkodottan — a csatából kiragadták (...) Tudjuk ugyanis, hogy az л 
kettő a végsőkig hű volt a királyhoz^ és épségének védelmére mindenekfölött törekedett. Ami 

3 Érdemes Brodarics beszámolójának ezt a pontját összevetni József há-Kóhen krónikájával 
(1554—1575): "a királyt a második hadrend közepébe helyezte s őrizetül 1000 harcedzett lovagot adott 
melléje (...) Most a törökök azokat támadták meg kik apodgyászf őrizték, mire Tomory Pál a király 
őrizetére rendelt ezer lovagot küldötte oda (...) Lajos király látván, hogy a veszély őt is eléri, megfutott, egy 
mocsárban lova alá esett, és mivel nem volt, ki onnan kisegítse, ott is veszett." A szöveget kiadta 
KOHN 1880. 346-348. - SZURMAY 1901. 53-^2. - ORTVAY 1910. 45-46. - SZAKÁLY 1975. 
29-36. - PERJÉS 1979. 387^12. 

136 



pedig ama hármat ilkú, aki a királyi személy őrizetére rendeltetett [tehát Ráskayék], 
nyilvánvaló, hogy az ellenségtől, melynek visszaszorítására indult, nem térhetett vissza korában, 
mint ahogyan megfutott egész hadunk, mert egyikük fogságba esett, és még azpn helyt ki is 
szabadult." A tragédia beteljesedését így írta le: "A szabályos ütközet másfél órán 
keresetül tartott. Abban a vizenyős mélységben is jó néhányan pusztultak el, mert később ott, 
Mohács fölött fel mérföldnyire egy falucska alatt, melyet Cselének nevezünk, és amely környék 
akkor a Duna áradása miatt a szokásosnál több víz a ^ ált, egy meredélyes szakadékban 
találtak meg a király testet, akiről némelyek azf mondtak, hogy maga is amott esett el, itt fulladt 
vízbe lovastul úgy, ahogy volt, fegyverben, amely helyen sokan mások is elvesztek, és a közelben 
megtaláták Trepka András és Aczél István testét.''4 

Megfigyelhetjük, hogy már Brodarics beszámolójában is meg-
fogalmazódott a később mítosszá váló Mohács tragédiája, s az okokat keresve nem 
csupán az egyes emberek cselekedeteinek összefüggéseit vizsgálta meg, hanem 
Istent jelölte ki a történelem legfőbb formálójának.5 A középkori gondolkodásból 
eredeztethető történelemmagyarázat szerint egy vesztett csatában egyenes és 
közvetlen istenítélet valósult meg, s a félelmet, megdöbbenést gerjesztő rendkívüli 
vagy annak vélt természeti jelenségek, az ütközetet megelőző baljóslatokat, a 
csatából fakadó rejtélyes cselekményeket mind-mind a közvetlen isteni beavatkozás 
jeleként értelmezte.6 így az előszóban kifejtett kereszténység védőbástyájának 
toposza nem volt más, mint az Isten akaratából rendeltetett küldetés a 
polgárháború bűnébe esett magyaroknak.7 Ez a történelmi közhely ismétlődött 
meg Lajos beszédében, amelyet a hadseregnek tartott a csatarend felállása után, 
miszerint "a hazáért, Krisztus Isten szent vallásáért, hitveseikért és gyermekeikért a végsőkre, a 
halálra is el van szánva." Katonáit azzal biztatta, hogy (imaga az Isten is alászáll a 
magasból azpk mellé, akik az ő szent vallásáért harcolnak, az Ő kezükbe van letéve — úgymond 
- nemcsak a hazának, melynek elfoglalására jött az ellenség hanem az egész keresztény 
társadabmnak is az üdve." Történeti művében a Fátumból eredeztette a mohácsi 
katasztrófát, amelyben végzetszerűen bontakozott ki a cselekmény a beteljesülésig.8 

4 Ugyancsak tanulságos összevetni Gans Dávid császárpárti történetíró világtörténetével 
(1592): "lúgos király lova futás közben egy kicsi, 4-5 arasznyi mély patakba hanyatt esett és mivel nem 
volt, aki onnan kisegítse, 19 éves korában meghat." KOHN 1880. 549. — A csata végét jelentette a 
nyári felhőszakadás, amely lehetetlenné tette az ágyúk használatát, s egyben okozója volt a 
Csele-patak duzzadásának. KÁPOLNAI 1889. 452. - A másik gond az volt, hogy a magyarok 
arccal nyugatnak, tehát a nappal szemben harcoltak végig, hiszen augusztus végén, 18 óra 
40 perckor nyugszik. Az eső előtt azon a vidéken nyugati szél fújt, ami hajtotta a magyarok 
szemébe a füstöt. II. Lajos legjobb esetben este 6 órakor érkezhetett a Csele-patakhoz. 
HALMAY 1926. 47. -GYALÓKAY 1926. 216-239. -PERJÉS 1979. 413-421. 
5 HORVÁTH 1935. 249-256. - WACZULIK 1937. 9-10. - BARTONIEK 1975. 18-20. 
6 THIENEMANN 1924. - RÉVÉSZ 1926. 
7 BRODARICS 1985. 21-22. "fuimus semper scutum et clipeus omnium aäorum Christianorum (...) si 
deo placet, bella plus quam ävilia ac plus quam fraterna inter se gerentibus et uno in alium culpam 
huiusmoä bellorum referente."-PUKÄNSZKY 1926. 287-288. - ROZMÁN 1940. 16-46. 
8 TRENCSÉNYI 1966. 
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A király maga válaszolta a tanácsülésen a tunyaság vádjával illetőknek: "holnap a nag}/ 
Isten segítségéve/ személyesen megyek veletek oda, ahová mások nélkülem menni vonakodnak." 
Isten, végzet és sors viszonyát a csatavesztés kapcsán Brodarics nem fogjalta 
harmonikus rendszerbe.9 Ezeket a közkeletű fogalmakat mindig az adott 
cselekményhez igazította: "ám a sors a király végletét arra a% időre tartotta fenn, amikor 
nagyobb dicsőséggel esik el a hadáért." A Fátum beteljesedéséhez a Fortuna játszott 
szerepet, amikor Tomori érvelt a támadás mellett: "kéjben van már a győzelem, csak 
akarjanak éhá a szerencsével, amit a% Isten kínál nekik, jöjjenek tehát a királlyal együtt, és 
táborukat Isten segítségével egyesítsék a% övékkel, mely közelebb fekszik a% ellenséghez és ezért 
támadásra alkalmasabb, ha pedig valaki a királyt másra akarná rábeszélni, a% halál fia." A 
tragikai vétséget Tomori Pál követte el, amikor az Isten által felkínált szerencsével a 
támadást szorgalmazta, s a katonák végzetes lelkesedése sodorta bele a sereget az 
elhamarkodott csatába.10 

Antonio Giovanni da Burgio pápai nuncius, aki 1523-tól Magyarországon 
tartózkodott, Sadoleto pápai államtitkárhoz írott jelentései hiteles képet rajzoltak a 
Mohács előtti Magyarországról.11 A csatavesztés után írott beszámolója (Bécs, 
szeptember 5.) összecsengett Brodaricséval: "menekülés köbben elértek a Duna egy kis 
ágacskáját, de amikor át akartak kelni, a király hva megbokrosodott, felágaskodott a vízben, 
őfelsége pedig, kinek nehéz volt mar a páncél, s fáradt is volt, leesett és belefulladt abba a 
patakba." Ezt a változatot erősíti meg egy ismeretlen, ám a csatában részt vevő 
német levélíró is, aki a következőképpen számolt be az esetről: "A futásnál a király 
egy patak átugrásakor lováról hátrafelé lebukott s а шфе fulladt; ez idő óta a királyt többé 
senki se látta."12 

Brodarics munkáját Johannes Cuspinianus, I. Miksa, V. Károly és I. 
Ferdinánd diplomatájának vádjaira válaszolva írta meg. Cuspinianus a leglelkesebb 
híve volt a Jagellók és a Habsburgok szövetségének, sokat fáradozott azért, hogy a 
kettős házasság: Lajos és Habsburg Mária illetve Ferdinánd és Jagelló Anna között 
létrejöjjön. Híres török- és magyarellenes buzdító beszédét Johannes Singrenius 
bécsi nyomdász adta ki 1526 decemberében vagy 1527 elején, amelyet nem hagyott 
válasz nélkül a királyi kancellár, akinek egyébként is kötelessége volt beszámolót 
írnia I. Zsigmondnak.13 Cuspinianus írása egy szenvedélyes felhívás volt a német 
fejedelmekhez a török elleni harca. Elsőrendű forrása a Bécsbe menekült Mária 
királyné környezete volt. Az egyik vádpontja, hogy a királyt belekergették a 
végzetes csatába, s nem törődtek vele: 'Egyesek azért hoztak fel mindenfele érvet, hogy a 
végzet fele hajszp§ák a királyt, mások most inkább önmagukkal s nem övek törődtek". II. 
Lajos halálát így írta le: "A szétbomlott hadsereg magával ragadta az övéi által rosszul őrzött 
királyt, aki mindenki várakozása ellenére bekugratott egy tóba, amit a Duna kiöntése alkotott. 
Es most nem voltak, akik a szentséges királyt megszabadítsák fegyverétől, alámerült a vízbe, és 

9 PUKÁNSZKY 1926. 287-288. -PROHÁSZKA 1936. 100-104. 
10 BRODARICS 1985. 46. fatális репе quidam militum ardor" 
11 MOHÁCS 1987.138-139. 
12 GöMÖRY 1889. 503-506. < 
13 MOHÁCS 1987.142-157. 
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a tó elnyelte (...) Aztán pedig, október bávában végre megtalálták, sok honpolgár jelenlétében 
Székesfehérvárott adtak át a földnek, ahol ősei nyugszanak eltemetve." 

Hogy látták a magyar király halálát az egykorú török források? 
Kemálpasazáde sejkh-ül-iszlám volt a mohácsi csata évétől a török birodalomban. 
Nem vett részt a csatában, de értesüléseit megbízható szemtanuk közlése alapján 
szerezte, illetve felhasználta Szulejmán naplóját is "Mohácsnáme" című munkájában. 
A király sebesülését ó is említette, s nem kizárt, hogy a gyilkosság legendájának 
másik támpillérje ez lehetett. A 17. századi Szolakzáde szintén két sebről beszélt, 
amelyet átvehetett Kemálpasazáde tói. Ez az a pont, ahol a cselekmény Szerémi 
György — később tárgyalandó - művében leírt történettel találkozott, de II. Lajos 
halálát így írta le a török történetíró: "A szégyen tü%e égetvén hitvány kikét, lovastul, 
fegyverestül а т<фе ugrott s a%ok számát szaporította, akik elestek vagy vt\be fúltak.'u 

Tomori Pál haláláról, s ezt a legenda szempontjából kulcsfontosságúnak tartjuk, a 
következőt jegyezte föl: "A nevetett gőgös bánnak ostoba feje üres már a királyi korona 
elnyerésének gondolatától és vágyától: fűvel van tele. A csatatéren legördüli, mint valami golyó és 
hajfürtjei a lándzsa díszévé váltak. "*-5 

A hódításokat folytató szultánok rendszeresen vezettek naplót, amelyek 
tartalmazták az egyes hadjáratok történetét és hivatalos okmányként is szolgáltak. 
Szulejmán 1526-os naplója így írt az eseményről: 'A gonos%mívű király pedig többi 
nyomorult katonaságával a felséges uralkodóra és az anatoU seregre rohant". Lajos halálát 
nem említette, ugyanakkor Tomory sorsáról pontos értesülése volt: 'A papnak és 
több bégnek feje is a divánba behatott."16 Ugyanakkor Szulejmán fethnáméja, amelyet a 
mohácsi győzelem után a birodalom kormányzóihoz küldött (1526. augusztus 2 9 -
szeptember 7.) bizonytalan volt Lajos sorsát ületően: "a gonosz király ez e^vet követte: 
Nyertes az aki a fejét menti, azonnal megfutott a csatatértől. A müszülmán harcosok űzőbe 
vettek a gonosz sereget, legtöbbjét kardra hányták, más részét pedig a Dunának űzték és 
bekfullasztottak, mint Fáraó népét. Bánjaiknak és vezéreiknek fejét levágták (...) Magáról a 
királyról nem lehet tudni, hogy meghalt-e vagy életben van."17 A budai fethnáméja (1526. 
szeptember 23.) megerősítette Tomory halálát, ugyanakkor Lajosról még mindig 
nem tudott semmit: "Ebben a csatában a papnak s a többi nemzetek bánjainak fejeit 
levágták. Azonban a király, mikor már beleesett a vereség hálójába, az esthomály védelme alatt 
kiszabadult belök és elfutott. '18 

14 THÚRY I. 251. 
15 THÚRY 1.248. 
16 THÚRY I. 315-316. 
17 THÚRY I. 384. 
18 THÚRY II. 394. Lásd még Frangepan Kristóf levelét, amelyet Jozefic Ferenc zenggi 
püspökhöz írt: "És az országban szétküldtünk nyílt kvekt pecsétünk alatt, hogy senki ne ijedezzék, 
mert hogy a király megmenekült, majdnem mind az urakkal és semmi más nem veszett el, mint némi 
gyalogos és a puskákat és mindazt, amit összegyűjteni khet, mi összegyűjtjük." FRANGEPAN 1927. 24— 
26. Valószínűleg ez az említett nyílt levél is hozzájárult ahhoz az álhírhez, hogy Lajos 
megmenekült a csatából. - JÁSZAY 1846. 26. - MOHÁCS 1987. 146-147. Burgio szeptember 
5-i tudósításában megemlítette a különböző egymásnak ellentmondó híreket: "Vannak 
ugyan, akik azt állítják, hogy a király tovább is eljutott, mint addig a patakig amelyben a kamarás 

139 



A mohácsi csatában résztvevő Lufti pasa Lajost nyomtalanul eltűntnek 
nyilvánította,19 míg Dzselálzáde Musztafa rejsz efendinek, aki hivatalánál fogva ott 
volt a hadjáratokban, már pontosabbnak látszó értesülése volt a királyról.20 A 
történet teljes részletében a Szulejmán uralkodása alatt élt Ferdi munkájában 
bomlot t ki: "A szerencsétlen király pedig, miután két helyen súlyosan megsebesült, sebesükén és 
erőtlenül, még meglévő csekély életerejével egész este jutott, s mikor a Sárvíz nevű folyóhoz 
érkezett, nem bírván semmit sem segíteni magán, lovastul, fegyverestül a vízbe merült és így ama 
csoporthoz csatlakozott, amely szinten а шфе veszett."2*-

A későbbi korszak török történetírói körében teljes volt a zűrzavar II. 
Lajos halálát illetően. Akadt olyan, aki szerint egy tóban fulladt meg és a fejét 
levágták,22 vagy megfulladt egy mocsárban,23 illetve megsebesült, s menekülés 
közben mocsárba esett majd megfulladt.24 Végezetül ismerünk olyan beszámolót is, 
amelyben arról olvashattuk, hogy egy hét múlva találták meg Lajos holttestét, 
levágott fejjel.25 Mint láttuk, a korabeli magyar és a török források nem említették, 
hogy a magyarok megölték volna II. Lajost, ugyanakkor a beszámolók 

szerint belefulladt, de azért sokkal hihetőbb a% előbbi magyarázat, mert a csata napja óta már egy hét 
eltet, s őfelségéről még mindig nem hallani semmit." - FODOR 1991. 49. A törökök nem tudták 
még szeptemberben sem, hogy Lajos meghalt, amint ez Brodarics leveléből kiderült, 
amelyet Krysztof Szydlowiecki lengyel főkancellárnak írt (1526. október 3.), s amelyben 
tájékoztatta őt, hogy Szulejmán Lajos király három fogságba esett kamarását szabadon 
engedte, s az élőnek hitt uralkodóhoz küldte egy szövetségi ajánlattal. 
19 THÚRY II. 17. Az Oszmán-ház története: "Magyarország királya pedig nyomtalanul eltűnvén, 
nem lehet tudni, hogy mi történt vele." 
20 THÚRY II. 165. Az országok osztályai és az utak felsorolása: "A szerencsétlen király nem bírt 
ellenállni a világbíró támadásainak s mivel a bálványimádás fészkéül szolgáló teste egy halálos 
puskagolyótól sebet kapott: tévelygő seregével a futást választotta." 
21 THÚRY II. 69—70. A törvényhozó Szulejmán szultán története. 
22 THÚRY II. 374. Kjátib Mohammed Záim: Történetek gyűjteménye. "Ekkor nem lehetett 
tudni, hogy a király életben maradt-e vagy meghalt, de egy hét múlva megtalálták a tévelygő király holttestét 
egy tóban megfulladva és levágott fejjel." 
23 VÁMBÉRY 1860. 31-37. Pecsevi rosszallotta, hogy a mohácsi csatát a keleti és a nyugati 
történészek máshogyan látták. Ezért ezeket a forrásokat mellőzvén dédóse Kodsa Alaj bég 
szemtanúi alapján mesélte el a csatát, meemlítve még Seikh Ah Dede, a szigetvári sírbolt 
őrzőjének elbeszélését. "Alkonyodáskor a harctéren egy ellenség sem találkozott; a megszalasztott 
király csak a mező végén lévő Kral köpröszü (királyhíd) névvel híres mocsár partjához ért. Itt a rémülés 
üldözte pogányok tolakodva oly sűrű tömegekben csoportosultak, hogy azokon keresztülhatni nem 
embereknek, hanem ebnek is, lehetetlen vala. Az utána érkező futók a zűrzavart csak öregbítek, s az 
elülállókat a mocsárba fulaszfották. Köztük volt a király is, ki a többivel együtt a mocsáron keresztül a 
pokol fenekére talált utat. Később, mikorra a Padisah Magyarországból visszatért, hulláját kikeresték, és 
Fejérváratt a többi királyok sírboltjában eltemették." - THÚRY II. 69. - MARGALITS 1902. 49. -
THÚRY 1892. 560—566. Pecsevi ennél a résznél Heltai Gáspár krónikáját (Kolozsvár, 1575) 
használhatta. 
24 THÚRY II. 69. Szolakzáde: "A király a csata hevében egy helyen megsebesült és futás közben 
lovastul, fegyverestül együtt a mocsárba esett és belefúlt. Később megtalálták a Duna ereiből képződött 
mocsárban levágott fejjel és eüemették Székesfehérváronl" 
25 THÚRY II. 69. Mohammed Eszád 19. századi munkájában. 
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egyértelműen tanúsították, hogy Tomori meghalt a mohácsi csatatéren, s fejét egy 
lándzsára tűzték. Érdemes viszont megjegyezni azt a tényt, hogy három kortárs 
török történetíró szerint a menekülő Lajos megsebesült, s nem lehet kizárni, hogy 
ez is segíthetett a különböző híresztelésekben. Erre a legjellemzőbb példa Thurzó 
Elek levele, amelyet a tárnokmester szeptember 29-én írt I. Zsigmond lengyel 
királynak. Thurzó megemlítette, hogy Lajos sértetlenül került ki a csatából, ám lova 
súlyosan megsebesült. Menekülés közben át akart ugratni a Duna egyik ágán, ám 
lovával együtt a vízbe bukott és belefulladt.26 

Európa országai különbözőképpen élték meg a török veszély égetővé válását.27 

Magyarország a 16. században keletkezett és széles körben elterjedő különböző 
műfajú, török tárgyú irodalom révén vált érdekessé és fontossá a korszak 
Európájának. A francia közvéleményt nem különösen izgatta fel a mohácsi 
csatavesztés híre, de a század folyamán figyelemmel kisérték az eseményeket.28 

Visszhangja a török ellen folytatott harcoknak a francia irodalomban sokkal 
tompább volt, mint az olaszban vagy a németben. A távolság, s nem utolsósorban 
I. Ferenc török politikája miatt, a magyarok veresége nem okozott olyan mértékű 
rettegést számukra, mint a németeknek. Mindebből egyenesen következett, hogy 
Magyarország szerepe a francia irodalomban a törökön keresztül alakult a század 
folyamán. Érdekes volt viszont, hogy éppen Mohács után kapta meg Magyarország 
kizárólagosan a védőbástya nevet, amelyen addig Máltával vagy Rodosszal kellett 
osztoznia.29 A francia beszámolók általában német vagy olasz lapok fordításai 
voltak, amelyeket néha aktualizáltak és jelzőkkel díszítették fel. Jó példa volt erre 
egy francia történetíró végzetszerű anekdotája, amelynek forrása sajnos ismeretien. 
Martin Fumée történetében a mohácsi csata előtt a budai palotában megjelent egy 
fantom, aki Lajossal akart beszélni, s olyan dolgokat akart elmondani, amely a király 
és az ország sorsára vonatkoznak. A király kiküldte egyik emberét a legdíszesebb 
öltözékében, hogy játssza el az uralkodó szerepét. A fantom rájött a cserére, s 
megjósolta: mivel vonakodott őt meghallgatni, rövidesen el fog pusztulni.30 

26 ACTA TOMICIANA VIII. 224. "Expectavimus hactenus feüáora, sedjamproh dolor!pro сотрет 
est, quodMtas. sua strenue etinsigniter cum hoste pugnando, inclinata ade nostrorum nostrisque in fugám 
conversis, equo, cui insidebat, graviter in preäo vulnerato, vokns tandem manus hostiles nonnisi teräusmet 
effugere, in quadam profunda fauce Danubii una cum equo deadens miserabiliter extinctus est." — 
GYALÓKAY 1926. 248-250. 
27 GYÖRY 1933. 69-124. - TÉRBE 1936. 297-351. - BENDA 1937. 10-64. - ECKHARDT 
1939. 99-101. - ROZMÁN 1940. 5-15. - RÁcz 1995. 15-29. A törökök Magyarországot 
pedig "a% iszlám erős ve'dgátfá''-пак nevezték el. - ŐZE 1996. 99-107. A kereszténység 
védőbástyájának toposza magyar nyelven Balassi Bálint versében (Búcsúja hazájától) 
fogalmazódott meg először. 
28 KONT 1913. 6. - WACZULIK 1937. 41^4. 
29 FRAKNÓI1881. 74. - GYŐRY 1933. 89. "La Pannonié (...) tel boukvert de la Chrestienté" - К 
Mohács utáni törökképről és a magyar-török ideológia párhuzamokról lásd FODOR 1997. 
34-48. 
30 GYÓRY 1933. 112-113. - Martin Fumée (1540k.-1590k.) francia regény- és történetíró. 
A mohácsi csatát Brodarics alapján tárgyalta. FUMÉE 1594. 34. £ - FUMÉE 1600. 32. p. Az 
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A Mohácsot megelőző korszakról nyújtottak hiteles képet az itt időző 
velencei követek jelentései.31 Magyarország fontosságát jól mutatja, hogy a 
"védőbástya" szerep hangsúlyozása nem holmi üres humanista díszítőelem volt a 
diplomáciában, hanem a gyakorlati politika vezéreleme. Velence még akkor is 
ragaszkodott a magyar szövetség fenntartásához, amikor egy számára kedvezőtlen 
békét volt kénytelen elfogadni Konstantinápolytól.32 Mivel a kortörténetírás a napi 
eseményekkel szorosan összefüggött ebben a korszakban, így a 16. század "két 
leggyakrabban előforduló híre magyar szempontból a mohácsi csata és Buda eleste 
volt. Marino Sanudo velencei tanácsos például állandóan kapott értesítést 
Magyarországról és a török hadjáratról. A mohácsi csatáról húsz különböző 
jelentést gyűjtött össze, híreinek egy részét Szapolyai környezetéből vette. Ezért is 
érdekes, hogy a királygyilkosság legendáját olvashatjuk egy velencei kém 
jelentésében is (igaz Bécsből), miszerint Lajost a barátai ölték volna meg.33 A 
későbbi történeti irodalom általában Paolo Giovio munkáját követte, aki Brodarics 
után írta le a mohácsi csatát és a király halálát.34 Ismerjük viszont Fazio di Savoia 
velencei kém jelentését szeptember 17-ről, amely ettől eltérő változatban adta elő a 
tragédiát. Szerinte a király egy mocsáron átlovagolva süllyedt el benne és segítségért 
kiáltott. Kísérői lovat cseréltek alatta, de azzal is megrekedt a mocsárban. Ismét 
segíteni próbáltak rajta, de amikor levették róla a sisakot, meghalt. A kém szerint 
nem tudni bizonyosan, hogy a sebe ölte meg, vagy a félelem, vagy a kétségbeesés.35 

Lengyelország leginkább Buda elestére figyelt fel a 16. században, a 
mohácsi csatavesztés híre nem keltett különösebb riadalmat, s visszhangot.36 

Ugyanakkor kézenfekvő volt, hogy a vereség után a lengyelek számára - a két 
Jagelló tragédiája nyomán — Várna és Mohács szorosan összekapcsolódott. A 
különböző meg nem erősített rémhírek és mendemondák miatt I. Zsigmond 
követet küldött a magyar rendekhez. Instrukciója szerint, amennyiben II. Lajos 

angol változatban már a tartalmi kivonatban és a maigón is jelzi a fordító, hogy egy különös 
szellemtörténet következik. - FUMÉE 1596. A német nyelvű átdolgozásból kimaradt ez a 
történet 
31 SANUDO 1895. - BALOGH 1929. 
32 J Á S Z A Y 1990. 1 9 0 - 2 2 1 . -JÁSZAY 1996. 84 . 
33 BENISCH 1903. 5 - 2 2 . - SANUDO 1895. T . 43 . с 2 2 3 . A n d r e a Par t iba jelentése (Bécs, 
1526. n o v e m b e r 2.): "Zafa ^ortü 15 fu trovato lo corpo del morto re di Hongria in l'aqua, ama^ato da 
soi amid, etfatto sepelir ad Alba Regale."- G Y A L Ó K A Y 1926. 252. - W A C Z U L I K 1937. 6 -16 . 
34 WACZULIK 1937.16-18. -JÁSZAY 1996.102-103. 
35 S A N U D O 1895 . T . 42 . с 704—705. "Refferisse ilsuccesso de l'exerdto hungarico et turchesco almodo 
quasi che referite a quesü svrnijacomo da Segna al hocotenente di la Patria, excepto che l'afirma la morte 
di la Maestá del re in questo modo: che l'ando cum el cavalh in unapalude, et che'l cavallo se impaliano in 
quel paludo e che'l cridava: «aiutatime»; et che'l fu kvado fora di quel cavallo et posto sopra uno altro 
cavallo, elqualfece poco progresso che'l se impalxano ancorlui, et chiamo iterum che'If üsse aiutato, et cussi 

fu aiutä, et В cavorono l'ebno di testa, et trovorono che l'era andato in angosa, et subito morite ne le mano 
di coloro, i quaä non sapevano iuácare per quäl causa fasse morto, о per laferida che l'havesse habuto, о 
dapaura, о da desperatione."- GYALÓKAY 1926. 250Í 
36 WALDAPFEL 1940. 198. Utal egy magyar királyról szóló énekre, amelynek nótajelzése 
1561-ből származik, ám ezt a dalt Mátyás királyra és nem II. Lajosra vonatkoztatja. 
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halála igaznak bizonyul, akkor a hiányt betöltendő — alig leplezetlenül - önmagát 
kínálja fel erre a szerepre. Mikolaj Nipszyc lengyel udvaronc, mint császári ügynök 
kiszivárogtatta az eleve kudarcra ítéltetett tervet Mária királyné környezetének.37 A 
magyar trón iránti érdeklődés ellenére a lengyel irodalomban csak egy-két, 
Magyarországon hivatalosan megfordult vagy magyarokkal kapcsolatot ápoló 
humanista költeményeiben volt egy kevés nyoma a tragédiának.38 

Központi szerepet kapott a 16. századi horvát irodalomban a török 
veszély. Költészetükben megjelentek a korszak sorsdöntő magyar eseményei, 
Nándorfehérvár és Buda eleste vagy a mohácsi csata, II. Lajos tragikus halála. 
Érdemes kiemelni ezek közül egy ismeretlen szerző által írott horvát nyelvű 
költeményt, amely feltehetően Mohács után közvetlenül keletkezhetett, kézirata 
ugyanakkor a 16. század utolsó évtizedeiből való. Lajos király panaszénekének 
motívumai között egyaránt megtalálhatjuk a politikai tehetetlenségből fakadó átkot 
és a népmesei elemekkel átszőtt csataleírást. A horvát énekben a menekülő király 
úgy érezte, hogy rövidesen meghal, s kérte a lovát, vigye haza. A ló vágtatott vele, s 
egy nagy mocsárhoz érkeztek. A török üldözte, s Lajos hiába kérte az eget és 
földet, sehol sem tudott elrejtőzni. Megátkozta a keresztény uralkodókat, akik 
segítség helyett inkább Itáliában pusztították egymást, aztán beleugratott egy 
mocsárba, ahol lova süllyedni kezdett, majd a pajzsára ülve próbált menekülni. De 
hamarosan elfáradt, s belefulladt a mocsárba.39 

A mohácsi tragédiával foglalkozó cseh krónikás énekek is azt 
bizonyították, hogy a szeptember hónapja tele volt ellenőrizetlen, egymással 
ellentmondó hírekkel.40 Prágában még a győzelem hírére kongatták meg a 
harangokat szeptember 9-én, s csak négy nappal később értesültek a vereségről. A 
királyról úgy tudták, hogy szerencsésen megmenekült, s csak a hónap második 
felére, szeptember 16-ra jutott a tudomásukra, hogy a magyar sereg megsemmisítő 
vereséget szenvedett a törököktől. A politikai felhangoktól sem mentes dalok cseh 
változatában még megmenekült II. Lajos király, akinek későbbi sorsáról semmit 
sem lehetett tudni, míg a szlovák variációban viszont már meggyilkolták a 

37 HOPP 1992. 70-101. 
38 A lengyel visszhangra lásd Jan Dantyszek humanista levelét (Granada, 1526. december 
6.), amelyet Piotr Tomicki krakkói püspökhöz írt. ACTA TOMICIANA, VIII. 375. "Luaum 
quidem ob mortem Sermi. reps Hungáriáé in vestibusprotrahimus, cum satius esset, ut armati incederemus 
ad que adhuc non video vehementem concursum fieri, immoplus timeo, ne ambitio istorum regnorum Turas 
faääorem ad nos aätumpreheat." - ORTVAY 1910. 89. 
39 A szöveget közölte FANCEV 1935. 18-28. "Poänje ra^boj i tu^ba kralja ugarskoga" 
(Kezdődik a magyar király harca és panasza). - BAJZA 1936. 198-203. - LŐKÖS 1997. 115-
118. - SOKCSEVITS 1998. 62-65. - KNAUZ 1875. 698. Egy 16. században íródott horvát 
krónikában II. Lajosnál ezt olvashatjuk: "Corpus aus in luto inventum est, sepultum in Alba Regaä 
contra voluntatem Regináé per Johannem Zápolya." Testét sárban találták meg, a királynő akarata 
ellenére Szapolyai János Székesfehérváron temetette el. ^ 
40 ERNYEY 1923.15-23. -MOHÁCS 1987.163-164. 
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magyarok. Népszerűségüket mi sem bizonyította jobban, hogy templomi 
énekeskönyvek közvetlen hivatkozással még 150 év múlva is emlegették.41 

Másik közvetlenül érintett ország a török veszélyt illetően a Német-római 
Birodalom volt, s a probléma, amelyet a Porta előrenyomulása jelentett, 
megoldásához elválaszthatatlanul kötődött: a magyar-kérdés.42 Ez a magyarázata, 
hogy a 16—17. századon keresztül a magyarokat érintő hírekben a német hírlap-
irodalom volt a legbőségesebb.43 A Habsburgok rögtön a mohácsi csatavesztés és 
II. Lajos halálának hírére elindították a propaganda-hadjáratukat, hogy a 
dinasztikus jogszerződés szerinti trónkövetelésüket megfelelő módon alátámasszák. 
Erre legalkalmasabb formának az úgynevezett népének és az újságlap bizonyult.44 

Értéküket kiemelte, hogy a hírlapok állásfoglalásai a történeti műveken keresztül 
tudományos ténnyé váltak, s ilyen formán a művelt közönséget is befolyásolták.45 A 
mohácsi csatáról eddig öt egykorú történeti népéneket és tíz újságlapot, vagyis 
"Neue Zeitung"-ot ismerünk, amelyek 33 kiadásban és megállapíthatatlan számú 
utánnyomatban forogtak közkézen a német birodalom legkülönbözőbb részeiben. 
Ez a két műfaj a 16. századi német közvéleményt leginkább befolyásoló tényezője 
volt, szervesen kapcsolódtak össze, egymásra óriási hatást gyakoroltak.46 

A szubjektív álláspont mind a kettőnél elvitathatatlan volt. A népénekes 
állást foglalt az eseményekről, dicsért, gáncsolt és kritizált, amint ezt pártállása, s 
legtöbbször anyagi érdeke megkívánta. Az újságlapok egyik jellemző típusának írója 
az általa leirt eseménybe minél több újszerűséget, fantasztikumot, szenzációt 
igyekezett belevinni. Mai szemmel vizsgálva a két műfajt, a népének legjobban egy 
politikai napilap vezércikkéhez, az újságlapot pedig a belföldi hírek 
kommentárjaihoz hasonlíthatnánk.47 Az időbeliséget vizsgálva néhány tanulságot 
máris leszögezhetünk. Az első népének tudósítása meglehetősen korai, szeptember 
13-i, a legutolsó november közepi volt. Ez a két hónapnál tovább tartó feszült 

41 ERNYEY 1923. 18-20. A cseh változat "De a király mégis kijut Csak Isten tud/a, bváfut. 
Sorsáról most senki sem tud. A nyomára senki sem jut." A szlovák változat: "A királlyal be nem 
érték. Hogy őt gyilkos mód megölték. így szennyezték be lelküket. így árulták el hűségüket!" Ernyey 
szerint a cseh és szlovák összevetése azt mutatja, hogy utóbbi nem lehet a cseh 
nyomtatványból való másolat, mert a cseh verzióban nem található személynevek is vannak 
benne, így nem kizárt, hogy eredetije egy szlovák népdal lehetett. Ezt a feltételezést látszik 
alátámasztani SAFÁRIK 1826. 381-382. egy megjegyzése "Von den historischen Volksliedern, £ 
В. von der Kgn. Eäsabeth, Kg. Ludwig II. u. s. w. welche dereinst bei den Slowaken in Schwung waren, 
sindjet^t kaum (!) die Aufangsverse übrig."- Hivatkozik rá WENZEL 1879. 618-619. de 6 nem 
talált erre forrást. 
42 HORVÁTH 1937. 10—15. A német közvélemény alakításában kiemelkedő szerepet játszott 
Martin Luther törökellenes írásai, legfőképpen az 1529-ben íródott "Heerpreágt wider áe 
Türken"című röpirata. - SÓLYOM 1933. 74-105. 
43 PUKÁNSZKY 1926. 277-278. - BENDA 1942. 11-12. 
44 FRAKNÓI 1876. 8-14. 
45 HORVÁTH 1937. 21-22. - WACZULIK 1937. 4-5. -BENDA 1942.17-18. 
46 BLEYER 1897. 334-347.; 417-436. -PUKÁNSZKY 1926. 278-279. 
47 PUKÁNSZKY 1926. 278-279. 
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figyelem, amelyben a német közvélemény a mohácsi csatát részesítette, szinte példa 
nélküli volt a 16. században. Ilyen hosszantartó érdeklődésre csak Bécs ostroma 
(1529), vagy Don Juan d'Austria lepantói győzelmének leírása (1571) számíthatott, 
de az utánnyomatok számát tekintve Mohács meg ezeket a tudósításokat is messze 
megelőzte!48 

A csata lefolyása sem a népénekeseket, sem a Neue Zeitung szerzőit nem 
érdekelték. Ami viszont a tudósításokból kidomborodott, az a leplezetlen 
magyargyűlölet, mindenféle rágalommal színesítve.49 Néhány osztrák Landsknecht 
(zsoldos) szerint a magyarok nem akarták, hogy Lajos megfelelő módon értesült 
legyen, mert titokban a törökkel tartottak. Növelte a csata alatti fejetlenséget, hogy 
a gonosz magyarok (Ungerischen bösswichten) szándékosan őrizetlenül hagyták a 
szekérvárat, s ezzel sok zsoldos halálát okozták.50 A tudósításokat összehasonlítva 
megállapítható, hogy a valóban megtörtént és a hihetetlen dolgokat teljesen 
összezavarva tálalták. Frangepán Kristóf például az egyik beszámolóban elesett a 
mohácsi csatatéren, pedig ott sem volt, máshol pedig azt olvashattuk, hogy csellel 
vette vissza a töröktől Nándorfehérvárt.51 

Az első tudósításban a következőket írták: "Horn lett a királyi felség, a%t nem 
tudom" Az időben következő újságban már azt feltételezték, hogy Lajost a 
magyarok megölték, s a holttestét elrejtették, mert a törökök sem tudták 
megtalálni.52 Egy másik tudósítás szerint Szulejmán a mohácsi ütközet előtt 
hírnököket küldött Lajoshoz, tudatva vele, hogy helyzete reménytelen, mert 
alattvalói elárulták; egyszersmind felszólította őt, hogy ne ütközzék meg vele. 
Mikor Lajos ezt az üzenetet tanácsosaival közölte, a magyarok kijelentették, hogy 
ha a király az ütközetet elhalasztaná, őt és a németeket mind felkoncolják. Ez a 
Zeitung 1526. novemberében látott napvilágot, s itt még úgy szerepel Lajos halála, 
hogy kísérői egy mocsáron vezettek keresztül, de a nehéz lova, a király súlyos 
fegyverzete miatt süllyedni kezdett, majd felágaskodva a királlyal együtt a mocsárba 
zuhant. Majd itt találta meg egy "Ceterus" nevezetű úr.53 

Wolfgangus Lazius bécsi humanista, aki mint tábori orvos az osztrák 
hadakkal Magyarországot is megjárta, kéziratos történeti munkájában Szapolyait 
okolta a király haláláért, sőt megemlítette, hogy testvére György fojtotta bele Lajost 
a mocsárba, de ehhez megjegyezte: "e%t sem megerősíteni, sem cáfolni nem áll 

48 PUKÁNSZKY 1926. 280-281. - BENDA 1942. 26-27. - ROTH 1963. 16. bedeutende 
Ein^elereignisse me die Schlacht bei Mohács 1526, &e Belagerung Wiens 1529 und der Sieg Don Juan 
dAustrias bei Lepanto 1571 wurden in zahlreichen Ausgaben und Nachdrucken von Neuen Zeitungen 
und Liedern verbreitet." 
49 BLEYER 1897. 417-418. "Ein newer bergrein von künig Ludwig auss Ungern" egy német 
népdalra énekelhették. - PUKÁNSZKY 1926. 280-281. - HORVÁTH 1937. 77-82. - BENDA 
1942. 19. 
50 BÖHM 1909. - PUKÁNSZKY 1926.281. 
51 FRAKNÓI 1876.14. - BENDA 1937. 66-67. 
52 FRAKNÓI 1876.10-11. - MOHÁCS 1987.160-161. / 
53 FRAKNÓI 1876. 9-13. 
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módunkban.'** A mesterien keltett hisztériát legmagasabb színvonalon egy kölni 
kiadó által fémjelzett újság művelte, amely a következő tudósítással lepte meg az 
olvasókat: "Item mikor nemsokára a török Pozsony ellen indut [Mohács után vagyunk], 
akkor a polgárok körülbelül tizenegys^z s%ü%et küldtek a törökök elé, és kegyelmet kérettek a 
töröktől; a török elfogadta a kérést, de a s%ü%eknek mind a hadseregnél kellett maradniok. 
Azután a török parancsot adott, hogy a hadsereghez küldjék őket; akkor a szüzeket mind 
meggyalázták, és akik nem akartak a% akaratuknak engedni, mind leszúrták, úgy, hogy 
csaknem valamennyit agyonvertek. ̂ 5 Az ismerős történetben a hunok szerepét most a 
törökök vették át. így épült be a Mohácshoz kötődő legendáriumba a 11000 szűz 
is.56 A zsoldosok - talán önmaguk előtt is — saját gyávaságuk leplezésére 
természetesen azt közölték az olvasókkal egy másik tudósításban, hogy a magyarok 
az ütközetben nem állták meg a helyüket, s gyáván megfutamodtak, s a mohácsi 
csatatéren főképpen német, cseh és lengyel harcosok pusztultak el. 

A mohácsi tragédia igazi hőse a fiatalon elesett magyar király lett. Az 
egykorú tudósítások, legyen az népének vagy újság, Lajos személyes tragédiájaként 

54 WACZULIK 1937. 57-58. "Quod nos nee afßrmare, пес negare decrevimus." 
5 5 HUSZÁR 1912. 516-520. - PUKÁNSZKY 1926. 282. 
56 Thuróczy János krónikájában így írta le a legendát: "Attila király eközben seregének egy Julius 
vagy Gyula nevű hadnagyát a sereg nagy részével Köln városának ostromára küldte, amelyet azelőtt 
Agrippának neveitek. Mialatt 5 a várost ostromolta, a Rajna folyó mély vizjt hajóival szántva, oda 
érkezett tizenegyezer híres-neves $%£% - hasonló gyülekezet nem volt még mióta világ a világ —, a brit 
király leányának, Szent Orsolyának vezetésével. Vele volt jegyese, az angolok királyának fenséges fia 
Ether herceg, Cirjék pápa és még sok más egyházi és világi méltóság. Néhány, pogány tévelygéstől 
megfertőzött római vezér tanácsára az említett hadnagy a város ostromán serénykedő hunokkal együtt 
hatalmas lármával és kegyetlen vadsággal rárohant a szßzek szent gyülekezetére, és egytől egyig 
lekaszabolta és megölte mindet. A szent szüzek vértanúhalálát több történeti mű leírja, s bár haláluk 
időpontját illetően nem egyezik a véleményük, mégis elfogadhatjuk, hogy a szent szüzek vértanúhalála 
Attila király idején történt, hiszen a hagyomány szerint Attila seregén kívül más hunsereg nem ostromolta 
Köln városát." THURÓCZY 1980. 55-56. A legenda szerepelt, részletek nélkül, Kézai Simon 
középkori krónikakompozíciójában és a Képes krónikában is. —ECKHARDT 1940. 163—165. 
Az egyik legismertebb Attilához köthető legenda, amely egy hibás olvasatnak köszönhette 
születését. Egy kölni feliratos kövön azt olvashattuk, hogy öemitius építette újjá a 
templomot az 5. században az áldozatok holteste fölött ("ubi sanctae virginespro nomine Christi 
sanguinem suum fuderunt" vagyis ahol a szent szüzek Krisztus nevéért ontották vérüket). A 9. 
századtól már köztudomású volt a szüzek tisztelete, s neveket kaptak, előbb egyet, majd 
kettőt, ötöt, nyolcat és végül tizenegyet, élükön Orsolyával. A hibás értelmezés abból 
fakadt, hogy a tizenegyes szám fölé húzott vonás (XI Martyres Virgines, tizenegy vértanú 
szűz helyett XIM Virginum tizenegyezer szűz) miatt hirtelen 11000 mártír lett a 11 
vértanúból. A következő században jött létre az első Passió Ursulae. A későbbi változatban 
Orsolya Deonotus brit király leánya volt, akit 11 előkelő leánnyal és összesen 11000 
szolgával római zarándoklatból visszatérve Kölnt ostromló hunok nyilazzák le. A legenda 
fejlődésének egy érdekes állomása volt, hogy az első passió írója azoknak a gerreshiemi 
kanonisszák részére készítette művét, akiknek kolostorát éppen a magyarok pusztították el. 
így a hunokkal azonosított magyarok révén került be ez a legenda a későbbi 
krónikairodalomba és művészi ábrázolásokba. 
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tárgyalta az eseményt, s a király halálát tette elbeszélése középpontjába.57 

Különösen a népénekek foglalkoztak ezzel, hiszen egy ember sorsán keresztül 
tudták átérezni egy közösség és egy történelmi helyzet tragikumát. Minél távolabb 
kerülünk a gyászos augusztus 29-i naptól, annál inkább a fiatal királyi pár tragikus 
sorsát tárgyalták "gyengéd" érzelemmel és megértő szánalommal.58 Az egyik 
Landsknecht szerint Lajosról: "senki se tudja, hogy hova lett. Én a%t hiszem, hogy a 
magyarok ütötték agyon és rejtettek el, hogy a török meg ne lelje" Itt kezdődött a legenda a 
gyáva magyarokról és arról, hogyan ölték meg koronás uralkodójukat. Nem 
elégedtek meg a tudósítók a király halálának az elbeszélésével, hanem magyarázatot 
is fűztek hozzá, hiszen a közvéleményt az is erősen foglalkoztatta, hogy miért 
kellett Lajosnak meghalnia. Szerintük a királynak azért kellett elpusztulnia, mert a 
magyarok cserbenhagyták, sőt elárulták, hogy elpusztíthassák.59 Több népének 
szerint a magyarok rossz szemmel nézték Lajos házasságát Máriával, mert attól 
tartottak, hogy a németek hatalma az udvarban erősödni fog, s megütközve a 
törökkel eladtak és feláldozták a királyukat. A közvetlen bűnös ekkora már a 
nagyravágyó és áruló Szapolyai János lett, aki maga hívta be a törököket az 
országba királya ellen.60 A népénekesek általában tajtékzottak a magyargyűlölettói, 
úgy látszott az volt a népszerűbb, amelyik jobban szidta a magyarokat. Az egyes 
újságokban tükröződő véleményeket mindig az egész németség hangulatára 
vonatkoztathatjuk, amelyet kiválóan befolyásoltak, s tervszerűen vezették elő a 
Habsburgok trónigényét megokoló érveket. Az ügyes húzás a közvetlen 
fenyegetettség tudatának a meglovaglása volt, hiszen így a kétségbeesést némi 
színes hazugsággal tovább lehetett fokozni. Főleg akkor, amikor a németekbe azt 
sulykolták, hogy egyedül vannak, mert a franciák összeszűrték a levet a 
muzlimokkal, a törökök vadállatiasan kegyetlenek, a magyarok pedig gyávák és 
királygyilkosok. 

A hírlapok megjelentetése az első pillanattól kezdve üzleti vállalkozás volt. 
A nemzetközi kereskedelem megnövelte a távoli országokról, népekről szóló hírek 
fontosságát és értékét. Egy kereskedő számára létfontosságú volt a messze lévő 
ország politikai viszonyainak az ismerete, van-e háborús helyzet, milyen gazdasági 
viszonyok uralkodnak, mit termelnek, mire van szükségük. A 16. századra a 
nagyobb kereskedő-családok, vállalatok külön hírszolgálatot szerveztek maguknak, 
a legismertebbek a jelentős magyar érdekeltségekkel és Habsburg-pártisággal 
kitüntetett Fuggerek voltak. így az információ monopóliuma rendkívül fontos lett a 
hírlapok másik csoportjában és a kevesek számára kézenfekvővé vált, hogy a 
lehetséges vetélytársakat ily módon is meg kell téveszteni. Ennek a mintájára 
készült a Habsburg-propaganda is, amelynek a célja a magyarországi tartózkodás 

57 BLEYER 1897. 420-422. - PUKÁNSZKY 1926. 284-285. - H O R V Á T H 1937. 28-30. 
58 PUKÁNSZKY 1926. 284-285. - B E N D A 1942. 76-78. 
59 BLEYER 1897. 419. A csatában Lajost feláldozták és eladták: "Die Ungern säumten sich nit 
lange, sie ^ogen wolin dasfeld; ein Wagenburg theten sie schlies^m, aufschlugen sie ire gefeit; sie machten 
einen häufen, iren künig %u forderst dran; iren künig theten sie verkaufen, er mocht in nit entlaufen, künig 
Ludwig der junge küne man." , 
6 0 PUKÁNSZKY 1926. 284-285. - H O R V Á T H 1937. 79. 
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törvényesítése volt. A hírlap, drágasága miatt, az ími-olvasni tudó városi 
polgársághoz szólt, akik a legfontosabb adózó alanyai voltak a birodalomnak. A 
piac szélesedése révén (egyre többen tanultak meg olvasni, illetve egyre több 
embert érdekeltek a hírek) az újság jövedelmező üzletnek bizonyult. A tematika 
mindenképpen árulkodó volt: 1520/1530-as években mintegy az összes német 
újságok egyharmada magyar vonatkozású, amely természetesen a török harcokkal 
foglalkozott. Ez például 1566-ban, Szigetvár elestekor ötven százalékra ugrott! A 
hírlapok vonzereje már akkor is a szenzációjukban rejlett ki minél hihetetlenebbet 
tudott elújságolni, annál nagyobb volt az üzleti sikere. Ez az oka, hogy csak a 
rendkívüli vagy rendkívülivé dagasztható eseményekről vannak tudósítások, s a 
hétköznapok egyhangúsága nem érdekelt senkit. A reklámok kezdeti fokával állunk 
szemben, gyakran fanyomatokon ábrázolt hátborzongató jelenetekkel tarkított, 
rikító színekkel lefestett, rafinált tipográfiával tördelt újságok a mai bulvárlapok 
ősei. A korabeli újságok csak nagyon ritkán jelezték a kiadót, a nyomdászt vagy a 
nyomdahelyet. Mögötte nemcsak a hanyagság húzódhatott meg, hanem maguk a 
kiadók sem bíztak meg mindig a hírforrásokban és az esetleges koholmányok miatt 
féltették az üzleti hímevüket. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy tartottak a 
világi és egyházi hatóságoktól is. A mohácsi csatáról szóló Neue Zeitungok kiadói 
közül nem sokat ismerünk, nevezetesebb közülük Sant Lupus kölni nyomdász, 
akinek műhelye nagy forgalmat bonyolított le röpiratok és újságok kiadásával.61 

Az újságokban hirdetett nagy szenzáció azonban csak akkor ért valamit (s 
ezt a Habsburgok is tudták), s csak akkor lehetett sikere (vagyis a manipuláció 
sikeres), ha annak "igazságáról" az olvasók is meg voltok győződve. Ennek az egyik 
módszere az volt, hogy a tudósítást közismert tekintélyhez kötötték. A címlapon 
szereplő hadvezér, tudós vagy ismert nevű tanácsúr neve a nyomtatvány iránti 
érdeklődést is növelte, tehát kitűnő reklám volt. Az írók összetételére vonatkozóan 
nem árt megjegyeznünk, hogy magyar nincsen közöttük. Ismerünk arra is példát, 
ha egy várostrom nem volt eléggé véres, kevesen haltak meg, akkor egy kicsit 
hozzáköltöttek, hogy eladhatóbb legyen a nyomdai termék. Persze, ha politikai 
mesterkedés állt a háttérben, mint Lajos halála esetén, akkor szigorú szabályok 
szerint történt a szerkesztés, a főbb elveket az alábbiakban fogalmazták meg: a 
magyarok gyávák és királygyilkosok, a német zsoldosok védik a kereszténységet, 
szegény Habsburg Mária pedig sajnálatra méltó.62 Egy zsoldos krónikájában (1542) 
azt olvashattuk, hogy éhezett, nem volt rendes szállása, mert a magyarok a töröknél 
is nagyobb ellenségei. Ugyanez a nézet jelenik meg Conradus Cordatus 
munkájában (1529) is, a magyarok inkább még a törökökkel is szövetkeznek, 

61 PUKÁNSZKY 1926. 290. - BENDA 1942. 21-27. - GÖLLNER 1961. 268. - OSzK/16 M 
739—748. Lupus valódi neve: Arnd von Aich, kinek a nyomdája 1512-1530 között 
működött Kölnben. Ismert még Wolfgang Stürmer erfurti, Adam Petri bázeli tipográfus 
könyvei, de az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi gyűjteményében fellelhető 10 
nyomtatványból hatnak sem a nyomdászát, sem a nyomdahelyét nem azonosították és egy 
speyeri Neue Zeitung talán Jakob Schmidt sajtója alól került ki. 
62 BENDA 1942. 32-53. 
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csakhogy a németek iránti gyűlöletüket kitölthessék.63 A magyarok törökpártisága 
és árulása ettől kezdve elfogadott tényként szerepelt az egykorú leírásokban, amit 
már bizonyítani sem kellett (tehát toposszá vált, mint a szegény 11000 szűz), 
magától értetődő volt. Az általános képben megjelentek azután egyes különösen 
gonosz magyarok, így mindenekelőtt Szapolyai János (mint a Habsburg trónigény 
legfőbb gátja), ez az istentelen gonosz, a keresztény vér árulója, aki behívta a 
törököt Magyarországra Lajos király ellen, mert születésétől fogva gyűlölte a 
germánokat, s megesküdött, nem nyugszik, míg egy is él közülük. Ezek a klisék a 
legfontosabb újságokban és korabeli krónikákban szerepeltek, amelyek leginkább 
irányították a német közvéleményt, s próbálták a magyarság képét torzítani Európa 
felé, Habsburg megrendelésre. V. Károly részvétlevélen kívül egy jelképes temetést 
is rendezett II. Lajosnak, de oda egyetlen követet sem hivatott meg. Korabeli 
források szerint Károlyéknak nagyobb volt az örömük, mint a gyászuk, hiszen a 
császár és a testvére két új országot nyert ezzel a temetéssel.64 

A fent vázolt népénekekhez és újságokhoz kapcsolható a Mohács köré viszonylag 
gyorsan kiépülő mondakör és a magyar irodalomban fellelhető toposzok.65 Egészen 
a múlt századig követhető nyomon a mítosz egyes elemeinek az előbukkanása, 
amelyben a legkitartóbb történet II. Lajos rejtélyes halála volt.66 Egy baranyai 
népdal a Brodarics-féle változatban siratta el a magyar királyt, míg egy másik 
feljegyzett népmonda Szerémi György rémtörténetét adta elő kis változtatással. 
Volt olyan mese, amelyben Lajosnak sikerült elmenekülnie a csatából. Levetette 
királyi ruháját, éjszakáig a holttestek közé feküdt, s hű szakácsa segítségével egy 
megölt török ruhájába öltözve Dunaszekcsőre sietett. A kastélyban már várták a 
főurak, s az odaérkező királyt meggyilkolták, a török ruháját lehúzták, s 
visszaöltöztették ismét a királyi gúnyájába. Utána egy lóra kötözték a holttestet, 
majd még azon az éjjel a Csele-patakba dobták. A szakács viszont szerencsésen 
megmenekült, s tőle tudta meg a királynő, hogy a férjét meggyilkolták. Ezért sok 
kinccsel jutalmazták meg, s legutolsó ivadékait még a múlt században is ismerték 
Mohácson.67 

Elgondolkoztató ugyanakkor, hogy a rejtélyes, ellenőrizetlen, sokszor 
egymásnak ellentmondó, legendás elemeket megőrző hírek miként váltak mégis a 
közvéleményt formáló újságok lapjain "hitelessé", majd miképpen épültek be a 16. 

63 BENDA 1942. 60-61. 
64 SZITTYAY 1922.152-163. - TÖRÖK 1926.188-189. - BÁRDOSSY 1943. 33-60. - BARTA 
1977. 6-8. - BARTA 1986. 275-277. - RÁZSÓ 1986.136-137. 
65 VlD 1910. 87-90. - SZENDREY 1923. 11-14. - SOLYMOSSY 1926. 335-348. 
66 BUDAI 1804. I—II. kötet. II. Lajos, Tomori Pál, Szapolyai János és György címszavai. -
OMM 1896. XIII. kötet. 359-360. Baranya megyét Baksay Sándor írta. - Vasárnapi Újság 
1861. 27. szám. 317—318. "II. Lajos király holttestének feltalálása a mohácsi csatatéren." — 
SZENDREY 1923.11. 
67 BAKSAY 1899. 170-172. - SZENDREY 1923. 12-13. A baranyai népdal: 'Lajos király 
lefordult a lováról bele bukott Csek patak árkába Csek patak tek s^ederindával odavan a Magyarország 
királya!" - HELTAI 1981. 286. Heltai Gáspár krónikájában Szilágyi Minályt szabadítja ki 
kedves szakácsa Mátyás király börtönéből. 
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századi történeti irodalomba.68 Jó példa erre Marco Antonio Pigafetta históriája II. 
Lajos haláláról. Nála a menekülő király egy vékony fahídon szeretett volna 
átlovagolni, de az tele volt kocsikkal és emberekkel, így, hogy megelőzze őket, át 
akart ugratni a mocsáron, de lovával együtt belebukott. A törökök azt beszélték, 
hogy a holttestét két nap múlva találták meg és Szulejmán egy közeli templomban 
temettette el. Jól látható, hogy Pigafetta a valóság elemeit, miszerint Lajos 
menekülés közben a mocsárba fulladt, hihető mozzanatokkal egészítette ki, mint a 
keskeny híd megkerülése és a mocsáron való átugratás kísérlete, s egy legendát 
fűzött hozzá: Szulejmán eltemetteti a legyőzött uralkodót egy közeli templomban, 
amely akár mítoszunk szempontjából kiemelkedően fontos Szekcső is lehetett 
volna.69 A 16. század második felében konstantinápolyi követségbe járt Ungnád 
Dávid evangélikus lelkésze egy egészen különös változatban mesélte el a király 
holttestének a sorsát: "És hajós király feje. A s^erájban őrzik Lajos magyar király fejét is, 
egy Indiából holott fekete fadobozban, mely olyan illatos, mint a balosam. A fej gyapottal és 
balosammal tartósítva fekszik." Stephan Gerlach legendája azon alapulhatott, hogy 
több magyar vezér fejét őrizték ekkortájt a szultáni szerájban, többek között: 
Bakics Pálét és Thury Györgyét, s Lajos koponyáját ezekkel a levágott fejekkel 
keverhette össze.70 A későbbi századok utazási irodalmából, már említett 
Verancsicson kívül, Ungnád emlékezett meg a csatavesztésről Nándorfehérvár felé: 
"A hely, ahol Lajost, az utolsó magyar királyt megverték, és meghalt. Mivel volt még elég időnk, 
nagyságos uram egy jó fél mérföldes úton kocsival arra a helyre hajtatott, ahol az utolsó magyar 
király, Lajos, harmincötezer emberével bároms%á%e%er törökkel megütközött. A csatát elvesztette 
és meghalt. Ez a hely most részben puszta, тфеп szántóföld. Amikor ott jártunk, telt 
kalászok nőttek rajta. Még látni az árkokat, ahol az ágyuk álltak, és ahová a halottakat 
eltemették. (...) Aztán megtekintettük a helyet, ahol Lajos király a csatából menekülve 
átlovagolt a mocsáron. Már átért, azonban lovával elesett, vízbe veszett, megfulladt. Ezt egy öreg 
magyar mutatta meg nekünk, aki velünk utazott, és maga is részt vett a csatában."71 

Később pedig ezek az elemek bukkantak fel a nép hiedelemvilágában, 
mondák és népdalok formájában, biztosítva ezzel a történet továbbélését, sőt 
továbbfejlődését. Példa erre a francia történetíró legendája volt, amely magyar 
népmeseként jelent meg egy múlt századi gyűjtés során. Itt is egy titokzatos idegen 
kért bebocsátást II. Lajoshoz. Mivel a király nem volt hajlandó fogadni, az idegen 
pedig nem volt hajlandó odébbállni, az udvaroncok komédiát rögtönöztek neki és 
egy közülük a király képében fogadta az idegent, ám ő ezt válaszolta: 'Jóltudom, hogy 
nem te vagy aZj akinek magadat mutatod, de mondd meg a királynak, hogyha nem tetszett 
engem fogadni, tessék neki az ütközetben elesnie." Dunaszekcsó több Mohács-legendában 
szerepelt, általában a szokásos mesés elemekkel, amelyek emlékeztetnek az ismert 
Attila-mondára: <cDunaszekcső alá érve, hirtelen egy vén cigányasszony ugrik eleje egy bokorból 

68 GYŐRY 1933. 112-113. - WACZULIK 1937. 45. - BENDA 1942. 17-18. - TARDY 1986. 
41-42. 
69 VÁMBÉRY 1860. 31-37. -THÚRY II. 69. Pecsevi történeti munkája hasonlóképpen írta le 
Lajos halálát. 
70 MARGALITS 1902. 49. - UNGNÁD 1986. 194. 
71 UNGNÁD 1986.121. 
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s merően rá nézye, ezt kiáltja neki: Nem tudom ki vagy, de orcádon a halál jelei Eljöttél ide, de 
élve nem mégy el innen! De mire a cigányasszpnyt megfogni akarták, úgy eltűnt, mintha ott sem 
lett volna" Ennek a történetnek ismert más változata is, kevés módosítással, egykorú 
beszámolóban így olvashattuk: "Ekkor egy tisztes aggastyán lépett a király elé, mondván: 
Támadj még egyszer a törökre, mert neked úgy is meg kell halnod; tedd tehát legalább 
kötelességed és ne ijedj meg."12 Nagy valószínűséggel a csatavesztést követő hónap 
bizonytalanságai II. Lajos sorsát ületően kiváló táptalajt nyújtottak a különböző 
mendemondák keletkezésére, amelyeket azután beépítették dalaikba az országban 
vándorló énekesek. Nem meglepő ezek után, hogy még a múlt században tartotta 
magát az elképzelés, hogy a korabeli forrásokban, útleírásokban a Bátaszéknél 
említett Szent Vér II. Lajos erőszakos halálát jelentheti. Németh Béla feltételezése 
ezekre a forrásokra, legfőképpen Verancsicsra alapozódott, s a következőt 
állapította meg: "Verancsics a bátai szent vért itt határozottan Lajos királyra vonatkoztatja, 
mintha csak a%t mondaná, hogy Mohács Lajos csatavesztéséről, Báta pedig véres haláláról 
emlékezetes. Lajos egy fokban a sárba vésZj a latin szövegben pedig Bátán véres halállal múl 
ki.'K 

A népmesei, mondai elemek mindegyik ismert történetben megtalálhatók, 
mint például a ruhacsere, holttest elrejtése, titkos éjjeli összeesküvés egy kastélyban, 
rejtélyes sebhely a holttesten, baljóslatú jel az ütközet előtt és az állandó 
szófordulatok. Egyik visszatérő motívum a király halálát előrevetítő jóslat volt, 
amely éppen a népénekekből és az úton-útfélen hallott, gyorsan terjedő pletykákból 
került át a történeti szakmunkákba illetve a 19. században gyűjtött népmesékbe. 
Egy 17. század második felében megjelent német nyelvű munkában Fumée 
történetének változata olvasható, amelyben a fantomból nyomorék lett, s követeli a 
bebocsátást. A budai várban mulatozó Lajos természetesen nem volt hajlandó 
meghallgatni az ordítozó nyomorékot. A szolgák itt is elhatározták, hogy 
kigúnyolják a kriplit, s az egyik apród ment le a várkapuhoz. Az udvaronc próbálta 
elhitetni a nyomorulttal, hogy ő a magyar király, ám a nyomorék rájött a cserére, s 
megjósolta, hogy Lajos rövidesen erőszakos halállal fog meghalni.74 Ez a minta 
ragadható meg Szerémi által leírt jóslatokban is, históriájának a legvégén egy 
Menyhért nevezetű magyar csillagjós "egypapírján kimesterkedte a király születését, hogy 

72 GÖMÖRY 1889. 505. - SZENDREY 1923. 12. - OLÁH 1977. 386. "Halálát számos előjel 
jövendölte. (...) Mondják aztán, hogy amikor Athila Itáliából Pannóniába visszatérőben a rhetusok és 
vindelicusok közt húzódó Lech folyón átkelt, valami fanatikus nőszemély lovon üke szörnyű hangpn 
háromszor odakiáltotta: Vissza Athila!" 
73 NÉMETH 1897. 384-392. - Verancsics ugyanakkor a következőt írta úti naplójában 
(1553): 'Ъаеа oüm sacro sanguine, Mohaáo Ludoviá regjs clade memorabili minimé viso." Vagyis 
Bátán egykor a szent vér, Mohácson Lajos király emlékezetes csatavesztése nem láttatott. 
VERANCSICS I. 290. -Vesd össze SZERÉMI 1961. 87. 'Midőn megjöttünk Bátora, ahol megjelent 
a mi Urunk jézus Krisztus vére." - MOHÁCS 1987. 144. Cuspinianus leírása: "Tolnára ment, nem 
messze a Báta nevű városkától, ahol Krisztus vérét tisztelik áhítattal és szembeszáll a törökkel." - A 
bátaszéki szent vér tiszteletére lásd TÜSKÉS-KNAPP 1986. 76-117. 
74 Paul Conrad Balthasar Hahn (-1701) német kalendárium- és krónikaíró. HAN 1686. 243-
244. 
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ne menjen a háborúba, mert ott hagyják egy sírban a mocsár mellett. E%1 a papírt pedig egy futár 
ke^e adta át, de La/os király elől elrejtették; vonakodtak tudomására felolvasni, hogy hadjárata 
abba ne maradjon. ' w A Nagyvátyon feljegyzett mese pedig a következőképpen adta 
elő Lajos halálát: "Aztán mikor már futni kellett a csatából, egyszer hátranéz a király — VÍ\ 
előttem, tűz utánam, édes szpgám, merre fussunk? — Megint futottak tovább. Megint hátranéz, 
megint kérdi — víz előttem, tü\ utánam, édes szpgám, hová legyünk? - Megint csak futottak 
tovább. De már harmadszor nem kérdezhetett semmit, mert a török utolérte. Akkor a király 
egyet fordított a lován, neki egyenest a Dunának. Aztán oda is fúlt." Ezek a legendák, 
mesék és hiedelmek ezután lassan beépültek a századforduló és a századelő 
irodalmi alkotásaiba, legfőképpen a népszerű drámai művekben. A fent leírt mesét 
és népdalt olvashatjuk Baksay Sándor történeti körképében is, Brodarics 
elmesélésébe ágyazva. Voinovics Géza drámájában Czettrich beszélte el a históriát 
Máriának, amelyben Kanizsai Dorottya temette el Lajos holttestét a mohácsi 
csatamezőn. Szomory Dezső színművének ördögi alakja Szapolyai, aki közli 
Máriával, hogy mostantól ő a király. Utalásai egyértelműsítették a legendát: az 
erdélyi vajda a királygyilkos.76 Külön érdemes megemlíteni Fráter György 
gyilkosságának tanúvallomásai közül is előbukkan a királygyükosság egy új 
változata. Szalánczy János elmeséli, hogy atyja birtokán, Dánócon ölték meg Lajos 
királyt.77 

A Mohácsi-vész toposza meghatározó volt a magyar irodalomban 
évszázadokon keresztül, jellegzetes közhelye lett a reformkori literatúránknak. 
Feltételezhető, hogy már a tragédia után nem sokkal keletkezhetett krónikás ének 
magyar nyelven is, de sajnos ezekből egy sem maradt az utókorra. Mégis néhány 
forrásból - közvetett módon — képet kaphatunk ezekről az elveszett dalokról.78 Az 
első fennmaradt irodalmilag jelentős alkotás Listius László a mohácsi csatáról írt 
17. századi históriája ugyanúgy Brodaricsra támaszkodott, mint Etédi Sós Márton 
18. századi eposza79 Zrínyi Miklós "Vitéz hadnagy" című munkájában felhívta a 
figyelmet, hogy bármennyire is meseszerű Lajos halálának a körülményei, ennek 

75 SZERÉMI 1961. 286. - SUETONIUS 1975. 49. Az antik előzményben Julius Caesar nem 
olvassa el azt a levelet, amely az ellene készülő összeesküvésről szól. 
76 SOLYMOSSY 1926. 347. - Vasárnapi Újság 1887. 815. - BAKSAY 1899. 168-169. -
VOINOVICH 1922. 83. - SZOMORY 1922. 104-105. "Szapolyai: A király vagyok! Mária: A 
kezed véres... Szapolyai: Itt fogom le... Mária: Merő vér vagy te... Szapolyai: Meggyónom... Mária: 
Föloldjalak?... Szapolyai: Megáldozom... Mária: Megáldjalak? Gyónj hát... Gyónj hát... mondd el, 
hogy ölsz kitanult hóhér, hogy tanuljak tőled... mérget hogy keversz- • • nagy Corvint hogy öltétek meg?... 
Dózsát hogy kínoztad?... tőröket hogy rejtesz hogy fened ki kőszfveden!" — Ide kapcsolható Mátyás 
királyról szóló népmesék és mondák a történeti irodalommal való viszonyának legfrissebb 
feldolgozása: KRIZA 1990. 363-410. 
77 BARTA 1988 91. Köszönettel tartozom Hegedűs Pálnak, aki felhívta a figyelmemet erre a 
forrásra. - NAGY 1863. X. 460. Szalánczy János 1558-ban Izabella királyné országos 
tanácsosa volt. 
78 SIMÁI 1905. - BEÖTHY 1923. 33-52. - RÉDEY 1926. 313-334. 
75 LISTIUS 1653. - PINTÉR 1906.152-171.; 280-291. - ETÉDI 1792. - IHÁSZ Imre ebből az 
eposzból írta "A mohácsi veszedelem" című négy felvonásos drámáját 1795-ben, amelynek 
szövege sajnos lappang. 
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ellenére igaz a történet.80 Mohács fogalma tehát a 19. század elejére vált történelmi 
kultuszunk tárgyává, beágyazódva a reformkor szellemi mozgalmába.81 Ezt 
támasztotta alá híres szállóigénk: "Több is veszett Mohácsnál" története, amelynek első 
említése 1844-ből való. A szállóige legismertebb irodalmi megfogalmazását Arany 
János 1856-os versében találhatjuk meg, ugyanakkor Széchenyi István is leírta a 
Kelet Népe (1841) című művében ezt a gondolatot, ám "Minden elveszít már 
Mohácsnál" formában. Érdekes, hogy Széchenyi egy magyar nótára hivatkozott 
forrásként, de ez az ének nem került elő a dalgyűjteményekből. Három változata 
ismert ennek a mondásnak, Moháccsal, Béccsel és Budával, s a legrégebbi említés 
alapján az utóbbit tarthatjuk eredetinek (1794). 'Több elveszett Buda akit" így a 
reformkorban fogalmazódott át Moháccsá.82 A szabadságharc bukása után 
keletkezett művek elsősorban a kortárs történelemre vonatkozó utalásokkal voltak 
színesek.83 A Millenniumtól Trianonig terjedő korszakban Mohács az ország 
pusztulásának jelképe lett, s állandó hivatkozási alappá vált a századforduló, majd 
az 1920-as évek irodalmi és politikai megnyilatkozásaiban.84 Háy Gyula darabjában 
1956 és a nemzethalál víziója köszöntött vissza a nézőknek, amely a börtönben írt 
színmű utóéletét még jellegzetesebbé tette.85 A Mohács-mítosz 20. századi 
aktualizálását, át- és újraértelmezését Nemeskürty István "Ez történt Mohács után" 
című munkája indította el a század 60-as éveiben. A példa nélküli, több mint egy 

80 ZRÍNYI 1985. 111. 'Másfelől nézzük meg, a m Lajos királyunkat a s^prgalmatlanság hová tette, 
hogy egy hináros berekbe kellessék egy királynak veszni. Hiszem fabulához hasonló dolog e% penig nem 
fabula, hanem iga%," 
81 A reformkor gazdag Mohács-irodalmából csak a legfontosabbakat említve: Kisfaludy 
Károly verse (1824), Vörösmarty Mihály két költeménye (Auróra, 1831) és Czuczor Gergely 
epigrammája (1831). Az évforduló közeledtével az 1820-as években megsokasodtak a 
különböző műfajú, de témájukban Mohácsot idézó művek, amelyek folyóiratokban 
megjelent alkalmi munkák voltak (Kelemen János, Debreczeni Bárány Ágoston). Említést 
érdemel még Bajza József költeménye (Auróra, 1827) és Kölcsey Ferenc beszéde (1826), 
illetve Kemény Zsigmond tanulmánya (A mohácsi veszedelem okairól, 1838). Töltényi 
Szaniszló szintén négy felvonásban dolgozta fel a mohácsi vészt, amely azonban nem jelent 
meg. Aranyosrákosi Székely Sándor 'Mohács" című eposzát még az évforduló előtt, 1824-
ben írta, de csak 1828-ban került nyomtatásra (Koszorú). A reformkorszakot Eötvös József 
verse zárta le 1847-ben. 
82 TOLNAI 1926. 311-312. - SIRISAKA 1890. 233. 'Több is veszett Buda alatt. Több is veszett 
Mohácsnál." - GAÁL 1844. 18. 'Ne búsuljon, több elveszett Mohácsnál." - ARANY 1951. 264. "Ej 
no! Hiszen több is veszett Mohácsnál!" - SZÉCHENYI 1841. 25. 
83 Többek között Tarkányi Béla (A mohácsi temetés), Eötvös József (A zászlótartó, 1863), 
Szathmáry P. Károly háromkötetes regénye (Sirály, 1854). 
84 A hatalmas tablóból csak néhány példa: Ady Endre meghatározó költeménye (Nekünk 
Mohács kell, 1908) kivételével drámák, mint Baksay Sándor (Dáma, 1899), Bartók Lajos 
(Mohács után, 1898), Voinovich Géza (Mohács, 1922) és Szomory Dezső (II. Lajos, 1922) 
művei. Idesorolhatnánk FÖLKÉR 1900., ANGYAL 1920. és LAMPÉRTH 1926. alkalmi 
munkáját is. Trianon és Mohács mítoszának irodalmi összekapcsolását Ottiik Géza 
regényében olvashatjuk (Iskola a határon, 1959). / 
85 HÁY 1964. 239-337. 
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évtizedes sajtó- és szakirodalmi vitát kiváltó kötet már megjelenésétói a szigorú 
bírálat és a lelkes támogatás kettőségében élte meg az utóéletét. A könyv legendája 
kialakulását segítette az a nem mindennapi párhuzam, hogy a történész szakma 
ritkán tapasztalható egyöntetűséggel és kíméletlen kritikával, ízekre szedve elemezte 
a kötet állításait, míg a történelem iránt fogékony nagyközönség számára, hatalmas 
sikerét bizonyítva, négyszer is kiadták a művét.86 A Mohács-mítosz legfrissebb 
feldolgozása Kovács Gábor munkáját dicséri, aki a történelmi kegyhHly 
jelképrendszerét vizsgálta meg.87 

Mohács mítoszát legszebb módon az egyik legnagyobb magyar prózaírónk 
Oltlik Géza fogalmazta meg csodálatos könyvében: "A mohácsi csata négyszázadik 
évfordulója közeledett éppen. Fura dolognak látszik talán a vereséget megünnepelni, de hát aki a 
győzelmét ünnepelhette volna itt most, a hatalmas Ottoman világbirodabm, már nem volt meg. A 
tatároknak is nyomuk veszett, sőt időközben, szinte a szemünk láttára, a szívós Habsburg-
császárságnak is. Megszoktuk hát, hogy egyedül ünnepelgessük vesztett nagy csatáinkat, 
melyeket túléltünk. Talán azt is megszoktuk, hogy a vereséget izgalmasabb, sűrűbb anyagból 
való ésfontosabb dolognak tartsuk a győzelemnél — mindenesetre igazibb tulajdonunknak." 
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Resümee 

Der mysteriöse Tod Ludwigs des Zweiten ist oft innerhalb des Themenkreises der 
Tragödie von Mohács diskutiert worden. Die hierbei aufgeworfene Frage lautet: wirde der 
ungarische König während seiner Flucht ermordet oder ist er im über die Ufer getretenen 
Bach Csele ertrunken? Der unter den zeitgenössischen Quellen glaubwürdigste Bericht 
stammte von István Brodarics, dem Bischof von Szerem und königlichem Kanzler. Die 
türkischen Quellen aus dem 16ten Jahrhundert legen die Geschichte in mehreren 
Varianten dar, aber ein gemeinsamer Zug ist in jeder Version %u beobachten, alle 
erzählen nämlich, daß der König oder sein Pferd verlet^ worden sei. Das dürfte der Kern 
der späteren Legende sein. Etliche venezianische Spionageberichte führen an, daß Ludwig 
von seinen Freunden getötet wurde, obwohl er laut anderen Meinungen im Wasser 
ertrunken ist. Kroatische, polnische und tschechische Quellen bestätigen im allgemeinen die 
Tatsache eines Unfalls, aber es gibt auch Quellenwerke die Möglichkeit eines 
Königmorders nicht ausstießen. Die größte Quellenmenge wird mit der Verbreitung eines 
neuen Informationsträgers verbunden. In den 1520er Jahren befasste sich eine große 
Anzahl der volkstümlichen Neuen Zeitungen mit der Schlacht von Mohács und mit dem 
Schicksal Ludwigs des Zweiten. Dies führt uns %u der Frage: wem war es eigentlich 
daran gelegen das Gerüchtet über die Ermordung Ludwigs des Zweiten %u verbreiten? 
Deshalb war es nötig, daß die Zeitungen %usawwen wit der anderen beliebten Gattung 

jener Zeit, dem Volkslied, auf deutschem Gebiet verbreiten, daß die Ungarn das 
Christenum verraten und sich mit den Türken geeinigt hätten, außerdem daß sie 
Königsmörder wären. 
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KAZIMÍR EDIT 

Kis magyar magyarnyelv-tanítás 

Mindenek előtt röviden a címről. A dolgozat a magyar nyelv idegen 
nyelvként való tanításának történetét szeretné felvázolni annak a képnek az alapján, 
amelyet SZINNYEI „Magyar írók élete és munkái" с műve felrajzol. Egyúttal arról 
is szeretném meggyőzni olvasóját, hogy „újraolvasni e művet nem feltétlenül 
elmeháborodott ötlet, szakmai szereptévesztés, netán túlkapás. Az újraolvasás 
indoka az a felismerés, amely minden keresés alkalmával elfoghatja a 14 kötetet 
rendszeresen forgatókat, miszerint a mű elsődleges funkcióján túlmenően, az 
általános életrajzi lexikon feladatkörén túl teljesít, miközben hihetetlen mennyiségű, 
aprólékosan összegyűjtött, látszólag érdektelen „háttér"- információval látja el a 
keresgélót. Ezt a feltáruló, esetünkben a magyar nyelvtanítás speciális gyakorlatának 
történetét felvázolni kívánó képet szeretnénk tehát Szinnyei nyomán újra 
áttekinteni. 

A felületes szemlélő számára úgy tűnhet, hogy nem lehet olyan súlyú, ennél 
fogva olyan jelentőségű e gyakodat, hogy az a már ismert és publikált tényeken túl 
mutathatna. Úgy vélem, Szinnyeinek köszönhetően, mégis érdemesnek bizonyul, új 
szemmel pillantani a tényekre, miközben teljességgel megfelelhetünk a dolgozat 
címében is felidézni kívánt műfaj sajátosságainak, ezúttal egy kicsit másként. 
A kérdés tehát az, hogy írt-e, ha igen ki, és milyen magyar grammatikát idegen 
ajkúak számára, és amennyiben tette, mikor és mely közönség igényeinek teljesítése 
lebegett a szeme előtt, mely nyelven vélte fontosnak közreadni. Fontosnak tűnt-e 
számára, hogy olvasóközönsége esetleges nyelvi megosztottságára figyelemmel 
legyen, fogta-e és ha igen mely nyelv pártját, vagy csak valaminő hasznosság elve 
vezérelte. Ki tekintett-e a korabeli „szakma" gyakorlatára, vagy nem is tudván erről 
csak tanítványai javát szem előtt tartva, tette, amit tett. Milyen élethelyzetben írta a 
művet és végül pályafutásának fő vagy csak mellékes terméke lett-e a mű, többszöri 
kiadást élt-e, vagy csak kéziratban maradt fenn valahol? Ezeknek a kérdéseknek 
árnyaltabb megválaszolását tehetik lehetővé, tehát az adatok. 

A magyar, mint idegennyelv-tanítás, Szinnyei rögzítette gyakorlatának 
megnyilvánulási formáit, igyekeztem számba venni. Ennek során nem valamiféle 
szigorú definíció mentén haladtam, hanem a legtágabb értelemben figyeltem 
minden nyelvi határhelyzetben megszületett megnyilvánulási formára. Kigyűjtöttem 
tehát a magyar és idegen nyelven írt grammatikák, szótárak, tan-olvasó-és 
gyakorlókönyvek, az e tárgyban megjelent cikkek, tanulmányok valamint egyéb 
kiadványok remélhetőleg mindegyikét. Ahol a feltüntetett adat bárminő kétséget 
ébresztett, tehát nem volt egyértelműen eldönthető a szándék, - ne feledjük, az 
információ másod- nem ritkán harmadkézből való - ott a szerző neve mellé 
kérdőjelet tettem, de meghagytam. Igyekeztem figyelemmel lenni a megjelenés 
helyére is, noha nyilvánvaló, hogy pl. nem minden Bécsben nyomtatott könyvre 
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teljesül, hogy elsődlegesen német ajkú közönség számára íródott. Fontosnak 
tartottam minden, a szerző anyanyelvére, nyelvismeretére, származására vonatkozó 
adatot. 

Viszonylag probléma mentesnek volt tekinthető minden olyan mű, amely 
már címében egyértelművé tette szándékát akár magyar, akár más nyelven. Sok 
esetben azonban csak az életrajzi— és egyéb adatok figyelembe vételével lehet csak 
valószínűsíteni, hogy valóban vizsgálatunk tárgykörébe tartozó művel van dolgunk. 

Nézzük tehát a tényeket: 

$щппуm tudomása szerint nyelvtan(oka)t, grammaüká(ka)t (is ) írtak : 

1. BAKÓ Sámuel (1837-) Iván-Egerszeg, ág.ev.tanító 
2. BARTTiU Octav (1833-) Közép-Peterd, Aranyos m., fógimn.tanár 
3. BENYÁK BERNÁT József (1745-1829) Komárom, bölcs, tudor, kegyesr. 

áld. pap, tanár 
4. BEREGSZÁSZI QSIAGY) Pál (1750-1828) Nagy-Muzsaly, Bereg m., bölcs, tudor 
5. BOBOK Károly Lajos, ág. ev. tót prédikátor 
6. BODNÁR Zsigmond, (1839-) Nagy-Károly, főreál isk. tanár, egy. magántanár, 

Petőfi Társaság tag 
7. BOJNICIC Iván (1859-) Valpó, Slavónia, bölcs, tudor, egy. tanár Zágrábban 
8. BUDIU Pál (1854-) Ó-Szent Anna, Arad m., gör. kel. főgimnáziumi tanár 
9. CSÁSZÁR Ferenc (1807-1858) Zala-Egerszeg, jogtudor, táblabíra, MTA lev. tag 
10. CSINK János (1823-) Durand, Szepes m., ág. ev. tanító 
11. CZECZ János (1822-) Gidófalva, Székelyföld honvédtábornok, tábori kari 

főnök 
12. CZUCZOR Gergely István, Andód, Nyitra m., benedekr.-i áldozó pap, Kisfaludy 

Társaság tag, MTA tag 
13. DÁVID István (1838-) Alsó-Kubin, Árva m., főgimnáziumi tanár 
14. DEÁKY Zsigmond (1795-) Himód, Sopron m., bölcs, és theol. doktor, 

kanonok, püspök 
15. DlANOVSZKI Károly, Túra, Túrócz m., ág. ev. lelkész 
16. DONATH Imre, elemi polg. isk. ig. 
17. DURGALA Márton, tanító 
18. FARKAS Elek, földbirtokos 
19. FARKAS János (1719-1789) Vásonkó, Veszprém m., udvari nyelvtanár Bécsben 
20. FAZEKAS József 
21. FOGARASI János (1801-1878) Felső-Kázsmárk, legfőbb törv. széki bíró, 

MTA-tag 
22. FÜREDI (Führer) Ignác (1837-) Ladmócz, Zemplén m., tanítóképző int. tanár 
23. GALGÓCZY Gábor (1821-) Tálya, Zemplén m., köz-és váltóügyvéd 
24. GERGELY Lajos(1834-) Báczka-Madaras, Maros-Torda m., ev. ref lelkész 
25. GOLDIS József (1836-) Székudvar, Arad m., gör. kel. püspökhelyettes 
26. GONDÁR József / 
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27. GONDOL Dániel (-1891) min. titkár, MTA lev. tag 
28. GOTTWALD, János Gáspár, nyílv. és szabadalmas intézeti nyelvtanár 
29. GÖNCZI Pál ? 
28. GÖRÖG Imre (-1881) magán elemi tan-és nev. intézeti tulajdonos, ig. 
29. GRESITS Miksa (1843-) Rimaszombat, Gömör m., főgimnáziumi nyelvtanár 
30. GYŐRÖK Leó, György (1847-) Pápa, Veszprém m., főreáliskolai tanár 
31. HACKSTOCK Mátyás, tanító 
32. HALÁSZ (Fischer) Nátán (1884-) Apostag, Pest m., elemi iskolai ig. 
33. HORNYAVSZKY Gyula (-1879) ág. ev. lelkész 
34. HORVÁTH József (1840-) Hodrusbánya, Selmec m., tanító 
35. JÁMBOR (Hiador) Pál (1821-) főgimnáziumi ig. 
36. JECK György (1851-) Perjamos, Torontál m., elemi iskolai ig. 
37. JÓNÁS János (1848-) Halas, Pest m., ker. akad. ig. 
38. KAKUJAY Károly (1840-) Temesvár, tanfelügyelő, ig. 
39. KALOCSA Róza (183 8-) Kovácsháza, Arad m. 
40. KATONA István (1589-) ? Gelej, 
41. KEREKES Sámuel (-1800) nyelvtanár, szerkesztő 
49. KERNER Pál (1845-) Szemlak, Arad m., honvédezredes 
50. KIS Pál (1793-1847) Szent-Grót, Vas m. 
51. KLOESZ Viktor, Károly (1846-) ág. ev. gimn. tanár 
52. KOMÁROMY Lajos (1843-) ? Makó, Csanád m., áll. felsőbb tanítóképző intézeti 
53. KOVÁCS Samu (1810-1893) Dés, Szolnok -Doboka, ág. ev. lelkész, 

takarékpénztári ig. 
54. KŐRÖSÍ Sándor (1857-) Nagy-Kőrös, Pest m., fógimn. tanár 
55. KÖVESDI Pál (-1682) lelkész, tanár 
56. KRONPERGER Antal (1796-1859) kat lelkész, tábori pap 
57. LÁNG Mihály! 
58. MACHIK József (1805-1890) ügyvéd, műegyetemi tanár 
59. MAILÁTH János, történetíró, publicista 
60. MÁRTON József, Iszka-Szentgyörgy, Fejér m., egy. rendkívüli tanár, MTA-tag 
61. MATICS Imre (1810-) Pápa, Veszprém m., főreáliskolai tanár 
62. MELCZER Lajos (1806-1860) Osztroluka, Zólyomvára, ág. ev. gimn. tanár 
63. MOLNÁR Antal, tanító 
64. MRÁZ Ferenc (1835-1884) Zsola, Trencsén m., fógimn. tanár 
65. NAGY A.G., magán nyelvtanár Bécsben 
66. NAGY János (1809-1883) Szombathely, Vas m., theol. doktor, kanonok, apát, 

MTA tiszt. tag. 
67. NAGY János (1842-1893) Szeged, izr. főelemi iskolai tanár 
68. NÉMETHY Károly ? 
69. NEMOLAN János (1847-) Agadics, Krassó - Szörény m., ügyvéd 
70. OKRUCZKY Jusztinián, honvédfőhadnagy 
71. OROSZHEGYI Józsa (1822-1870) Nagy-Kolcs, Szatmár m., orvosdoktor 
72. PERESZLÉNYI Pál (1631-1689) Pereszlény, Hont m., jézust.-i áldozó pap, tanár 
73. PÉTERFFY Gyula gránátos százados 
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74. PETHE Ferenc (1762-1832), Büd-Szent-Mihály, Szatmár т . , a Georgicon tanára 
75. PETROVTCS György (-1827) ügyvéd 
76. PETZ Gyula (1821-1882) Győr, ág. ev. lelkész 
77. PIRINGER Mihály (1763-) ?, Tab, Somogy т . , es. kir. tanácsos 
78. RAKODCZAY Pál(1856-) Pest, áll. polg. iskolai tanár 
79. RÁMÓCZY (Ramershofer) Valerian J. (1807-1864) Kőszeg, Vas т . , benedekr.-i_ 

áldozó pap, tanár 
80. RÉPÁNSZKY József (1828-) Krompach, Szepes m. 
84. RÉVAI Miklós! (1750-1807) Német-Nagy-Szent-Miklós, Torontál m. 
85. RIEDL Szende (1831-1873) Besztercebánya, Zólyom т . , bölcs, doktor, egy. 

tanár 
86. RÓNAY Jácint János (1814-1889) Székesfehérvár, bölcs, doktor, prépost, 

püspök 
87. ROSENBACHER Ferenc (1758-1822) Dióspatony, Pozsony m. bölcs, doktor, 

kegyes r.-i tanár 
88. ROSENBAUM Károly tanító 
89. SCHON Bernát ? (1842-) Szül, Somogy т . , néptanító 
90. SCHUSTER János Traugott ? (1810-1873) Medgyes, ág ev.gimn. tanár 
91. SEBESZTHA Károly (1849-) Pilis, Pest т . , kir. tanfelügyelő 
92. SIMONYI Zsigmond ! Veszprém, bölcs, doktor, egy. tanár. MTA tag 
92. SINGER Adolf népisk. tanító 
93. SINGER Ignácz jogi doktor, kir. tövényszéki bíró 
94. SOMOGYI Ede (1852-) Kaposvár, Somogy т . , hírlapíró 
95. STERN Miksa Emmanuel (1811-1873) Pozsony, nyomdai korrektor 
96. SZALLER György (1807-) akad. tanár 
97. SZARVAS János ! 
98. SZÉCHY Ágoston (Imre) (1778-1852) Sárospatak, Zemplén т . , kegyesr.-i áld. 

pap, tanár, MTA-tag 
99. SZERDER Fábián János (1784-1859) Érsekújvár, benedekr.-i áldozó pap, tanár, 

szerzetes 
101. SZENCZY MOLNÁR Albert (1574-1633) Szencz, Pozsony т . , író, 

zsoltárfordító, nyelvész 
102. SZENTGYÖRGYI István (1736-1799) Aszaló, Abaúj т . , ref. lelkész, tanár 
103. SZENT-PÁL Istvánl857-) városi tanácsos, kir. perceptor 
104. SZINNYEI József, ifj. Pozsony, bölcs, doktor, egy. tan. MTA tag 
105. SZLEMENICS Pál (1733-1856) Kecskemét 
106. SZÖLLŐSY Nepomuk János ? cs. kir. lovassági kapitány 
107. TÁNCSICS Mihály (1799-1884) Ács-Teszér 
108. TAR Mihály (1755-) Tót-Keresztúr, Sopron m. 
109. THOMAS János, nyelvmester 
110. TOEPLER Gottlieb Ede (1802-1854) Sopron 
111. UHRIN Pál ev. tanító 
112. ÚJFALVY Károly (1842-1904) Erdély, utazó 
113. VAJDA Péter (1808-1846) Vanyola, Veszprém m. 
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114. VÉKEY Zsigmond (-1889) ügyvéd, honvédszázados 
115. VERSEGHY Ferenc (1757-1822) Szolnok, bölcs, doktor, költő, nyelvész 
116. VITÉZ Ignác (1804-) Gyulaháza, Szabolcs m. 
117. ZÁRAY Ödön Nagy-Szent-Miklós, Torontál m. ig. tanító 

Magyar és idegen nyelvű szótárt íróként (is) említi a% alábbi szerkőket: 

1. ADAMI Mihály (-1781) Trencsén m., jezsuita, udvari ágens, kéziratos formában 
maradt fenn 

2. AISTLETHNER Antal tanító 
3. BALLAGI (Bloch) Mór (1813-) Inócs, Zemplén m. 
4. BARITIU Octav (1833-) Közép-Peterd, Torda-Aranyos m., főgimnáziumi tanár 
5. DANKOVSZKY Gergely Alajos (1784-1857) Teltsch, Morvaország, akad. tanár 
6. DÁVID István (1838-), Alsó-Kubin, Árva m. főgimnáziumi tanár 
7. EHRENTHEIL Mór (1825-) Szilágy. Nagy falu, magán tanító 
8. KRIZSÁN János (-1893) szemináriumi tanár 
9. LIEBLEITNER János (1823-) Korneburg, Alsó-Ausztia, elemi iskolai ig. 
10. MALOVETZKY János ág. ev. theol. kántor, orgonista 
11. MÁRTON Józsefi 
12. NAGY János (1809-) Szombathely, Vas m., theol. doktor, kanonok, apát, MTA 

tag 
13. PÁL Károly tanár 
14. RÁKOSY Sándor (1869-) egy. rendkívüli tanár, honvédtiszt 
15. RÁMÓCZY (Ramershofer) Valerian J.Kőszeg, Vas m., benedekr.-i áldozó pap, 

tanár 
16. RICHTER Adolf Bécs, líceumi nyelvtanár 
17. SZEDER, Fábián János (1784-1859) Érsekújvár, benedekr.-i áldozó pap, tanár 

Tankönyv olvasókönyv valamint gyakorlókönyv szerzőjeként hivatkozik az alábbi 
nevekre: 

1. AISTLEITHNER Antal 
2. BACKER György (1810-1885) Czegjéd-Berczel, fógimn. ig. tanító 
3. BAJÁKY Ferenc 
4. BAKÓ Samu (1837-) Iván-Egerszeg, Vas m., ág. ev. néptanító 
5. BALLAGI Károly (1824-1888) Buj, Szabolcs m., kir. tanácsos, tanfelügyelő 
6. BARNA Jónás (1851-) Kecskemét, polg. isk. tanár 
7. BECHER Ignác 
8. BÉL(Bélius) Mátyás (1684-1749) Ocsova, Zólyom m, ág. ev. prédikátor 
9. BORONKAY (Braun) Károly (1830-) Sárbogárd, Fejér m., főelemi tanító 
10. CSATÓ Pál (1804-1841) Nagyvárad, Kisfaludy-T. tag, MTA tag 
11. CSINK János (1823-) Durand, Szepes m., ág. ev. tanító 
12. DALLOS Gyula (1853-1884) Budapest, másod tanfelügyelő, nyelvtanár 
13. DlERNER András (1803-1852) Nagy-Őr, Szepes m., tanító, ügyvéd, nevelő 
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14. EBENSPANGER János (1845-) Kukmér, Vas т . , ág.ev. tanintézeti ig. 
15. E H R E N T H E I Mór (1825-) Szilágy -Nagyfalu, magántanító 
16. FALVAY Antal tanító 
17. FARKAS Antal (1838-) Kecskemét, gimnáziumi tanár 
18. FEKETE János (1810-1890) számtiszt 
19. FISCHER Simon izr. fóelemi-és vallás tanító 
20. FLEISCHER Jakab 
21. FLEISSIG M.K. (Mater Bailer Anna Katalin) (1830-) praefecta 
22. FRÜHWIRT Károly (1868-) ág. ev. tanító 
23. FÜREDI (Führer) Ignácz (1837-) tanítóképző intézeti tanár 
24. GÁL Dániel Tót-Komlós, Békés m. ág. ev. tanító 
25. GARAY János (1812-1850) Szekszárd, Tolna т . , EK könyvtártisztje, Kisfaludy 

Társaság tagja, MTA tag 
26. GOTTWALD János, Gáspár nyilvános és szabadalmas intézeti nyelvtanító 
27. GROÓ Vilmos Krompach, Szepes т . (1843-) kir. tanfelügyelő 
28. GYARMATHY Sámuel (1751-1830) orvosdoktor 
29. HAMMERSCHMIDT János Gottlieb (1805-) Kőszeg, Vas т . , ág. ev. lelkész 
30. HORNYAVSZKY Gyula (-1879) ág. ev. lelkész 
31. H O R V Á T H András 
32. HORVÁTH József (1840-) Hodrusbánya, Selmec т . , tanító 
33. IHÁSZ Gábor György (1805-1880) Vaszar, Veszprém т . , áld. pap, tanár 
34. JAUSZ György (1842-1888) Jarck, Veszprém т . , áll. leányisk. tanító 
35. JECK György (1851-) Perjamos, Torontál т . , elemi isk. ig. 
36. KAKUJAY Károly (1840-) Birkenau, Temes т . , kir. tanfelügyelő 
37. KERNER Pál Szemlak, Arad m. honvédezredes, hadapródiskolai és akadémiai 

tanár 
38. KlLÉNYI Mór bölcs, doktor, elemi iskolai tanító 
39. KIS Pál (1793-1847) Szent-Grót, Zala т . , apátkanonok, MTA tiszteletbeli tagja 
40. KORABINSZKY János Mátyás (1740-1811) Eperjes, Sáros т . , könyvkereskedő, 

térképkészítő 
41. KÓRÓDI (Ferenc) Lajos (1834-) ág. ev. főgimnáziumi tanár 
42. KUTTNER Sándor (1814-) Bonyhád, Tolna m. 
43. LÁD Károly (1853-) Temesvár, polg. iskolai tanár 
44. LENGYEL János segéd tanfelügyelő 
45. LESKÓ István (1871-) Héttárs, Somogy m. 
46. LIEBLEITHNER János 
47. LIGÁRT János (1857-) ? m. kir. honvédszázados 
48. LÖWY Adolf izr. néptanító 
49. MADZSAR János (1839-) Sátoraljaújhely, Zemplén т . , főgimnáziumi tanár 
50. MAILÁTH János gr. történetíró, publicista 
51. MÁRTONFY Márton (1848-) Szilágy-Recse, Kraszna т . , т . kir. tanfelügyelő 
52. MEDZIHRADSZKY Lajos néptanító 
53. MELCZER Lajos (1806-1860) Osztroluka, Zólyomvára, ág. ev. gimn. tanár 
54. MÜLLER Adolf (1844-) Pápa, Veszprém m. 
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55. MÜLLER János Godofréd (1796-) Szászváros, bölcs, és jogi doktor 
56. MÜLLER János tanító 
57. MÜLLER János ág. ev. gimnáziumi nyelvtanár 
58. MÜLLER Ignác tanító 
59. NÁDOR Gyula magyar nyelvtanító 
60. NAGY A.G. magán nyelvtanár 
61. NAGY Antal 
62. NAGY László (1816-1875) Kunhegyes, Nagy - Kunság m., kir. tanácsos, 

tanfelügyelő 
63. NEMOIAN János (1847-) Agadics, Krassó, Szörény m. 
64. NEUMANN, Salamon (-1877) izr. tanító 
65. NEY Ferenc 1814-1889) főreál, isk. tanár, MTA tag 
66. OCSKOVSZKY János Nagyszombat, Pozsony m., főiskolai tanár 
67. OPRAVSZfCY Gábor ág. ev. tanító 
68. PEREGRINY Elek (1812-} Gálszécs, Zemplén m. 
69. PERES Sándor Csenger-Újfalu, Szatmár m., Óvóképzőintézeti ig. 
70. POPOVICI János (1861-) Gelmár, Szatmár m. 
71. POPP Antal elemi isk. tanító 
72. POSCH (Pós) Lajos Város-Szalónak, Vas m. 
73. RÁKOSY Sándor (1869) 
74. REIMESCH Frigyes (1862-) Feketehalom, Brassó m., elemi isk. tanító 
75. REMELE NEPOMUKJános (1808-1873) Buda, bölcs, doktor, egy. tanár 
76. REMÉNYIK Lajos Eperjes, ág. ev. gyakorlóiskolai tanár 
77. RICHTER Adolf (1808-) líceumi tanár 
78. RISZPLER Dezső néptanító 
79. RODER Adolf (1833-1899) Ecsény, Somogy m., községi iskolai tanító, ig. 
80. ROMÁN János (1870-) Sajtény, Csanád m. gör. kel. vallású rumén tanító 
81. ROSENBACHER Ferenc (1758-1822) Dióspatony, Pozsony m., bölcs, doktor 
82. ROSENZWEIG Mksa 
83. ROZSONDAI János néptanító 
84. RUSCSÁK Antal (1804-1897) kat. plébános, táblabíra 
85. SAMARJAY János (1821-1897) Rév-Komárom, jogi doktor, ügyvéd 
86. SARKADY Sándor 
87. SÁROSY Gyula, Lajos (1816-) költő, Jókay Т., Kisfaludy Társaság tag 
88. SCHNELL Auguszta polg. iskolai tanító 
89. SCHÖN József (1846-) Szili, Somogy m. ig. tanító 
90. SCHULLERUS Adolf, J.A. Fogaras, bölcs, doktor 
91. SCHULTZ Imre (1848-1905) Főherceglak, Baranya m. képzőintézeti .tanár 
92. SCHUMANN Sándor Igló, Szepes m., elemi isk. tanító 
93. SCHUSTER János, Traugott (1810-1873) Medgyes, ág. ev. gimn. tanár 
94. SCHWARTZER Antal (1780-) Szekszárd, Tolna m., Siketnéma intézet, ig 
95. SEBESTYÉN Manó izr. tanár 
96. SZABÓ (Spitzer) Lipót ig. tanító 
97. SZALLER György (1807-) a magyar akadémia tanára Pozsonyban 



99. SZIRMAI József Vágújhely, népisk. tanító 
100. SZLABÓCZKY Bálint, Lajos tanító 
101. SZŐLLÓSY Nepomuk János cs. kir. lovassági kapitány 
102. TAKÁCS Imre 
103. TÁNCSICS Mihály (1799-1884) Ács-Teszér 
104. TOEPLER Gottlieb Ede (1802-1854) Sopron, bölcs, doktor, gimnáziumi tanár 
105. TOMCSÁNYI János elemi iskolai tanító 
106. TORKOS László (1839-) Kőszeg, Vas m., áll. felső leányiskola ig., Kisfaludy 

Társaság., Petőfi Társaság, tag 
107. TURCSÁNYI Lajos (1798-) Kapi, Győr m., ág. eg. lelkész, tanár 
108. ÚJFALUSSY Farkas rabbi 
109. ULLMANN Frigyes 
110. VAJDA Péter (1808-1846) ev. gimn. tanár, Kisfaludy Társaság tag, MTA tag, 
111. VALENTÉNYI György polg. iskolai tanár 
112. VÁLYI K. András (1764-1801) iskolavisitátor, egy. tanár 
113. VÉKEY Zsigmond (-1889) ügyvéd, honvédszázados 
114. VITÉZ Ignácz (1804-) Gyulaháza, Szabolcs m,. kir. udvari kancelláriai jegyző 
115. VOLOSIN Ágoston gör. kat. püspöki papneveló-és tanítóképző int. -i tanár 
116. VÖRÖSMARTY Mihály (1800-) Nyék, Fejér m., ügyvéd. Kisfaludy Társaság 

tagja, MTA tag 
117. WALTER Antal 
118. WILNER С 
119. ZAY Adél tanítónő 

Л tárgyban írt cikk, tanulmány szerzőjeként emüti: 

1. BÖNGÉRFI (Bingenheimer) János (1859-) 
2. DANNINGER József (1839) Csonopla, Bács m., tanképzóintézeti tanár 
3. DEME Károly (1857-) Rónaszék, Máramaros m. polg. és középiskolai tanár 
4. EBENSPANGER János 
5. FILTSCH József Vilmos (1844-) országgyűlési képviselő 
6. GÁTI István (1749-1843) Mánd, Szatmár m., ev. ref. lelkész 
7. GEORCH Illés ? ügyvéd, MTA tag 
8. HOFFMANN Mór (1849-) Devecser, Veszprém m., pol. iskolai tanár 
9. HOLTZMANN József (1845-) Lúgos, fóreáliskolai tanár 
10. KASZTNER Janka (Lázár Gyuláné) (1850-) Ladomér, Nyitra m., tan. képző ig. 
11. KERESZTES István (-1821) ev. ref. lelkész, kollégiumi tanár 
12. KIS József 1765-1830) Miskolc, Borsod m., orvosdoktor 
13. KLEMM E. József 
14. KOLUMBÁN Samu Olasztelek, Udvarhely áll. tanítóképző tanár 
15. KŐRÖSY Sándor 
16. KUNITS Mihály (1765-) Baán, Trencsén m., főelemi iskolai tanár 
17. LAMBACH Elek (1756-1815) kegyesr. áldozó pap, tanár 
18. LÁNG Mihály (1856-) Kálmánd, Szatmár m., óvónőképző intézeti ig. 
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19. LANSTJÁK András ? 
20. MADZSAR János? 
21. MARGITAI József 
22. MAS2TELYÁK Pál (1863-) Császlóc, Ung m., néptanító 
23. MATICS Imre (1810-) Pápa, Veszprém m., főreál, iskolai tanár 
24. MAYER Béla (1838-) apátkanonok, püspök, főesperes 
25. MICHALEK János (1852-) Szomolánka, Nyitra m., theol. doktor, r. kat. 

plébános 
26. MINIKUS Vince (1818-1880) ciszterci áldozó pap, tanár 
27. MOJSISOVICS Sámuel (1797-1861) Ivánkafalva, Túróc m., nagykereskedő, főbíró 
28. MOLNÁR Rezső (1848-) ? r. kat. plébános 
29. MORRES Ede (1851-) bölcs doktor 
30. NAGY Lajos (1867-) Nagy-Mihály, Zemplén m., polg - és felsőker. iskolai tanár 
31. NÁTLY József ? cs. kir. postafelügyelő 
32. PRELICK István 
33. RÁCZ Sámuel (1744-) Pest 
34. RÁMÓCZY (Rámershofer) V.J. 
35. REMELE N E P O M U K János 
36. REMÉNYI Ede bölcs, doktor, r. kat. főgimnáziumi tanár 
37. ROTH István Lajos (1796-) bölcs, doktor, ág. ev. lelkész 
38. SCHMID Bertalan áll. tanító 
39. SCHUSTER József (1849-) ág. ev. főgimn. tanár 
40. STE1TNER Gyula (1841-) ? Kőszeg, Vas m., ág. ev. lelkész 
41. SZIKLAYP. Gyula (1858-) kir. segéd tanfelügyelő 
42. ÚJFALVY Károly ? 
43. VAJTHÓ Zoltán (1877-) Kaposvár, Somogy m., r. kat. gimnáziumi tanár 
44. VARGHA Gyula (1853-) 

Társalgási- leveleskönyv vagy egyéb két- vagy többnyelvű szó/egykék írójaként jegyei a% 
alábbi szerzőket: 

1. ÁCS Károly 
2. BÖJTHY (Böjté) Antal Udvarhely, Marosvásárhely, jezsuita hitszónok, a művet 

eredetileg latinul írta, később fordította magyarra 
3. CZANYUGA József (1816- )Pest, múzeumi ig., titkár 
4. GYULAY Béla bölcs, doktor, polg. iskola ig. 
5. KARÁDY Ignácz (-1858) nevelő, a Kossuth fiak nevelője 
6. KÁROLYI István nyomdatulajdonos, képviselő, táblabíró, civilben Trattner Mária 

férje 
7. KIS János theol. doktor, ág. ev. szuperintendens, MTA tag, Kisfaludy Társaság 

tag 
8. KOVÁCH Lajos ügyvéd 
9. MASCH Antal (1809-) Kuttenplan, Csehország, orvosdoktor, lovag, a 

mosonmagyaróvári tanintézet igazgatója ! 
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10. PAPANEK NEPOMUK János biztosítási hivatalnok 
11. RIEDL Szende (1831-1873) bölcs, doktor, egy tanár 
12. RÓTH Ignácz 
13. SZEGFI MÓR Mihály (1825-) Szili, Somogy m., fóreáliskolai tanár, a pesti magyar 

nyelvterjesztő egyesület titkára 
14. SZÉKELY István (1863-) bölcs doktor, főgimnáziumi tanár 

A szerzők foglalkozását nézve a derék hadi tanító, tanár, egyetemi, 
akadémiai intézményben, zömmel a mindenkori Magyarország területén, ritkábban 
az ország határain kívül, Brassóban, Bécsben, Bajorországban, Fiumében, 
Kassában, Luccaban, Münchenben, Prágában, Mährisch-Weisskirchenben. 
Tekintélyes számmal képviselteti magát az egyház berkein belül tanítói, tanári 
feladatokkal is megbízott többnyire a felekezet iskoláiban tevékenykedő áldozópap, 
tanító, tanár, prédikátor, de akad közöttük plébános, lelkész, tábori lelkész, apát, 
kanonok, nagykanonok, segédpüspök, püspök, szuperintendens is. A oktató rendek 
közül képviselteti magát a jezsuita, bencés, piarista és a cisztercita rend, valamint a 
mindenkori felekezeti képzőintézmények tanító, tanári kara, nem egy esetben 
igazgatója. Felekezet tekintetében a római katolikus, az ág. evangélikus, a 
református egyház, a görög katolikus és görög keleti egyház, valamint a zsidó 
felekezet van jelen. A tevékenysége okán ide tartozók sora azonban nem ér véget a 
két nagy csoportba tartozókkal. Akad rajtuk kívül földbirtokos (4), ügyvéd, jogi 
doktor, bíró (16), országgyűlési képviselő (2), honvédtiszt, katona (11), orvos, 
sebészmester (5), áll. hivatalt, szolgálatot ellátó személy (25), hírlapíró, publicista 
(5), könyvtáros (4), számtiszt, (2), színész, könyvkerekedő, térképész. Képviselteti 
magát azonban a női nem is, amennyiben apáca, nevelőnő, és tanítónő is (3) akadt, 
aki írásra szánta el magit magyartanítás-ügyben. 

Felmerül a kérdés megtudható-e a tanintézetek egyikéről - másikáról 
valami egyéb információ? Az esetek többségében az iskola típusa, elemi, polgári, 
közép-kereskedelmi, gimnázium, reáliskola stb. szerepel a helység nevének 
megadásával, tehát azonosítható az intézmény. Ez a helyzet a Magyarországon 
kívüli oktatás helyeivel is, így szerezhetünk tudomást a Schönburg - Wallenberg 
tanítóképző intézetről Szászországban, ahol BAKÓ Sámuel személyében magyar 
tanár működik, a Krause-féle intézetről Drezdában, egy főreáliskoláról Mährisch -
Weiskirchenben, ahol" jelenleg HAJEK Károly cs. kir. főhadnagy a magyar nyelvet 
tanítja" valamint REMELE NEP János 1838-ban engedélyezett tanintézetéről Alsó-
Ausztriában. 

Különleges hely illeti meg a bécsi Theresiánumot nemcsak Bécs miatt, de 
az ott tanítók személyének köszönhetően is. 

Л teljesség igénye nélkül a lista: 

BÖLÖNI Sámuel jogtudós, CSAPODI László jezsuita, FARKAS János nyelvtanár, aki 
a cs. és kir. udvarnál is nyelvmester, HEBELER Jakab jézus társas ági áldozó pap, aki 
a magyar mellett, a görög és francia nyelv tanára, HORVÁTH Mihály, 1851 után a 
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Batthyányi fiuk nevelője, a későbbi r. kat. püspök, MTA tag, a Kisfaludy Társaság 
elnöke, KEREKES Sámuel, ki GÖRÖG Demeterrel együtt a „Hadi és más nevezetes 
Történeteket*' szerkeszti, nemeskéri Kis Pál, 1801-től LAMBACH Elek kegyesrendi 
áldozó pap tanár, SCHARBERT Vilmos bölcs, doktor, magyar korrepetitor, Szegedi 
Pál jezsuita későbbi nagyprépost, v. püspök. 

De így őrződik meg Seltenreichné leánynevelőintézetének nyelvtanáraként 
ÁCS Károly földbirtokos, a Szőnyi - féle nevelő intézetben tanító BAJÁKY Ferenc 
/Pest, a soproni Szent Orsolya iskola apácája, Mater BAILER Anna Katherina 
neve, aki prefectáként nyelvkönyvírásra szánja el magát, KORABINSZKY Sámuel, 
könyvkereskedő, térképíró leányneveidéje, ahol a növendékeket különösen magyar 
nyelvre oktatták. A magyar nyelvet tanító oktató- és nevelőintézetek sora azonban 
valljuk be szükségszerűen a végtelenbe vész. Fontos azonban tudni, hogy a 
mindenkori adott intézményrendszer kiegészült, kiegészülhetett az oktatás egyéb, 
nem intézményi formáival, melyek közül a magánoktatástól a tanfolyami formán 
keresztül a nyelvterjesztő tevékenység részeként említhető nyelvoktatásig szinte 
minden előfordul. Példáink erre JÁMBOR Hiador Pál 1840-ben Kalocsán, a 
papneveldében „magyar iskolát" alapít, mely számára nyelvtant is ír. KNYASKÓ 
Lajos, aki a nyelvterjesztő egyesületben tisztviselő, maga is tanít, KNYAZOVICZKY 
Gyula, kántortanító, aki a libetbányai magyar kör titkáraként a felsőmagyarországi 
közművelődési egyesülettől 25 forint jutalomban részesül, a magyar szellem- és a 
magyar nyelv terjesztésében kifejtett munkásságáért. Hogy hol ér véget a 
korszakonként jellemzőnek tekintendő nyelvvédő, magyarosító tevékenység és hol 
kezdődik a több nyelv szolgálata bármilyen előjellel is gondos mérlegelést igényel és 
valószínű, hogy „vegytiszta formában" sohasem érhető tetten. 

Bár részletkérdésnek tűnik, fontosnak kell tekinteni, hogyha hivatkozás 
történik, akkor módszer tekintetében, kire hivatkozik a szerző? Ahogy az eddigiek 
is mutatták, a munka ezen szakaszában nem áll módunkban kronológiai rendet 
követni. Az itteni listavezető AHN F. többek hivatkoznak rá, még úgy is, hogy 
„nach der Seidenstucker-Ahnschen Methode", ezt követik: „Alb-Haisetrs 
Lehrmethode", Aug. Ife., „Süpfle után",. Kellner Lajos módszere után", „Methode 
Gasprey-Otto-Sauer", „Ollendorffs'neue Methode", „Saller György német mintája 
alapján", „Wurst Sprachdenklehre mintájára", „Stefani Henrik után", „nach 
Meidlingischer Art", „Methode Toussaint-Langenscheidts" de megemlíttetik 
Adelung is. 

Arra a kérdésre, bogy ki kit tanított, a% alábbi listát kell végig tanulmányoznunk: 

1. ADAMI Mihály, Habsburg Károly főherceget 
2. RÉVAI Miklós, Dankovszky Gergelyt 
3. DEÁKY Zsigmond, Bourbon Károly luccai herceg és spanyol infáns fiát, 

Ferdinándot 
4. FÁBIÁN István, herceg Esterházy Miklós nejét Sara Jerseyt és gyermekeit 
5. FALK Miksa, Erzsébet királynét (Bajor Erzsébetet) 
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6. FOLLINUS Emil, a zágrábi pénzügyi tisztviselőket állami megbízásból 
7. FOLNESICS János, Lajos József nádor nejét Hermina főhercegnőt 
8. GONDOL Dániel, a Huszár-fiúkat Bécsben 
9. HALDER Konrád, Bajor Erzsébetet 
10. HORVÁTH Mihály, a gr. Batthyányi - gyermekeket 
11. HOLDHÁZY János, Habsburg József főherceg J. Ágost és László nevű fiát 
12. KÁNYA Pál, a József főherceg által rábízott István főherceget 
13. KARÁDY Ignácz, a Kossuth-fiúkat 
14. KIS Pál Ferenc, Károly cs. kir. főherceg fiait 
15. KOVÁCS János, Ferenc király gyermekeit, Rainert, Lajost és Ferdinándot 
16. KRONPERGER Antal, az összes cs. kir. tisztikari tisztet Milanóban 
17. LAMBACH Elek, a báró Mitrovszky és gróf Bethlen család gyermekeit 
18. MACHIKJózsef, Trefort Ágostont 
19. gróf MAlLÁTH János, a későbbi Erzsébet királynét 
20. NAGY Lajos, Budenz Józsefet 
21. PETZ Gyula, Kis János gyermekeit, Halléban pedig Lónyai Gábor, Ödön fiát 
22. REMELE N. János, Albrecht és Vilmos hercegeket Bécsben 
23. RlMELY Károly, Habsburg Rudolf, Gisela, Klotild hercegnőket 
24. RÓNAY Jácint, Rudolf trónörököst 
25. VASADY Gyula, Detra báró gyermekeit Bécsben 
26. VERSEGHY Ferenc, József nádor családját 
27. ZIMMERMAN Lipót, több nemesi ifjakat Bécsben 

A felsoroltak listája mögött nyelvtanítási alaphelyzetek is felsejlenek, 
hiszen, mint látható, tanítanak mindenkit, akinek tevékenysége, feladata, munkája, 
élethelyzete országhatáron belül vagy kívül, akárcsak az illendőség okán is, de 
megkívánja e nyelv ismeretét. Mind eközben ne feledjük a magyar nyelvhez való 
viszony minden esetben, alárendelődik egy többszörös, nyelvek egymás közötti, 
egymáshoz viszonyított rangsorát rögzítő törvényileg szabályozott, vagy e törvényi 
szabályozottság ellenében, ellenére létező társadalmi gyakorlatnak. 

Nem feltétlenül központi, de mégis lényeges eleme a vázoltaknak, hogy 
maga a nyelvet tanító milyen anyanyelvű, és mikor milyen indíttatásból tanul meg 
magyarul, vagy mint KELEMENS József példája is bizonyítja, kényszerül arra, hogy 
rajztanárként az 1867 júl. 27,-i rendeletben a magyar nyelv nem tudása miatt 
rendelkezési állományba helyeztessék. 

Ellen példaként hadd hivatkozzam, a már Erzsébet királynő 
nyelvtanáraként említett, HALDER Konrádra, aki nem magyar anyanyelvű, 
Münchenben volt egy. tanár és SZINNYEI nem felejti el hozzátenni, hogy elsőként 
hivatkozott a magyar igerendszer gazdagságára, vagy SCHWARZENBERG Ernó 
hercegre, aki „ 1808 máj. 20.-án iktattatott be esztergomi kanonoknak. Alighogy 
Nagyszombatba érkezett, hozzáfogott a magyar nyelv és közjog elsajátításához, úgy 
hogy szóban és írásban folyékonyan fejezte ki magát nyelvünkön." HOLDHÁZY-ra, 
aki 15 évig neveli a rábízott két hercegi gyermeket, abban a szellemben, amelyet 
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apjuk állítólag így jelölt ki: „neveljen a fiaimból jó magyarokat és vallásos 
embereket.." HUNFALVY Pálra, aki „ csak a magyar nyelvben volt teljesen idegen, 
ezért 1827-ben Miskolcra ment a retorikai osztályba...".Maga a tény, hogy a 
német vagy bármely nyelv kedvéért, „a német (vagy éppen magyar) szóra" („Szepes 
megyét lakta a német szóért") távoli vidékekre küldtek gyermekeket, már 
MIKSZÁTH óta közhely, e gyakorlat mértéke, mennyiségi minőségi jellemzői 
azonban komolyan elgondolkodtatóak. 

Az osztrák LlEBLETHNER Jánosra, aki 38 évesen kezd el magyar 
állampolgárként magyarul tanulni, hogy Pozsonyban nyelvtanárként 
tevékenykedhessen. 
A nyelvek közötti vándorlás, tehát az az út sem ritka, amelyet KLEMENT Lajos 
példáz. Öt éves korában magyar szóra adták szülei Valkóra, egy év múlva vissza 
kerülvén „...teljesen elfelejtette a német anyanyelvét", aki 1896 óta a magyar 
tanítók kaszinójának igazgatója. 
JAUSZ Györgyre, aki Würtenbergből idetelepedett család gyermekeként érzi a 
kettős kötődést a nyelvekhez a némethez, amelyet anyanyelvként sajátít el, valamint 
az iskolában tanult magyarhoz. Egy életen keresztül közvetít innen oda, onnan ide. 
KÁNYA Pál esete „ki magyar, német és tót nyelvet egyaránt bírt..." a latinról nem 
is beszélve, nem rendkívüli eset, különösen az olyan példák mellett - megint nem 
ritkaság - mint MÜLLER Isidore, aki "érti a spanyol, provanszál, portugál, olasz, 
horvát nyelveket" és magyart tanít Sopronban és Fiúméban. 
NEMOIAN Jánosra, aki görögkeleti rumén lelkészként 1879-ben, Agadicsban 
nyelvtanfolyamon 500 rumént tanít, Krassó-Szörény, Torontál, Temes, Arad, Bihar 
és Hunyad megyéből magyarra. 

Kik űzték a tevékenységetfoglalko%áss%erűen> magánszemélyként, vélhetően ebből 
szerezve a megélhetéshez valót? 

1. KARÁCS Teréz, aki 140 tanítványt oktatott magyar nyelvre és történelemre 
2. NÁDOR Gyula, aki Bécsben volt magyar nyelvtanító 
3. NAGY A. G. magánnyelvtanár Bécsben 
4. NÉMÁT! Károly nemzetnevelő magánzó 
5. TÜRK Jánosné (özv. Stem Fanny) , aki Szabolcs megyében a Grossmann 

gazdálkodó családnál, majd Minischben (Szepes megye) Krausz Hermann 
gyermekeit tanította magyarra 

A magán- és intézményes nyelvtanítás közti teret, korszaktól függően egyéb 
önszerveződési forma tölti ki: 

A magyartanítók által szervezett kaszinók, a magyar nyelvterjesztő- és 
közművelődési egyletek, a különböző egyházi kezdeményezésre szervezett ingyenes 
pót-és egyéb tanfolyamok, iskolai magyar egyletek, társaságok, egyéb egyletek pl. 
apatini iparos egylet, civil asztaltársaságok mind terei lehettek a tevékenység ezen 
speciális részének. Kérdés mennyire adatolható egyéb forrásokból az utóbbi ? 
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Gondosan kerültem az egyik legfontosabb kérdést, hogy milyen időbéli koordináta 
rendszerbe helyezhetők a fent vázolt tevékenységek. A szakirodalom alapján az 
alábbi időhatárokat véltem meghatározónak, melynek megállapítása során a vizsgált 
tevékenység vélt vagy tényleges időpontjából indultam ki. A tényleges, mérvadó 
statisztika valamint az ebből levonható bárminő következtetésekhez további 
kutatásra van szükség. így a fenti adatok csak erős korlátokkal fogadhatók. 

I. - 1776-ig 8 f ő + l ? 
II. 1777 - 1847-ig 86 fő+9 ? 
III. 1848 - 1866-ig 37 fő+ 6 ? 
IV. 1867 - 1918-ig 123 fő +28 ? 

Szembeötlő, de nem meglepő a két korszak, melyben nagyságrendi változás 
mutatható ki. De ennek tárgyalása szándékom szerint egy újabb dolgozat tárgya 
lenne. 

Resümee 

Das Vorhaben ist auf Grund des Werkes J. Szinnyei (Magyar írók élete és munkái. 1-
14. köt. 1891-1914. Hornyánszky) ein möglichst vollständiges chronologisches 
Verzeichnis der wichtigsten Grammatiken, Lese-, Lehr-, Übungs-, Konversationsbücher, 
tabellarischer Zusammenfassungen, Wörterbücher, Erörterungen, Zeitungsartikel bzw. 
anderer Beiträge zum Unterricht des Ungarischen als Fremdsprache zß geben, die 
wichtigsten Personen zß nennen, die dazu beigetragen haben. Bei der Suche haben wir 
möglichst alles, was auf der Grenze lag im Auge behalten Erscheinungsort, Angabe über 
die Stellung des Verfassers usw. Die Ergebnisse des ersten Schrittes sind in diesem 
Artikel erhalten. 
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LADÁNYI ANDOR 

A magyar felsőoktatás intézményrendszerének változásai a 20. 
században 

A magyar felsőoktatás 20. századi történetét az intézményrendszer, az 
intézményhálózat gyakori változásai jellemezték. Ezekkel számos résztanulmány, 
egyetemtörténeti munka is foglalkozott, a felsőoktatás egészére kiterjedően, pedig 
Szögi László, valamint a jelen írás szerzője adott rövid áttekintést az 
intézményrendszer alakulásáról;1 e téma átfogó jellegű feldolgozására azonban még 
eddig nem került sor. E hiányt szeretném pótolni tanulmányomban, az eddigi 
kutatások alapján ismertetve és értékelve a felsőoktatás intézményrendszerében, az 
egyes periódusokban történt változásokat, azok okait és körülményeit; a 
végrehajtott intézkedések mellett említést téve az ezzel kapcsolatos vitákról, a meg 
nem valósult javaslatokról, tervekről is. 

I. A század első két évtizede 

A 19. és a 20. század fordulóján Magyarországon 68 felsőoktatási 
intézmény működött: két tudományegyetem (Budapesten és Kolozsvárott), 
Műegyetem (a fővárosban), 10 jogakadémia, közülük egy állami (Kassán), két 
királyi katolikus (Nagyváradon, ill. Pozsonyban), két katolikus (Egerben, ill. 
Pécsett), négy református (Debrecenben, Kecskeméten, Máramarosszigeten és 
Sárospatakon), valamint egy evangélikus (Eperjesen), Állatorvosi Főiskola 
(Budapesten), Bányászati és Erdészeti Akadémia (1904-től főiskola, Selmecbányán), 
a Ludovika Akadémia (Budapesten), gazdasági akadémia (Magyaróvárott), négy 
gazdasági tanintézet (Debrecenben, Kassán, Keszthelyen és Kolozsvárott), a 
Mintarajztanoda és Rajztanárképző (1908-tól a mesteriskolákkal egyesítve 
Képzőművészeti Főiskola Budapesten), valamint 46 un. hittani intézet. Nem 
tartoztak a felsőoktatás körébe az inkább felsőfokú szakiskola jellegű intézmények 
(a polgári iskolai tanár- ill. tanítónőképzők, a többi művészetoktatási intézmény, a 
kereskedelmi akadémiák, a kertészeti tanintézet és a gyógypedagógiai tanárképző). 

A századforduló után — több tényezővel összefüggésben — előtérbe került a 
felsőoktatás intézményhálózatának kibővítése. Az ezirányú törekvések részben 
eredményre vezettek, nagyobbrészt azonban sikertelenek maradtak.2 

1 SZÖGI László: A nemzet kertjének nevelő oskolái. A magyar felsőoktatás rövid története. 
= Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Bp., 1994. (A 20. századot tárgyaló 
rész: 44-69. p.); LADÁNYI Andor. A magyar felsőoktatás a 20. században. Bp., 1999. 

2 Az ebben az időszakban felmerült tervekre és a tényleges változásokra: LADÁNYI Andor: 
A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora második felében. Felsőoktatás-történeti 
Kiadványok. 1. Bp., 1969. 
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A budapesti tudományegyetem „túlnépesedése" és ennek következtében 
fokozódó zsúfoltsága, az ország területéhez és lakosságához képest az egyetemek 
kis száma, a kulturális decentralizáció követelménye indokolttá tette új 
tudományegyetem létesítését. A harmadik egyetem létrehozására irányuló törekvések 
főbb állomásai a század elejéig: 1876-ban a pozsonyi jogakadémia tanárainak 
javaslata a jogakadémia egyetemmé fejlesztésére^ 878-ban Trefort Ágoston leirata 
Pozsony megye és a város főispánjához a „fokozatosan létesítendő" 
tudományegyetem elhelyezésére vonatkozó vélemény közlésére; 1880-ban az 
uralkodó Trefort felterjesztésére válaszolva felhatalmazta a minisztert egy 
harmadik, esetleg Pozsonyban felállítandó tudományegyetem létesítése érdekében a 
további lépések megtételére; ezzel egyidejűleg több más város is bejelentette 
igényét a harmadik egyetemre; 1884-ben a képviselőház közoktatásügyi 
bizottságának - az e tárgyban tartott szaktanácskozást követően - hozott 
határozata egy harmadik egyetem létesítésének szükségességéről; 1885-ben Trefort 
- országgyűlési tárgyalásra nem került - törvényjavaslata Pozsonyban 
orvostudományi kar szervezéséről (amely a későbbiekben teljes egyetemmé lenne 
fejlesztendő); elsősorban a pénzügyi nehézségek miatt e terv lekerülése a 
napirendről Trefort miniszterségének utolsó éveiben; utódainak véleménye szerint 
a budapesti és a kolozsvári egyetemi építkezések elsődleges fontosságára tekintettel 
a harmadik egyetem létesítése nem időszerű. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (a továbbiakban: VKM) 
álláspontja a koalíciós kormány működése idején módosult; Apponyi Albert 1906 
decemberében azt mondotta, hogy „egy harmadik egyetemre sürgősen szükség 
van", majd az évtized végén már több új egyetem létesítése tervének kidolgozására 
adott megbízást. (Az elkészült tervezetben öt egyetem és egy műegyetem felállítása 
szerepelt.) Az 1910. évi választások, a munkapárti kormány hatalomra jutása után 
az elhangzott trónbeszéd szerint az új egyetemek felállításának előkészítése 
„sürgős feladata lesz kormányunknak és a törvényhozásnak", az új miniszter, Zichy 
János is tárcája átvételekor azt hangsúlyozta, hogy az új egyetemek létesítését 
programja egyik legfontosabb pontjának tekinti. Az új egyetemek elhelyezésére 
számításba jöhető városok között erősödő verseny folyt, amelyben a szakmai-
tudományos követelmények helyett inkább a politikai és a gazdasági szempontok 
álltak előtérben. Zichy tárgyalásokat folytatott az egyes városok képviselőivel, 
elsősorban az új egyetemek szervezéséhez szükséges anyagi hozzájárulás 
mértékéről, 1911 májusában a Felső Oktatásügyi Egyesület rendezett ankétot az új 
egyetemek alapításáról, és ezt követően foglalt állást a miniszter két új egyetem 
létesítéséről (jóllehet az említett ankéton többen is az anyagi és részben a személyi 
lehetőségeket figyelembe véve csak egy egyetem szervezését tartották célszerűnek). 
A választás Pozsonyra és Debrecenre esett, az előbbi várható volt, a Debrecen 
melletti döntéshez Tisza István befolyása is hozzájárult. A debreceni és a pozsonyi 
tudományegyetem létesítéséről szóló 1912. évi törvény értelmében a két egyetem 
„fokozatos fejlesztés mellett [...] állíttatik fel", amit a rendelkezésre álló eszközök 
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korlátozott volta indokolt. (Ezért az oktatás csak az 1914/15. tanévben indult meg, 
Debrecenben három, Pozsonyban pedig csupán egy karon.)3 

Az új egyetemek létesítésének kérdése összefüggött a jogakadémiák 
helyzetével, valamint a jogi oktatás szükséges reformjával. Trefort a jogakadémiák 
számának csökkentésére törekedett, Csáky Albin viszont egy részüknek csonka 
egyetemmé fejlesztését tartotta volna kívánatosnak, Wlassics Gyula véleménye 
pedig az volt, hogy az „életképes" jogakadémiákat fejleszteni, az egyetemek 
színvonalához közelíteni kell, míg „az életképtelen nem érdemes pártolásra". 
Ténylegesen a századfordulóig a 13 jogakadémia közül három szűnt meg, a 
debreceni és a pozsonyi pedig az új egyetemek létrehozásával — a megmaradtak 
helyzete azonban továbbra is problematikus, jövőjük bizonytalan volt. 

A Műegyetem hallgatólétszámának nagyarányú — 1891/92 és 1912/13 
között több mint háromszorosára — emelkedése, valamint a gyáripar rohamos 
fejlődése, technikai rekonstrukciója következtében növekvő mérnökszükséglet 
vetette fel a második műegyetem létesítésének kérdését. Az erre irányuló javaslatok már a 
90-es években felmerültek, konkrét formában azonban csak 1907-ben, amikor 
Temesvár törvényhatósága feliratban kérte a második műegyetemnek a városban 
való felállítását, és a következő években a kormányzat részéről is erre vonatkozólag 
pozitív nyilatkozatok hangzottak el. 1911 decemberében Temesvár városa a 
műegyetem szervezésének előkészítésére bizottságot alakított, majd 1912 
szeptemberében felkérte Zelovich Koméi műegyetemi tanárt az új műegyetem 
tervének kidolgozására. A terjedelmes emlékirat 1914 júniusában készült el, de a 
világháború kitörése megakasztotta a további munkálatokat. 

1916 nyarától azonban ismét előtérbe került e kérdés; a világháború 
tapasztalatai mellett ezt elsősorban az indokolta, hogy a háború után, a 
katonadiákok tömegeinek hazatérésével a minden korábbinál nagyobb létszámú 
hallgatóság oktatását a meglévő műegyetem nyilvánvalóan nem tudná ellátni. 
Temesvár városa 1916 júliusában újabb előterjesztésben kérte az előkészítő 
munkálatok megindítását, ezt a VKM véleményezésre megküldte a Műegyetem 
tanácsának, amely a kiküldött bizottság jelentése alapján egyetértett az 
előterjesztésben foglaltakkal. A VKM-ben 1917 novemberében ez ügyben bizalmas 
értekezletet tartottak, ezt követően három műegyetemi professzorból álló 
bizottságot küldtek helyszíni szemlére, amely részletes javaslatot tett az új 
műegyetem ideiglenes elhelyezésére. A második műegyetem létrehozására irányuló 
további munkálatoknak azonban a katonai összeomlás, a Monarchia felbomlása 
véget vetett. 

3 Az új tudományegyetemek szervezésére: BERZEVICZY Albert: Közművelődésünk és a 
harmadik egyetem. Bp., 1894.; GÁL Ferenc: Főiskolai törekvések Szegeden. 1790-1922. 
Szeged, 1929.; LUKINICH Imre: Az egyetem alapításának története. Pécs, 1933.; 
SZENTPÉTERI KUN Béla: Az egyetemmé alakulás története. A Kollégiummal való 
kapcsolatok továbbélése az egyetemnek, mint egységnek életében. A Debreceni 
Kollégium története. Első kötet. II. rész. Debrecen, 1941. 

179 



A második műegyetem felállítása mellett azonban már egy harmadik 
műegyetem Kassán való szervezése is felmerült: Kassa városa 1918 januárjában 
műegyetemi nagybizottságot alakított, amely emlékiratot készített a harmadik 
műegyetem létesítése érdekében. Az ismét miniszterré kinevezett Zichy a 
képviselőház 1918. július 3-i ülésén szükségesnek mondotta még egy műegyetem 
felállítását, „az adott viszonyok közt lehetőleg Kassán", ennek megvalósítása 
érdekében azonban konkrét lépések nem történtek.4 

Az új műegyetem(ek) létrehozásának kérdéséhez részben kapcsolódott a 
Bányászati és Erdészeti Főiskola helyzetének alakulása. Az egyik probléma e 
tekintetben az volt, hogy Selmecbánya, az egykor virágzó fémbányászat központja, 
a fémbányászat háttérbeszorulásával, gazdasági jelentőségének fokozatos 
csökkenésével, rossz közlekedési viszonyaival egyre kevésbé volt alkalmas arra, 
hogy egy gazdasági jellegű főiskola székhelye legyen. Ezért ismételten felmerült a 
főiskola áthelyezésének kérdése. A másik problémát a bányászati-kohászati és az 
erdészeti oktatás szervezeti kapcsolata jelentette, a két ágazat közötti ellentétek 
megoldására - elsősorban az erdészeti szakkörök - a főiskola kettéválasztását 
tartották szükségesnek. A főiskola jövőjét illetően különböző, többször is változó 
tervek láttak napvilágot (Budapestre helyezés, valamely egyetemhez való 
kapcsolódás, a főiskola műegyetemmé fejlesztése stb.); végül is 1918 elején az a 
megoldási javaslat született, hogy a főiskola Kassára helyezve a tervezett harmadik 
műegyetem fakultása legyen.5 

A mezőgazdaság fejlesztése szükségessé tette volna mezőgazdasági főiskola 
szervezését, az erre irányuló több évtizedes erőfeszítések azonban nem vezettek 
eredményre. Egy, a gazdasági akadémiánál és a tanintézeteknél magasabb szintű 
mezőgazdasági intézmény létrehozásának gondolata már a 70-es - 80-as években 
felmerült. A 80-as évek elején a Tormay Béla által kidolgozott terv szerint a 
fővárosban háromkarú — mezőgazdasági, állatorvosi és erdészeti — főiskola 
létesülne, az ehhez szükséges telket is megvásárolták. E terv realizálására azonban 
a pénzügyi nehézségek miatt nem került sor (és a telket eladták). 1895-től 
ismételten napirendre került e kérdés, viták folytak azonban a tervezett főiskola 
céljáról, helyéről, valamint arról, hogy önálló intézmény legyen-e vagy valamely 
egyetem fakultása. 1906-ban Hutyra Ferenc, az Állatorvosi Főiskola rektora -
Tormay tervéhez hasonlóan — egy háromkarú mezőgazdasági egyetem felállítását 
javasolta, amellyel a szakemberek többsége egyetértett. A mezőgazdasági főiskola, 
Ш. egyetem tervének megvalósítására azonban nem került sor, jóllehet a 

4 Az új műegyetem létesítésére: ZELOVICH Kornél: A m.kir. József Műegyetem és a hazai 
technikai felsőoktatás története. Bp., 1922. 313-329. p.; SZÖGI László: A temesvári és 
kassai műegyetem létesítésének tervei 1918 előtt. = Tanulmányok a magyar 
felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből. Fejezetek az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem történetéből. 14. Bp., 1991. 105-122. p. 

5 A Bányászati és Erdészeti Főiskola kérdésére: HlLLER István: Az Alma Mater a 
reformok és a nagy változások időszakában. (1895-1919.) = Mindnyájan voltunk 
egyszer az Akadémián ... Sopron, 1983. 43-50. p. 
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Földmívelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) 1910-ig agrárius vezetés alatt 
állt. A mezőgazdasági felsőoktatás fejlesztése érdekében csak egy intézkedés 
történt: 1906-ban a gazdasági tanintézeteket akadémiává szervezték, és tanulmányi 
idejüket 3 évre emelték; ez azonban a képzés szintjét és színvonalát tekintve 
lényeges változást nem jelentett. 

A munkapárti kormány idején az FM a mezőgazdasági főiskola létesítését 
nem tartotta szükségesnek. Ezt látva a mezőgazdasági érdekképviseletek 
megállapodtak az ipari, kereskedelmi és pénzügyi érdekképviseletekkel: 
mezőgazdasági egyetem vagy főiskola helyett egy társadalomtudományi, 
mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi-pénzügyi fakultásokból álló közgazdasági 
egyetem felállítását kezdeményezik, ami egyben lehetővé tette volna a teljesen 
hiányzó és a gazdasági fejlődés követelményeinek megfelelő egyetemi szintű 
közgazdasági képzés bevezetését is. Az erre vonatkozó indítványt az Országgyűlés 
egyhangúlag elfogadta, a súlyos politikai válság - az obstrukció erőszakos letörése -
következtében azonban e terv megvalósítása érdekében konkrét lépések nem 
történtek. Közgazdasági egyetem helyett a VKM a Műegyetemen közgazdasági 
osztályt szervezett a Műegyetemen, a Bányászati és Erdészeti Főiskolán, valamint a 
gazdasági akadémiákon végzettek egyéves közgazdasági továbbképzésére (a 
későbbiek során négyéves közgazdasági képzés megindítását is kilátásba helyezve). 
Ez természetesen nem pótolhatta a magasabb szintű mezőgazdasági képzést. De 
nem jelentett megoldást ama, az FM és a VKM által 1914-ben közösen kidolgozott 
terv sem, hogy a magyaróvári gazdasági akadémiát a pozsonyi egyetemmel 
összekapcsolva a gazdászok kétéves természettudományi alapképzése az egyetem 
természettudományi karán folyna (egyúttal egyes jogi és közgazdasági tárgyakat is 
hallgatnának), ezt követően Óvárott kerülne sor a kétéves mezőgazdasági 
szakképzésre, és amennyiben még egy évig az egyetem jogi karán folytatnának 
tanulmányokat, kettős képesítést szerezhetnének. Ez az egyébként is zavaros terv 
már csírájában meghiúsult, minthogy a pozsonyi egyetemen nem szervezték meg a 
természettudományi kart; majd a VKM 1918 márciusában közölte, hogy a képzés e 
módjával nem ért egyet.. .6 

Л^ egyetem szintű közgazdasági képzés kiahkítása érdekében 1917 tavaszán 
újabb kezdeményezés történt: a „Hangya" szövetkezet egymillió koronás 
alapítványt tett közgazdasági egyetem létesítésére. Az egyetem tervének 
kidolgozására bizottság alakult; az elkészült terv megvitatása során olyan álláspont 
alakult ki, hogy külön egyetem helyett a budapesti tudományegyetemen 
szervezzenek közgazdasági kart. A VKM ezzel kapcsolatban leiratban kérte az 
egyetem véleményét. Az egyes karok állásfoglalása meglehetősen eltérő volt, s így 
az egyetemi tanács két alternatív megoldás lehetőségét vetette fel. Ezek közül a 
VKM által 1918 október közepén rendezett szakértekezlet azt tartotta célszerűnek, 
hogy önálló közgazdaságtudományi kar létesüljön. A VKM ennek megvalósítása 

6 A mezőgazdasági főiskola, ül. egyetem tervére: A Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Jubileumi Emlékkönyve. Főszerkesztő: WALLESHAUSEN Gyula. Gödöllő, 1995. I.k. 
32-54. p. 
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érdekében a következő két hétben - a tárgyalt időszak gyakorlatától eltérően 
rendkívül gyorsan - igyekezett a kar megszervezéséhez szükséges jogi 
intézkedéseket megtenni; a háborús vereség, a Monarchia összeomlása miatt 
azonban e fakultás létrehozására vonatkozó rendelet kiadására már nem volt 
lehetőség.7 

Az e periódusban született tervek közül említést kell még tennünk a 
katolikus egyetem alapítására irányuló törekvésekről. Katolikus egyetem létesítésének 
gondolata már az 1870-es, 1880-as években felmerült, konkrét formában azonban 
csak a századforduló idején. Az 1900 augusztusában tartott első országos katolikus 
nagygyűlés úgy határozott, hogy „a magyar kath. intelligenczia megmentésére egy 
katholikus egyetem felállítását szükségesnek és elodázhatatlannak tartja". A 
nagygyűlési határozat felkérte a püspöki kart az egyetem létrehozása érdekében 
országos mozgalmat indító bizottság kinevezésére. E bizottság kiküldésére 
vonatkozó határozatot az 1901. és az 1911. évi katolikus nagygyűlés is 
megismételte, megvalósítására azonban nem került sor. 1903-ban javaslat született 
Pécsett, majd Gyulafehérvárott katolikus egyetem létesítésére, de mindkét javaslat 
meglehetősen irreális volt. A későbbiekben a katolikus egyetem szervezésének ügye 
fokozatosan háttérbe szorult. A püspöki kar érdemben nem is foglalkozott e 
kérdéssel, és mindinkább nyilvánvalóvá vált, hogy egy magas tudományos 
színvonalú, az állami egyetemekkel versenyképes katolikus egyetem létrehozásához 
hiányoznak a szükséges anyagi és szellemi feltételek.8 

Néhány alkalommal felmerültek protestáns egyetem szervezésére, ill. a 
debreceni református kollégium egyetemmé fejlesztésére irányuló javaslatok is, de 
ezek - elsősorban a szükséges anyagi feltételek hiánya miatt - papíron maradtak. 
Megjegyzendő még, hogy sem a VKM, sem az egyetemi tanárok többsége nem 
rokonszenvezett felekezeti egyetemek létesítésének gondolatával. 

A^ 1918. évi polgári demokratikus forradalom idején a két állami polgári iskolai 
tanárképzőt főiskolává szervezték, és tervek születtek - a dualizmus korában 
felmerült elgondolásokhoz is kapcsolódóan - a szakképzés és a tudományos 
utánpótlás képzésének szétválasztására, továbbá a középiskolai tanárképző intézet 
tanárképző főiskolává alakítására, mezőgazdasági egyetem és testnevelési főiskola 
létesítésére, valamint a debreceni gazdasági akadémiának az egyetemhez 
csatolására. 

Az egyetemi színtű közgazdasági képzés kialakításának tervére: MlHALIK István: 
Küzdelem az önálló egyetemi színtű közgazdászképzésért. = Tanulmányok a 
magyarországi közgazdasági felsőoktatás történetéből. A Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának Kiadványai. 2. Bp., 1995. 48-69. p. 

A katolikus egyetem létesítésére: MlHÁLYFI Ákos: A katholikus egyetem kérdései 
hazánkban. Bp., 1912.; SZÖGI László: Katolikus egyetemalapítási törekvések 
Magyarországon. = Hittudományi fakultások és tanintézetek a XX. századi magyar 
egyetemeken. Fejezetek az Eötvös Loránd .Tudományegyetem történetéből. 13. Bp., 
1991. 10-27., 37-38. p. 
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Л Tanácsköztársaság rövid fennállása alatt - részben az előző időszakokban 
felvetődött terveket, javaslatokat megvalósítani kívánva - az intézményrendszer 
átalakítására több intézkedést tett, ill. tervezett. így a szakképzés és a tudományos 
utánpótlás képzése szervezeti szétválasztása elvének megfelelően középiskolai 
tanítóképző főiskolát (a Tanácsköztársaság idején valamennyi pedagógust tanítónak 
nevezték), gyógyszerész főiskolát, a három kereskedelmi akadémia egyesítésével 
közgazdasági főiskolát, valamint az addigi színésziskolák megszüntetésével 
színművészeti főiskolát létesítettek. Ezekre többnyire a tanárokat is kinevezték, a 
Tanácsköztársaság bukása következtében azonban e főiskolák tényleges 
működésüket természetesen már nem kezdhették meg. Tervbe vették továbbá 
mezőgazdasági főiskola szervezését, folytatták a testnevelési főiskola 
létrehozásának előkészítését, és az érettségire épülő tanítóképzésre szándékoztak 
áttérni (ennek konkrét tervét azonban nem dolgozták ki). A Tanácsköztársaság 
felsőoktatási politikája ugyanakkor arra hivatkozva, hogy a jogi karok és a 
jogakadémiák „a polgári osztályuralom megszűnésével tárgytalanná vált pályákra 
készítettek elő", ezekben az oktatást beszüntette (jogászképzés helyett általános 
társadalomtudományi szakképzés indítását tervbe véve), a budapesti egyetem 
hittudományi karát pedig - a papképzést az egyházak autonóm feladatának tekintve 
- megszüntették.9 

II. A Horthy-korszak 

Л% első világháború utáni területi változások, a trianoni béke következtében 
lényegesen módosult a felsőoktatás intézményhálózata. A kolozsvári és a pozsonyi 
tudományegyetem 1920-tól — egymással együttműködve — átmenetileg Budapesten 
folytatta működését. Új székhelyen való elhelyezésükre több terv is felmerült, 
elsősorban Szeged és Pécs jött számításba (bár Pécs esetében bizonytalansági 
tényezőt jelentett, hogy a város mikor szabadul fel a jugoszláv megszállás alól, s 
ezért a Győrött történő elhelyezést is lehetségesnek tartották). Olyan javaslat is 
született 1920 novemberében a debreceni egyetem részéről, hogy a két un. 
menekült egyetem - önállóságuk fenntartásával - Debrecenben találjon otthont. 
Végül is a kormányzat, majd a Nemzetgyűlés 1921-ben a szegedi és a pécsi 
elhelyezés mellett döntött. E két egyetem további működését - négy 
tudományegyetem fenntartásának gazdasági lehetőségeire tekintettel - akkor csak a 
Pénzügyminisztérium ellenezte, a pozitív döntés melletti érvek azonban sokkal 
erősebek voltak: a kultúrfölény biztosításának követelménye, a budapesti 
tudományegyetem „túltömöttsége", a kulturális decentralizáció szükségessége, az 
egyetemi hallgatók túlnyomó részének „a nem mindig egészséges levegőjű" 
Budapestre koncentrálásának káros következményei, valamint annak hangoztatása, 

9 A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság terveire és intézkedéseire: 
LADÁNYI Andor: Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom és a magyar 
felsőoktatás. Felsőoktatási Szemle, 1968. lO.sz. 593-594. p.; Ladányi Andor: A Magyar 
Tanácsköztársaság és a felsőoktatás. = Uo. 1969. 4.sz. 207-209. p. 
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hogy „nem a mai megcsonkított, hanem a régi Magyarország szükségletét kell 
mérlegelnünk". 

Az intézményhálózat további változásai: a Bányászati és Erdészeti Főiskola 
(1922-től Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola) még 1919 márciusában 
Sopronba települt, a jogakadémiák száma ötre csökkent (az eperjesi jogakadémia 
Miskolcon, a máramarosszigeti pedig Hódmezővásárhelyen folytatta működését, 
míg a pécsi jogakadémia a pozsonyi egyetem Pécsre helyezésével szűnt meg). A 
gazdasági akadémiák száma háromra, a hittudományi főiskoláké pedig 18-ra 
csökkent. Ugyanakkor 1920-ban egy új felsőoktatási intézmény is létrejött: a 
budapesti Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar, lényegében az említett 
korábbi tervek alapján, tulajdonképpen provizórikus jelleggel. (A vonatkozó 
törvényjavaslat indokolása szerint „annak végleges szervezete nem nyert még 
megoldást, mert az vagy a budapesti [...] tudományegyetem kebelébe illeszkedik 
majd bele, mint annak esetleg ötödik tudománykara, vagy mint külön közgazdasági 
egyetem alakul ki.")10 

A felsőoktatás intézményhálózatát is érintették a pénzügyi stabilizáció 
keretében, a szanálással, a költségvetési kiadások csökkentésével kapcsolatos 
javaslatok kidolgozására 1924 októberében létrehozott Országos Takarékossági 
Bizottság munkálatai. E bizottság a felsőoktatással összefüggő kérdések 
megvizsgálására három tagú albizottságot alakított. Ennek többsége azt javasolta, 
hogy „csak annyi egyetem és oly keretben tartandó fenn, amennyi [...] az ország 
[...] szükségletének megfelelő hallgató számot intenzív oktatás mellett a 
legmagasabb színvonalon kiképezni képes". Ehhez pedig az albizottság 
többségének véleménye szerint elégséges - a hittudományi karokat nem számítva — 
a budapesti tudományegyetem és egy vidéki orvostudományi kar fenntartása. A 
kisebbségi vélemény viszont a gazdasági szempontokkal szemben a kulturális 
érdekek elsődlegességét, a budapesti egyetem túlzsúfoltságát hangsúlyozta, s ezért 
szükségesnek ítélte a négy tudományegyetem fenntartását. Klebelsberg erélyesen 
tiltakozott a vidéki egyetemek megszüntetése ellen, ami „kulturális leszerelést" 
jelentene, és az Országos Takarékossági Bizottság végül is úgy foglalt állást, hogy a 
négy tudományegyetem „változatlanul fenntartandó". A bizottság tárgyalásai során 
a Közgazdaságtudományi Karral kapcsolatban több javaslat is felmerült (egyes 
szakosztályainak más intézményekhez csatolásával a kar megszüntetése, az egyik 
gazdasági akadémiának és az Állatorvosi Főiskolának a kar szervezetébe illesztése). 
Klebelsberg ellenezte a kar megszüntetését, rámutatott az FM felügyelete alatt álló 
intézményeknek a karba történő integrálása nehézségeire; s így e kar helyzetével 

Az intézményhálózat Trianon utáni változásaira: Kiss József Mihály: Párhuzamos utak. A 
kolozsvári és a pozsonyi egyetem válságos időszakának történetéhez. = Tanulmányok a 
magyar felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből. Fejezetek az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem történetéből. 14. Bp., 1991. 123-161 p.; ZsiDI Vilmos: A budapesti 
közgazdaságtudományi kar története. 1920-1948. = Tanulmányok a magyarországi 
közgazdasági felsőoktatás történetéből. A Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem 
Levéltárának Kiadványai. 2. Bp., 1995. 83-9Í., 96-97. p. 
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kapcsolatban nem született döntés. A Bányamémöki és Erdőmémöki Főiskolával 
kapcsolatban a bizottsági tárgyalások során felvetődött a bányászati és a kohászati 
szakosztályoknak a Műegyetem, az erdészetinek pedig a magyaróvári gazdasági 
akadémia szervezetébe ülesztésének lehetősége; konkrét határozatot azonban a 
bizottság e kérdésben sem hozott.11 

Miközben Klebelsberg, politikai súlyát latba vetve határozottan kiállt a 
vidéki egyetemek mellett — mint mondotta: „a magyar kultúráért folytatott harcban 
nagy egységet, dreadnoughtot, egyetemet veszteni nem akarok" - a felsőoktatás 
más területein, főleg a 20-as évek második felében raáonáüs változtatásokat kívánt 
megvalósítani. Először a jogakadémiák megszüntetésére törekedett. Már 1923 
január elején közölte a felekezeti jogakadémiák fenntartóival, hogy intézményeik 
fizetés kiegészítő államsegélyét az 1922/23. tanév végétől megszünteti, és kérte az 
illetékes egyházi főhatóságokat, hogy jogakadémiáik működését a tanév végétől 
szüntessék be. E főhatóságok azonban úgy döntöttek, hogy jogakadémiáikat saját 
erejükből, ül. részben városi hozzájárulással továbbra is fenntartják (csak a 
sárospataki és a hódmezővásárhelyi jogakadémia szűnt meg, a kecskeméti 
jogakadémia pedig mint egyetemes jogakadémia működött tovább). Klebelsberg a 
következő években ismételten felvetette a jogakadémiák megszüntetésének 
kérdését, 1928-ban azt az államvizsgáztatási jog megvonásával szándékozott elérni, 
törekvései azonban az érdekelt egyházak ellenállása miatt nem vezettek 
eredményre. 

Ezzel szemben 1928-ban, mintegy kétéves előkészítő munka után - egyes 
kompromisszumokkal — sikerült megvalósítania a polgári iskolai tanárképzés 
átszervezését: a két állami polgári iskolai tanárképző főiskola egyesítését és 
Szegedre helyezését, valamint egy kivételével a katolikus tanámóképzók 
megszűntetését (és az átszervezéssel, valamint a tanulmányi idő felemelésével és az 
egyetemi „áthallgatás" előírásával a képzés színvonalának emelését). 

A 20-as évek végén Klebelsberg - korábbi véleményétől eltérően - a 
Közgazdaságtudományi Kar helyzetének rendezését is szükségesnek tartotta: e 
karnak a Műegyetemmel való összevonását kezdeményezve. Erre vonatkozólag a 
VKM-ben 1929 tavaszán törvényjavaslat is készült; a két intézmény tanárainak az 
egyesítés módjára vonatkozó eltérő állásfoglalása miatt azonban a fúzió meghiúsult. 
1931 kora tavaszán Klebelsberg újabb kísérletet tett e kar helyzetének rendezésére, 
ezúttal a debreceni egyetemen - a Közgazdaságtudományi Kar mezőgazdasági 
szakosztályának áthelyezésével és a gazdasági akadémia beolvasztásával -
mezőgazdasági fakultás létrehozását, a közgazdasági és közigazgatási 
szakosztályoknak és a kereskedelmi iskolai tanárképzőnek a Műegyetemmel való 
egyesítését, valamint kétéves kereskedelmi főiskola létesítését tervezve; a 
mezőgazdasági érdekképviseletek rendkívül éles tiltakozása miatt azonban e terv 
lekerült a napirendről. 

Az Országos Takarékossági Bizottság tevékenységére: LADÁNYI Andor: Klebelsberg 
felsőoktatási politikája. Bp., 2000. 22-24., 53., 57. p. 
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Foglalkozott Klebeisberg a Bányamémöki és Erdőmémöki Főiskola 
kérdésével is; egyetértett a főiskola rektorának és Sopron polgármesterének e 
főiskola és a pécsi tudományegyetem egyesítésére vonatkozó javaslatával (ennek 
értelmében az integrált intézménynek Pécsett a meglévő három, Sopronban pedig 
öt fakultása működött volna). Ennek megvalósításáról Pécsett tárgyalások folytak, a 
főiskola önállóságához ragaszkodó bányászati és erdészeti szakkörök ellenzése, 
valamint különösen az FM erélyes közbelépése következtében a két intézmény 
egyesítésének terve meghiúsult.12 

Megemlítendő még, hogy a 20-as években három kisebb felsőoktatási 
intézmény létesült: 1925-ben jött létre a Testnevelési Főiskola, 1928-ban a 
gyógypedagógiai tanárképző főiskolává alakult, és ugyanabban az évben hozták 
létre Pécsett a Zrínyi Miklós Akadémiát (azt azonban 1931-ben a Ludovika 
Akadémiával egyesítették). 

A felsőoktatás intézményhálózata széttagoltságának kérdése élesebben 
vetődött fel a gazdasági válság éveiben; a válság következtében foganatosított 
pénzügyi-költségvetési restrikció folyamán felmerült a% „egyetemcsonkítás", egy egyetem 
vagy egyes fakultások megszüntetésének szükségessége. A Bethlen- és a Károlyi-kormány 
ezt el akarta kerülni, a Gömbös-kormány azonban e tekintetben radikális lépésekre 
készült. Hóman Bálint mindhárom egyetemen egy-egy kart szándékozott 
megszüntetni, egyesíteni kívánta a Műegyetemet, a Közgazdaságtudományi Kart, az 
Állatorvosi Főiskolát, valamint a Bányamémöki és Erdőmérnöki Főiskolát, 
szükségesnek tekintette egy gazdasági akadémiának középfokú mezőgazdasági 
iskolává való átszervezését, és lehetségesnek tartotta a jogakadémiáknak 
alacsonyabb szintű jogi képzést nyújtó intézményekké történő átalakítását. Hóman 
tervei azonban — elsősorban a vidéki egyetemi városokban — széleskörű tiltakozást 
váltottak ki, ezek hatására a miniszter kénytelen volt meghátrálni, és az 
„egyetemcsonkítás" tervét elejteni. 

Egyedül a műszaki és gazdasági intézmények egyesítését sikerült 1934-ben, 
a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem létrehozásával 
megvalósítania (hozzáj árulva azonban ahhoz, hogy a Bánya-, Kohó- és 
Erdőmérnöki Kar továbbra is Sopronban maradjon). Az integráció a 
Közgazdaságtudományi Kar és a Műegyetem közgazdasági osztálya egyesítésével, 
valamint e karon négy új tanszék szervezésével a közgazdasági képzés 
színvonalának emelését eredményezte, lehetővé tette szélesebb profilú 
szaktanárképzés kialakítását, az egyes karok szorosabb oktatási és kutatási 
kooperációjára azonban nem került sor, a szétszórt elhelyezésű budapesti karok 
egységes területi elhelyezésének terve papíron maradt, a soproni kar pedig 
gyakorlatilag teljesen szeparáltan működött.13 

Klebelsbergnek az intézményhálózat átalakítására irányuló intézkedéseire és terveire: 
Ladányi Andor: "Nemcsak a gazdasági életben van szükség racionalizálásra, hanem 
kultúrpolitikánk területén is". Klebelsberg törekvései a felsőoktatás 
intézményhálózatának átalakítására. Kutatás közben. 201. Bp., 1994. 

Az "egyetemcsonkítás" kérdésére és a gazdasági intézmények integrálására: Ladányi 
Andor A gazdasági válságtól a háborúig. A magyar felsőoktatás a 1930-as években. 
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A felsőoktatás intézményhálózatában újabb változásokra 1939 után, a 
visszacsatolásokkal kapcsolatban került sor. A Felvidéken a kormányzat először 
Kassán „egy kis műegyetemnek", elsőként a vegyészeti fakultásnak szervezését 
tervezte, majd textilmérnöki kar vagy egy kétéves textilipari főiskola létesítésének 
terve merült fel, de egyik sem realizálódott. Ezek helyett Kassán kétéves 
kereskedelmi főiskolát szerveztek, és ugyanott állították fel a Horthy Miklós 
Repülő Akadémiát. E két intézményen kívül öt hittudományi főiskola működött a 
Felvidék Magyarországhoz került részén és Kárpátalján. Észak-Erdélyben a 
legfontosabb intézkedés a kolozsvári magyar egyetem - rendkívül rövid idő alatt 
megvalósított — újjászervezése volt 1940-ben. Ezen kívül Kolozsvárott gazdasági 
akadémiát szerveztek, és hat hittudományi főiskola működött a visszacsatolt 
területen. Felvetődött még műegyetem vagy műszaki főiskola létesítésének és az 
egykori nagyváradi jogakadémia visszaállításának gondolata; ezeknek azonban nem 
volt realitásuk. A Délvidéken — Újvidéken - szintén kétéves kereskedelmi főiskolát 
hoztak létre, és itt egy hittudományi főiskola is működött. 

A kolozsvári magyar egyetem újjászervezésével egyidejűleg Szegeden új 
tudományegyetemet állítottak fel; ugyanakkor pénzügyi okokra, az értelmiségi 
munkeró szükségletre, valamint nem utolsósorban a megfelelő színvonalú 
professzorok hiányára hivatkozva a pécsi egyetemen a bölcsészeti, a szegedi 
egyetemen a jogi kart, a debreceni egyetemen, pedig a természettudományi 
tanszékeket „szüneteltették," míg a jogakadémiák csak két évfolyammal 
működhettek volna (ez utóbbi törvényi rendelkezés végrehajtására azonban nem 
került sor). Néhány további változás is történt a felsőoktatás intézményhálózatában 
ezekben az években: 1939-ben a kertészeti tanintézetet Kertészeti Akadémia 
elnevezéssel felsőoktatási intézménnyé szervezték, ugyancsak 1939-ben a műszaki, 
a híradó és folyamőr tiszteknek - addig a Ludovika Akadémián folyó — képzésére 
létrehozták a Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémiát, 1942-ben pedig a 
mezőgazdaság fejlesztéséről szóló törvény a Kertészeti Akadémiának Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskolává, a gazdasági akadémiáknak pedig fokozatosan négyéves 
mezőgazdasági főiskolává alakításáról rendelkezett. (Ténylegesen azonban e 
korszakban csak a Kertészeti Akadémia, valamint a kolozsvári és a 
mosonmagyaróvári gazdasági akadémia főiskolává fejlesztését valósították meg, a 
debreceni és a keszthelyi gazdasági akadémiának főiskolává alakítására 1945 
tavaszán került sor.) 

Mindezek következtében az 1942/43. tanévben a felsőoktatási intézmények 
száma 59-re emelkedett; közülük 36 hittudományi főiskola volt. Említést érdemel 
még, hogy a tanítók felsőfokú képzéséről, a líceummal összekapcsolt kétéves 
tanítóképző akadémiák létesítéséről 1938-ban törvény rendelkezett; a háborús 
viszonyok következtében azonban ez nem valósult meg.14 

Bp., 2002. 25-40. p. 
Az 1939 utáni változásokra: Uo. 174 - 186. p. 
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III. A koalíciós évek és az államszocialista korszak 

A háború után, a demokratikus átalakulás éveiben több változás is történt a 
magyar felsőoktatás intézményhálózatában. A legjelentősebb az FM 
kezdeményezésére a Magyar Agrártudományi Egyetemnek - a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karának, 
Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara erdőmémöki osztályának, a Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskolának, valamint a három mezőgazdasági főiskolának egyesítésével 
történő - felállítása volt (az erdőmémöki osztály azonban a VKM, a soproni kar és 
az erdészeti szakkörök ellenállása miatt ténylegesen csak 1950-ben került az új 
egyetem szervezetébe). A négy városban működő intézmények megfelelően elő 
nem készített mechanikus egyesítése nem volt problémamentes, az egyes karok 
között — az 1934. évi integrációhoz hasonlóan — érdemi együttműködés nem 
alakult ki. 

A további változásokat illetően: a szegedi egyetem jogi karán 1945 őszén 
ismét megindult az oktatás, a pécsi bölcsészkar visszaállítására irányuló törekvések 
azonban sikertelenek maradtak. A volt kassai és újvidéki kereskedelmi főiskola 
összevontan Budapesten folytatta tovább működését. 1946-ban három 
művészetoktatási intézmény - az iparművészeti, a színművészeti és a 
zeneművészeti - felsőfokú jellegűvé vált. Az iskolarendszer változása — az általános 
iskola kiépítése - felvetette a pedagógusképzés reformjának, intézményrendszere 
átalakításának kérdését. Széleskörű viták után az általános iskolai pedagógusok 
képzésére új intézményekként nevelőképző főiskolák létesítéséről született döntés 
(elnevezésük rövidesen pedagógiai főiskolává módosult). Az első két főiskola -
Budapesten és Szegeden - 1947-ben kezdte meg működését (az utóbbi lényegében 
a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola átszervezésével), majd 1948-ban újabb két 
főiskola jött létre (Debrecenben és Pécsett, a debrecenit a következő évben Egerbe 
helyezték). 1947 őszén még egy felsőoktatási intézményt létesítettek: a dolgozók 
felsőfokú tanulmányainak lehetővé tétele érdekében az Állami Műszaki Főiskolát 
(amelyen három éves esti oktatás folyt). E változások nyomán a koalíciós időszak 
végén, az 1947/48. tanévben 48 felsőoktatási intézmény működött, köztük 26 
hittudományi főiskola. 

A fenti intézkedések mellett számos javaslat, terv született a felsőoktatás 
rendszerének reformjára, intézményhálózatának átalakítására. A korábbi 
elgondolásokhoz hasonlóan ezúttal is felmerült a gyakorlati szakemberek és a 
tudományos utánpótlás képzése szervezeti elválasztásának kérdése (pl. szakképző 
főiskolák, ül. tudósképző és kutató egyetemek létrehozásával). Előremutató 
reformtervek láttak napvilágot a felsőfokú képzés nagyobb vertikális tagolására, 
részben rövidebb tanulmányi idejű intézmények szervezésével. E javaslatok 
azonban inkább távlati jellegűek voltak, konkrét tervek formájában nem 
fogalmazódtak meg. Ismételt — de ezúttal is eredménytelen - erőfeszítések 
történtek a jogakadémiák megszüntetésére. Ugyanakkor javaslatok születtek a 
miskolci és az egri jogakadémiának többkarú egyetemmé fejlesztésére. Az utóbbit 
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az egri érsek kezdeményezte, katolikus egyetemként; ezzel a püspöki kar is 
egyetértett, megindultak az előkészítő munkálatok; a politikai viszonyok, 1947 
tavaszától a kormányzatnak egyházi felsőoktatási intézmények létesítését ellenző 
állásfoglalása azonban meghiúsította e terv megvalósítását (valamint a katolikus 
nevelőképző főiskolák létesítését is).15 

1948 után a kiépülő sztálinista hatalmi struktúra, a tervgazdasági rendszer 
céljainak és követelményeinek megfelelően a felsőoktatás intézményrendszere, 
intézményhálózata nagymértékben átalakult.16 Л% 50-es évek elején az erőltetett 
ütemű felhalmozáson és iparosításon alapuló felzárkózási törekvésekkel összefüggő 
- tényleges vagy vélt - szakemberszükségjet kielégítése, az ugrásszerűen növekvő 
hallgatólétszám kiképzése érdekében számos új felsőoktatási intézmény jött létre, 
részben - a korábbi szovjet modellt követve — szűkprofilú, specializált intézmények 
szervezésével, részben a meglévő egyetemek széttagolásával. Ez utóbbi teljesen 
ellentétes volt a fejlett európai országok felsőoktatásának fejlődési tendenciáival; 
ezek nagy részében ugyanis a képzési ágak és tudományágak széles - a 
hagyományos négykarú universitásokhoz képest jóval szélesebb - körét felölelő 
egyetemek alakultak. Az intézményhálózatot érintő egyes döntésekben politikai 
szempontok is közrejátszottak. 

Még 1948-ban létrehozták az önálló Közgazdaságtudományi Egyetemet 
(és egyidejűleg megszüntették a műegyetem Közgazdaságtudományi Karát). A 
legtöbb változás a legfontosabb területnek tekintett műszaki felsőoktatás 
intézményhálózatában történt. 1949-ben Miskolcon Nehézipari Műszaki 
Egyetemet szerveztek (a IIL- IV. éves bányász- és 1952-ig a kohászhallgatók 
képzése azonban továbbra is Sopronban folyt), Veszprémben pedig a műegyetem 
Nehézvegyipari Karát (amely 1951-ben Veszprémi Vegyipari Egyetem elnevezéssel 
önálló intézménnyé vált). Az 1951 tavaszán felemelt első ötéves terv további új 
műszaki egyetemek létesítését írta elő; ennek megfelelően a Budapesti Műszaki 
Egyetem elnevezést nyert műegyetem mérnöki és építészmérnöki karaiból 
megalakították az Építőipari Műszaki Egyetemet, továbbá Közlekedési Műszaki 
Egyetemet szerveztek (amely előbb Szegeden, majd Szolnokon működött). A 
tervezett külön bányamérnöki, gépgyártómémöki és könnyűipari műszaki 
egyetemek létrehozására azonban nem került sor. Az Állami Műszaki Főiskolát a 
műszaki egyetemek esti tagozatává szervezték át, a műszaki tanárszükséglet 
kielégítésére pedig 1950-ben Ipari Szaktanárképző Intézet létesült (ez 1951-ben 
Műszaki Tanárképző Főiskolává alakult). 

Változások voltak a tudományegyetemek szervezetében is. Az állam és az 
egyház szétválasztásából következően 1950-ben a hittudományi karok kiváltak a 
tudományegyetemek szervezetéből, és önálló egyházi intézményekként folytatták 
működésüket. (A hittudományi felsőoktatási intézmények száma egyébként a 

A koalíciós évekre: LADÁNYI Andor: Mennyiségi fejlődés és strukturális változások: a 
felsőoktatás útja a felszabadulás után. Bp., 1989. 21-39. p. 

Az államszocialista korszak egészére lásd a 15. jegyzetben említett munka vonatkozó 
részeit. 
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három volt egyetemi fakultással együtt 1950 után 13-ra csökkent, és ezeket az 
oktatáspolitika nem tekintette a felsőoktatás körébe tartozóknak.) 1951-ben az 
orvostudományi karok önálló egyetemekké alakultak. Ennek következtében a 
debreceni tudományegyetemnek már csak két, a pécsinek pedig csupán egy kara 
maradt. A budapesti bölcsészkar Orosz Intézete 1952-ben Lenin Intézet 
elnevezéssel kari jelleget nyert (a vonatkozó párthatározat szerint azt 
„felsőoktatásunk élenjáró intézményévé" kell fejleszteni). 

Az agrár-felsőoktatás intézményhálózatát, az Agrártudományi Egyetem 
szervezetét gyakori átalakítások jellemezték ezekben az években. Még 1949 
tavaszán az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának vidéki 
osztályait, elsődlegesen politikai okokból („a hallgatóság és a professzori kar 
jelentős részének demokrácia ellenes beállítottsága miatt") „szüneteltették". Az 
erdőmérnöki osztály 1950-ben de facto is az Agrártudományi Egyetem 
szervezetébe került, 1951-ben, ül. 1952-ben a Mezógazdaságtudományi Kart négy 
karra tagolták, rövidesen viszont az egyetem állatorvostudományi és 
erdőgazdaságtudományi karai önálló főiskolává váltak. 

Átalakult a katonai felsőoktatás is: 1949-ben négy fegyvernemi tiszti iskolát 
szerveztek, és 1952-től de jure felsőoktatási intézménnyé alakult a Honvéd 
Akadémia (1955-től Zrínyi Miklós Katonai Akadémia). Több más kis, szűkprofilú 
intézmény is létesült ezekben az években: 1948-ban a Külügyi Akadémia (1952-től 
Külügyi Főiskola), 1949-ben a munkások gazdasági vezetővé képzésére a 
Gazdasági és Műszaki Akadémia, 1951-ben pedig az Idegen Nyelvek Főiskolája. 
További felsőoktatási intézmények - középiskolai tanárképző főiskola, újságíró 
akadémia, gyógyszerész főiskola, orvos-felcserképző egészségügyi felső iskola, 
valamint rövidebb tanulmányi idejű műszaki főiskolák - létesítésének terve is 
felmerült, ezek azonban nem valósultak meg. 

Ugyanakkor néhány felsőoktatási intézmény megszűnt a 40-es évek végén: 
a három felekezeti jogakadémiát 1948-ban államosították, majd 1949-ben 
megszüntették (ugyancsak 1949-ben „szüneteltették" a debreceni egyetem jogi 
karát). Az államosítás után megszűnt a budapesti katolikus polgári iskolai 
tanárnőképző főiskola is. Ezekben az években a felsőoktatás tárcairányítása 
nagymértékben széttagolttá vált: az új intézmények - de néhány régebbi is - a 
szakirányának megfelelő minisztérium irányítása alá került. 

Л% 1953. júniusi „félfordulat", a gazdaságpolitikai tervek korrekciója nyomán 
a felsőoktatási politikában bekövetkező változások a felsőoktatás 
intézményhálózatának alakulására is kihatottak. Az előző években létesített „mini-
intézmények" közül megszüntették a Gazdasági és Műszaki Akadémiát, a Külügyi 
Főiskolát és az Idegen Nyelvek Főiskoláját. A Közlekedési Műszaki Egyetemet az 
Építőipari Műszaki Egyetembe integrálták, és hosszas viták után a 
banyamémökképzést a miskolci egyetemen egyesítették. Megszüntették továbbá a 
Számviteli Főiskolát (a Kereskedelmi Főiskola utódját), valamint a budapesti 
pedagógiai főiskolát; e két intézmény megszüntetése azonban károsnak bizonyult. 

Ezzel szemben lényegesen növekedett ezekben az években az agrár-
felsőoktatási intézmények száma. A mezőgazdaság fejlesztésének előtérbe 
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kerülésével összefüggésben Debrecenben, Keszthelyen és Mosonmagyaróvárott 
mezőgazdasági akadémiát hoztak létre; viszont egyidejűleg a Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskola, majd a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola létesítésével 
folytatódott az Agrártudományi Egyetem széttagolódásának folyamata. Önálló 
intézménnyé vált - érthetetlen módon - a Lenin Intézet is. 

1956 tavaszán — nyarán з. politikai változások hatására - erősödő törekvések 
voltak a felsőoktatás problémáinak megoldására, a felsőoktatási politika 
torzulásainak kiküszöbölésére. Ennek során megfogalmazódtak a felsőoktatás 
intézményrendszerének, intézményhálózatának átalakítására irányuló egyes 
javaslatok is. Ezek közé tartozott — külön nevelőképző intézmények létesítésével -
a felsőfokú tanító- és óvónőképzésre való áttérés, a mezőgazdasági akadémiák 
négyéves tanulmányi idejű főiskolákká szervezése, a két budapesti műszaki egyetem 
összevonása, valamint műszaki főiskola létrehozása. 

A% 1956. októberi forradalom után - jelentős részben az 1956 tavaszán-
nyarán felmerült javaslatokat, terveket megvalósítva - több pozitív irányú változás 
történt a felsőoktatás intézményhálózatában. A Lenin Intézetet megszüntették (ill. 
a budapesti bölcsészkarhoz csatolták), a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolát 
az Agrártudományi Egyetem szervezetébe helyezték, a mezőgazdasági akadémiák 
pedig egyetemi jellegű intézményekké váltak. A négy fegyvernemi tiszti iskolát 
Egyesített Tiszti Iskola elnevezéssel összevonták. A felsőfokú tanító-és 
óvónőképzésre való áttérést megvalósítva 1959-ben 11 felsőfokú tanítóképző és 
három óvónőképző intézetet létesítettek. (Ezek nagy száma azzal függött össze, 
hogy kevesebb, de nagyobb intézmények szervezéséhez szükséges beruházási 
keretek hiányában az új intézményeket a középfokú tanítóképzők objektumainak 
igénybe vételével tudták csak létrehozni.) Az 50-es évek végén hosszas vita folyt a 
pedagógiai főiskolák jövőjéről (felvetődött e főiskolák megszüntetésének, majd két 
főiskolának ötéves tanulmányi idejű tanárképző főiskolává szervezésének 
lehetősége), végül is az a döntés született, hogy mindhárom főiskola folytassa 
tovább működését, négy évre emelt tanulmányi idő mellett. Figyelemreméltó 
javaslatok születtek a mérnökképzés vertikális tagolására, főiskolai szintű műszaki 
középkáder-képzés kialakítására - ezek azonban akkor még nem valósultak meg. 

Л 60-as évek első felében, a „nagy ugrás" éveiben az előző időszak visszaesése 
után, a felsőoktatás újabb nagyarányú mennyiségi növekedésével a felsőoktatás 
intézményrendszerében jelentős változásokra került sor. A leglényegesebb — a 
nagymérvű, részben a tényleges, részben a meginduló távlati tervezés által 
feltételezett szakemberszükséglet kielégítése érdekében, az 1961. évi oktatási 
reform célkitűzéseivel is összhangban - a felsőfokú technikumok és szakiskolák 
hálózatának kiépítése volt. 1960 és 1965 között 45 felsőfokú technikum és három 
felsőfokú szakiskola létesült (amelyeknek mintegy 30 kihelyezett részlege is 
működött). A műszaki, mezőgazdasági és közgazdasági képzés diverzifikálása, 
vertikális tagolása helyes, előremutató jellegű lépés volt, a felsőfokú 
technikusképzés célja, funkciója azonban nem volt kellően tisztázott, ilyen 
nagyszámú intézmény rendkívül rövid idő alatt, túlnyomórészt a középfokú 
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technikumok bázisán történt létesítését pedig a minőségi követelmények teljes 
háttérbe szorításával hajtották végre. 

Két új intézmény is alakult ezekben az években: 1962-ben Nyíregyházán 
tanárképző főiskola (a pedagógiai főiskolák elnevezése ugyanis tanárképző 
főiskolára módosult), 1963-ban pedig a Mozgássérültek Nevelőképző és 
Nevelőintézete, egy tanítóképző intézet viszont megszűnt. Az Állatorvosi Főiskola 
és az Erdőmémöki Főiskola egyetemmé, a mezőgazdasági főiskolák pedig 
agrártudományi főiskolákká váltak. E változások következtében a felsőoktatási 
intézmények száma az 1965/66. tanévben 106-ra nőtt, és egyúttal a felsőoktatás 
minisztériumi irányítása még inkább széttagolódott. Javaslatok, tervek születtek 
további felsőoktatási intézmények szervezésére is. 1963-ban döntés történt Győrött 
műszaki egyetem létesítéséről (és egyidejűleg az Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetem megszüntetéséről); ennek előkészítő munkálatai is megindultak. Felmerült 
egészségügyi felsőfokú szakiskola és egészségügyi szaktanárképző főiskola, egy 
tanítóképző intézet és két óvónőképző intézet létrehozásának, a pécsi tanárképző 
főiskola kétkarú főiskolává alakításának (és a későbbiek során a pécsi 
tudományegyetem bölcsészeti, ill. természettudományi karává fejlesztésének), a 
művészeti főiskolák egyesítésével többkarú művészeti egyetem létesítésének, 
valamint újabb felsőfokú technikumok szervezésének terve; ezek azonban papíron 
maradtak. 

1965 után, az előző évek nagyarányú, extenzív mennyiségi fejlődése során 
jelentkező feszültségek, problémák felismerése, valamint a távlati szakember-
szükségleti tervek korrekciója alapján a felsőoktatási politika módosítására és ennek 
keretében az intézményhálózat újabb átalakítására került sor. Ennek 
középpontjában — az intézményhálózat extrém szétforgácsoltságának csökkentése 
és a képzés színvonalának emelése érdekében - a felsőfokú technikumok és 
szakiskolák átszervezése, ezek összevonásával, ill. megszüntetésével, valamint új 
intézmények létesítésével üzemmérnökök és üzemgazdászok képzésére kevesebb 
számú nagyobb műszaki, mezőgazdasági és közgazdasági főiskola létrehozása állt. 
Ez összhangban volt a fejlett európai országok felsőoktatásának fejlődési 
tendenciájával, a felsőoktatás duális intézményrendszerének kialakulásával.17 Az 
átszervezés 1968 és 1972 között valósult meg; ennek során a partikuláris érdekek 
érvényesülése következtében a tervezettnél több, összesen 13 főiskola, 12 főiskolai 
kar és két kihelyezett tagozat jött létre, vagyis a felsőfokú technikumoknak több 
mint a fele, „a cégtábla átfestésével" továbbra is megmaradt (figyelembe véve azt a 
körülményt is, hogy az „anyaintézménytől" viszonylag nagy távolságban működő 
főiskolai karok az oktatás személyi és tárgyi feltételeit tekintve gyakorlatilag önálló 
intézmények voltak). Az átszervezés pozitív következménye volt ugyanakkor, hogy 
a felsőoktatás tárcairányításának széttagoltsága mérséklődött. Műszaki főiskola 

17 A felsőoktatás intézményrendszerének nemzetközi fejlődési tendenciáira: LADÁNYI 
Andor: Felsőoktatási intézményrendszerek. - Educatio, 1996. 4. sz. 575-584. p. 
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létesült Győrött is, minthogy a módosított fejlesztési és távlati szakember-
szüksé^eti tervekre tekintettel műszaki egyetem szervezése célszerűtlen lett volna. 

A felsőfokú technikumok és szakiskolák átszervezése mellett a felsőoktatás 
intézményhálózatában számos más változás is történt a 60-as évek második felében 
és a 70-es évek elején. A két budapesti műszaki egyetemet 1967-ben egyesítették, az 
agrártudományi főiskolák egyetemekké váltak (ül. a mosonmagyaróvári 
agrártudományi főiskolát a keszthelyi Agrártudományi Egyetemhez csatolták), a 
nyíregyházi tanítóképző intézet 1970-ben a nyíregyházi tanárképző főiskola 
szervezetébe került, és 1971-ben Hajdúböszörményben létrehozták e főiskola 
óvónőképző intézetét. 1966-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának 
Budapesten Zeneiskolai Tanárképző Intézete létesült, amelynek öt vidéki városban 
kihelyezett tagozatai alakultak, és a művészeti főiskolák 1971-ben egyetemi jellegű 
főiskolákká váltak. Változásokra került sor a katonai és a rendvédelmi felsőoktatás 
terén is: 1967-ben az Egyesített Tiszti Iskola megszűnésével három katonai 
főiskolát létesítettek, és a korábbi Rendőr Akadémia átszervezésével 1971-ben 
Rendőrtiszti Főiskolát állítottak fel. Javaslat született még államigazgatási főiskola, 
valamint gyógyszerészeti főiskola felállítására is, az előbbi azonban akkor még nem 
nyert elfogadást, a gyógyszertári asszisztensek képzése pedig a későbbiek során más 
formában valósult meg. A fenti változások nyomán az önálló felsőoktatási 
intézmények száma a 70-es évek elején ugyan 72-re csökkent, az intézmények 
székhelyén kívül azonban 29 kar, ül. nappali képzést is folytató kihelyezett tagozat 
működött, és így az intézményhálózat széttagoltsága csak csekély mértékben 
mérséklődött. 

A 70-es évek első felében egyes kutatók felhívták a figyelmet az 
intézményhálózat széttagoltságának — mind a képzés színvonalát, mind pedig 
gazdaságosságát érintő - hátrányos következményeire. Ezt idővel az oktatáspolitika 
irányítói is felismerték, kívánatosnak tartva a széttagoltság csökkentése érdekében 
egyes intézmények összevonását, ül. részben megszüntetését. A széttagoltság 
különösen az agrár-felsőoktatás és a pedagógusképzés intézményhálózatát 
jellemezte. Az agrár-felsőoktatás területén - ideértve az élelmiszeripari és a faipari 
képzést is - 1972-ben hat egyetem, két főiskola, 10 más településen levő főiskolai 
kar és három kihelyezett tagozat működött. E széttagoltság csökkentése érdekében 
azonban - hosszas tárgyalások után - csak annyit lehetett elemi, hogy az 1978/79. 
tanévben két főiskolai kar és egy kihelyezett tagozat megszűnt. A pedagógusképzés 
intézményhálózata nem kevésbé túlméretezett volt: 1972-ben - a 
tudományegyetemeken folyó tanárképzést és a műszaki stb. szaktanárképzést nem 
számítva - 5 tanárképző főiskola, 9 tanítóképző és három óvónőképző intézet, 
valamint egy, más városban lévő óvónőképző intézet volt. A pedagógusképzés 
rendszeréről - intézményhálózatáról és képzési struktúrájáról - évekig tartó meddő 
viták után 1974-ben mindössze annyi változás történt, hogy a tanítóképző intézetek 
főiskolák lettek, a szombathelyi tanítóképző intézetet tanárképző főiskolává 
alakították, a hajdúböszörményi óvónőképző intézet önálló intézménnyé vált, az 
egri tanárképző főiskolának pedig Budapesten kihelyezett tagozata létesült. A 
következő években azután - a közeledő demográfiai hullámra és ennek 
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következtében a növekvő pedagógushiányra tekintettel - két új tanítóképző 
főiskolai kihelyezett tagozatot szerveztek (Szekszárdon és Zsámbékon), s így végül 
is a 70-es évek végére a pedagógusképző intézmények és kihelyezett tagozatok 
száma hárommal nőtt... 

A 70-es években történt egyéb változások: 1975-ben létrehozták az 
Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karát, 1977-ben pedig az 
Államigazgatási Főiskolát, ami - a paramedikális, ill. a közigazgatási szakemberek 
magasabb szintű képzése érdekében - helyes, indokolt intézkedés volt. Ezeken 
kívül megemlítendő még az, hogy a Közgazdaságtudományi Egyetemnek még 
1970-ben létrejött pécsi kihelyezett tagozata 1975-ben a Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karává alakult (amivel kezdetét vette az egyetem ismét 
többkarúvá tételének folyamata), Szolnokon pedig a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Főiskola létesített kihelyezett tagozatot. 

A 70-es években tehát a felsőoktatás intézményhálózatának alakulásában 
két tendencia volt megfigyelhető: egyrészt az intézményhálózat csökkentésére 
irányuló erőtlen kísérletek, másrészt viszont új intézmények vagy kihelyezett 
tagozatok létesítését célzó törekvések. (Volt olyan megye, amely ezidőtájt több 
mint 10 intézmény, ill. kihelyezett tagozat szervezését javasolta.) A kormányzat a 
csoportérdekek - tárca, helyi és intézményi érdekek - erőteljes érvényesülését 
figyelembe véve a 70-es évek második felében már nem tett további lépéseket az 
intézményhálózat széttagoltságának csökkentésére; ehelyett az egy városban 
működő intézmények oktatási-kutatási együttműködését ösztönözte, de ez sem járt 
kellő eredménnyel. 

A 70-es évek végén és a 80-as évek ekjén - a némileg változott politikai 
viszonyok között — a felsőoktatás terén újabb reformmunkálatok vették 
kezdetüket. Ennek során nagyobb hangsúlyt kapott a felsőoktatás 
intézményhálózata széttagoltsága csökkentésének kérdése. A felsőoktatás 
helyzetének és fejlődési perspektíváinak tanulmányozására indított széleskörű 
vizsgálat eredményei alapján az állampárt Politikai Bizottsága 1981. február 3-i 
határozatában kimondta, hogy „ésszerűsíteni kell a felsőoktatási 
intézményrendszert; meg kell szüntetni a szétaprózottságot, amely gátolja az 
oktató-nevelő és a kutatómunka színvonalának emelését, a rendelkezésre álló 
képzési kapacitás hatékony felhasználását". E határozat előírta 1983-ra a 
felsőoktatás távlati fejlesztési tervének kidolgozását, amely 1984 tavaszára készült el 
és azt a Minisztertanács (a továbbiakban: MT) 1984. május 10-iki ülésén hagyta 
jóvá. E fejlesztési terv szerint „1985 végéig intézkedéseket kell kidolgozni a 
felsőoktatási intézményhálózat szétaprózottságának szakági sajátosságokat is 
figyelembe vevő csökkentésére, a felsőoktatási intézmények lehetséges regionális és 
szakági kooperációjára, integrációjára, új szervezeti-jogi kereteik megteremtésére". 
A következő évben elfogadott oktatási törvény a felsőoktatási intézmények területi 
együttműködésének elősegítésére lehetővé tette regionális tanácsok alakítását, e 
törvény továbbá az intézménytípusok számát kettőre — az egyetemre és a főiskolára 
- csökkentette (előírva, hogy a felsőfokú intézeteket 1990-ig főiskolává kell 
átszervezni). 
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A felsőoktatás intézményhálózata távlati fejlesztésének elveiről az MT 
1986. július 17-én hozott határozatot, abban az alábbi, meglehetősen általános 
jellegű direktívákat jelölve meg: a szétaprózottság fokozatos megszüntetése; a 
hatékonyabb és gazdaságosabb működést lehetővé tevő, arányosabb területi 
megoszlású, de a jelenleginél koncentráltabb intézményhálózat kialakítása; a 
hálózatkorszerűsítés fokozatos és differenciált megvalósítása; az intézmények 
profiljának bővítése; az universitär jellege egyetem irányába való fejlődés. 

Л 80-as évek oktatáspolitikájára jellemző „cselekvés helyett határozat" 
gyakorlatát ezúttal is tapasztalni lehetett: a ténylegesen megvalósított változtatások 
nagyobb része formális jellegű volt. Ez leginkább az agrár-felsőoktatásra és a 
pedagógusképzésre vonatkozott. Ami az előbbit illeti: a kaposvári Mezőgazdasági 
Főiskola a keszthelyi Agrártudományi Egyetem, a szegedi Élelmiszeripari Főiskola 
pedig a Kertészeti Egyetem szervezetébe került (továbbá két főiskolai kar 
hovatartozása is módosult) — mindez elsősorban a meglévő intézményhálózat 
fenntartására irányult. A pedagógusképzés intézményhálózatáról és képzési 
rendszeréről a 70-es évek végétől ismét elhúzódó viták folytak, számos terv, 
modellvariáns született (az ún. egységes tanárképzés, a „pécsi modell", az 
óvónőképzés és a tanítóképzés integrálása stb.). Végül is az egységesen egyetemi 
szintű tanárképzésnek az ezredfordulóig általános tételének elhatározása mellett az 
intézményhálózat annyiban változott, hogy a pécsi Tanárképző Főiskolát 
Tanárképző Karként 1982-ben a Janus Pannoniusról elnevezett Pécsi 
Tudományegyetem szervezetébe illesztették, az egri tanárképző főiskola budapesti 
kihelyezett tagozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezetébe helyezték, 
a zsámbéki kihelyezett tagozat önálló főiskolává vált, a debreceni tanítóképző 
intézetnek Békéscsabán kihelyezett tagozata alakult, majd 1986-ban a 
hajdúböszörményi óvónőképző intézetet a debreceni, a sopronit a győri 
tanítóképző főiskolához csatolták, a kecskeméti óvónőképző intézetet pedig 
tanítóképző főiskolává szervezték. 

Néhány változás történt a felsőoktatás más területein is: megszűnt egy 
műszaki főiskolai kar, az Állam- és Jogtudományi Intézet (1983-tól kar) 1981. évi 
megalakításával, majd 1987-ben főiskolai szintű közgazdasági képzés indításával 
fokozatosan bővült a miskolci egyetem képzési profilja, 1983-ban pedig az Állami 
Balett Intézet főiskolává nyilvánításával új művészeti felsőoktatási intézet létesült. 

A 80-as évek végére tehát az önálló felsőoktatási intézmények száma ugyan 
néggyel csökkent, az „anyaintézmény" székhelyén működő főiskolai karok, 
kihelyezett tagozatok száma viszont ugyanannyival nőtt, az intézményhálózat 
széttagoltsága tehát változatlan maradt. Az állampárt Politikai Bizottsága 1987. 
november 3-i határozatában megállapítva, hogy az 1981. február 3-i határozat 
végrehajtásában objektív és szubjektív okok miatt jelentős a lemaradás, felkérte az 
MT-t, vizsgálja felül az 1984. évi fejlesztési programot, és határozza meg a további 
feladatokat. Az MT ezt követően 1988. június 2-iki ülésén hozott határozatot a 
felsőoktatás fejlesztésének cselekvési programjáról. Ennek egyik pontja szerint „a 
formális megoldásokat kerülve" kell 1988. december 31-éig az MT részére 
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javaslatot tenni az intézményhálózat széttagoltságának csökkentésére vonatkozólag, 
de erre e korszakban már nem került sor. 

Ugyanakkor, 1988 őszétől alapvető változások történtek a felsőoktatási 
politikában, a felsőoktatás területén, amelyek az államszocialista periódus 
lényegében valamennyi meghatározó, a demokratikus jogállam és a piacgazdaság 
követelményeivel ellentétes elemének megszűnését jelentették. E változások jogi 
rögzítését célozta az 1985. évi oktatási törvény 1990. március l-jén elfogadott 
módosítása. Ez lehetővé tette nem állami felsőoktatási intézmények létesítését, és a 
hittudományi intézményeket a felsőoktatás rendszerébe illesztette (bár a törvény 
normatív rendelkezései még nem terjedtek ki ezekre), továbbá a felsőoktatási 
intézmények működésének elősegítésére lehetőséget adott társulások létrehozására 
is. 

IV. A rendszerváltozás után 

Л% 1990 tavaszán megalakult kormány programja fontos célnak jelölte meg a 
felsőoktatási intézmények szervezeti és felügyeleti széttagoltságának 
megszüntetését: „Olyan többkarú, regionális egyetemek létrehozása célszerű, 
amelyek képesek szorosan kapcsolódni a nemzetközi tudományos élethez". A 
program meghatározta az ezzel kapcsolatos teendőket is: „elkezdjük a felsőoktatási 
hálózat korszerűsítését, mely a megmerevedett, széttagolt, sok kis 
szakintézményből álló feudumok helyett a felsőoktatás rugalmas, két pilléren 
nyugvó (egyetemek - főiskolák) hatékony rendszerének fokozatos kialakítását [...] 
tartja szem elótt[...] A regionális egyetemeket és a helyben működő főiskolákat 
egybekapcsoljuk [...] A magyar felsőoktatás európai felzárkózásának sarkalatos 
kérdése a jelenlegi 2-3 karú szakegyetemek európai típusú, több karú universitássá 
alakítása." 

A felsőoktatás intézményhálózatának problémáit ezidőtájt az egyetemek és 
főiskolák vezetői is felismerték, és a széttagoltság hátrányos következményeinek 
mérséklésére törekedve 1990/91-ben az intézmények együttműködése érdekében 
számos, laza formában működő szövetséget, egyesülést alakítottak. Az 
intézményrendszer átalakítása, széttagoltságának csökkentése szerves részét alkotta 
a kormány Gazdasági Kabinetje által 1991 decemberében létrehozott 
Felsőoktatásfejlesztési Tárcaközi Vegyes Bizottság tevékenységének. E 
bizottságnak „A magyar felsőoktatás fejlesztése 2000-ig" с tanulmánya 
megállapítva, hogy „évtizedek óta jelentős problémát okoz az intézményhálózat 
széttagoltsága, [...] a specializált, kisméretű, szűk képzési profilú felsőoktatási 
intézmények, az egy vagy néhány karú egyetemek nagy száma", a fejlesztés 
prioritásaként jelölte meg, hogy az intézmények számának csökkentésével „növelni 
kell a szervezeti koncentrációt és a területi integrációt". Ennek keretében: 
„Intézményi összevonással 2000-ig fokozatosan létre kell hozni Budapesten két, 
Debrecenben, Szegeden, Pécsett és Miskolc-Eger központtal egy-egy, összesen hat 
tudományegyetemet; amelyekhez integrálni kell a körzetükbe tartozó tanárképző 
főiskolákat; ezenkívül szükséges számú szakegyetemet (Gödöllő, Veszprém, 
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Sopron), amelyek az ezredfordulót követően válhatnak tudományegyetemekké", 
továbbá ki kell alakítani a területileg integrált főiskolákat. 

Egyidejűleg már folytak a felsőoktatási törvény kidolgozásának munkálatai. 
Ennek során egy ideig vitatott volt a felsőoktatás intézményrendszere, az 
intézménytípusok meghatározása. Ezzel kapcsolatban már 1989 őszén és 1990 
tavaszán felvetődtek a főiskolák szerepét megkérdőjelező, a főiskolákat részben az 
egyetemekhez kapcsolására, részben megszüntetésére, részben pedig felsőfokú 
szakiskolákká való „átminősítésére" vonatkozó javaslatok. A kormányprogram 
idézett része azonban az egyetemeket és a főiskolákat tekintette a felsőoktatás „két 
pillérének", és a tárcaközi bizottság tanulmánya szintén a duális rendszer 
fenntartása mellett foglalt állást. Az 1993. évi felsőoktatási törvény ennek 
megfelelően felsőoktatási intézményekként az egyetemeket és a főiskolákat jelölte 
meg, és létesítésük, Ш. működésük feltételeit a főiskolák esetében — a 
törvényelőkészítő munka első szakaszában készült tervezetektől eltérően - nem az 
egyetemekhez viszonyítva, hanem saját funkciójuk alapján határozta meg. (A 
törvényjavaslat indokolása szerint az egyetemek és főiskolák 
megkülönböztetésének alapja „nem értékrangsor, hanem tevékenységük eltérése, 
feladataik „mássága".) E törvényben ugyanakkor a létesítés, Ш. a működés 
feltételeinek megállapítása nem teremtette meg a jogi kereteket szélesebb képzési 
profilú egyetemek kialakításához. Nagyon fontos rendelkezése volt viszont a 
törvénynek a széttagolt tárcairányítás megszüntetésével a felsőoktatás egységes 
kormányzati irányításának megvalósítása, elhárítva ezzel az intézményhálózat 
szétaprózottsága csökkentésének egyik fő akadályát. 

Az intézményhálózat széttagoltsága ugyanis a 90-es évek első felében -
számos új intézmény létrejöttével - tovább nőtt. Ezekben az években öt 
hittudományi főiskola kezdte meg ismét működését, és öt új is létesült, a Pázmány 
Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia és Budapesti Református 
Teológiai Akadémia pedig - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ill. Károli Gáspár 
Református Egyetem elnevezéssel - többkarú egyetemmé alakult. Három 
alapítványi főiskola is létrejött (és alapítványi főiskolává vált a Mozgássérültek 
Nevelőképző és Nevelőintézete is), önálló intézménnyé alakult a békéscsabai és a 
szekszárdi tanítóképző főiskolai, valamint a szolnoki kereskedelmi főiskolai 
kihelyezett tagozat, továbbá ismét önálló lett a hajdúböszörményi és a soproni 
óvónőképző és intézet. Ilymódon az 1994/95. tanévben már 91 önálló 
felsőoktatási intézmény volt: 59 állami, az 1993-ban a katolikus, ill. a református 
egyháznak átadott három tanítóképző főiskolával együtt 28 egyházi és négy 
alapítványi intézmény, továbbá mintegy 30, az intézmény székhelyén kívül működő 
főiskolai kar és nappali oktatást is folytató kihelyezett tagozat. Említést érdemel 
viszont, hogy ezekben az években bővült néhány intézmény képzési profilja, így — 
az egyetemi szintű közgazdasági képzés megindításával és a Bölcsészettudományi 
Intézet megalakulásával - a miskolci, kisebb mértékben a veszprémi egyetemé (ami 
elnevezésükben is kifejezést nyert), valamint a győri Széchenyi István Főiskoláé. 

Л^ 1994-ben hivatalba lépett új kormány programja az intézményhálózattal 
kapcsolatban azt tartalmazta, hogy a kormány támogatja „a felsőoktatási 

197 



intézmények szervezeti integrációját, ill. társulását. Jogi és pénzügyi eszközökkel 
ösztönzi és segíti a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés szerves 
fejlődését. Az intézmények közötti társulási és integrációs formáknak a területi 
egyenlőtlenségek mérséklését is szolgálniuk kell." A felsőoktatás 
intézményhálózatának átalakítására vonatkozólag ugyancsak általános jellegű 
megállapításokat tett a felsőoktatás fejlesztésének irányelveirőlszóló, 1995. október 24-én 
elfogadott országgyűlési határozat. A tárcaközi bizottság már 1992 júliusában 
javasolta felsőoktatásfejlesztési törvény megalkotását, és a felsőoktatási törvény a 
felsőoktatás fejlesztési tervére vonatkozó törvényjavaslatnak 1994. december 31-éig 
az Országgyűlés elé terjesztéséről rendelkezett. Törvény helyett azonban csak a 
fejlesztés irányelveit megjelölő határozat született. Az irányelvek helyzetértékelő 
része szerint: „Továbbra is megmaradt az intézményrendszer széttagoltsága, ami 
alacsony hatékonyságú és gazdaságtalan működést, felesleges párhuzamos 
kapacitásokat, túlszakosodást, szegényes oktatási kínálatot eredményez, és szűkíti 
az átjárhatóságot." A célokat és feladatokat illetően azonban az irányelvekben 
mindössze annyi szerepelt, hogy a felsőoktatási intézmények integrációs 
törekvéseivel kapcsolatban bővíteni kell a felsőoktatási törvény módosítása során a 
jogi kereteket, lehetővé téve a szorosabb helyi együttműködést, és a fejlesztési 
források elosztásánál „ meg kell követelni az integrációs törekvéseket". Az 
országgyűlési határozat elfogadását követően a végrehajtására kiadott feladatterv 
előírta a felsőoktatási intézmények oktatási együttműködése „különböző 
integrációs fokozatot jelentő" formáinak és az intézményrendszer átalakítására 
vonatkozó kormányzati koncepciónak a kidolgozását. 

Az országgyűlési határozatot megelőzően, 1995 augusztusában - a 
felsőoktatási intézmények vezetői testületeinek a pénzügyminiszterrel folytatott 
tárgyalását követően, a további költségvetési elvonások elhárítása érdekében - a 
Felsőoktatási és Tudományos Tanács ad hoc bizottságot alakított, amely rövidesen 
elkészítette „A magyar felsőoktatás modernizálása" c , konkrét javaslatokat is 
tartalmazó tervezetet. (Eszerint egységes egyetem jönne létre Debrecenben, Pécsett 
és Szegeden, többkarú városi egyetem működne Gödöllőn, Miskolcon, Sopronban 
és Veszprémben, két egyetemi és két főiskolai szövetség lenne Budapesten, 
egységes főiskola Egerben, Győrött, Kecskeméten, Nyíregyházán és 
Szombathelyen; a tervezet továbbá megoldandó kérdésnek tekintette néhány 
intézmény helyzetét, és lehetségesnek tartotta egyes kisebb intézmények 
önkormányzatoknak való átadását.) 

Egyidejűleg 1995-ben két intézmény integrálódott: a pécsi Pollack Mihály 
Műszaki Főiskola a Janus Pannonius Tudományegyetem, e főiskola bajai intézete 
az ottani tanítóképző főiskola, az Ybl Miklós Műszaki Főiskola debreceni főiskolai 
kara pedig a Kossuth Lajos Tudományegyetem szervezetébe került. (Ugyanakkor a 
vidéki orvostudományi egyetemeknek egészségügyi főiskolai karai alakultak, 
többnyire más városokban.) 

Jelentősebb intézkedések azonban az intézményhálózat átalakítása, 
széttagoltságának csökkentése érdekéhen nem történtek; ehhez előbb meg kellett 
teremteni a szükséges törvényi kereteket. Az 1993. évi felsőoktatási törvény 
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módosításáról 1996 májusában az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat 
rendelkezései erre még nem voltak alkalmasak. E törvényjavaslat ugyanis az 
egyetem és a főiskola létesítésének, ill. működésének feltételeit - az 1993. évi 
törvényhez hasonlóan - meglehetősen „puhán" határozta meg, a felsőoktatási 
intézmények szervezeti egyesítése helyett a külön intézményeknek nyilvánított 
felsőoktatási szövetségek létesítését részesítette előnyben, és az intézmények 
akkreditálásának határidejét 2000. június 30-ában állapította meg, ami az 
intézményhálózat racionális átalakításának további elodázását, az integráció 
folyamatának lassítását idézte volna elő. 

A törvényjavaslat országgyűlési vitája során azonban, a vonatkozó 
módosító javaslatok elfogadásával e hiányosságokat sikerült kiküszöbölni, és az 
intézményhálózat széttagoltsága csökkentésének, a képzési ágak és a tudományágak 
széles körét felölelő egyetemek, Ш. szélesebb képzési profilú főiskolák 
kialakításának jogi feltételeit biztosítani. Ezt célozta az egyetem és a főiskola 
létesítése, ill. működése kritériumainak "keményebb" meghatározása, valamint 
annak előírása, hogy a kormány a felsőoktatási intézmények e követelményeknek 
megfelelő alapító okiratát 1998. december 31-éig az Országgyűlés elé terjessze. A 
felsőoktatási szövetséget a törvény csak olyan átmeneti társulási formának jelölte 
meg, amelyet az Országgyűlés két éven belül integrált felsőoktatási intézménnyé 
alakít át. 

Még 1996-ban sor került néhány szervezeti integrációra: Egyesítették a 
három katonai főiskolát, és a konzervatóriumokká alakult vidéki zeneművészeti 
tagozatokat a helyi egyetemekhez csatolták, majd 1997-ben a szarvasi óvóképző és 
a békéscsabai tanítóképző főiskolát integrálták, 1998-ban pedig a Kertészeti 
Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kara a József Attila Tudományegyetem 
Főiskolai Karává vált. 

Л törvény rendelkezéseinek megfelelő, a% intézmények széles körére kiterjedő integrááó 
1998 után, már az új kormány működése idején valósult meg. E kormány -
programja értelmében — „a nagy egyetemi városokban támogatja a városi 
egyetemek létrejöttét és megerősödését, 1998. december 31-ig elkészíti, és az 
Országgyűlésnek benyújtja a felsőoktatási intézmények alapító okiratát". A 
program kiemelte, hogy „az egyetemeknek a nemzetközi színtű kutatási és egyben 
elitképzési célokhoz igazodó küldetése, hivatása van. Mindezek mellett 
természetesen nagy szükség van a regionális szerepet ellátó főiskolákra, tehát a 
Kormány fenntartja a főiskolák és az egyetemek kettős rendszerét." Az Oktatási 
Minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények integrációjának elveiről az MT 
1998 decemberében hozott határozatot, majd az intézményhálózat átalakításáról az 
Országgyűlés - az 1993. évi felsőoktatási törvényt módosítva - az 1999. június 1-jei 
ülésén elfogadott törvényben rendelkezett. Ennek értelmében 2000. január 1-jei 
hatállyal 12 integrált állami egyetem, 6 integrált állami és egy hittudományi főiskola 
jött létre. 

Az integráció, a nagyobb, szélesebb profilú intézmények kialakítása 
túlnyomórészt helyesnek tekinthető, különösen kiemelném a 9 - 1 2 karral 
rendelkező debreceni, pécsi és szegedi integrált egyetemek létrehozásának 
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jelentőségét. Egyes esetekben azonban - politikai érdekek, partikuláris, olykor 
személyi szempontok érvényesülése következtében - a szakmai racionalitással 
ellentétes szervezeti megoldásokra is sor került (így egy állattenyésztési kar és egy 
tanítóképző főiskola egyesítésével a rendkívül szűk képzési profilú Kaposvári 
Egyetem létesítése, a győri tanítóképző főiskolának a Sopron székhelyű Nyugat-
Magyarországi Egyetemhez csatolása, valamint a meglehetősen heterogén szakmai 
profilú Szent István Egyetem létrehozása esetében). Sajnálatos továbbá, hogy 
részben objektív okokból, részben az ún. városi egyetemek szervezésének 
preferálása miatt nem sikerült a regionális fejlesztés növekvő fontosságú 
feladatainak hatékonyabb ellátására alkalmas regionális egyetemeket a kívánatos 
mértékben létrehozni. 

Az integráció megvalósításáról, az integrált intézmények működéséről még 
nem lehet alapos értékelést adni, úgy tűnik azonban, hogy a szervezési és a 
gazdasági teendők eddig túl sok energiát vettek igénybe, és emiatt a tartalmi -
oktatási és kutatási - feladatok háttérbe szorultak. Egyes esetekben problémát 
okozott az is, hogy a felsőoktatási törvény nem határozta meg világosan a 
hatáskörök intézményen belüli megosztását, a karok - az integrált intézményeket 
tekintve a korábban önálló egyetemek és főiskolák - hatáskörét. 

Az integráció eredményeként az állami felsőoktatási intézmények száma 
30-ra, az egyháziaké 26-ra csökkent, és kevesebb lett az intézmények székhelyén 
levő karok száma is. Az alapítványi intézményekre az integráció nem terjedt ki; 
számuk - minthogy 1996 és 2003 között hat, nagyobbrészt gazdálkodási profilú 
főiskola és egy, csak posztgraduális szakirányú továbbképzést folytató német 
nyelvű egyetem létesült — 11-re nőtt. 2003-ban továbbá - a gyöngyösi főiskolai 
karnak a Szent István Egyetemből való kiválásával - újabb állami főiskola alakult, 
így a 2003/04. tanévben hazánkban összesen 68 felsőoktatási intézmény működik: 
az elnevezésükben is egyetemmé vált művészeti főiskolákkal, valamint az 
egyetemmé alakult győri Széchenyi Főiskolával együtt 24 egyetem és 44 főiskola. 
(Ezek felsorolását lásd a Függelékben.) 

*** 

Áttekintésünket befejezve, nem könnyű feladat öss%ege%ni és értékeim a% 
évs%á%ad során történt változásokat. Ellentétes folyamatok váltakoztak: hol az 
intézményhálózat bővítését célzó erőfeszítések, hol a szétforgácsoltság 
csökkentésére irányuló törekvések; hol az indokolt változtatások, intézkedések 
évtizedekig való halogatása, hol a sürgős (vagy sürgősnek vélt) igények kielégítésére 
elhamarkodott, kapkodó döntések, kérészéletű intézmények létesítése, provizórikus 
vagy formális megoldások alkalmazása. Az új intézmények szervezése során a 
szükséges személyi és tárgyi feltételekről gyakran nem történt gondoskodás, ami 
kedvezőtlenül befolyásolta ezekben a képzés színvonalát és a tudományos 
kutatómunka lehetőségeit. A politikai változások, a gazdasági helyzet és a 
gazdaságpolitika változásai jelentős hatást gyakoroltak a felsőoktatási politikára, az 
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intézményhálózat alakulására. Az intézményrendszerre vonatkozó döntésekben 
(vagy azok elmaradásában) is megmutatkozott a felsőoktatási policy-making 
intézményes kereteinek hosszú ideig a hiánya, majd a későbbiekben kevéssé 
hatékony működési mechanizmusa. Ez azt jelentette, hogy a különböző 
részérdekek ütköztetése és egyeztetése után az országos érdekek, a szakmai 
racionalitás érvényesítésének lehetőségei korlátozottak voltak. 

A fenti hiányosságok, problémák ellenére a magyar felsőoktatás 
intézményhálózatának 20. századbeli alakulását jelentős pozitívumok is jellemezték. 
Ezek közé tartoztak azok a nagyobb egyetemek, amelyekben - bár időleges 
visszaesésekkel - a képzés elismerten magas színvonalon folyt, és a tudományos 
kutatás terén is számottevő eredmények születtek. Fontos intézkedés volt a vidéki 
egyetemek kiépítése és általában a felsőoktatás intézményhálózata területi 
aránytalanságainak megszüntetése. A felsőoktatás nemzetközi fejlődési 
tendenciáival megegyező lépésnek tekintendő a duális intézményrendszer 
kialakítása. És végül, a század végén, a szükséges törvényi feltételek megteremtését 
követően, az integráció megvalósításával, néhány multidiszciplináris egyetem és 
szélesebb képzési profilú főiskola létrehozásával - az említett hiányosságok ellenére 
- lényegében megfelelő intézményhálózatot sikerült kialakítani. Ezért véleményem 
szerint a következő években, néhány korrekciót végrehajtva és a regionális 
egyetemek kiépítését folytatva inkább a stabilitásra kellene törekedni. 

(A kézirat lezárva 2003. szeptember 1.) 
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FÜGGELÉK 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 

I. EGYETEMEK 

A) 

Állami egyetemek 

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 
Debreceni Egyetem, Debrecen 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
Szent István Egyetem, Gödöllő 
Kaposvári Egyetem, Kaposvár 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest 
Magyar Iparművészeti Egyetem Budapest 
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 
Miskolci Egyetem, Miskolc 
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 
Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
Semmelweis Egyetem, Budapest 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
Széchenyi István Egyetem, Győr 
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest 
Veszprémi Egyetem, Veszprém 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest 

B) 

Nem állami egyetemek 

a) 

Egyházi egyetemek 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 
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Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Budapest 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest 

b) 

Magán, illetve alapítványi egyetemek 

András sy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest 

II. FŐISKOLÁK 

A) 

Állami főiskolák 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely 
Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest 
Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest 
Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros 
Eötvös József Főiskola, Baja 
Eszterházy Károly Főiskola, Eger 
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös 
Kecskeméti Főiskola, Kecskemét 
Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest 
Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 
Rendőrtiszti Főiskola, Budapest 
Szolnoki Főiskola, Szolnok 
Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas 

B) 

Nem állami főiskolák 

a) 

Egyházi főiskolák 

Adventista Teológiai Főiskola, Budapest 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék 
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest 
Baptista Teológiai Akadémia, Budapest 
Egri Hittudományi Főiskola, Eger 
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Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom 
Győri Hittudományi Főiskola, Győr 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen 
Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs 
Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest 
Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak 
Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest 
Szegedi Fiittudományi Főiskola, Szeged 
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza 
Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc 
Szent Pál Akadémia, Budapest 
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom 
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest 

b) 

Magán, illetve alapítványi főiskolák 

Altalános Vállalkozási Főiskola, Budapest 
Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapest 
Gábor Dénes Főiskola, Budapest 
Harsányi János Főiskola, Budapest 
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Budapest 
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 
Modem Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya 
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Budapest 
Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School), Budapest 
Zsigmond Király Főiskola, Budapest 
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Summary 

Changes in the institutional system of Hungarian higher education in 
the 20* century 

This study deals with the changes of the institutional system and network of Hungarian 
higher education in the 2(f century. In the first period (1900-1919) the main problem 
was the broadening of the institutional network, establishment of new universities or 
colleges. After long debates, in 1912 two new universities were founded, however, attempts 
to organise a second technical university, an agricultural and an economical college failed. 
In the second period (1919-1945) the institutional network was transformed twice due 
to territorial changes, and both in the 20s and in the 30s attempts were made for closing 
certain universities (or faculties) and colleges. In the third period (1945-1989) the 
institutional system and network was characterised by almost permanent changes. In the 
beginning of the 50s, numerous new institutions were founded, partly — accoräng to the 
Soviet model — with the organisation of specialised colleges with narrow educational 
profile, partly with dismemberment of existing universities. However, a few yean later the 
majority of the new institutions were closed or fused with others. From the late 50s a 
series of new institutions were established. With the switch-over to higher level primary 
school and preschool teacher education, 14 new pedagogical institutions were founded in 
1959, then, in the early 60s, 48 post-secondary type "higher technicum" and professional 
schools were organised These were closed in the late 60s/early 70s, and with the 
establishment of 'technical, agricultural and economic colleges, the dual institutional system 
of higher education was developed. However, the dismemberment of the institutional 
network essentially persisted. Therefore, in the 70s and 80s educational policy considered 
the necessity of decreasing dismembermnet; these efforts, however, were unsuccessful In the 

fourth period (in the 90s) every government aimed at the transformation of the 
institutional network, decreasing its dismemberment; at the same time, numerous — 
church-owned and private — higher educational institutions were established Finally, 
based on the Higher Education Law 1999, at the end of the 90s the reorganisation of 
higher educational state institutional network was accomplished. Twelve integrated 
universities and 6 integrated colleges were created, thus, the number of higher educational 
state institutions decreased to 31. The number of church-owned institutions decreased on a 
minor rate, to 26, with the merger of three theological colleges, while the number of private 
institutions increased to 11. Therefore, at present 68 higher educational institutions exist 
in Hungary. 
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SIPOS ANNA MAGDOLNA 

Klebeisberg és a tömegkommunikáció 

A gróf Klebeisberg Kuno által megálmodott kultúrpolitika és létrehozott 
kulturális intézményrendszer napjainkban is meghatározó a magyar művelődés 
rendszerében: mai iskoláink, egyetemeink jelentős része, a tudományos kutatások 
és azok intézményeinek, infrastruktúrájának megteremtése, a magyar tudománynak 
és tudományosságnak a nemzetközi áramlatokba, kutatásokba történő 
bekapcsolása és bekapcsolódása a korszak és az ő kultúrpolitikai törekvéseinek 
köszönhető. Minisztersége alatt a kultúra és a tudomány intézményrendszere 
látványos fejlődésnek indult. Ennek ellenére csak napjainkban kerülhet sor 
munkásságának reális értékelésére, amikor egymás után jelennek meg a Klebelsberg 
Kuno életét, tevékenységét, kultúrpolitikáját, illetve ezek produktumát a valóságnak 
megfelelő módon, politikai elfogultságtól mentesen értékelő tanulmányok. Az 
elkészült írások - jók, rosszak, reálisak vagy túlzóak - mind arról győzik meg 
olvasóikat, hogy "a Gróf'1 - kétségtelenül - a magyar történelem egyik 
legjellegzetesebb kultúr politikusa volt. Tevékenysége azonban nem merült ki - a 
mai napig fölülmúlhatatlannak tűnő politikai támogatottságnak örvendő -
kultúrpolitikai koncepciójának kidolgozásában, és annak - a lehetőségekhez mérten 
kiemelkedő - megvalósításában. A konzervatív értékrendet követő politikus a 
legitim politikai támogatás mellett szükségesnek tartotta a kor modem politikai 
eszközrendszerének felhasználását: céljai megvalósításához a legszélesebb 
társadalmi támogatottságot kívánta megszerezni, maga mellé akarta állítani a 
közvéleményt, magáénak akarta tudni a tömegek igenlését is. A megjévő 
tömegkommunikációs eszközöket - rádió, napi sajtó, szakmai folyóiratok, 
könyvkiadás, mozi, film - tudatosan és rendszeresen alkalmazta művelődéspolitikai 
céljainak ismertetése, elfogadtatása és megvalósítása érdekében. 

A „tömeg": hatalom és a hatalom tárgya 

A szociálpszichológusok, politológusok és filozófusok szerint: a huszadik 
század a tömegek évszázada. E témában a közelmúltban kiadott, Pataki Ferenc által 
írt kötet2 is ezt a címet viseli, és bevezetőjében a szerkesztő a következőket állapítja 
meg. ,^4 XX. század a tömegek korszaka. A történelmi színpad főszereplője e században 
minden kétséget kizáróan a tömeg volt. Reá hivatkoztak és őt manipulálták a diktátorok, 

1 Gróf Klebelsberg Kunot, kimondhatatlannak tartott neve — gyakran magatartása miatt — 
kortársai, politikus társai, de ellenfelei is szívesen nevezték "A Gróf'-nak vagy <eKlebi"-nek. 
Ezt a szokást a napjainkban megjelenő publikációk is átvették. 
2 Pataki Ferenc: A tömegek évszázada: Bevezetés a tömeglélektanba — Bp.: Osiris Kiadó, 
1998. 
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kölcsönösen teremtvén egymást. Kegyeit keresték és keresik a s%ava%atra vadászó pártok és 
politikusok. Képzeletvilágát ostromolják a tömegfogyasztás és a tömegszórakoztatás finökei és 
üzletemberei. Róla — lázadásáról vagy magányáról — írtak a társadalomkutatók és a 

filozófusok, a magas kultúra hanyatlásának s az eltömegesedésének szorongó gyászolói. E 
század sohasem látott méretű tömegmozgalmak tanúja volt: világháborúk, forradalmak és 
ellenforradalmak, felívelő és elbukó diktatúrák, tömeges tüntetések és összecsapások, sztrájkok és 
demonstrációk követték egymást. Naponta szemlélhetjük a képernyőn a technokoncertek milliós 
tömegeit, a pápalátogatások hívőit, a különféle zavargásokat, a tömegextázjs kirobbanásait, a 
hétről hétre a stadionokba özönlő szurkolok seregeit, a tömegfogyasztás révült elcsábítottjait. "3 

A tömeg problémájának kérdései csak a huszadik század első felében 
csúcsosodtak ki, jóllehet társadalomtudományi összefüggései és kérdései már a 
tizenkilencedik század folyamán megjelentek. Az urbanizálódó Európa társadalmi, 
gazdasági és politikai nyugtalanságából adódóan a tizenkilencedik század második 
felében a tömeg a politikai status-quo stabilitásának szempontjából mind nagyobb 
problémát jelentett, a nyilvánosság terén testet öltő társadalmi rendről nem is 
beszélve. A francia forradalmak sora alapjaiban új megvilágításba helyezte a 
társadalmi tömegakciók szerepét, de azok egyúttal meg is riasztották a biztonságra 
és stabilitásra vágyó polgárságot. А ХГХ. század végén kibontakozó 
szociáldemokrata mozgalmak és tömegpártok tömegmozgósításon nyugvó harci 
formákat (sztrájk, tüntetés, demonstráció) alakítottak ki, és az egybetömörült 
sokaság állandó láthatóságával szembesítették a társadalom szereplőit. A 
tömegesedés egyik legriasztóbb eleme azonban a nagyvárosokban kialakult 
tömeges bűnözés volt. A tömeg jelenségének és fogalmának kialakulását számos -
a századra jellemző, és a huszadik században folyamatosan erősödő — társadalmi, 
gazdasági és ideológiai, valamint morális hatás gyorsította fel. A témával 
foglalkozó írók több szempontból4 vizsgálták a jelenség kialakulását, melynek 
alapján megállapítható, hogy a tömeg kialakulásának folyamata, jelensége - a század 
más jelenségeihez hasonlóan — rendkívül összetett kérdés, s a probléma kezelése 
bonyolult társadalmi, tudományos és praktikus eljárásokat igényel. Témánk 
szempontjából talán a legfontosabb kérdés az, hogy a tömeg, mint új politikai 
hatalom, és a vele szoros kapcsolatban álló közvélemény kialakulása hogyan 
változtatja meg a politikai hatalmi tényező magatartását és kommunikációs 
stratégiáit, tevékenységeit. 

A köztudatban a tömeg megjelenése és politikai hatalommá válása 
elsősorban arra a közismert jelenségre vezethető vissza, amelyet a polgári 

3 Pataki Ferenc im. p.: 7. 
4 A téma legfontosabb kutatási szempontjai: a tömeg mint szociológiai, szociálpszichológiai 
jelenség; a tömeg mint politikai jelenség; a tömeg mint pszichológiai probléma; a tömeg 
mint filozófiai probléma. Ezzel kapcsolatosan lásd Stummer Andrea: A Tömeg mint önálló 
társadalomtudományi probléma című tanulmányát a Tájékoztató, (A Művelődési 
Minisztérium Egyetemi és Főiskolai Főosztály Társadalomtudományi Felsőoktatási 
Osztályának Kiadványa) 1989. decemberi számának 84-102. oldalán. 
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forradalmak vívtak ki: a választójog kiszélesedésére. Az általános választójog 
bevezetése azonban csak egyik feltétele - s talán nem is a legfontosabb - a mai 
értelemben vett tömegek kialakulásának. Emellett legalább ilyen fontos volt, hogy a 
rendi struktúra ellenében megjelent „a társadalmi" szférája, és az, hogy - a 
piacgazdaság biztosította elvi egyenlőség, a polgári jog kialakulása, valamint az 
általános és kötelező oktatás bevezetése és folyamatos elterjedése révén — az 
emberek autonómiához juthattak. Igen jelentős szerepet játszott továbbá az 
urbanizáció felgyorsulása, a demográfiai növekedés, a tudomány és a technika 
fejlődése. A tömeg megjelenése és sajátos viselkedése egyre komolyabb, 
megoldandó társadalmi problémát vetett fel. „Л felsőbb rendi tekintély alól felszabadult, 
magánautonómiához jutott individuum ugyanakkor új tekintély, a tömeg alá helyeződik. Л 

folyamat azonban csak látszólag ambivalens. Az egyén mint formálisan egyenlő ugyanis egyrészt 
mintegy automatikusan beolvad a tömegbe („kényszer"), másrészt mint önmagában gyenge, rendi 
tekintély nélkül a háta mögött, erőtlennek érezye magát, ezt az erőt a tömegben látja 
biztosítottnak („khetőség")."s A tömegesedés és a polgárosodás, a polgári demokrácia 
kialakulásának valódi közege a város, amely — miközben koncentrálja és 
homogenizálja az embereket és felszabadítja az egyént a zárt falusi struktúra, az 
elsődleges csoportok védő szerepe és gyámkodása alól - kiszolgáltatottá, 
manipulálhatóvá teszi polgárát. Ez ellen a kiszolgáltatottság ellen menekül az egyén 
a tömeg vélt védelme, ereje alá. S miközben az egyén egyre inkább tömeg-egyénné 
válik, aközben egyre inkább növekszik az őt magában foglaló tömeg befolyása. Az 
„újzsamok" eredményesebbnek tűnik valamennyi korábbi zsarnoknál. >yA lánc és a 
bakó helyére az intellektuális zsarnokság lépett, mely a gondolat és az akarat befolyásolásával a 
szubjektív függetlenség és a véleményszabadság halálát hozhatja. Bár a más véleményen levőket 
most már nem büntetjük olyan súlyosan, mint valamikor, ma magunknak nagyobb kárt 
okozunk, mint amilyet nekik okozhattunk valaha ... Sokratesnek meg kellett halnia, de 

ftbzófiája mint nap emelkedett az égre ...a társadalmi türelmetlenség nem öl meg senkit, nem 
fosztja meg a véleményt a gyökereitől, de arra szprítja az embereket, hogy véleményüket 
eltitkolják és terjesztésétől tartózkodjanak.^ 

A tömegesedés, a tömeg jelenségének kialakulásában fontos szerepet 
játszottak a XIX. és a XX. század során megjelenő eszmeáramlatok, valamint az 
eszmék terjesztése köré csoportosuló, különböző érdekcsoportok. Ezek a 
közösségek mindenekfölött abban érdekeltek, hogy eszméik, ideológiáik a lehető 
legszélesebb körben terjedjenek el, és minél nagyobb tömeget befolyásolhassanak, 
hogy ily módon a tömeget, a közvéleményt7 saját érdekeik érvényesítésére 

5 Stummer Andrea im. — p.: 84. 
6 Mill, Stuart: A szabadságról. - Bp.: Phönix Kiadó, 1943. - kp.:55 
7Erről, a kérdéssel foglalkozó Angelusz Róbert, a Kommunikáló társadalom című művében 
így írt: „Közvéleményről csak tömegméretű véleményformálódás vagy megnyilatkozás esetén beszélhetünk. 
Bár a tömegméretűség mennyiségi kritériumai a kérdések tartalmától függően változóak és pontosan nem 
meghatározhatók, már az elmondottakból is következik, hogy a vélemények csak meghatározott tömegben 

jelentkezhetnek társadalmilag aktív, poätikai szempontból jelentős formában. Közvélemény-nagyságrendű 
megnyilatkozásokat így elsősorban olyan események váltanak ki, amelyek az emberek nagy csoportjainak 
érdekét érintik, amelyeket közérdeklődés vagy általános izgalom kísér, és tömeges mértékben indukálnak 
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használhassák. A különböző hatalmi célok elérésére törekvő csoportok közül két 
terület különösen kiemelkedik: a politika és a gazdaság. A politikai, eszmei, 
ideológiai befolyásolás legfőbb mozgatója a modem parlamenti demokrácia 
alapelve: a megszámlálható többség elve, a szavazatok egyenlősége kényszerítően 
hat a tömegbefolyás növelésére. A tömegbefolyás mérhetőségének tekintett 
kvantitatív adatoknak ezért van még napjainkban is olyan fontos és kitüntetett 
szerepe a tömegeseményekről szóló tudósításokban. A másik kiemelkedő szféra a 
fogyasztás8, mely az ipari, gazdasági fejlődés hatására és a tömegesedés 
megjelenésével tömegfogyasztássá alakult át, a termékek előállítói számára pedig 
extraprofitot termelt. Nem csoda tehát, hogy a politikai és gazdasági - sőt gyakran 
a kettőt együtt birtokolni szándékozó, majd később ténylegesen is birtokló -
csoportok minden eszközt megragadnak annak érdekében, hogy a tömegek az ő 
eszméikkel azonosuljanak, az ő terméküket fogyasszák. 

Céljaik elérése érdekében a politikai és gazdasági tömegbefolyásra törekvő 
csoportok igyekeztek valamennyi rendelkezésre álló eszközt és technikát 
felhasználni. A tömeg azonban - miután merőben más és másként viselkedik mint 
addig bármely más társadalmi jelenség - az elérendő cél érdekében másfajta 
módszerekkel és eszközökkel nyerhető meg. Le Bon, a tömeglélektannal 
kapcsolatos alapművében erről a következőket írja: „...A tömeg értelmeiben, 
gondolkodásában szélsőséges, épp úgy lehet hős, mint hóhér. ... asszonyok módjára rögtön a 
legvégsőkig megy. ... forradalmi és romboló kitörései mindig nagyon múlékonyak ... kifáradva a 

féktelenkedésben, csakhamar elhagyják magukat, és ösztönszerűen térnek vissza a szolgaságba. 
A tömeg tehát alapjában véve konzervatív. Érzelmi beállítottságából következően a tömegre az 
eszmék sohasem eszmei alakjukban hatnak, csak a tudattalanba hatolva, érzelemmé alakulva. 
Amelyeket épp ezért éppen olyan nehéz weggyökereztetni, mint lerombolni?. A tömeg 
befolyásolásához, a közvélemény alakításához a fenti szempontokat figyelembe 
vevő módszereket kellett kidolgozni, meg kellett teremteni azokat az eszközöket, 
amelyekkel a tömegek elérhetők és manipulálhatók. Az alkalmazott módszerek 
tekintetében talán leghatékonyabb, ha a hatalomra törő csoport megtalálja azt a 
domináns személyiséget, aki vezetheti a tömeget, akit vezetőként fogad el a tömeg, 
aki mértékadó és hiteles a tömeg számára, és aki által hitelessé válik az által a 
közvetített értékrend is. A huszadik század történelme, valamint a diktatúrák, a 
forradalmak és a háborúk sora bizonyította és bizonyítja, hogy a vezető megfelelő 
személyisége, szuggeszuója milyen hatást tud a tömegekből kiváltani, milyen - talán 
eleinte reménytelennek látszó - célok eléréséhez lehet a legszélesebb tömegeket, 
akár a legmagasabban képzett személyeket is mozgósítani. A vezető feladata 
azonban itt már csak kisebb részben a tömegek akaratának végrehajtása, valójában 

szükségletet az informááószerzés és a véleménynyilvánítás iránt." Angelusz Róbert Kommunikáló 
társadalom .- 2. kiadás. - (Bp.: Ferenczy Könyvkiadó, 1995.) 65. oldal. 
8 A fogyasztás fogalmán nem csupán az anyagi, hanem a szellemi javak fogyasztása is 
értendő, s ezáltal megteremtődik egy, mindmáig eldöntetlen vita alapja: a tömeg- és az 
elitkultúra kérdésköre. / 
9 Le Bon, Gustave: A tömegek lélektana. — Bp.: Hatágú Síp Alapítvány, 1993. — p.: 43-48. 
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az érdekcsoport politikai, gazdasági céljainak eléréséhez szükséges tömegbefolyás 
megszerzése, és így a célzott értékrend elérését már nem csupán egy érdekcsoport 
próbálja meg kiharcolni, hanem a tömegek is — ez pedig már minőségében és 
hatásfokában egészen más: a tömegek évszázadában zsaroló, kényszerítő ereje van. 

A megfelelő eszme és a megfelelő vezető kiválasztása azonban még nem 
elegendő ahhoz, hogy a tömegeket és általuk a hatalmat kézben lehessen tartani. 
Szükséges hozzá olyan technikai eszközrendszer is, amely segítségével az eszméket, 
a vezérek szónoklatait, az elérendő cél érdekében felállított értékrendet a lehető 
legszélesebb közönséghez, a tömeghez el is lehet juttatni. Ezek az eszközök - a mai 
szóhasználattal élve — a tömegkommunikációs eszközök. Klebelsberg 
kultuszminisztersége alatt már csaknem valamennyi, napjainkban is használt 
tömegkommunikációs eszköz — kivéve a modem televíziózást és a 
számítástechnika által nyújtott lehetőségeket - rendelkezésre állt: sajtó, rádió, film. 
Egyrészről a XIX. századi nyomdászattechnikai fejlődés, a hirdetésüzlet, a 
sajtótermékek előállításának üzleti alapon történő szervezése, másrészről pedig az 
írás- és olvasás tudás széleskörű elterjedése megteremtette olyan modem tömegsajtó 
előállításának, illetve piacának, befogadásának feltételeit, amely ezt követően 
rohamos fejlődésnek indult. A századfordulót követően hamarosan megindult a 
rádiózás, tömegtermelésre volt képes a filmipar. A hírek - s többnyire a szenzációs 
hírek — közvetítéséből élő tömegkommunikációs eszközök információs igényének 
kiszolgálására sorra jöttek létre a hírügynökségek, és kiépült az információk 
közvetítéséhez szükséges távközlési struktúra is: segítségükkel órák alatt az utcán 
lehettek a legfrissebb híreket tartalmazó sajtótermékek, meghallgathatók voltak a 
legújabb hírek. A modem közlekedés és forgalmazás megteremtésével pedig az 
elkészült nyomdatermékek néhány óra alatt az ország egyik végéből a másikba 
juthattak10, a mozihálózat kiépülésével és a híradó bevezetésével pedig eredeti 
képsorok segítségével, tömegek számára közvetlen közelbe hozhatták a világ 
eseményeit, politikusok szónoklatait és a legújabb fogyasztási cikkek egyedül 
üdvözítő értékét. A tömegsajtó, a hírüzlet kialakulása maga után vonta az újságírói 
szakma megjelenését, majd tömegesedését. E szakma önállósodásával olyan 
értelmiségi réteg jelent meg, amely társadalmi, politikai küldetéstudattal 
rendelkezett, s céljai megvalósítása érdekében gyakran szövetkezett a gazdasági, 
politikai hatalom képviselőivel: a tömegkommunikációs eszközök révén 
megszólított és manipulált tömegek által az újságírás önálló hatalmi ággá vált. A 
folyamat azonban fordítva is igaz: a gazdasági és a politikai hatalom felismerte a 
tömegkommunikációs eszközökben és azok előállítóinak, szereplőinek 
megnyerésében rejlő befolyásolási lehetőséget. 

10 „Számos korabea napilap törekszik, arra, hogy a közvélemény orgánumává váljon, vagy legalábbis 
elősegítse, ösztönözne a közvélemény formálódását. A közvélemény megerősödése, jelentésének széles körű 
elterjedése, intézményesülése nélkül nem válhatnak legitimááós forrássá." Angelusz Róbert: 
Kommunikáló társadalom. - 2. kiad.- Bp.: Ferenc2y Könyvkiadó, 1995. - 62. oldal 
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A tömegtájékoztatás eszközrendszere így válhatott a tömegek totális 
manipulálásának eszközrendszerévé11. 

A korszak tömegkommunikációs eszközei 

Az 1919. évi kommunista diktatúra után bevezetett, néhány évig szigorúan 
ellenőrzött, erősen cenzúrázott sajtópolitikát, a bethleni politika által 
meghatározott, jóval liberálisabb sajtó viszonyok váltották fel. A különböző 
irányzatok és pártok mögött felsorakozó sajtóorgánumok így jóval nagyobb 
mozgásteret élvezhettek, ugyanakkor a szélsőséges irányzatokat propagáló, azoknak 
helyet adó lapokkal szemben a kormány továbbra is keményen fellépett: 1925-ben 
betiltotta a legitimista Az Újságot, 1926-ban a Világot; a Népszava ellen pedig több 
száz sajtópert indított. A sajtóügyi közvádló intézményrendszerének segítségével, 
az engedélyezett lapok írásait folyamatosan ellenőrizték, és bevezették a gazdasági 
szabályozást — kauciót. 

Az elsősorban nem cenzurális úton történő szabályozás, illetve a korszak 
gazdasági társadalmi kulturális viszonyainak eredményeként Magyarországon az 
1920-as években gazdag és differenciált sajtóstruktúra jött létre.12 Szinte 

11 Angelusz Róbert, Kommunikáló társadalom című kötetében erről a következőket írja. 
„Az empirikus kutatások megindulásának időszakában széles körben uralkodott a% az elképzelés, amely 
szinte korlátlan befolyásoló szerepet tulajdonít a tömegkommunikááós eszközöknek. A reklámozás, a 
háborús propaganda sikerei, a rádió és a film fokozatos térhódítása csak erősítették azt a benyomást, hogy 
az emberek nézetei akadálytalanul befolyásolhatók. A kor propaganda-szakemberei ijesztő 
magabiztossággal nyilatkoztak a véleményformálás lehetőségeiről. Egyikük egyenesen úgy látta, hogy csak a 
költségek szabnak határt annak, hogy akármilyen irányban, akármicsoda témával kapcsolatban megfelelő 
közvéleményt szállítsunk. Ez a nézet leegyszerűsítő: kauzalitás helyett, mechanikus hatásmechanizmust és 
tömegembert tételezfel." (102. oldal). A tömegtájékoztatás hatásmechanizmusának az 1940-es 
években végzett felmérései azonban ezt a mechanikus feltételezést megcáfolták, és 
bizonyították, hogy a tömegbefolyás megszerzésének mértéke nem lineárisan emelkedik a 
ráfordított költségekkel, hanem annál jóval bonyolultabb, összetettebb folyamat. 
12 Szemléltetésül érdemes áttekinteni a Magyar statisztikai évkönyv megfelelő éveinek 
hídapokra vonatkozó adatait. 

Év Hely 
Hírla 
рок 

Szépiro 
dalmi 
lapok 

Szaklapok Élclapok Összesen Példány-
szám 

1913. Magyarország 
Horvát-Szlavón 
országokban 
Összesen 

755 
50 

805* 

100 
21 

121 

984 
66 

1050 

22 
2 

24 

1861 
139 

2000 

133.526.000 
1.641.000 

135.167.000 
1922 Magyarország 216 39 285 5 545 64.039.000 
1927. Magyarország 256 84 559 3 902 101.412.000 
1930 Magyarország 276 97 660 2 1035 104.057.000 
*(Ennek mintegy fele helyi vonatkozású hírlap volt.) 
A Magyar statisztikai évkönyv adatait kiegészítendő, érdemes itt megemlíteni azt is, hogy a 
hivatalosnak tekinthető statisztikai évkönyvön túl is található forrás, amely a korszak 
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valamennyi társadalmi csoport, szakmai réteg megtalálhatta az érdeklődéséhez 
legközelebb álló napilapot, s e lapok igen változatos képet mutattak. A polgárság 
nagy terjedelmű, széles érdeklődési kör igényeit kielégítő napilapja a Pesti Hírlap 
volt. A keresztény világnézetű olvasóközönség három napilapból - Nemzeti Újság, 
Új Nemzedék, Magyarság - választhatott. A modern magyarországi újságírás 
megteremtésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Est-lapok szerkesztősége és 
kiadóhivatala, amely három napilapot jelentetett meg: reggel a tartalmas, liberális 
Pesti Napló, melynek vasárnapi és ünnepi számai valóban figyelemreméltó írásokat 
közöltek; délben az Est került az utcára; délután négy óra körül pedig a 
Magyarország című hírlapot olvashatták. A Miklós Andor által vezetett, Est lapok 
konszern rikkancsok segítségével árulta lapjait. A Magyar Hírlap a liberális 
értelmiség, míg az Újság a liberális kispolgárság lapja volt, de e rétegnek megvolt a 
délutáni újságja is: az Esti Kurír. A Budapesti Hírlap, illetve társlapja, a délután 
megjelenő 8 Órai Újság konzervatív értékrendet képviselt és a Bethlen-kormány 
félhivatalos lapja volt. A Friss Újság a legnagyobb példányszámban megjelenő 
napilap volt, és a szegényebb réteg számára készült. A Mai Nap tipikusan a 
bulvársajtót képviselte a választékban, a Kis Újság pedig a nagy példányszámban 
megjelenő, főként vidéki népszerűségnek örvendő napilap funkcióját töltötte be. 
Élénk és harcias ellenzéki újság volt, a szociáldemokrata mozgalomhoz és a 
szakszervezetekhez közel álló, Népszava. A napilapok sajátos színfoltját képezték 
azok az újságok, amelyek csak hetente egyszer, hétfőn reggel jelentek meg, 
kihasználva, hogy a vasárnapi munkaszünet miatt hétfőn nem jelent meg a többi 
napilap: a Magyar Hétfő, a Reggel, a Reggeli Újság, a Hétfői Napló,. A húszas 
években Magyarországon két német nyelvű napilap is megjelent: a Pester Lloyd és 
a Neues Politisches Volksblatt, mindkét lap a külföld felé képviselte a Bethlen-
kormány politikáját. Ugyanakkor igen gazdag termést mutat a vidéki hírlapkiadás 
is: voltak olyan nagyobb városok, ahol négy-öt napilap is megjelent, a heti-, kétheti, 
havi lapoknak pedig se szeri, se száma. A nagyobb falvakban is rendszeresen 
jelentek meg hírlapok, s különböző társadalmi csoportok, mozgalmak számára is 
adtak ki - több-kevesebb rendszerességgel - tájékoztató vagy éppen agitáló 
lapokat. A magyar újságírók szakmai testületeként már működött a Magyar 

időszaki sajtójának számszerű adatait tartalmazza: Elekes Dezső (szerk.) A mai 
Magyarország : A második világháború és a párizsi békeszerződés következményei. — Bp.: 
Hungária Iioyd, 1947. A kötetben az időszaki sajtóra vonatkozó adatok - nem lényegesen 
ugyan de — eltérnek a statisztikai évkönyv számaitól: míg 1926-ban 934 időszaki kiadvány, 
addig 1930-ban 1230 időszaki kiadvány megjelenéséről számol be. Ugyanebben a könyvben 
1934-ben már 1477, 1938-ban 1934 időszaki sajtóterméket vesznek számba. A periodikák 
számának dinamikus növekedése többek között azt is bizonyítja, hogy a társadalom, a 
politika, a tudomány, s a helyi társadalom egyre inkább kihasználja a tömegsajtó által 
megteremtett nyilvánosságot, egyre inkább felhasználja a sajtót, egyrészt a tájékoztatásra, 
másrészt pedig a tömegbefolyás növelésére. 
A Könyvtári Központ levéltári iratai között szereplő kimutatás szerint 1940-ben az 
országban 1398 hídap, illetve folyóirat jelent meg. Ebből Budapesten 821, vidéken pedig 
577. (MOL XIX-I-20-48-Szn-1951.) Az irat a folyóiratok és napilapok számának 
folyamatos csökkenéséről panaszkodik. 

213 



Újságírók Egyesülete. A nemzetközi és a hazai hírszolgálati rendszert, a 
hírkereskedelmet a Magyar Távirati Iroda fogta össze. A kép tehát eléggé színes, a 
választék meglehetősen bőséges volt: csak Budapesten több mint 700 időszaki 
kiadvány (hetilap, revue, heti riportújság, szépirodalmi és szaklap) jelent meg13. 

Az 1920-as évek irodalmi életében három csoportosulás létezett: az óvatos 
liberalizmus, melyet a Nyugat című folyóirat képviselt; a másik, a hivatalosan is 
támogatott konzervatív irányzat, amely újabb két ágra bomlott; a békebeli, liberális 
ókonzervatív értékeket megjelenítő, Új Idők folyóirat és tekintélyes szerkesztője, 
Herczeg Ferenc köré szerveződő csoport, és az antiliberális újkonzervatív 
szemléletet terjesztő Napkelet című folyóirat, valamint szerkesztője Tormay Cecil 
által vezetett irodalmi szalon. A harmadik pedig a korra igen jellemző, de 
Magyarországon kisebb bázissal rendelkező avantgárd: a Kassák Lajos által 
szerkesztett, A Tett, később pedig a Ma címmel kiadott folyóiratok köre. 
Igen színes a kor irodalmi életét befolyásoló társaságok, különféle irodalmi 
testületek működése is: a konzervatív értékeket képviselő Kisfaludy Társaság és a 
Petőfi Társaság; a műfordítókat összefogó, La Fontaine Társaság, a fiatal írókat 
magába foglaló Vajda János Társaság. Az írók érdekképviseletét a Magyar írók 
Egyesülete látta el, de működött a PEN klub magyar tagozata is. Az irodalmi és a 
művészeti élet fontos színtere volt a Fészek Klub, valamint az Otthon írók és 
Hírlapírók Köre is. 

A trianoni békeszerződés által kijelölt határok következtében a lakosság 
lélekszáma jelentősen csökkent, amely maga után vonta a könyvkiadás visszaesését 
míg 1913-ban 2377, addig 1927-ben 1792 magyar nyelvű könyv jelent meg. Jelentős 
volt a csökkenés a tankönyvek kiadása tekintetében, mivel az elcsatolt területeken 
élő gyermekeket már nem a magyar könyvkiadásnak kellett ellátnia tankönyvvel. 
De lényegesen kevesebb a tudományos munkák mennyisége is: 1913-ban 826, 
1927-ben már csak 359. Ezzel szemben a szépirodalmi művek kiadása jelentősen 
megnövekedett: 1913-ban 419, 1927-ben pedig 719 kötet szépirodalmi mű jelent 
meg, ebből 493 magyar szerző műve, a többi fordítás volt.14 Az adatokból is 
látható, hogy a tudományos és szakkönyvkiadás szinte teljesen háttérbe szorult, 
mivel nemcsak a kiadott művek száma, hanem a megjelent kötetek példányszáma is 

13 A korabeli magyar sajtó adatait részletesen mutatja be Voit Krisztina, A Budapesti sajtó 
adattára, 1873-1950 című kötetében, amely az Argumentum Kiadónál jelent meg 2000-ben. 
Az adat forrása T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években. - Bp.: 
Magyar Művelődési Intézet, Mikszáth Kiadó, 1998. - p.: 176. 
14 Т. Kiss Tamás id. т.: p.: 174. A Magyar statisztika évkönyv csak 1936-tól közli a magyar 
könyvkiadás adatait 1936-ban 3392,1937-ben 3328,1938-ban pedig 3136 könyv jelent meg 
Magyarországon. A korábbi évekre vonatkozó, T. Kiss Tamás által közölt adatokkal 
történő összehasonlításból jól látható, hogy a magyarországi könyvkiadás - a trianoni 
traumát követően - dinamikusan fejlődött, és a harmincas évekre már jelentősen 
meghaladta az - első világháborút megelőző - utolsó békeévben megjelent könyvek 
mennyiségét is. A Könyvtári Központ levéltári iratai között szereplő kimutatás szerint 
1940-ben már 9420 darab könyv-jellegű dokumentum jelent meg (ebből Budapesten 6176, 
vidéken pedig 3244 darab. (MOL XIX-I-20-48-Szn-1951) 
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jelentősen visszaesett, ezzel szemben a szépirodalmi művek kiadása megjelenése 
fejlődött. A szépirodalomban azonban olyan népszerűségnek örvend a ponyva, a 
detektívregény, a lektűr, hogy 1923-ban a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 
rendeletet alkotott "az ifjúság lelki életét romboló és veszélyeztető ponyvairodalom 
terjesztésével szemben."15 A határon kívül rekedt magyarság magyar irodalom 
iránti érdeklődésének kielégítését szolgáló magyar könyvek behozatalát 
Csehszlovákiában és Romániában rendeletekkel tiltották meg, illetve 
Jugoszláviában olyan nagy vámot vetettek ki a magyar könyvekre, amely 
lehetetlenné tette a könyvkereskedést. 

A huszadik században - a munkaidő törvényes korlátozása és az életforma 
radikális megváltozása következtében - új társadalmi kérdés fogalmazódott meg: a 
felszabaduló szabadidő eltöltésének megszervezése. A megnövekedett szabadidő 
eltöltésének problémája az egész társadalomra hatással volt, sorra alakultak azok az 
intézmények, szervezetek és vállalatok, amelyek a szabadidő eltöltésének üzletszerű 
szervezésével foglalkoztak: az utazási és a turisztikai kedv növekedésének hatására, 
s nem utolsósorban a közlekedési lehetőség bővülésének és gyorsulásának 
köszönhetően fejlődésnek indult az idegenforgalom intézményrendszere. Egymás 
után alakultak meg az utazási irodák, felépültek a legnagyobb szállodák és a turista-
házak, s egyre látogatottabbak lettek a gyógyfürdők, fellendültek a divatos 
nyaralóhelyek: Abbázia, Dalmácia, Tátra, Herkules fürdő, Poprád, magyar területen 
pedig a Balaton mint üdülőhely a huszadik század első évtizedeiben indult 
fejlődésnek16. A század elején sorra jelentek meg azok a technikai újítások, 
találmányok is, amelyek később majd a tömeges szórakoztatást és a nép nevelését 
lesznek hivatottak szolgálni: a film, a rádió és a televízió17. A Bethleni-
konszolidáció idejében Magyarországon, azonban csak a film és a rádió terjedt el 
tömegesen, s mindkét technikai újítás kiválóan szolgálta a kor népnevelési és 
szórakoztatási igényeit. Az úgynevezett oktatófilmek fontos szerepet játszottak 
azoknak az ismereteknek a közvetítésében, amelyhez a képi megjelenítés 
elengedhetetlen: a világ megismeréséhez a földrajzi oktatófilmek18, valamint a 
világesemények követéséhez az úgynevezett híradó filmek és híradó mozik. 

Magyarországon a mozi rendkívül nagy népszerűségnek örvendett, így 

15 A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1923. évi 79.379. VI. számú rendelete 
16 Mindez éreztette hatását a magyar kulturális és tudományos életben is. Nyilván a 
megnövekedett szabadidővel állt kapcsolatban, hogy ezekben az évtizedekben jelentek meg 
Magyarországon - európai hatásra - az első jelentős, az utazás kultúrtörténetével 
foglalkozó feldolgozások is. Ilyen volt például Gyömrei Sándor, Az utazási kedv története 
(Bp. : s.n. , 1932.), valamint Antalffy Gyula, A honi utazás históriája (Bp. : Athenaeum, 
1943.) című kötete. 
17 Erről részletesebben lásd Rosta István, Fejezetek Magyarország technikatörténetéből 
című, a Nemzeti Tankönyvkiadónál, 1995-ben megjelent könyvét. 
18 A földrajzi ismeretterjesztés és a film kapcsolatáról, és az oktatásban betöltött szerepéről 
részletes tanulmányt közölt Geszti Lajos, A földrajz és a film címmel a Földrajzi zsebköny 
1943. évi számának (Budapest Magyar Földrajzi Társaság, 1943.) 187-195. oldalán. 
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eleinte a vándormozik, majd később az azokat követő állandó mozik száma 
rohamosan növekedett. A húszas évek végére a mozik száma megközelítette az 
ötszázat, s ebből jóval több, mint száz Budapesten működött, s a nézők száma 
meghaladta az évi tízmilliót. Az első világháborúig fellendülőben lévő magyar 
filmgyártás azonban a húszas évek végére visszaesett, s a piacon megjelentek a nagy 
amerikai és német fümgyártók és forgalmazók. A politika hamar felismerte a film 
erőteljes hatását, és gyorsan szabályozás alá vette a filmek forgalmazását: 1920. 
február 21-én megjelent a cenzúrarendelet, majd április elején megkezdte 
működését az Országos Műsorellenőrző Bizottság. A testület által csak 16 éven 
felüliek számára engedélyezet, illetve betiltott filmek jegyzékét hivatalosan és 
rendszeresen a Belügyi Közlöny ismertette. A magyar kormány hamar felismerte a 
film propaganda hatását, ezért rendszeresen - nevelő célzattal - propaganda, majd 
később oktatási célú filmek is készültek. 

A korszak másik nagy találmánya a rádió volt, mely ősének, a Puskás 
Tivadar által kidolgozott és megvalósított telefonhírmondót tartjuk. A Magyar 
Rádió folyamatos adását 1925. január elsején kezdte meg. A Magyar Rádió 
épületének ünnepélyes megnyitására 1925. december elsején, 17 órakor került sor. 
Az ünnepségen vitéz leveldi Kozma Miklós19, miniszteri tanácsos, a Magyar 
Telefonhírmondó és Rádió Rt. alelnöke - aki hosszú ideig meghatározó 
személyisége volt a rádiónak és a kormány sajtópolitikájának is - mondott 
köszöntőt. "A magyar kultúra fegyvertára erős fegyverrel gyarapodott. E% a fegyver a most 
meginduló broadcasting amelynek jelentőségét ismertetni nem szükséges. Mindenki tudja, mit 
jelent, különösen Magyarország mai helyzetében a% hogy a hullámokon keresetül minden 
határon túl eljut a magyar s%ó. A broadcastingoknak nemcsak a% a hivatása, hogy a tanyai 
világba elvigye a kultúrát, jelentősége at§ hogy egyrészt a% egyetlen szabad összeköttetési lehetőség 
elszakított véreinkkel, másrészt dokumentá§a a magyar kultúrfölényt olyan nemzetekkel 
szemben, amelyek hatalmasabbnak hiszik magukat, mint mi, de amelyeknek kultúrája a 
miénknek nyomába sem léphet. Méltóztassanak elképzelni, hogy a mai hideg éjszakában 
elszakított véreinknek ezrei várják a broadcasting hangjait. ... Fogadalmat teszek arra, hogy 
minden üzleti szempontot háttérbe szorítva, tisztán csak a magyar kultúra szempontjait szem 
előtt tartva fogjuk ezt a fegyvert kezelni. ,,2° 

A rádió műsorpolitikájában a kezdetektől fogva az volt az alapelv, hogy 
tekintettel kell ugyan lenni a heterogén hallgatóságra, de minden téren előnyben 
kell részesíteni a valódi kulturális értékeket: az irodalmi és a zenei klasszikusokat. 
Ennek megfelelően a magyar és a nemzetközi klasszikus irodalmi alkotások aránya 
a teljes műsorhoz képest a húszas évek második felében még nyolcvan százalékot 

19 Kozma Miklós életéről és tevékenységéről lásd Ormos Mária: Egy magyar médiavezér : 
Kozma Miklós (Bp.: PolgART, 2000.) című, a közelmúltban megjelent kétkötetes művét. 
20 A Magyar Rádió öt esztendeje, 1925-1930 - Bp.: Rádióélet Kiadója, 1930. - p: 86. A 
beszéd részletét Ormos Mária az alábbi megjegyzéssel közli a már idézett művének 139. 
oldalán. „... Kozma ugyan nem rajongott Klebiért, de — mint látható — tanult tőle... " 
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jelent. A magyar irodalmi klasszikusok között helyet kaptak a korszak 
legjelentősebb írói — Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Karinthy Frigyes, 
Kosztolányi Dezső, Babits Mihály — is, az irodalmi stúdió főrendezője pedig Ódry 
Árpád volt. A legismertebb és legelismertebb tudósok tartották a rádió 
ismeretterjesztő előadásait. A politika ekkor még nem hódította meg a rádiót: 
Bethlen nem szeretett szerepelni, valósággal irtózott a mikrofontól, politikai 
jelentőségét nem értette meg, idehaza soha nem lépett mikrofon elé. A kormány 
tagjai közül csupán Klebelsberg ismerte fel a rádió propagandisztikus hatását21. 

Hazánk előkelő helyet foglalt el a rádiózásban, az európai országok között. 
A húszas években az ezer főre eső készülékek tekintetében, Svájccal azonos 
mutatókkal, a lista elején szerepel Magyarország, később e tekintetben, a harmincas 
években visszaesés tapasztalható. A rádiózás nem volt olcsó, ennek ellenére például 
Szegeden, 1928-ban a posta 2580 készüléket tartott nyilván. A Magyar Rádió 
mindent megtett tevékenysége propagálása érdekében: rádió-klubokat működtetett, 
ismeretterjesztő előadásokat és kiállításokat szervezett. Ennek és a rádiótechnika 
fejlődésének hatására 1931-re, - három év alatt - Szegeden megduplázódott a 
készülékek száma. A tanyavilágban ennél sokkal rosszabbak az eredmények: e 
helyeken a kocsma vagy az iskola, esetleg a tanító tulajdonában lévő rádiót 
hallgathatták, elenyésző volt a magántulajdonú készülékek száma. A rádió 
elterjedését az is befolyásolta, hogy az ország egyes területein különböző 
minőségben lehetett fogni a Magyar Rádió adását, illetve az, hogy szegény rétegek 
tulajdonában általában detektoros készülékek voltak, amelyek nem tették lehetővé 
az úgynevezett í^áttérrádiózásf/>22. A rádiózás - minden korlátja ellenére - már a 
húszas években növekvő mértékben, de a harmincas években teljes mélységében és 
szélességében kibontakozva szolgálta a mindenkori politikai rezsimet, szolgálta a 
korszak kultúrpolitikáját. 

Kultúrpolitikai agitáció a tömegkommunikációban 

Klebelsberg és tömegkommunikáció kapcsolatát sokféleképpen kellene és 
lehetne ábrázolni. E helyen a jól kidolgozott tömegkommunikációs 
kapcsolatrendszeren belül mutatom be témám szempontjából csupán a 
legfontosabbakat: kultúrpolitikájának megismertetésében, népszerűsítésében és 
elfogadtatása érdekében, az elitkultúra fejlesztése céljából, valamint a 
tömegoktatási, a tömegtájékoztatási és a népművelési feladatok szolgálatában 
felhasznált tömegkommunikációs eszközöket. Kultúrpolitikai céljai és feladatai 
megvalósítása érdekében szinte minden — akkoriban létező - médiát felhasznált, de 
mindig pontosan tudta, hogy a differenciált célok érdekében pontosan melyik 
eszközre, eszközökre helyezze a hangsúlyt. Az elitkultúra terjesztésénél főként a 
szakfolyóiratok, könyvsorozatok, forráskiadványok megjelentetését szorgalmazta, a 

Erről részletesebben lásd Ormos Mária művét a 141-142. oldalon. 
T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években. - p.: 128-129. 
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tömegpktatásnál és a népművelésnél pedig a valóban a tömegekhez eljutó 
csatornákat: rádió, film, sajtó. 

"A G r ó f sikeres kultúrpolitikájának megvalósítását nemcsak annak 
tartalma, illetve a megvalósításukra kidolgozott módszerek, valamint a 
finanszírozási kérdések szolgálták, hanem az is, hogy — mai szóhasználattal élve — 
Klebelsberg jól "menedzselte" önmagát és programját. Nagyszabású 
kultúrprogramjának elemeit rendszeresen ismertette a sajtóban és később a 
rádióban is, de nemcsak ismertette, hanem — Széchenyihez hasonlóan - tudatosan 
agitált tervei megvalósítása és eredményeinek megismertetése érdekében. Napi 
munkája során szívesen és gyakran nyúlt a korban virágzó publicisztikai 
műfajokhoz, s írásait a korabeli lapok kitüntetett helyen közölték. 1928-ban, az 
Otthon írók és Hírlapírók Körében ezzel kapcsolatosan a következőket mondta: 
,JSJagyon jól emlékszem, hogy amikor huszonkilenc évvel ezelőtt a külföldi egyetemekről 
hazatértem és a miniszterelnökségre kerültem, vezércikket írtam, amelyet elküldtem Rákosi 
Jenőnek. 0 a%t mondta, hogy pályát tévesztettem, mert újságírónak kellett volna lennem. Akkor 
ez nem sikerült, most azpnban, ha pár percnyi szabad időm van, sebtében lediktálok egy-egy 
dkket. Azóta is folyton érzem, milyen fontos az újságírói előiskola minden közéletben szereplő 
ember számára. A mai viszonyok nem teszik lehetővé, hogy a parlamentben kulturáas 
kérdésekkel lehessen foglalkozni, ezért ejtem minél gyakrabban szerét annak, hogy a sajtó 
nyilvánosságát vegyem igénybe.23" Publicisztikai tevékenysége, nyilvános szereplései a 
tervezett reformok elfogadását készítették elő. Azok közé az első miniszterek közé 
tartozott, akik tökéletesen felismerték a sajtó és a rádió közvélemény-formáló 
hatását, és azt fel is használta: beszédeket mondott és előadásokat tartott a Magyar 
Rádióban; cikkeket írt különböző politikai elkötelezettségű lapokban, ezek közül is 
előnybe részesítette az ellenzéki lapokat, amiért többen kritizálták is; nagy hatású 
beszédeket tartott a különböző tudományos intézményekben, évfordulós 
ünnepségeken és a kultúrpolitikai célok megvalósításához megépített intézmények, 
iskolák, egyetemek és egyéb létesítmények megnyitásánál. Ezek közül is előnyben 
részesítette a Történelmi Társulat üléseit, illetve a szegedi egyetemi 
intézményrendszer átadási ceremóniáit. 'A reformkorra általában gyakran hivatkozik. 
...A reformkorszak — a nemzeti ébredés és újjászületés XIX. századbeli évtizedei — majdnem 
valamennyi vezető politikusa tollforgató ember volt. Hasztalan csinálnánk intézményeket, írja 
tovább a legüsztultabb parlamentáris fefogással, ha üdvös és hasznos voltunkat a közvélemény 
nem látná be, ha a nemzet azokat az intézményeket rokonszenvével és szeretetével nem avatná 
magáévá, sajátjaiévá. Ezért járom az országot - a rábamelléki végektől föl Nyíregyházáig -
hirdetve mindenütt kultúrpoliükai törekvéseim sorsdöntő jelentőségét. ... Ezért nyúlok gyakran 
tollhoZ; más és más érvekkel, más és más beállítással és különféle utakon törve mindig 
ugyanazon cél felé. ... Mert nem elég а%2 hogy a kultuszminiszter Magyarország oktatóinak 
munkáit vezesse..., hanem Uzpnyos fokig vezetni kell szellemileg a közvéleményt is. Ez az 
oktatói tevékenység legmagasabb foka, mert ne felejtsük el, hogy egy nemzetnek szellemi 
közkincsévé csak az válik, ami közkövetelmény, amit a nemzet meggyőződésével, szeretetével 

_ _ _ / 
23 Néptanítók Lapja, 61. évfolyam, 1928. 7-8. sz. -p . : 18. 
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magáévá avat.,124 

Klebelsberg sajtó iránti nyitottságát jól szemlélteti, hogy 1928 februárjában 
személyesen vett részt az Otthon írók és Hírlapírók Köre által, a Rákosi Jenő 
elnökké választása alkalmából rendezett ünnepi vacsorán. A vacsoráról Kőrössy 
Henrik, a Néptanítók Lapja akkori főszerkesztője számolt be: igen elismerően 
nyilatkozott a kultuszminiszter sajtó iránti elkötelezettségéről és publicisztikájáról. 
,ßZen a sajtólakomán, ahol az újságírók illusztris veretése mellett a sajtó közkatonái is 
megjelentek, hangzott el a miniszter úr hitvallása is a sajtó mellett. E% a vallomás nem volt 
váratlan és meglepő, de annáljelentőségteljesebb volt, s érdekes abból a szempontból, hogy amint 
Klebelsberg Kunogrófa sajtó emberének valbtta magát, úgy ismerték őt el a hivatásbeliek vérbeli 
újságírónak.,?í 

A miniszter és a sajtó viszonyáról ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy 
Klebelsbergnek egyáltalán nem volt "felhőtlen" kapcsolata kora sajtójával, sőt 
egyes életrajz-írói az Aczél-féle £<három T" kultúrpolitika előképét vélik benne 
megtalálni. Erről egy jellemző, erős kritikával kezelendő idézet: "Klebelsberg 
kultúrpolitikája tipikus előképe volt Ac^él kultúrpolitikájának. Támogatott, а^1918 előtti úri 
Magyarország hivatalos kultúreszménye megtestesítőjének, a népnemzeti irányzatnak teljesen 
anakronisztikussá vált utóélete volt. [A] (sic!) Szépirodabmban Herceg Ferenc és Tormay 
Cédle, irodalomtudományban a szakmailag korszakalkotó, de elméletileg a nemzeti 
klasszicizmust újrafogalmazó Horváth János. A századelő kulturális modernizáló törekvései a 
tűrt kategóriába sorolódtak be. Ide tartozott a Nyugat írógárdá/a, olyan tudományos 
diszciplínák, mit a filozófia, pszichológia (freudizmus), a szociológia. A néprajzban csupán tűrt 
volt Róheim Géza és Hona János. 1928-ig gyakorlatilag tiltott volt az emigrációba űzött 
művészeti avantgárdizmus és csak a szpc.dem,-agj.t.prop rezervátumában kaphatott helyet a 
marxizmus.^6 Klebelsberg már a Teleki-kormány belügyminisztereként is erélyes 
módszereket alkalmazott: könyveket koboztatott el, és kultuszminiszterként, 1922 
végén listát szerkesztetett, amely mintegy száz, Magyarországról kitiltott könyvet és 
sajtóterméket tartalmazott. 

Az elitkultúra támogatásának tömegkommunikációs eszközei 

"A G r ó f művelődéspolitikája nemcsak kronologikusan, hanem a fordított 
kultúrpolitikai gúla lépcsőfokai alapján is felosztható. A hivatalos 
művelődéspolitika 1920-as évek elején a tudomány, közepén a középfokú oktatás, 
végül - a gazdasági konszolidáció első éveiben — a húszas évek közepétől az alsóbb 
művelődés — a népiskolák, a tanyasi iskolák, az oktatás reformja és a népművelés -

24 Pásztor József A publicista Klebelsberg In Gróf Klebelsberg emlékezete: A Gróf 
Klebelsbergről szóló emlékbeszédek és megemlékezések, 1932-1938. — Bp.: Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda, 1938. - p.: 164-170. Az idézet a tanulmány 165. és 169. oldalán 
található. 
25 Kőrössy Henrik: A kultuszminiszter — vérbeli újságíró ~— Néptanítók Lapja, 61. 
évfolyam, 1928. 7-8. sz. - p.: 18-19. 
26 Szabó Miklós: A Klebelsberg legenda . In T. Fuss Tamás (vál.): Klebelsberg Kuno. -
Bp.: Új Mandátum Könyvkiadó, 1999. Az idézet a 323-324. oldalon található. 
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felé fordult. Ezek az érdeklődés-változások befolyásolták a tömegkommunikációs 
eszközrendszer felhasználását is. A húszas évek elején a kultusztárca jóval többet 
foglalkozott a tudományos életet és a tudományos közéletet szolgáló 
szakfolyóiratok és szakkönyvek kiadásával, amikor pedig az alsóbb rétegek 
művelődése felé fordul, akkor egyre gyakrabban használja majd fel a valóban 
tömeges hatással bíró, a legszélesebb tömegekhez is eljutó kommunikációs 
eszközöket: a sajtót, az ismeretterjesztést és a rádiót. 

A tudományos élet konszolidációjában és fejlesztésében az 
intézményrendszer megerősítésének egyik eszköze volt, hogy jelentős állami 
támogatással tudományos folyóiratok sorát jelentették meg. A Magyar 
Tudományos Akadémia folyóirata, a Budapesti Szemle nyelvtudományi, 
irodalomtörténeti, irodalomtudományi, történeti, hadtörténeti, archeológiai, 
közgazdasági, matematikai és természettudományi írásokat közölt. Jelentős 
könyvkiadói tevékenységet is folytatott, s kutatási eredményeit németül és franciául 
is közölte. Az 1915-ben megalakult Szent István Akadémia elsősorban a katolikus 
tudományosság kiadványainak gondozója volt. 

Az 1920-as években számtalan tudományos, irodalmi és művészeti társulat 
szolgálta az egyes tudományszakok művelését, szervezését és népszerűsítését. A 
tudományos társaságokat az 1923-ban megalakított Tudományos Társulatok és 
Intézmények Országos Szövetsége fogjalta egybe. A szervezetek között több olyan 
társaságot is találunk, amely napjainkban is működik, illetve az általuk szerkesztet 
és kiadott, ekkoriban induló vagy már régebb óta megjelenő tudományos 
folyóiratok azóta is folyamatosan szolgálják egy szakma, egy diszciplína 
tudományosságát és tudományos közéletét.27 

A kultúrpolitika a lapok megjelenését nyomdai kapacitással támogatta. 
Klebelsberg 1920 augusztusában személyesen indítványozta, hogy hozzanak létre 
egy olyan könyvkiadói részvénytársaságot, amely — Széchenyi műveinek kiadásán 
túl - megoldaná a tudományos társaságok kiadási igényeit is. A szervezést б maga 
fogta össze, és hamarosan - alapítványokra, részvényekre alapozottan - megalakul 
a Széchényi Könyvkiadó Rt. A kultuszminisztérium olcsó papírt adott a 
kiadványok előállításához, de az így remélt gazdasági könnyítést a nyomdák 
megemelt munkaköltsége 'lenyelte". Ekkor elhatározták, hogy létrehoznak egy 
„altruisztikus" nyomdát. A nyomda 1921 nyarán meg is kezdte működését, 
amelyből később majd az Egyetemi Nyomda alakul ki. 

„A G r ó f kedvenc társasága a többinek társasághoz viszonyítva is 
kivételezett helyzetben volt. A Magyar Történelmi Társulat kiadványai — melynek 
munkájában Klebelsberg tevőlegesen is részt vett - kapták a legtöbb támogatást. A 

27 A példa kedvéért, a teljesség igénye nélkül: az Országos Gyűjteményegyetem kiadásában 
megjelenő Levéltári Közlemények, Magyar Könyvszemle, Néprajzi Értesítő, a Királyi 
Magyar Természettudományi Társulat gondozásában megjelenő Természettudományi 
Közlöny, a Magyar Nyelvtudományi Társaság szerkesztésében kiadott Magyar Nyelv, a 
Magyar Földrajzi Társaság havi folyóirata a Földrajzi Közlemények, a Magyar Pedagógiai 
Társaság által megjelentetett Magyar Pedagógia, valamint a Századok, amelyet a Magyar 
Történelmi Társulat adott ki. 
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miniszter személyes érdeklődésén túl azonban itt más okok is közrejátszottak. A 
történeti kérdések a magyar szellemi életben mindig politikai kérdések is voltak. A 
Horthy-korszakban a történetiség különösen fontos szerepet kapott: a politikusok 
propagandabeszédeikben szívesen fordultak a történelemhez, a történelmi 
párhuzamokhoz, és a történészek is gyakran írtak politikai témájú cikkeket, 
tanulmányokat. így a történelemmel való foglalkozás gyakorta közvetlen 
politizálást jelentett. A történelem, a történetiség ilyen erőteljes hangsúlyozása a 
nemzeti és a nemzetközi tendenciákon túl, elsősorban Magyarország Trianon utáni 
helyzetével függött össze. A történeti kutatások központja az Akadémiáról átkerült 
a Magyar Történelmi Társulathoz, s így annak szakmai és tudományos közéletében 
addig soha nem tapasztalt pezsgés indult meg, mely a tudományos 
produktumokban is látható volt. A klebelsbergi program nyomán készített és 
megjelent munkák zöme forráskiadvány volt. A legtöbb esetben pedig bőven 
közölt dokumentumokat a különböző jellegű forrásokból, hatalmas 
jegyzetapparátussal és a kérdés szakirodalmának alapos feldolgozásával.28 

A tudományos, és tegyük hozzá, elsősorban a történeti kutatások jelentős 
bázisát adták a külföldi magyar intézetek. Az Európa különböző országaiban 
létrehozott, ösztöndíjjal és kollégiummal támogatott intézetek kiadásaiban sorra 
jelentek meg a magyar történelem tanulmányozásához elengedhetetlenül szükséges, 
de csak a külföldi levéltárakban fellelhető forráskiadványok. A Fraknói Vilmos 
kezdeményezésére és támogatásával alapított Római Magyar Történeti Intézet 
utóda, az 1927-ben létrehozott Római Magyar Akadémia a két világháború között 
egyre fontosabb szerepet kapott. Rendszeresen megjelentek évkönyvei (Annuari) és 
egy — a két ország történelmének közös elemeit tárgyaló — könyvsorozatot 
(Documenti italo-ungheresi címmel) is kiadtak. A katolikus teológusok képzését 
szolgálta a Pápai Magyar Intézet, amely a Fraknói által megindított Monumenta 
Vaticana című sorozatot gondozta. Az 1923-ban létrehozott berlini Collegium 
Hungaricum kiadásában jelent meg az Ungarische Jahrbücher és az Ungarische 
Bibliothek című könyvsorozat. A Párizsi Magyar intézet nem fejlődött ugyan 
Collegium Hungaricummá, de rendkívül fontos szerepet töltött be az 1923-ban 
megindult, Etudes Hongroises című folyóiratával. Mindemellett Klebelsberg 
nemcsak a kiadványok megjelentetésénél, intézmények létrehozásánál bábáskodott, 
hanem a dokumentumok terjesztését is ösztönözte, az 1920-as évek elején 
könyvterjesztő mozgalmat is indított. "Az olvasóközönség megszervezése ma különösen 

fontos feladat — mondta 1921 december 30-án -, midőn az ország kétharmad részének 
elszakításával olvasóközönségünk igen értékes részét, különösen Felvidék és Erdély müveit 

28 A kor történettudományi könyvtermését legjobban reprezentáló sorozat, a Fontes 
históriáé Hungaricae aevi recentioris. A sorozat terve 1917-ben merült fel, de csak 1919 
után sikerült megindítani, célja Magyarország újabbkori történelme forrásainak kiadása volt. 
A sorozat szerkesztéséhez új forrásközlési szabályzatot alakítottak ki, s nagy lendülettel 
megindultak a levéltári másolások is. A kötetek forrásanyagát a bécsi udvari levéltár és a 
hazai levéltárak irataiból állították össze. Minden kötet részletes kortörténeti bevezetőt 
tartalmazott. 
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magyarságát elvesztettük."29 

A tudományos élet szervezésében és működtetésében jelentős szerepet 
játszott Magyary Zoltán, akinek A magyar tudomány alapvetése című, 1927-ben 
kiadott tanulmánykötete részletesen elemzi a magyar tudomány, a magyar 
tudományosság helyzetét, de felvázolja a teendőket is. Magyary Zoltán, aki — a 
magyar tudományos élet megszervezésében - igen komoly segítséget jelentet 
Klebelsberg számára, vezette a minisztérium tudománypolitikai osztályát. A 
legendás közigazgatási jogász a tudomány szervezésével és operatív irányításával 
Klebelsberg koncepcióit tökéletesen meg tudta valósítani; sok mindenben azonos 
véleményük volt. 

A minisztériumot, de személy szerint Klebelsberget is az 1920-as évek 
második felében egyre erőteljesebb és mind indulatosabb támadások érték egyrészt 
azért, hogy a kultusztárca túl van dotálva, másrészt pedig "elitista" kultúrpolitikája 
miatt30. Klebelsberg ezért nemcsak a parlamentben, hanem egyre inkább a sajtóban 
is védekezésre kényszerül, így mind tudatosabb a tömegkommunikáció felé 
fordulása, és a kultúra demokratizálásának kérdései is egyre jobban foglalkoztatják. 
A kultúrpolitikai célkitűzések taglalásánál fokozatosan eltűntek a középosztály 
egyedüli középpontba állítására utaló jelek, az új program már a népiskolák, a 
tanyasi iskolák építéséről, a szervezett, iskolán kívüli népművelésről, a 
népkönyvtárak létesítéséről szól. A kultúrpolitikai retorika megváltozását a Nyugat-
Európában egyre inkább terjedő mozgalomnak köszönhető, amely 1919 után indult 
el, és amelynek célja az "alsóbb néposztályok" műveltségének magasabb szintre 

29 Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei, törvényjavaslatai, 1916-1926. - Budapest Athenaeum 
Kiadó Rt , 1 9 2 7 . - p . : 49. 
30 A tárca, s benne Klebelsberg is igen komoly támadást kapott Kéthly Annától, a 
szociáldemokraták parlamenti csoportjának kulturális referensétől. A képviselőnő 
kifogásolta, hogy az elit kultúra javára a tárca teljesen elhanyagolja az iskolán kívüli 
népművelést. „A költségvetésbe belepillantva az első kérdés, amely nyomban felötlik, az az 
aránytalanság, amely egyrészt a közép- és felsőfokú oktatás, másrészt pedig az elemi oktatás köpött 

fennáll. Ha leszámítjuk azt a 29 milliárdot, amelyet igen dicséretes szándékkal a közoktatásügyi 
miniszter úr az új iskolák felállítására a költségvetésben elhelyezett, a fennmaradó néhány milliárdnyi 
költséget szembeállítjuk a felső- és középfokú oktatás költségével, egyáltalán nem áll arányban a 
szükségletekkel, egyáltalán nem áll arányban azgal a tétellel, hogy az egész kultúrának a népoktatás az 
alapja és az egész kultúrát a népoktatás uj szervezésén és reformálásán kellene kezdeni. Ez az 
aránytalanság, sajnos, egy kirakat-kultúrának a képe, amely alól a széles néptömegek részére való 
talapzat, az elemi oktatásnak kiteljesített és kibővített formája teljesen hiányzik. Pedig az a 
Magyarország, amelyben több, mint egymillió a hat éven felüli analfabéta, valóban nem engedheti meg 
magának a Potemkin-kultúra luxusát. Л mélységben kell megkezdeni a munkát és nem futó homokra 
rabicpalotákat építeni. ... Az egyetemek kérdésénél első észrevételem az hogy annak ellenére, hogy az 
egyetemekre fordított 176 milliárd összeget, legnagyobb részben a széles néptömegeknek kell, mint adóterhet 
előteremteni, az egyetemek mégis arisztokratikus elzárkózottságban vannak és csak e kicsinyke kis 

felsőréteg az amely hasznát veszi a rájuk fordított kiadásoknak" Kéthly Anna beszéde a 
nemzetgyűlés 472. ülésén, 1925. november 25-én In Nemzetgyűlés Naplója, XXXVI, 1925. 
november 10 —november 25. Az idézet a 425. és a 428. oldalon található. 
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emelése: az iskolán kívüli népművelés volt. A nép művelésének eszméje abból a 
racionalitásból indul ki, amely szerint politikai, de leginkább gazdasági kényszer a 
tömegek művelése. A megvalósítás módjára vonatkozóan Nyugat-Európában 
három fő típusa alakult ki: a szabadoktatás, a népfőiskola és a szabad tanítás vagy 
szabadiskola31. A Néptanítók Lapja 1923. évi 25-26. száma egész lapszámot 
szentelt az iskolán kívüli népművelés megismertetésére és magyarországi 
megszervezésének előterjesztésére. Itt Klebelsberg a következő mondatokkal 
ajánlja a magyar tanítóság figyelmébe az iskolán kívüli népművelés fontosságát. 
„Politikai föllendülésünk a XIX. s%á%ad elején irodalmi megújhodással kezdődött. Ugyanúgy 
Magyarország újabb politikai megerősödését kulturális renaissancenak kell megint bevehetni. 
Akkor az új magyar művelődés megteremtése volt a probléma, ma e% a művelődés meg van s a 
feladat kettős. Egyfelől fenn kell tartanunk és gyarapítanunk, másfelől be kell vinnünk a magyar 
nemzet minél szélesebb rétegűbe. Ez utóbbi feladatot van hivatva elsősorban szplgábi az iskolán 
kívüli népművelés. Igen, tudományfejlesztés és tudományterjesztés a két nagy feladat és súlyosan 
vétkeik a magyar kultúra nagy érdekei ellen, aki ellentétet igyekszik e két feladat köpött 
konstruálni, mert ha a magyar kultúra nagy műhelyeiben megszűnnék a tudományos termelés, 
akkor nem lenne odakint mit népszerűsíteni vagy csak idegen kultúrát hordhatnánk széjjel és 
ezgel kiforgatnánk eredetiségéből a magyar nép kikét32. „ 

1922-ben a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium rendeletet adott ki az 
Iskolánkívüli Népművelési Bizottságok megszervezése tárgyában, amelyben 
részletesen szabályozta a bizottságok feladatait, összetételét, hatáskörét. 
Rendelkezett arról is, hogy a VKM-en belül a III. Б ügyosztályon Iskolánkívüli 
Népművelési Központot állítsanak fel, melynek feladata az népműveléssel 
kapcsolatos hivatalos ügyek, iratok intézése33. „Klebelsberg egész poétikájábólfakadóan 
több kortárs politikusnál hamarabb és gyorsabban felismert valamit abból a kulturális 
mozgásból, a tömegkulturális eszközök "modernségébőr, amelyet a XIX. század végétől a 
tömegsajtó, az informááószerzés felgyorsulása (közlekedés, telefon stb.), majd éppen a rádió 
megjelenése jelenthetett: az ismeretek és az ismeretszerzés iránti tömegigény hallatlan 

51 A szabadoktatás Angliából indult el az 1830-as években. Alapelve az a Ruskin-Morris-
elv, melynek értelmében aki jobb és szebb munkát tud előállítani, az magasabb munkabért 
érdemel ki, tehát tanulással a munkásság képes javítani, sőt akár megoldani a saját szociális 
helyzetét. A „Working Men's College" révén a munkás bekerül az intellektuális áramlatba, s 
ez a körülmény nem csupán lelki örömet szerez számára, hanem egyben gazdasági jobblétet 
is. A népfőiskolai irányzat Dániából indult ki. A népfőiskolák erőteljes nevelés célzatúak, 
ahol a tanító családias együttélésében készíti elő az önként jelentkező tanítványokat az élet 
minden területére. A szabad tanítási vagy szabadiskolai forma főként német és orosz 
előképek alapján szerveződött. Fenntartói többnyire a szakszervezetek és az internacionálé. 
Ez az oktatási forma kifejezetten hatalmi, pártpolitikai érdekeket szolgált, s benne nem 
elsősorban kulturális tevékenységet végeztek, hanem politikai nevelést, gazdasági és 
világnézeti agitációt fejtettek ki. Az iskolán kívüli népművelés korabeli felfogásáról Czakó 
Elemér dr., helyettes államtitkár részletesen értekezik a Néptanítók Lapja, 1923. évi 25-26. 
számának 4-7. oldalán. 
32 Néptanítók Lapja, 56. évfolyam, 1923.., 25-26. sz. -p . : 4. 
33 132,243/922. III/b ü. o. sz. == Néptanítók Lapja, 55. évfolyam, 1922.,., 42-44. sz. - p.: 
33-34. 
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felfokozpdását. Л jelenségre történő reagálás a modern polgári kukúr- és gazdaságpolitika 
részéről a legújabb kori kukúrtörténetben ismert: a modern kapitalizmusban egyszerűen a polgári 
rend érdeke is, hogy a szélesebb tömegek szert tegyenek az alapvető műveltségi ismeretekre, és 
ezáltal beépülhessenek a modern világ bonyolult mindennapi életének mechanizmusába, legalább 
eligazodni tudás, újság-, esetenként szakirodalom-olvasást, rádiózást, filmezést stb. megkövetelő 
szisztémájába. "i4 Ezzel magyarázható, hogy Klebelsberg a magyarság kultúrfölényén 
ekkor már nem csak a középosztály, illetve az elit kinevelését, hanem az egész 
nemzet elé magasztos célként, a magyar dolgozók intelligenciájának emelését, a 
népiskola-rendszer kiépítését, a tanyák népességének közművelődésbe történő 
bevonását érti, azért, hogy Európa e térségének legműveltebb nemzete legyünk. 

Nyitás я tömegek felé: iskolán kívüli népművelés és tömegkommunikáció 

Az iskolán kívüli népműveléssel kapcsolatos programját "A G r ó f az 1925. 
évi november 25-i nemzetgyűlésen vázolta fel. Klebelsberg itt is kifejtette, hogy a 
magas-kultúra fejlesztésére eddig azért volt szükség, mert a magyar tudományosság 
nagyon elmaradt Európától, illetve azért, mert a tudományos élet vérkeringésének 
beindítása jóval kevesebbe került, mint a tömeges népoktatás és népművelés35. A 
tudomány eredményei pedig beépülnek az oktatás és a népművelés rendszerébe, ott 
hasznosulhatnak. Klebelsberg nem politikai közhelyként használta az egész nép 
művelésének fontosságát; ellenkezőleg, meggyőződésből és az ország jól felfogott 
gazdasági érdekéből szorgalmazta a tömegek felé történő nyitást, ezt bizonyítja az 
is, hogy a nemzetgyűlés előtt legalább olyan nagy ívű népművelési programot mutat 
be, mint amilyen jelentős volt a korábbi tudományos és oktatási programja. Az 
iskolán kívüli népművelési terv megfogalmazásán, e tevékenységnek az egész 
országot és népet, sőt a határon kívüli magyarságot is összefogó programjának 
kidolgozásán túl a miniszter gondoskodott arról is, hogy azt mind a politika 

34 Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet, 1867-1987. - Bp. : Kossuth 
Könyvkiadó, 1988. - p . : 181. 
35 »•••Hgy éreztük, hogy teljes gőzzelaz akáót [ti. a nép művelésének széleskörű programját] nem 
vezethetjük be, jobbnak láttam a program kifejtését akkorra halasztani, amikor majd a cselekvéshez 
szükséges anyag eszközök rendelkezésemre fognak állani. Mindbogy pedig ma abban a kedvező 
helyiben vagyok, hogy egy nagyszabású akáót indíthatunk meg most igenis nemcsak jogom, hanem 
kötelességem is, hogy elmondjam, hogy ezt az akciót miként óhajtom beállítani. ... Nagyon sokszpr 
hangoztatták ebben a teremben is, de még a rég országgyűlésben is, hogy Magyarország katexochén, pra 
excellence — nem tudom, hogy szpkás ezt kifejezni — agrárország, de hogy ennek a közoktatásügyi politika 
levonta volna a következményét, azt nem lehet mondani. Ezért azokat a hiteleket, amelyeket a most 
benyújtott törvényjavaslat alapján a pénzügyminiszter úr rendelkezésemre bocsát, kifejezetten a 
mezőgazdasági népesség érdekében óhajtom felhasználni. ... Azt hiszem, ha hároméves minszferségem 
alatt valami szolgálatot tettem a magyar nemzetnek az abban állt, hogy rámutattam arra, hogy a kérdés 
nem az hogy népművelés, vagy egyetem, vagy magas kultúra, hanem a kérdés az hogy népművelés és magas 
kultúra. Mi ugyanakkor építjük az alföldi tanyákat, népiskolákat, amikor rendbehozzuk menekült 
egyetemeinket..." Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter beszéde a 
nemzetgyűlés 472. ülésén, 1925. november Í5-én. In Nemzetgyűlés Naplója XXXVI. 1925. 
november 10. — november 25. Az idézet a 431. és 435. oldalon található. 
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szereplői, mind pedig a legszélesebb tömegek megismerhessék. „Tisztek 
Nemzetgyűlés! Kéthly Anna t. képviselőtársunk szóvátette az iskolán kívüli népművelés kérdését 
is. E% is olyan kérdés, amelyről én eddig nem beszéltem, nem azért, mintha nem tudtam volna, 
hogy t%tk a kérdések miben állanak, vagy hogy ebeket hogyan kellene megvalósítani. De nem 
szóltam e kérdésről azért, mert a szükséges anyag eszközök nem álltak rendelkezésemre. Most 
azonban e%en a téren is nem minden alap nélkül éhet a remény, hogy nagyobb nyomatékkal 
megindíthatjuk az akciót. Nemcsak a népkönyvtáraknak sokkal nagyobb arányú kiterjesztésére 
gondolok, nemcsak a vetítőgépeinknek és diapozitíveinknek szaporítására, a gramofonoknak a 
népművelés szempontjából való hasznosítására, hanem a rádióban olyan taneszköz birtokába 

jutott a modern pedagógia, amelyeknek horderejét még egészen át sem lehet tekinteni. Hiszen ha 
mi falusi és tanyai iskoláinkat el tudjuk látni rádiókészülékekkel akkor úgyszólván innen 
Budapestről az egész országnak lehet előadást tartani. Mondom, a rádió folytán az iskolán 
kívüli népművelés szempontjából egész Magyarország jóformán egy nagy tantermet képezj s az 
oktatásnak oly lehetőségei nyílnak meg számunkra, amelyeket a mi elődeink még nem ismertek. 
Annál nagyobb a felelősségünk, hogy ezekkel a lehetőségekkel éljünk is"36 

A kultúrpolitikai programon túl azonban volt egy másik ok is, ami a 
kultuszkormányzatot a Rádió felé fordította: a miniszter már korábban is, de a 
húszas évek közepétől kezdődően egyre gyakrabban fordult a rádió és a sajtó 
nyilvánosságához, hogy az őt és programját támadó politikai ellenzékkel szemben 
megvédje a kultusztárca pozícióit. Ezek azok az évek, amikor rendszeresen 
cikksorozatokat írt a napi- és hetilapokba (Nemzeti Újság, Néptanítók Lapja), 
beszédeket mondott és előadásokat tartott a Rádióban37. Kulturális és 
kultúrpolitikai propagandája legfontosabb eszközének a Rádiót tartotta, s nézetei 
szerint a Magyar Rádiónak - az üzleti megfontolások mellett - mindvégig - igen 
széles ízlésvüágú rétegek körében — kulturális missziót is teljesítenie kellett. 

Klebelsberg, Rádióval kapcsolatos, impozáns tervei csak igen korlátozottan 

36 Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter beszéde a nemzetgyűlés 472. 
ülésén, 1925. november 25-én.. In. Nemzetgyűlés Naplója XXXVI. 1925. november 10. -
november 25. Az idézet a 433. oldalon található. Klebelsberg rádióval kapcsolatos terveit 
Glatz Ferenc az alábbiak szerint kommentálta. "A minden kultúra iránt fogékony Klebelsberg 
komolyan gondolt a Rádió bevonására az iskolán kívüli népművelésbe, sőt tágabban is: egész művelődési 
programjának megvalósításába, arra mutatnak egy évvel későbbi, a tanyai népiskolák kiépítésével 
kapcsolatban kifejtett elképzelései. Szerinte ugyanis a tanító magával úszj a tanyára a tanyasi 
népkönyvtárat, a vetítőgépet; virágoskertet meg gyümölcsöst csinál az iskolakertben, hogy harminc-negyven 
tanyának művelődési központja legyen. És e művelődési központba viszi magával a tanító a rádiót is, 
mindezek révén az az óriási szakadék, mely város és falu kötött fennáll, mindjobban csökkenni fog. 
Glatz Ferenc: Kultúrpolitika, kurzusideológia, Rádió In Ránki György, Frank Tibor (szerk.) 
Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből, 1925-1945 - Bp.: Tömegkommunikációs 
Kutatóközpont, 1975. - p: 49-101. Az idézet a mű 68. oldalán található. 
37 Klebelsberg 1926. március 6-án megnyitó beszédet mondott a Testnevelési Tanács 
előadássorozatához; 1931-ben két előadást is tartott, Széchenyi Istvánról, és a szegedi 
ünnepségek keretében iskoíaavató beszédet mondott; 1932. június 29-én előadást tart 
Benito Mussoliniról, s még ez év szeptember elsején ismertette a Rádióban az Alföld 
gazdasági, társadalmi, és kulturális problémáit Ez utóbbi az egyébként élete utolsó éveit 
meghatározó "Alföld-program"-hoz kapcsolódott. 
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valósulhattak meg. A kudarc okait egyrészről a meglehetősen szerencsétlen 
műsorstruktúrában, másrészről a rádiókészülékek, illetve az adóállomások 
korlátozott számában, harmadrészt pedig a Rádió túlzott bevétel-orientált 
szemléletében kell keresnünk. A Magyar Rádió műsorpolitikája nemcsak a 
széleskörű ismeretterjesztést, hanem a nemzetnevelést is szolgálta: programja és 
tevékenysége tökéletes összhangban állt a kurzus ideológiájával. A Magyar Rádió 
jelen volt és közvetített minden olyan eseményről, amelyet fel lehetett használni a 
korszak ideológiai célkitűzéseinek szolgálatában, és egyben revíziós szándékokat is 
közvetített a határon túl élő magyarsághoz. Ennek érdekében folyamatosan 
fejlesztették a műszaki feltételeket is: 1930-ban a Belügyminisztérium sürgette egy 
új, nagyobb teljesítményű adó felállítását, mert a környező országok nagyobb 
kapacitású adói elnyomták a magyar adást, és - különösen a Felvidéken — nem 
voltak jók a vételi lehetőségek. A keresztény-nemzeti ideológia támogatására 
számtalan példát találunk: Szent István és Szent László kultuszának ápolása a Rádió 
műsoraiban; a Szent Imre Hét (1930. augusztus 17-23.) alkalmából külön rádiós 
programot készítenek és sugároznak; 1929 májusában a Rádió közvetíti a Hősök 
Ünnepét a Millenniumi Emlékműtől; június 28-án Bem József hamvainak 
hazaszállítása alkalmából rendezett ünnepségeket, november 16-án pedig Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszternek a nemzeti hadsereg bevonulásának tizedik 
évfordulója alkalmából tartott előadását hallgathatták meg a Rádión keresztül. 
Évente visszatérő közvetítést adtak a Szent-jobb körmenetről, a Hősök Ünnepéről. 
1930-ban, a Szent Imre év eseményein kívül, a legfontosabb egyházi 
rendezvényeket is sugározták: a szegedi fogadalmi templom felszentelésének 
ünnepség sorozatát; eucharisztikus körmenetet38. 

Az ismeretek terjesztésének nagyszabású programja ugyanakkor fiaskót 
szenvedett, jóllehet a Rádió Szabadegyetem valóban megpróbálta a - legszélesebb 
értelemben vett kultúrát - az egész országban, sőt a határon kívülre is sugározni. 
"Л szabadegyetem hetente kétszer, vasárnap és csütörtökön jelentkezett egy-egy órai műsorral, 
mint a^ Iskolán kívüli népművelés rádióelőadásai. Л műsor-összeállítás szinte állandóan 
amolyan paraszti művelődési blokként kezelte a délutánokat: először elhangzott (15 órakor vagy 
15^0-kor) a Földművelésügyi Minisztérium (FM) (a másik minisztérium, amelynek sikerült 
megvetnie a lábát a Rádióban) félórája, s ennek keretében mindig valamilyen mezőgazdasági 
előadást adtak; vagy (csütörtökönként) egy óra a piaci árakról, árfolyamokról, majd következett 
a Szabadegyetem"39 Ennek ismeretében tehát nem csoda, hogy Kozma Miklós, a 

38 Erről lásd részletesebben a Frank Tibor szerkesztette, Tanulmányok a Magyar Rádió 
történetéből című kötet vonatkozó részeit. Budapest: Tömegkommunikációs Kutató-
központ, 1975. 
39 Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet . - p.: 183. S ugyanitt találunk e 
műsorra vonatkozóan részletes programot is, amelyet - szemléltetésül - érdemes idézni. 
"Az 1929 karácsonya előtti két héten például az FM előadás-sorozata keretében dr. Keller Oszkár, 

gazdasági akadémiai tanár, iUetve Schmiedhoffer Gyula, az Állami Ojtóanyagtermelő Intézet igazgatója, 
ßiskolai tanár beszélt a halpusztító emlősökről és irtásukról, illetve a háziállatok ragadós száj- és 
körömfájásáról, ezután a Szabadegyetem keretében régi magyar dalokat énekeltek (a Rádió mindenes 
Zpngorakísérője, Polgár Tibor közreműködésével), egy vallás-és közoktatásügyi minisztériumi (=VKM) 
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Magyar Rádió elnöke feljegyzéseiben a Szabadegyetemet a következő, - valamikori 
katonamúltjából eredó szemléletét is tükröző - gúnyos megjegyzéssel illette. "E heti 
két órás program összeállítására egy államtitkár elnöklete alatt csináltak egy 8 tagú, díjazott 
bizottságot, amely hetenként egy délután foglalkozik két órai program összeállításával. Mindezek 
után a program úgy яе% ki, hogy a tiszteli parasztoknak énekel Basilides Mária egyet, utána 
beszélnek a trágyázásról, azután jön valami a Walkürből és a végén egy előadás arról, hogy 
hogyan keU a pöcegödröt rendben tartani. A földművelésügyi minisztérium finom érzékkel 
karácsony másodnapján a lépfenéről tartott előadást. Szóval vigadj magyar, a hivatalnokok egy 
része megunja az^ aktákat, az_ egyik filmet gyárt, a másik kultúrát terjeszt, a harmadik a fene 
tudja mit csinál, közben pedig a hivatalos akták egy év múlva nyernek elintézést. "40 Kozma 
megjegyzésének komoly valóságtartalma volt. A Vallás és Közoktatásügyi 
Minisztérium vállalkozása kereteiben túlméretezett volt: hetente nyolctagú 
bizottság ülésezett, a teljes délutánokat végigtanácskozva a kétszer két órás 
műsorról. Ennek ellenére a parasztok számára készült műsor egyáltalán nem volt 
sem változatos, sem érdekes, a műsorok sugárzásának időpontja pedig alig 
alkalmazkodott a paraszti életformához.41 Klebelsberg azonban nemcsak a 
parasztok számára szerkesztett műsorokat kívánta a népművelés szolgálatába 
állítani, hanem egyéb adásokat is. Míg 1926-ban a leggyakrabban sugárzott 
műsorfajta a mesék, a magyar nóták, a népies zene volt, addig a húszas évek végére 
a Rádió műsorszerkezete megváltozott, Klebelsberg rádión át oktató szemlélete 
egyre inkább érvényesült szabadegyetemi előadások, nyelvoktatás, gyorsírás és 
morze tanfolyamok, gyermek-egészségügyi és gyermeknevelési előadások, szülők 
iskolája és a Földmívelésügyi Minisztérium vasárnap délutáni előadásai váltották fel 
a korábbi műsorokat. 

Az "oktató, népművelő" rádió koncepciója azon is megfeneklett, hogy a 
Magyar Rádiót irányító kör inkább szem előtt tartotta annak gazdasági 
vonatkozásait, mint kultúrmisszióját. Jóllehet vitéz leveldi Kozma Miklós a Magyar 
Rádió épületének ünnepélyes átadásakor hangsúlyozta a rádió politikai és kulturális 
jelentőségét, de a műsorok szerkesztésében ezektől szívesen eltekintett. A Rádió 

titkár tartott előadást a falu és a közlekedés új rendje címmel, végül ismét a korábbi daléneklés 
következett. E hét csütörtökén Setiy Lajos dalait adták elő (hasonlóan) zongorakísérettel, majd a neves, 
konzervatív pubtidsta, Ottük László tartott előadást Marxizmus és munkásmozgalom címmel, illetve a 
Nemzeti Múzeum egyik tisztviselője beszftt a Luca kaknáánumról és egyéb népi kalendáriumokról. A 
következő csütörtökön a Rádió gyakori vendég-együttese, Bura Sándor és ágányzenekara adott elő régi 
magyar nótákat, ezt a Hogyan takarmányoz^a a kisgazda fejősteheneit?, majd egy másik, Az 
állatértékesítésről című előadás követte. Ilyenkor, csütörtökönként az TM félórája a Szabadegyetem után 
következett, az előbb említettekhez hasonló tematikával. 
40 Kozma Miklós feljegyzéseit közli Ormos Mária, Egy magyar médiavezér, Kozma Miklós 
(Budapest, PolgART, 2000) című kötetének 17. oldalán. 
41 A Rádió népművelési szolgálatát nemcsak Kozma Miklós bírálta. A kor népművelésért 
felelős folyóirata, a Néptanítók Lapja, Iskolán kívüli népművelés című rovata rendszeresen 
foglalkozott a Rádió műsoraival, népművelési tevékenységével. Erről lásd többek között: 
Missik Endre: A Rádió a népművelés szolgálatában című írását a Néptanítók Lapja 1929. 
évi, 39-40. számának 18-21. oldalát, illetve a 41-42. szám 22-24. oldalát. 
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vezetése, de különösen az elnök, egyébként is folyamatosan retteget a túlzott 
politikai befolyásoltságtól, ezért igen következetesen és eredményesen szegült 
szembe minden erre utaló magatartással.42 így Kozma Miklós, ahol csak lehetett 
akadályozta a stratégiai fontosságú kultusztárca célkitűzéseit, és minden eszközt 
megragadott a tárca, Rádiótól való eltávolítása érdekében. "A kultuszminisztérium 
felfedezte, bogy van rádió, és a programot ő szeretné irányítani. Hosszú veszekedés után kaptak 
két órát, amikor adhattak valamit, tetszésük szerint. Ezt elnevezték Szabadegyetemnek, ami 
elég furcsa, tekintettel arra, hogy ők a falusi nép iskoláztatására gondolták." — írta Kozma 
Miklós naplófeljegyzéseiben.43 A kultusztárca és a Rádió felhőtlen együttműködését 
az is akadályozta, hogy Kozma ambivalens módon viszonyult a tárca vezetőjéhez: 
egyrészről tisztelte műveltségét, másrészről azonban mérhetetlenül hiú embernek 
tartotta, akinek — időnként - minden józanságát háttérbe szorított mérhetetlen 
hiúsága. 1927 márciusában Kozma Miklós elkísérte Klebelsberget hivatalos római 
útjára, ekkor alkalma volt a minisztert alaposabban is megismerni. Ormos Mária 
már többször idézett könyvében, a 145-146. oldalon kitér Kozma a „Gróffal" 
kapcsolatos személyes élményeire is. iyA fogadtatás igazán impozáns és meleg volt, óriási 
tömeg mely kiszorult a folyosókra és a lépcsőkre, sok magyar, sok diplomata, rengeteg diák és 
diáklány, meleg hangulat, tüntető sympathia. Mindezek mellett egészen felesleges volt az a 
rettenetes pózolás és komédia, amit a miniszter véghezvitt. ... Az olaszok nagy csinnadrattát 
vertek, de ez eltörpült ahhoz л felhajtáshoz képest, amit a magyar miniszter rendezett. A dolog 
odáig fajult, hogy a külügyminisztérium kérte részben a követséget, részben Kozmát, hogy sértés 
nélkül, óvatosan fog/ák vissza a túlzott propagandát, ami odahaza politikai és társadalmi 
körökben egyaránt megjegyzéseket vált ki és visszatetszést szül. Ezáltal viszont mind Ноту 
András, a követ, mind maga Kozma rendkívül kényes helyzetbe került. Kozma 
összefoglalójában fel is jegyzi, hogy voltaképpen teljesen tehetetlen volt, részben mivel a miniszter 
önálló hírszolgálati apparátust tart fenn, részben, mert az olasz saJ^ a politikai helyzet 
érdekében az utat kihasználva instrukcióra harangoz-" Másutt azonban tisztelettel szól a 
miniszterről. A magyar delegáció fogadására ugyanis az olaszok olyan rendkívül 
tartalmas és szép, ám ugyanakkor mérhetetlenül fárasztó programot állítottak 
össze, amelyet a delegáció fiatalabb tagjai is csak nehezen teljesíthettek. 
,№ondbatom, bámutam Klebelsberget, de még jobban feleségét, hogy ezt bírták — írja Kozma. 
Amellett ez a huncut Kkbelsberg mindent töviről hegyire megtanulmányozott, mindenhez értett, 
mindent megmagyarázhatott, szóval egészen bámulatos agilitással csinálta végig ezt az óriási 
heccet."44 

42 A valóságoz az is hozzátartozik, hogy a Gömbös-kormány idején ez egyre kevésbé 
sikerült, s a kormány tagjai rendszeresen, politikájuk propagálása érdekében, a lehető 
legteljesebb mértékben használták fel a sajtó és a rádió nyilvánosságát. 
43 Az idézetet közli Glatz Ferenc: Kultúrpolitika, kurzusideológia, Rádió című, már idézett 
művében, a 49. oldalon. 
44 Ormos Mária: Egy magyar médiavezér... — 146-147. oldal 
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Jóllehet Klebelsberg rádióval kapcsolatos elképzelése ebben az időben még 
illuzórikus volt és nélkülözte a realitást, mégis elévülhetetlen érdeme, hogy 
felfedezte és megpróbálta a kulturális reform szolgálatába állítani a közvélemény 
formálás egyre jelentősebb és hatékonyabb tömegkommunikációs intézményét: a 
Magyar Rádiót. 

A tömegek művelődését, tájékoztatását és informálását szolgáló sajtó- és 
könyvkiadás területén végzett munkájáról ma még lényegesen kevesebbet tudunk. 
A kultusztárca a tömegek igényét kielégítő kiadványok megjelenésébe, 
megjelentetésébe kevésbé avatkozott bele, azokat a piac szabályozására bízta, s 
csupán indirekt eszközökkel preferálta bizonyos lapok, illetve könyvek 
megjelentetését45. A közvetett támogatás jól bevált eszközei voltak, ha valamely 
dokumentum felkerült a VKM könyvtári listájára vagy a mintakönyvtári 
összeállításokban szerepelt, hiszen ez nagy példányszámú állami megrendelést 
jelentett, és igen komoly reklámot mind a szerzőnek mind pedig a kiadónak. Ezzel 
kapcsolatban az egyik legfontosabb intézkedése volt az iskolai és a népkönyvtári 
rendszer fejlesztése, illetve e könyvtári gyűjtemények Összetételének központi 
jegyzékek által történő szabályozása. 1924-ben létrehozták és "a G r ó f személyes 
elnökletével működtették az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanácsot46. A Tanács első 
lépése volt, hogy feltérképezte valamennyi iskolafajta összes könyvtárának 
állományát. Ezt követően évről évre47 közzétették az ifjúsági könyvtárakba 
illeszthető művek beszerzendő és beszerezhető jegyzékét. Az alsóbb néposztályok 
műveltségének fejlesztésében a kultúrpolitika egyaránt fontosnak tartotta a 
népiskolát, a néptanítót és a népkönyvtárat. A népkönyvtárügy szervezésével 
szerették volna elemi, hogy a kulturális értékek minél szélesebb körben terjedjenek 
el, ezért tervezték a népkönyvtári (közkönyvtári) intézményrendszer országos 
kiépítését, és a könyvtárosi feladatok szakszerű elvégzése érdekében bevezették a 
tanítóképzőkben a nép- és iskolai könyvtári ismeretek oktatását. 1926-ban egymillió 
pengőt fordítottak a népkönyvtárak fejlesztésére, s ebből másfél-ezer 
kölcsönkönyvtár létesült — elsősorban a népiskolákban. A tárca több mint 230 ezer 
kötet könyvet küldött szét az ország minden területére. A könyvtárak 
összeállításánál négy típust határoztak meg: a nagykönyvtár, 264 kötettel; a 
középkönyvtár, 172 kötettel; a kiskönyvtár 146 kötettel és a tanyai könyvtár 136 

45 Klebelsberg azonban igen fontosnak tartotta a magyar könyvkiadás indirekt támogatását. 
1928-ban értekezletet hívott össze a magyar könyvkiadás és terjesztés gondjainak 
megoldása érdekében. Ezen a értekezleten vázolta a magyar könyv népkönyvtárak és 
vándorkönyvtárak útján történő terjesztési elképzeléseit == Néptanítók Lapja, 61. 
évfolyam, 1928. 47-48. sz. -p . : 38. 
46 Az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács tagjai voltak: Császár Elemér, Havas István, 
Komis Gyula, Kupcsay Felicián, Matyasowszky Kasszián, Névelős Gyula, Padányi Andor, 
Pintér Jenő, Radványi Károly, Sajó Sándor, Sík Sándor, Szederkényi Anna, Tutsek Anna, 
Voinovich Géza. A tagok évsorát a Magyar Tanítók Evkönyve, 1932-33. évi száma közli. 
47 Ennek fóruma 1930-tól kezdődően a Magyar Tanítók Evkönyve és a Néptanítók Lapja 
volt. 
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kötettel. A művek többsége valláserkölcsi kérdésekkel, gyermekneveléssel, 
gazdasági, földrajzi, történelmi és művészeti ismeretekkel foglalkozott. A 
népkönyvtárügy további támogatását volt hivatva szolgálni a kultuszminisztérium 
által megindított Magyar Népművelés Könyvei című sorozat is, amely Klebelsberg 
lemondása után lassan elhalt. Az iskolai könyvtárak támogatása érdekében a tárca 
rendszeresen fizetett elő olyan ismeretterjesztő folyóiratokra, amelyek a tanulók 
ismereteinek gyarapodását szolgálták és bővítették a könyvtár választékát. 

A korszak kulturális és művészeti életét meghatározó, s talán a 
legdinamikusabban fejlődő intézménye a mozi volt48. Klebelsberg a játékfilmeket 
nem kedvelte ugyan, de a film ismeretterjesztő és oktató, valamint propaganda 
hatását felismerte. A játékfilmekben a gyűlölt internacionalizmust látta, s károsnak 
tartotta, hogy a nagy slágerek mind az idegen kultúrájú filmekből származnak. 
Bethlen viszont meglátta a filmben rejlő lehetőséget, s úgy vélte, hogy ha már 
megállítani nem lehet a mozit, akkor a filmek játszásából adódó haszon egy részét a 
magyar filmgyártás fejlesztésére kell fordítani, ezért bevezette a Magyarországon 
bemutatott idegen filmek méterenkénti pótdíját, s ebből az összegből 
korszerűsítették a Hunnia Filmgyárat. 

A film ismeretterjesztő és nemzetnevelő hatását felismerve a mozikban 
1924-től rendszeresítették a Magyar Híradót, amely aktuális eseményekről és 
érdekességekről tájékoztatott. A játékfilmek helyett a kultusztárca inkább - saját 
érdekeit szolgáló - ismeretterjesztő és oktatófilmek gyártásában és terjesztésében 
segített. 1925-ben - azzal az indokkal, hogy e fontos téma nem lehet magánkézben, 
s felismerve a képi ismeretterjesztés fontosságát — a kormány megvásárolta a 
Pedagógiai Filmgyárat, és 1925-ben kiadlak a Filmoktatás című lapot, amelynek 
azonban csupán egyetlen száma jelent meg49. Ismeretterjesztő és nevelő célzatú 
filmet más cég is készített: a Magyar Filmiroda és a jóval sikeresebb, Magyar -
Holland Kultúrgazdasági Rt. Az iskolák tanulói havonta egyszer mentek moziba, 
eleinte ötletszerűen, később azonban tantervi program alapján. 1924-től kezdődően 
az összes állami középfokú iskola tanulóinak minimum hatszor, legföljebb 
nyolcszor kellett filmvetítésen részt vennie, ugyanakkor a nem állami iskolák 

48 A Magyar statisztikai évkönyv 1927-ben és 1930-ban az iskolán kívüli népművelés 
fejezetében közli az országban található mozik és működésük adatait. Ennek alapján 
Magyarországon 1927-ben 501, ebből Budapesten 89, 1930-ban 558, ebből Budapesten 96 
mozi üzemelt. 1927-ben összesen 99.410 filmet vetítettek , amelyből magyar film 2.652 
darab volt, míg 1930-ban 98.092 darab filmet játszottak, amelyből mindössze 2.320 darab 
volt magyar film. 
49 A Filmoktatás című lap megjelenésére való utalás szinte valamennyi, a témát érintő 
korábbi feldolgozásban megtalálható. A lap feltehetően meg is jelent, főszerkesztője — a 
vonatkozó biográfiai adatok szerint — Geszti Lajos volt. Ennek ellenére a kiadvány egytelen 
napvilágra került számát egyik nagy könyvtárunk gyűjteményében sem találtam meg. A lap 
folytatásának tekinthető a szintén Geszti Lajos szerkesztésében, 1936-1944 között 
megjelent a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Oktatófilm Kirendeltségének 
Hivatalos Közleménye, 1946 után pedig pktatófilm Közlemények címmel megjelent 
kiadvány. 
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számára is ajánlott volt a filmvetítések látogatása, ám csak a szigorúan tanítási és 
nevelési célzattal gyártott filmeket nézhették meg a tanulók. 1925-től ezt a 
rendelkezést az elemi iskolákra is kiterjesztették, így hatalmas fejlődésnek indult az 
oktatófilm-gyártás50. A rendszeres, tartervbe épített mozgófilm-vetítések jogát 
először a Magyar-Holland fCultúrgazdasági Rt. nyerte el, de túlzott 
nyereségérdekeltsége miatt Klebelsberg megvonta tőlük az engedélyt, majd később 
mégis e cég kapta meg a vetítések jogát. 1927-től a miniszter a Magyar Néprajzi 
Társaságot és a Didaktikai Rt.-t együttesen bízta meg, hogy iskolai filmelóadásokat 
rendezzen. Ugyancsak 1927-ben Klebelsberg létrehozta a Pedagógiai 
Filmbizottságot, amely az iskolák részére rendszeresen összeállította a legyártott és 
vetítésre ajánlott filmek listáját, valamint ellenőrizte az iskolai vetítésekre 
vonatkozó előírások betartását. 

Az első világháború utáni magyar társadalom kultúrpolitikájának jellegzetes 
alakja, Klebelsberg Kuno, akinek munkássága szorosan összefonódik a 
magyarországi kezdeti - mai értelmezés szerinti - tömegkommunikációval: 
könyvkiadás, folyóirat és lapkiadás, rádiózás, filmügy jelzik e kultúrpolitikai 
folyamatot. Jóllehet napjaink társadalma a tömegkommunikáció fogalmán ennél 
sokkal szélesebb társadalmi tevékenységet ért, mégis azt kell mondanunk, hogy 
amit Klebelsberg és munkatársai megvalósítottak, megfelel a tömegkommunikációs 
kapcsolatok — a kor színvonalán való — megjelenésének. Ez a kultúrpolitika már 
tudatosan épít a társadalom szellemi meggyőzésére, a tudatos társadalmi agitációra, 
és ennek érdekében minden korabeli technikai eszközt és eljárást felhasznál. A 
tömegkommunikációs agitáció kiteljesedését napjainkban éljük, amikor ennek 
eszközei és módszerei összehasonlíthatatlanul fejlettebbek, mint akkoriban, de 
alapjait Klebelsberg Kuno és munkatársai rakták le. A tömegkommunikáció 
szempontjából ebben kell látnunk történelmi és kultúrtörténeti érdemüket. 

50 Erről részletesebben lásd Geszti Lajos írását A Film az iskolában és az iskolán kívül 
címmel, a Földrajzi zsebkönyv 1939-re (Budapest Magyar Földrajzi Társaság, 1939) 157-
162. oldalán, valamint A földrajz és a film címmel a Földrajzi zsebkönyv 1943. évi 
számának (Budapest Magyar Földrajzi Társaság, 1943.) 187-195. oldalán. Geszti írásai 
részletes adatokat tartalmaznak mind az oktatófilmek gyártásának, mind pedig a filmek 
forgalmazásának adataira vonatkozóan. Ennek alapján megállapítható, hogy az oktatófilmek 
vetítésének rendkívüli nagy volt a népszerűsége: évente tízezres nagyságrendben lehetett 
mérni a vetítések számát A húszas évek végére — német mintára — már szinte minden iskola 
rendelkezett saját keskenyfilmvetíto-géppel. Az oktatófilmet csaknem valamennyi 
tantárgynál alkalmazták a szemléltetésben, de leggyakrabban a földrajz és az úgynevezett 
népismereti tantárgyaknál használták. 
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Resümee 

Der wichtigste ungarische Kulturpolitiker der Epoche ^wischen der beiden 
Weltkriege ist Graf Kuno Klebeisberg gewesen, der von 1922 bis 1931 der 
Kultusminister der Bethlen — Regierung gewesen ist. Die Studie analysiert Kleblsbergs 
Verhältnis %u den Massenmedien. Sie stellt es ausführlich dar, wie Kuno Kiebelsberg die 
Massenmediensmittel benutzt hat, um sáne kulturpolitische Konzeption und die 
kulturelle Überlegenheit Ungarns nach dem Friedensvertrag von Trianon durchzubringen 
und durch^ufüheren. Seine Massenmedientätigkeit gliedert sich in drei Hauptbereiche; sie 
hassen, die kulturpoütische Ziele bekannt und durchgebracht %u machen, die Hochultur 
Zu entwickeln und auszubreiten die Aufgaben des Massenunterrichts und 
Volksbildungswesens durchzuführen. Bei der Studie handelt es sich um das Verhältnis 
der Politik und der Macht %wr Masse und Massenkommunikation. 

232 

i 



III. IRODALOMTÖRTÉNET 

KNAPP ÉVA 

Emblémaelméletek Európában 

Az elmúlt évek kutatásai egyre élesebb fényt vetettek arra, hogy a humanista 
emblematika hanyadását követően még hosszú időn át hatott a kifejezésforma 
elméletére és gyakodatára. Világossá vált az is, hogy a humanista, későhumanista 
emblémaelméletekhez mérhető, azokkal kapcsolatban álló elméleti tevékenységet 
egyedül a jezsuiták folytattak. Míg a humanista emblematika az antikvitástól 
örökölt tudást egy új formavilág segítségével fogalmazta meg és közvetítette egy 
viszonylag szűk intellektuális körben, a jezsuita emblematika a neolatin irodalom 
keretében "átértelmezte" a humanista ernblematikát, s eszközként használta fel a 
Raüo Studiorum és a rendi utilitas szellemében. Az európai emblémaelméletek főbb 
vonalainak Önálló bemutatását az is indokolja, hogy bár a reneszánsz, a 
manierizmus és a barokk irodalomelmélet íróinak munkássága általában ismert, 
Koltay- Kastner Jenő az olasz reneszánsz irodalomelméletének szemelvényes 
áttekintésében szándékosan figyelmen kívül hagyta az "ut pictura poesis" 
elméletére vonatkozó forrásokat és bőséges irodalmat.1 

A jezsuita rend kezdettől fogva erős affinitást mutatott az emblematika iránt. 
Ez az érdeklődés több forrásból táplálkozott. A legalapvetőbb volt az új szervezet 
rendi identitásának keresése, valamint a törekvés a külső és belső képek irányítására 
és ellenőrzésére. Már Loyola Ignác felfigyelt arra, hogy a Biblia képek és allegóriák 
tárháza, s hogy a képalkotás milyen jelentős szerepet játszott a krisztusi tanítás 
közvetítésében, egy kollektív identitás létrehozásában és erősítésében. Az Exemíia 
spiritauüa alapjául szolgáló antropológia a XIV. századi humanisták test-lélek 
felfogásához hasonlóan az emberi természet érzéki-szellemi kettősségével érvelt, s 
megvetette az alapját a jezsuiták fogékonyságának a képi gondolkodás iránt.2 A 
szövegben közvetített szemléletes tartalmakat vizuálisan is megvalósító applicatio 
sensuum, a compositio loci, a szöveg alapján történő képi látás és meditáció 
gyakorlatát a tridenti zsinat rendelkezései tovább erősítették. Roberto Bellarmino 
képelméletében az imago nemcsak a fizikai látással megtapasztalható tárgyat 

1 Koltay-Kästner Jenő (Vál., sajtó alá rend.), Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. Bev. 
Bán Imre. Budapest 1970. 39-40.; vö. Robert J. Clements. Picta Poesis. Literary and 
Humanistic Theory in Renaissance Emblem Books. Roma 1960. 
2 Dieter Sulzer. Traktate zur Emblematik. Studien zu einer Geschichte der 
Emblemtheorien. Hrsg. von Gerhard Sauder. St. Ingbert 1992. 241. 
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jelentette, hanem a világ dolgainak olyan valóságos hasonlatosságát is, amit — mint 
Loyola Ignácnál — az érzékek által különféleképpen lehet megközelíteni.3 

XVI-XVII. századi humanista, későhumanista és jezsuita emblémaelméleti 
források áttekintésekor megfigyelhető, hogy a szerzők hat nagyobb kérdéskörben 
fejtették ki mondanivalójukat: 1. eredet, történetiség, etimológia, antikvitás; 2. 
meghatározási kísérletek, nehézségek; 3. funkciók; 4. kapcsolat a rokon irodalmi 
formákkal; 5. emblémakészítési szabályok; 6. osztályozás. Az eredet és az 
osztályozás kérdéskörével, az emblematika eszmetörténeti előzményeivel a 
továbbiakban nem foglalkozunk. Egyrészt azért, mert az emblematika történeti 
gyökereiről nem mutathatók ki alapvetően ellentétes vélemények, s a kérdésről a 
kutatás is egységes állásponton van. Másrészt az osztályozás nem vált valós elméleti 
problémává. Az emblémák felosztásában a szerzők egyéni meggyőződésükből 
indultak ki (így például Picinelli a bibliai teremtéstörténetet vette alapul4), s a 
csoportosítás csak következménye volt az elméleti állásfoglalásnak. Nem célunk 
egy-egy szerző elméletének és az egyes traktatusok bármily vázlatos bemutatása. 
Nem foglalkozunk részletesen a XV-XVI. század fordulóján kifejlődött impréza-
elképzelésekkel és a korszak általános képelméleteivel sem, mivel ezek viszonylag 
jól ismertek.5 Érintjük viszont az impréza (symbolum, insigne, devise) és az 
embléma történeti-elméleti elhatárolásait, azok konfrontálódását, kölcsönhatását. 
Az impréza- és embléma-traktátusokat együtt vizsgáljuk, mivel bár az 
imprézatraktátusokban az embléma fogalma rendszerint csupán az 
imprézameghatározások függvényében jelenik meg, a XVI-XVII. században az 
imprézát és az emblémát olyan irodalmi kifejezési formáknak tartották, amelyek 
több szállal, összetetten kapcsolódnak egymáshoz. Alkalomszerűen bevontuk a 
vizsgálatba az embléma- és imprézagyűjtemények előszavainak elméleti 
szempontból értékelhető megjegyzéseit, valamint a retorikaelméleti művek ide 
vonatkozó megállapításait. 

Az embléma- és imprézatraktátusok a népszerűsítő irodalom körébe 
tartoznak, ezért fontos jellemzőjük a kontamináció és a szinkretizmus, a 
terminológiai és műfaji sokféleség, valamint a polémia. A traktatusok nem alkotnak 
egységes forráskorpuszt, ugyanakkor szoros kapcsolatban állnak a kor retorikájával, 
poétikájával, történelem- és művészetelméletével.6 A traktatusok fő típusai a 
dialógus formában írott szabály- és példagyűjtemények, az egyes imprézák 

3Roberto Вр.Пяггтлп. Septimana controversia generalis de Ecclesia triumphante tribus 
libris explicata. liber secundus. De reliquüs et imaginibus Sanctorum. = UQ.: Opera 
Omnia [...] Ed. Justinus Févre. Tom. III. Parisiis 1870. 199-256. (A mű első kiadása 1586-
ban Ingolstadtban jelent meg.) 
4 Kari Möseneder. Barocke Bildphilosophie und Emblem. Menestriers "L'art des 
emblemes". = Claude-Francois Menestrier, L'art des emblemes ou s'enseigne la morale par 
les figures de la fable, de rhistoire et de la nature. Nachdruck der Ausgabe Paris 1684. 
Hrsg. von Karl Möseneder. Mäander 1981. 27. 
5 Sulzer. i. m. (2. jegyzet) 109-219. 
6Robert Klein. La théorie de Texpression figuree dans les traités itahens sur les Imprese, 
1555-1612. BHR 19 (1957) 320-342.; vö. Sulzer. i. m. (2. jegyzet) 13-14. 
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értelmezésére vagy védelmére írott művek és a komolyabb elméleti alapvetések, 
rendszerint akadémiai értekezés formájában.7 Az emblématraktátusok száma az 
imprézatraktátusokéhoz viszonyítva alacsony, meghatározásaik és szabályaik jórészt 
az imprézatraktátusoktól függnek. Az emblémát alkalomszerűen figyelembevették 
az ars memorativa-traktátusokban is (pl. Rivius 1541, Johannes Austriacus 1603) .8 

Az emblematikát gyűjtőfogalomként értelmezzük az emblémák és imprézák, 
továbbá az embléma- és imprézagyűjteményekben megjelenő, kép és szöveg 
összekapcsolásával létrehozott signetek, hieroglifák, címerek és más hasonló 
kifejezés formák összefoglaló jelölésére. Az elmélet fogalmát tágan kezeljük, mivel 
a számba vehető megnyilatkozások az előírásoktól és műhelymegjegyzésektől a 
szabálygyűjteményeken és egyes példák bírálatán át az átfogó tervezetekig és a 
koherens poétikákig a reflexió különböző szintjén helyezkednek el9. Tudatában kell 
lennünk annak is, hogy a gyakorlat sokkal összetettebb az elméletnél, s egyetlen 
korabeli emblémapoétika sem tükrözi az emblémák megjelenésének és 
használatának sokféleségét. 

Meghatározások 

A traktátusirodalom meghatározásait — azok tartalmától függetlenül — 
három fő vonás jellemzi: 1. az időhöz kötöttség; 2. a saját definíció 
megfogalmazásának igénye; 3. a meghatározás nehézségének érzékeltetése. 
Mindhárom sajátosság gyökere alapvetően közös. Az emblematika egésze mint 
tudás, intellektuális játék és lelemény nem volt maradék nélkül beilleszthető a 
humanista műfajelméletbe és az abból kiinduló XVII. századi műelméletbe. Nem 
tartották önálló diszciplínának sem, csupán — Girolamo Cardano kifejezésével — 
un. "semidiscipliná"-nak10. Ezért a meghatározási kísérletekben a pozitív 
körülhatárolás helyett gyakran éltek a negatív megközelítés és a hasonlattal történő 
kifejezés lehetőségével. A definíciós kísérleteket a szerzők által legfontosabbnak 
tekintett központi gondolatok alapján öt, egymáshoz szorosan kapcsolódó típusba 
oszthatjuk. A meghatározásokat a típusokon belül nagyjából kronologikus rendben 
tekintjük át. 

1. Poétikai megközelítések. Ezek a meghatározások a humanista 
műfajelméletből származnak, s az irodalmi kifejezés formák vizsgálatának keretében 
fogalmazódtak meg. Alciato kiindulópontja az epigrammatika. Implicit poétikát 

7 Andre Stegmann. Les theories de Pembléme et de la devise en France et en Italie (1520-
1620). = L'Embléme á la Renaissaince. Ates de la Journée d'études du 10 mai 1980. Publiés 
par Yves Giraud. Paris 1982. 61-77.; vö. Sulzer. i. m. (2. jegyzet) 109-111. 
8 Möseneder. i. m. (4. jegyzet) 20.; Sulzer. i. m. (2. jegyzet) 1992. 220-221. 
9 Marie-F. Tristan. L'Art des devises au XVIе siécle en Italie: une théorie du Symbole. = 
Emblémes et devises au temps de la Renaissance. Ed. M.T. Jones-Davies. Paris 1981. 47-
63.; vö. Sulzer. i. m. (2. jegyzet) 15-16. 
10 Girolamo Cardano. Opera omnia. The 1622 Lugduni edition. With an introduction by 
August Buck. New-York — London 1967. Vol. L: FHeronymi Cardani De Propria vita liber. 
Cap. 39. 31.; vö. Sulzer.i. m. (2. jegyzet) 13-14. 

235 



tartalmazó művének alapvető újítása az epigrammatikus képi elképzelések 
összekapcsolása a signumokkal, amelyek megvilágítanak és értelmeznek.11 

Klasszikus meghatározása szerint az embléma olyan lelemény, melyben a szavak 
megjelölik a dolgokat, s olykor a dolgok is jelentenek valamit. Alciato itt nem 
szellemes szójátékra törekedett: miközben érzékeltette a meghatározás nehézségét, 
a ''carmine libellum" kifejezéssel jelezte, hogy művét elsősorban irodalmi 
alkotásnak szánta. Erről 1522. december 9-én kelt, többször idézett levelében így 
írt: "[...] libellum composui epigrammaton, cui titulum feci Emblemata". Alciatónál 
tehát az embléma az epideiktikus epigramma speciális formája, nyelvi elemekből 
álló művészi alkotás, mellyel — megfogalmazása szerint — "[...] singulis enim 
epigrammatibus aliquid describo, quod [...] aliquid elegáns significet". A kép, az 
imago ehhez nem szükséges, s a hármas tagolás fogalma ismeretien.12 Alciato az 
embléma kifejezést az epigrammák és ezzel könyve pars pro totó jelölésére 
használta. Kép és szöveg viszonya ettől kezdve az emblémameghatározások 
állandó vonatkozási pontja. 

Claudius Minoes (Claude Mignaut) Alciato-kommentárjában adott 
meghatározása abban tér el Alciatóétól, hogy nála az emblémák olyan költemények, 
melyekben a szerzők "f igurate" képeket fejtenek ki. Minoes szerint az 
emblémák fontos jellemzője a tudós ezoterika, megfejtésük jelentős erudíciót 
igényel.13 

Az embléma poesis-jellegét — Ciceróra hivatkozva, s minden bizonnyal 
Alciatót is ismerve — a jezsuiták közül elsőként Jacobus Pontanus fogadta el. 
Minoes meghatározásához közelálló definíciója szerint az emblémák olyan 
carmenek és epigrammák, amelyek képekkel jeleznek valamit. Nála az emblémának 
már hármas szerkezete van (epigraphium - pictura - poesis), s meghatározó 
elemként a poesist állítja középpontba. Pontanus lényegében a "poemata 
meditanda"-val azonosította az emblematikát, s hozzá hasonló felfogásról tesz 
tanúságot a prózai meditációs emblematika műfajában Jeronimo Nadal is.14 Míg 
ugyanis Loyolai Ignác az Exemüdban még kizárólag belső képekből indult ki, Nadal 

11 Barbara Tiemann. Fabel und Emblem. Gilles Corrozet und die französische 
Renaissance-Fabel. München 1974. 85. 
12 Andreas Alciatus. Emblematum liber. Augsburg 1531. Praefatio ad Chonradum 
Peutingerum.; vö. Tiemann, i. m. (11. jegyzet) 79-81.; Antonio Possevino. Bibliotheca 
selecta de ratione studiorum [...] nunc primum in Germania edita. 
Coloniae 1607. 480.; Hessel Miedema. The Term Embléma in Alciati. JWCI 31 (1968) 234-
250. itt 235. 
13 13 "Emblemata vocantur carmina, quibus imagines, agalmata, pegmata, et id genus alia 
scite adinventa, varié et erudite explicantur. Sed et oratio varus verborum rerumque 
pigmentis et lenociniis Rhetoricae artis elaborata, Emblematis referta did figurate potest." 
Andreas Alciatus, Emblemata cum commentariis Gaudii Minois [...] 
Patavii 1621. LXIV. A mű első kiadása: Antverpiae 1574. 
14 Jacobus Pontanus (Spanmüller), Poeticarum institutionum libri III. Ed. secunda 
emendatior. Ingolstadii 1597. 188-190. Első kiadás: Ingolstadii 1594. U&, Horidorum libri 
octo. Augustae Vindelicorum 1595.; Jeromino Nadal, Evangelicae históriáé imagines. 
Antverpiae 1593.;. Uo.. Adnotationes et meditationes. Antverpiae 1594-1595. 
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Ignác megbízásából készült evangéliumi meditációgyűjteményében már valóságos, 
rendszerint több jelenetre tagolt képek jelennek meg, amelyek evangéliumi 
szövegpárhuzamokkal és részletes kommentárral kiegészítve és értelmezve alapul 
szolgálnak az Ignác által posztulált belső képekhez és magához az elmélkedéshez. 
A jezsuita képmeditációnak, illetőleg képolvasásnak ez a prototípusa a 
későbbiekben jelentős hatással volt a jezsuita emblematika elméletére és 
gyakorlatára. 

A XVII. században a poétikai meghatározások alapja az embléma hármas 
tagolása. Ferro d'Rotarij a metaforikus irodalmi közlést tette rendező elvvé, s azt 
fejlesztette tovább például Emanuele Tesauro.15 Alexander Donatus, Silvestro 
Pietrasanta és Jacobus Masen egyaránt az Alciato-féle elgondolásból indultak ki.16 

Részben a kibontakozó jezsuita gyakorlat hatására az átmeneti alaknak tekinthető 
Pietrasanta ezt jelentősen kibővítette, amikor azt állította, hogy az emblémát 
meghatározó irodalmi forma az epigramma mellett elégia, lírai vers, epika és dráma 
is lehet,17 s a humanism imprézatraktátusok korábbi rétegét összekapcsolta az 
ellenreformációs emblematika új irányultságával, kateketikai, pedagógiai 
felhasználásával. 

Masen átfogó műfaji fogalma az imago figurata, mellyel a res picta 
elsőbbségét hangsúlyozza a verbával szemben, s az embléma hasonlóságon alapuló 
kétrészes szerkezete mellett foglal állást. Az embléma kifejezést Masen a 

15 "[...] definire a mio gusto Che l'Impresa e mistica mistura di figure, e parole 
rappresentante in picciol campo a qualunque huomo di non ottuso intelletto con poprieta 
convenente, e metaforicamente applicata qualche recondita senso di cosa da conseguirsi da 
una, о da piu persone." Giovanni Ferro de'Rotarij. Theatro dTmprese. Veneria 1623. 9.; 
"L'impresa simbolo composto di figura e parole, significante per via di similitudine 
metaforica, fondate sopra la proprieta di essa figura, accennata dal motto, о pensiero, о 
state nostra, e d'altmi." Uő.: i. m. 1623. 33.; "Si come ogni Argutezze Vocale, divien 
Lapidaria per via di Caratteri: cosi diverra Simbolica per via di Segni, et di Figure. Peroche, 
sicome le Metafore sono Imagini: cosi le Imagini son Metafore. [...] Ma molto piu Argute 
son quelle IMAGINI, nellequali, alia simplice Metafora imitatrice della Natura: s'aggiugne 
alcun altra, viuezza partorita dall5 Ingegno, significante una Proposition Figurata." — 
"Embléma e metafora ad ornamento di fregi, delle sale, о de vasi, significante alcun 
documento morale о insegnamento dottrinale, per mezzo di Gieroglifici, о di figure 
iconologiche, о fabulose, о di altre ingeniöse et erudite rappresentationi assai piu libere, che 
le imprese: aiutate da un motto chiaro, о da piu versi, quando l'eruditioni siano al quanto 
difficili a mediocri ingegni [...]"Emanuele Tesauro. II Cannochiale Aristotelico [...]. Torino 
1654. 34-35., 777.; vö. Klaus-Peter Lange. Theoretiker des literarischen Manierismus. 
München 1968. 21-46.; vö. Cesare Vasoli. Le imprese del Tesauro. = Retorica e Barocco. 
Atti del III Congresso Internazionale di Studi Umanistica a Venezia 15-18 giugno 1954. A 
cura di Enrico Castelli. Roma 1955. 243-249. 
16 Alexander Donatus. Ars poetica [...] Romae 1631. 375-388.; Silvestro Pietrasanta. De 
symbolis heraicis libri IX. Antverpiae 1634. 10-13.; Jacob Masen. Ars nova argutiarum [...] 
Coloniae 1649.; Uő.: Speculum imaginum veritatis occultae. Coloniae 1650. A használt 
kiadás: Coloniae 1681. 
17 "Metri genus nullum praescribitur, et nullum etiam proscribitur, seu versus Elegi, seu 
Lyrici, seu Epici, seu Dramatici placuerunt." Pietrasanta. i. m. (16. jegyzet) 160-161. 
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szimbólumok egy speciális típusára alkalmazza, amely szerkezeti analógiát mutat a 
tropikus beszéddel.18 Az értelmező szövegrész nélkül is felfedhető jelentést 
hordozó emblémát előnyben részesíti a szöveget is tartalmazó emblémával 
szemben, míg az átvitt értelem nélküli ábrázolásokat kizárja az imago figurata 
köréből. Masen imago-definíciója a mesterséges fantáziaképek mellett kiterjed a 
bibliai res-re és a "természetes" képekre is. Elképzelése a középkori allegorizálás, a 
bibliai hermeneutika és az argutia-retorika közötti szintézisteremtő kísérletként 
értelmezhető.19 

Ezekben a poétikai meghatározásokban megfigyelhetjük a viszonylag szűk, 
klasszikus keretek közé illesztett Alciato-féle epigramma-embléma elgondolás lassú 
fellazulását. A XVI. században az epigramma-embléma kötődni kezd a három 
részre tagolt embléma fő eleméhez, az explicatióhoz, majd a XVIL századi jezsuita 
gyakorlatban más irodalmi kifejezésformákkal lesz helyettesíthető (dráma-embléma, 
pl. David 1605;elégia-embléma, pl. Bovio 1655. stb.).20 

2. Morfológiai meghatározások. Ezek a poétikainál egyszerűbb definíciós 
kísérletek jórészt Gaude Paradinre vezethetők vissza. Paradin az emblémák egy 
meghatározott típusát gyűjtötte össze, amit devise heroique-nak (embléma 
heroicum) nevezett el. Ezt azonosította az imprézával (insigne, symbolum), és az 
emblémához hasonlóan a kifejezésforma szerkezete felől közelítette meg. 
Meghatározása alapjává a hármas tagolást tette, amikor az inscriptióból (lemma, 
mottó), imagóból és explicatióból álló szerkezeteket nevezte emblémának.21 

Tovább differenciált Paulo Giovio és Scipio Bargagli, akik szerint az impresa 
mindig mottóból és imagóból áll, az embléma pedig egyaránt lehet ennél 
egyszerűbb, csak képi forma és bonyolultabb, explicatióval bővített, összetett 
szerkezet. Explicatio kötődhet az imprézához (symbolum heroicum) is, de ennek 
nem meghatározó eleme.22 

Ezt a megközelítést a jezsuiták közül elfogadta például Antonio Possevino, 
amikor a kép különböző típusainak, köztük a szimbolikus kép legitimációja 
keretében indokoltnak tartotta az elkülönítéseket és a formális meghatározásokat, s 

18Masen. i. m. (16. jegyzet) 4-10., 542-547.; Barbara Bauer. Jesuitische "ars rhetorica" im 
Zeitalter der Glaubenskämpfe. Frankfurt am Main — Bern — New York 1986. 461-463. 
19 Bauer, i. m. (18. jegyzet) 476-477.; vö. G. Richard Dimler. Jakob Masen's Imago Figurata: 
From Theory to Practice. Emblematica 6 (1992) 283-306. 
20Jan David. Occasio Arrepta, Neglecta. Antwerpen 1605.; Cado Bovio. Ignatius insignium, 
epigrammatum et elogiorum centuriis expressus. Romae 1655. 
21 "Le moyen d'y entendre fut, que chacun d'eux selon la particuliere affection qu'il auoit en 
son Idee, vint a figurer certaine chose, que icelle Idee representoit quoy que ce fut par sa 
forme, nature, complexion, ou autrement. Teiles figures ainsi inventees, ilz appellarent leurs 
Devises." Claude Paradin. Devises heroiques. Lyon 1551. 4-6. 
22 Paolo Giovio. Dialogo delTImprese Militari et Amorose [...] Vinegia 1557 5-
7.; Scipione Bargagli. DelTimprese [...] alia prima Parte, la Seconda, e la Terza 
nuovamente aggiunte [...]. Venetia 1594. 7-8.; Giovióhoz vö. Т. С. Price Zimmermann. 
Paolo Giovio. The Historian and the Crisis of Sixteenth-Century Italy. Princeton 1995. 
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utalt az embléma szerkezeti változékonyságára.23 Ez a minél pontosabb 
meghatározás igényéből született definíció azonban a XVII. században nem vált 
kedveltté. Ercole Tasso volt az egyik utolsó, aki megelégedett ilyen definícióval. A 
szerkezeti, formális meghatározások a XVII. században gyakran kontaminálódtak a 
poétikai és a tartalom alapján kialakított definíciós kísédetekkel. Egy ilyen, poétikai 
és morfológiai jegyekből álló, eklektikus meghatározást adott például a jezsuita 
Pierre L'Abbé, aki a szerkezeti elemek alapján a symbolumon (impresa) belül 
további formákat, un. symbola nudát (lemma, pictura) és symbola explicatát 
{lemma, pictura, epigramma) is elkülönített.24 

3. Tartalmi körülhatárolások. Az egyik első ilyen típusú meghatározást Scipio 
Ammirato fogalmazta meg. Eszerint az embléma az értelemmel teli, emlékezetben 
megőrzésre méltó tudás jele. Úgy kapcsolja össze a világ dolgait és a szavakat, hogy 
behatol azok titkába elrejtett "lelkük", lényegük feltárása érdekében. A dolgok 
természetes jelentése fölé emelt tartalmat hangsúlyozta Giulio Cesare Capaccio is.25 

Az itáliai szinkretisztikus hagyományokat követő Jacobus Typotius az ars helyett a 
cognitióhoz sorolta az emblematikát,26 s az emblémát kettős elvárással, a stylus 
coactus elvetésével és az értelem (ingenium) minőségével határozta meg. Julius 
Wilhelm Zincgref embléma-felfogása lényegében Alciatóét követi, s poétikai 
szempontokat is figyelembe vesz. A kifejezett tartalom alapján elkülönítette saját 
un. emblemata universaliáit, a tulajdonképpeni emblémát és az emblemata 
particulariát (singulariát), az egyedit bemutató symbolumot. Az egyik könnyen 
átalakítható a másikká, sőt imprézává is, s mindezek különböző funkciókban 

23 Possevino. i. m. (12. jegyzet) 1607. 479-480. Possevino művének (1. kiadás: Roma 1593) 
képelméleti része (libro XVII: De poesia et pictura ethnica, humana et fabulosa collata cum 
vera et sacra) önállóan is megjelent (Lugduni 1595). 
24 Ercole Tasso. Delia realta e perfettione delle imprese [...]. Bergamo 1612.; "Embléma 
picturis, et verbis constat plerumque, et totum corpus allegóriáim est, aliud ostentans, et 
aliud adumbrans; admittit plures figurás humanas et divinas, easque integras; et plura 
carmina et verba allegóriám explicatia [...] Symbolum pictura et lemmate constat [...] 
dividunt [...] Symbola in nuda, et explicata, nuda vocant quae picturam habent, et lemma; 
explicate ea sunt quibus additur Epigramma." Pierre L'Abbé. Elogia sacra [...] Gratianopoli 
1664. 427-431. 
25 " Impresa per hóra non direi ch'ella fosse altro, che una signification della mente nostra 
sotto un modo dt parole, et di cose." Scipione Ammirato. П rota overo 
delTimprese dialogo. Napoli 1562. 10.; "Per che, essendo l'Impresa, un espression 
del Concetto, sotto Simbolo di cose naturali ma dalla propria naturalezza, quasi come col 
vapore opera il Sole, elevandole da palustri, e troppo bassi segni, ed esprimere il piu occolto 
pensiero della superior portioné, bisognarebbe che fusse l'huomo un Angelo, accio che 
potesse a prima vista apprendere, intendere, et acconsentire." Giulio Cesare Capaccio. 
Delle Imprese. Trattato [...] In tre Libro diviso. Napoli 1592. Libro primo lr-v. 
26 Sulzer. i. m. (2. jegyzet) 42.; Jacobus Typotius. Symbola divina et numana. Pragae 1601-
1603. 
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használhatók.27 A cicerói metafora-meghatásozást variáló definíciója szerint az 
embléma képbe zárt hasonlat, "similitude» quaedam in picturam compacta".28 

A tartalmi definíciók csupán egyoldalú, korlátozott érvényű megközelítéseket 
tettek lehetővé, s túlságosan kitágították az embléma határait. Ezért már a XVI. 
században törekedtek arra, hogy egyensúlyba hozzák a meghatározás morfológiai 
és tartalmi részleteit. Girolamo Ruscelli volt egyik első, aki szerint a képből 
(pictura) és költeményből (poesis) álló két résznek úgy kell kifejeznie valamit, hogy 
az egyik ne csak értelmezze, hanem kiegészítse a másikat. Ruscelliéhez hasonló 
meghatározásokat adott Luca Contile és — a formai jellemzők alapulvételéhez 
ragaszkodó Ercole Tassoval vitatkozva — a jezsuita Horatio Montaldo.29 

A tartalom és az embléma céljának előtérbe állítása miatt további módosulás 
figyelhető meg Paolo Aresinél és Nicolas Caussinnál, ami már egy újabb 
meghatározás típus irányába mutat. Itt a feltett szándék, a megközelítés szentélyhez 
kötöttsége (conceptlo, Aresi), illetőleg a hasznos tanulság és az alkalmas hasonlóság 
(Caussin) hangsúlyozása az embléma felhasználhatóságának kérdése felé 
mozdította el a meghatározásokat.30 

4. Összegző definíciók. A XVI. század végén Joachim Camerarius és 
Torquato Tasso érzékelve az embléma meghatározhatatlanságát, olyan definíciókat, 
illetve definíciók sorozatát készítették el, amelyekben poétikai, morfológiai és 
tartalmi szempontokat egyaránt figyelembevettek. Camerarius Minoes elméletét 

27 Julius Wilhelm Zincgref. Hundert ethisch-politische Embleme. Mit den Kupferstichen 
des Matthaeus Merian. Hrsg. von Arthur Henkel und Wolfgang Wiemann. I. Emblematum 
ethico-politicorum Centuria. Faksimile der editio ultima Heidelberg 1664. II. 
Übersetzungen und Kommentare. Heidelberg 1986. Itt: IL 24-25. Praefatio. 
28 y.inrgrpf, i. m. (27. jegyzet) II. 30. Praefatio. 
29 Girolamo Ruscelli. Le imprese illustri [...] Venetia 1584. 1-22. A szerző életében 
kiadás: Venetia 1566.; "L'impresa e componimento di figura, e di motto rappresentando 
vertuoso e magnanimo disegno". Luca Contile. Ragionamento sopra la proprietá della 
imprese, con le particolari degli Accademici Affdati [...] Pavia 
1574. 31 v.; "Impresia est figura extranea sive naturális, sive artificalis, et singulare 
consilium mentis, idoneo sirnilitudinis nexu coniuncta, quatenus habeat vim aptam ad 
exprimendum quicquid materia potest esse Impresia voluntaria inscriptionis accessione." 
Horatio Montaldo. Riposte di Hercole Tasso [...]. Mediolano (1612).; 
vö. Denis L.Drysdall. The Emblem According tó the Italien Impresa Theorists. = The 
Emblem in Renaissance and Baroque Europe: Tradition and Variety. Selected Papers of the 
Glasgow International Emblem Conference, 13-17 August, 1990. Eds. Alison 
Adams - Antony J. Harper. Leiden - New York - Köln 1992. 22-32. 
30 "[...] composto di figura, e di motto, che per mezo del suo proprio significato a 
rappresentar con duetto, et efficacemente alcun nostra particolare pensiero vien ordinato 
[...] — "Forse sara la definitione delTImpresa, da cui dipender deuono tutto le proprietá, e 
le regole di lei? ma questa e la piu incerta cosa, che vi sia; perche quanti sono gli serittori 
d'Imprese, tante sono le definitioni diverse apportate de loro. Fosse la cagioni di lei? la 
materia, la forma, il fine? ma queste, essendo incerta la definitione non possono esser se 
non dubbie [...]"Paolo Aresi. Imprese sacre. Iibro primo. Venetia 1649. 24-25., 11. A mű 
első kiadása: Verona [1615].; Nicolas Caussin. Electorum symbolorum et parabolarum 
historicarum syntagmata. Coloniae 1631. 6b-8b. Első kiadás: Parisiis 1618. 
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fogadta el és fejles2tette tovább. Megfogalmazása szerint: "Admiscuimus .. ex 
Ciceronis sententia, sit imago magistra et regula vitae humanae". Ezenkívül más 
meghatározást is adott, melynél jelezte, hogy saját definícióit is némileg 
pontatlannak tartja, s a funkcionális megközelítést érzi jogosultnak. Hasonló 
tanácstalanság tükröződik Tasso három meghatározásából is, melyeket részben 
korábbi szerzőktől, így például Luca Contilétól vett és szerkesztett át.31 

A jezsuita Maximilian van der Sandt Minoes, Camerarius és Pontanus alapján 
határozta meg az emblémát, emellett több negatív, elhatároló jellegű definíciót is 
megfogalmazott. Filippo Picinelli az egyik utolsó elméletíró, aki törekedett a 
sajátosan új, összegző megfogalmazásra.32 Picinelli után —mintegy elfogadva az 
embléma meghatározhatadanságát — a XVII. század második felének jezsuita 
szerzői, mint például Bohuslav Baibin, Dominique Bouhours és Claude-Francois 
Menestrier, különféle hangsúlyeltolódásokkal már csupán a korábbi definíciókat 
kontaminálták.33 

Menestrier Tesauro deviza-elméletének hatása34alatt kidolgozott, átfogó kép-
es memóriaelméletbe illesztett meghatározása szerint az embléma a szimbolikus 

31 Joachim Camerarius. Symbolorum et emblematum [...] Centuria prima [...]. Noribergae 
(1593). A3a-b.; Ш>.: Symbolorum et emblematum [...] Centuria altera [...]. Noribergae 1595. 
2a-4b.; Uó.: Symbolorum et emblematum [..,] Centuria tertia [...]. Noribergae 1596. a2a-
a4a.; Torquato Tasso meghatározásai: 
"Una expressione, overo una significatione del concetto delTanimo, la quale si faccia con 
imagini simiglianti, et appropriate". — "L'impresa e significatione di pensiero deliberato 
intorno a cosa non minuta, non indegna, la quale porti seco difficulta nel eseguire." — 
"L'impresa e segno, о Imagine conveniente, e simile a i nobili pensieri deli animo, e fara' per 
desiderio d'honore." Torquato Tasso. Dialoge DelTimprese [...] Napoli [1594]. 
32 Maximilian van der_£andi, Theologia symbolica [...]. Mainz 1626. 163-171.; Filippo 
Picinelli. Augustinus Erath, Mundus symbolicus. Coloniae 1687. Tractatus Symboli 
naturam [...] c4a-i2a. 
33 Bohuslav Balbin. Verisimilia humaniorum disciplinarum. Pragae 1666. 196-205.; "La 
Devise est a le bien prendre une metaphore, et une metaphore de proportion, qui 
represente une objet par un autre avec lequel il a de la ressemblance: de sorté que pour 
exprimer en langage de devise [...] Une metaphore de cette espece fait l'essence de la 
Devise; et c'est nar la aussi particulierement qu'on doit juger si les devises sönt vrayes, ou 
fausses. Elles sönt vrayes quand elles contiennent une similitude metaphorique, et qu'elles 
se peuvent reduire en comparaison: eile sönt fausses quand cela leur manque. Car la 
metaphore est selon les maistres de I'oquence une similitude abregée, et une comparaison 
en un mot." Dominique Bouhours. Les Entretiens d'Ariste et d'Eugene. Derniere edition. 
Amsterdam 1671. 279-280.; Claude-Francois Menestrier, La philosophie des images. Tome 
I-II. Paris 1682-1683. I. 1-10.; Les Devises, sönt des peintures ingenieuses, qui sons les 
proprietez des choses naturelles, ou artificielles et leurs representations accompagnées de 
quelques mots qui seruent d'ame a ces corpa, nous expriment les sentimens Heroiques des 
personnes illustres." — "L'Embleme, est une representation symbolique dont l'application 
ingenieuse expliquee par une sentence ou par quelques vers exprime quelque enseignement 
Moral, ou scavant" Uó- L'artdes Emblemes. Lyon 1662.11., 16-19. 
34 Judi Loach, L'Influence de Tesauro sur le Pere Menestrier. = La France et l'ltalie au 
temps de Mazarin. Ed. Jean Serroy. Grenoble 1986. 167-171. 
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kép egyik típusa, amely a metaforikus kifejezést egyesíti a kép előnyeivel. Fő eleme 
a kép, s mindenféle kép válhat emblémává, ha ingeniózus és a morális tanítást 
szolgálja. Meghatározásának sajátossága, hogy a kép elsőbbségét hangsúlyozta ъ 
mottóval és az epigrammával szemben. Menestrier szerint az embléma két fő 
részből áll: a tetszetős kép a szemnek, a megfejtendő rejtett értelem a szellemnek 
szól. Másutt Pierre L'Abbéval négy, egymással összefüggő részt különböztet meg.35 

5. Új jezsuita törekvések a XVII. század végén. A XVII. század végén a 
meghatározások "sikertelensége" és az emblémaelmélet iránt lecsökkent érdeklődés 
feszültségbe került a virágzó jezsuita emblémagyakorlattal. Új, a jezsuita gyakorlatot 
segítő elmélet hiányát érezte például a Ratio Studiorumot átgondoló és kibővítő 
Joseph Jouvancy, aki az embléma heroica körében alkotott is, s megpróbálta 
áthidalni az említett nehézséget. Definícióját kidolgozott elmélet helyett De ratione 
discenái et docenái című művének a filológiáról szóló articulusában fogalmazta meg, 
döntően a humanista elképzelések alapján. Eszerint az emblematika a filológiához 
tartozó disciplina, s az emblémát az aenigmák körén belül kell elhelyezni 
("metaphora picta, sive aenigma inversum").36 Az embléma tehát a rejtvény egy 
formája, a pictura és a subscriptio létrehozása a tanítás keretébe illeszkedik. Míg a 
rejtvény többértelmű, s megoldása egy szó, az embléma meghatározott jelentést 
hordoz, s megfejtése rendszerint egy erkölcsi előírás.37 

A XVIII. századi jezsuita emblémaszerzők nem fogadták el Jouvancy 
elképzelését, de nem hoztak létre új, eredeti elméleteket sem. A XVI-XVII. 
századi francia, olasz és német elméleteket választékos formában mutatta be 
például Jacob Boschius és Ignatius Weitenauer — anélkül, hogy szükségét érezték 
volna saját definíció megfogalmazásának. Gabriel Le Jay az embléma metaforikus 
megközelítéséhez kanyarodott vissza. Franciscus Neumayr volt az utolsó jezsuita 
elméletíró, akinek emblémaelmélete kimerül a logikai osztályozásokban és fogalmi 
szembeállításokban.38 

A meghatározásoknak ez a rövid áttekintése felhívja a figyelmet a jezsuita 
elmélet két alapvető jellegzetességére. A humanizmusra visszautaló elemek jelzik az 
erős kötődést a XVI. századi gyökerekhez, az új összetevők pedig mutatják a XVII. 
században végbement változást az emblematika megközelítésében. A 
meghatározásokban a jezsuitáknál előtérbe lépett a funkcionális megközelítés, 

35 Möseneder. i. m. (4. jegyzet) 10-11. 
36 Joseph Jouvancy. De ratione discendi et docendi ex decreto Congregat. Generális XIV. 
Francofurü 1706. 86-92. Első kiadás: Paris 1691. 
37 Jennifer Montagu. The Painted Enigma and French Seventeenth-Century Art. JWCI 31 
(1968) 307-335. 
38 Jacobus Boschius. Syrnbolographia. Augustae Vindelicorum — Dilingae 1701. 1-72.; 
Ignatius Weitenauer. Symbolica, Epigrammata, Lapidaria, libri III. Augustae Vindel. — 
Friburgi Brisg. 1757.; U5.: De modo legendi et excerpendi, libri IL Augustae Vindelicorum 
1775. 579-584.; Gabriel Francois Le Jay. Bibliotheca Rhetorum [...] Tom. II. Paris 1725. 
828-832.; Franciscus Neumayr. Idea poeseos sive methodica institutio de praeceptis, praxi 
etusu artis ad ingeniosam culturam [...] Ingolstadt 1751. 
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mivel ezzel vélték elméleti szinten indokolni az embléma didaktikus, pedagógiai 
felhasználását. 

Funkciók 

A funkciók iránti érzékenység nem állt távol a humanistáktól sem, akik a 
gondolati tartalmakat a tudásnak megfeleltethető intellektuális szinten kívánták 
kifejezni. A humanista és a jezsuita emblematika funkciórendszere és -rendje 
elsősorban a funkciók arányaiban különbözik. A4íg Alciato, Zsámboky, Reusner és 
Camerarius a funkciókban rejlő ellentétes hatások kiegyensúlyozására, együttes 
aktivizálására törekedett, a jezsuiták ugyanezeket a funkciókat rendi szempontok 
szerint rangsorolták. A minősítés fő szempontja, a rendi elvárás, megbontotta a 
humanista emblematika funkcióinak mellérendelő kapcsolatait. A jezsuita gyakorlat 
térnyerésével a XVI-XVII. század fordulóján felerősödött a humanista, 
későhumanista hagyomány és a jezsuita szemlélet konfrontációja. Az emblémák 
humanista funkciói úgy rendelődtek alá a jezsuita szemléletnek, hogy közben 
megőrizték korábbi sajátosságaik egy részét. 

A funkciók egyensúlyának felbomlását megelőzte az embléma és az impréza 
jezsuita szembeállítása, illetőleg egymás alá rendelése. A két kifejezési formát a 
humanisták még egységben látták. Camerarius szerint például, aki egyaránt készített 
emblémát és imprézát, az emblémák elsősorban általános morális tartalmakat, az 
imprézák pedig egyedi, az emberi személyt bemutató jellegzetességeket 
fogalmaznak meg. Az emblémák és az imprézák minőségét egyaránt a kifejezésben 
rejlő ingenium mértéke határozza meg.39 Ezzel szemben például Possevino, 
Pontanus, Montaldo, Caussin és Moyne az embléma heroicumnak is nevezett 
impréza, más néven szimbólum elsőbbségét hangsúlyozta. Szerintük a kevésbé 
elvont, egyedi tartalmak megjelenítésére alkalmas, túlzott intellektuális 
mondanivalóval nem terhelt impréza az átfogóbb kategória, melynek alárendelték a 
tulajdonképpeni emblémát.40 Ez a megállapítás összhangban volt Loyola Ignácnak 
az Exercitia spiritualicfovn. kifejtett felfogásával is, amely elvetette az abundantia 
scientiae-t.41 

Alciato és a humanisták még egységben látták az ars-ot és a cognitiót. Erre 
utal a már idézett Alciato-levélben az "elegáns" kifejezés. Ezzel szemben a jezsuiták 
a művészi forma és a gondolkodás egysége, kölcsönössége helyett az ars rovására a 

39 Camerarius. i. m. (31. jegyzet) Centuria prima A3a-b.; Uó.: i. m. (31. jegyzet) Centuria 
tertia a2a-a4a. 
40 Possevino. i. m. (12. jegyzet) 479-480.; Pontanus. i. m. (14. jegyzet) 188-190.; 
Montaldo. i. m. (29. jegyzet).; Caussin. i. m. (30. jegyzet) 7a-8b.; Pierre le Moyne. Devises 
heroiques et morales. Paris 1649. 4-5. 
41 Loyola Ignác az Exercitia bevezetőjében így ír. "[...] non enim abundantia scientiae, sed 
sensus et gustus rerum interior desiderium animae explere sólet." Sancti Ignatii de Loyola 
Exercitia spiritualia. Textus antiquissimi. Ed. I. Calveras, С de Dalmases. Roma 1969. 142-
143. 
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cognitiót helyezték előtérbe. A "lusus verborum"-mal a gondolkodás formálására 
törekedtek, és csak ezen belül engedtek teret az arsnak (pl.Masen).42 

Minoes, Reusner, Camerarius, Torquato Tasso és mások a delectatio, 
ablectatio funkciót egységben látták az utilitásszal. Zincgref szerint az embléma fő 
célja az erény kifetése, a bűn elvetése és a bölcsességre vezetés.43 A 
gyönyörködtetés - hasznosság kettősségéből a jezsuiták, így például Pontanus, 
Richeome, Strada, Pietrasanta és Bouhours a delectatiót a rendi utilitas körén belül 
helyezték el, s a művészet instrumentális jellegét hangsúlyozták. Pontanus például a 
Floridor keretszövegeiben kifejtette, azért akar gyönyörködtetni carmenjeivel, hogy 
az olvasó meditálni tudjon és ebből lelki haszna származzon. Az elsődleges cél a 
lelki haszon, melyhez a delectatio csupán eszközként szolgál. Louis Richeome 
képelméleti traktátusa mellett a római S. Andrea al Quirinale épületegyüttesének 
részein alapuló képelmélkedést készített, amely lényegét tekintve ekphrasis-on 
alapuló allegorikus képértelmezések sorozata. 44 

Typotius és Picinelli törekedett az aedificatio — doctio (önépítés - tanítás) 
egyensúlyának megvalósítására. Donatus és Pietrasanta viszont fontosabbnak 
tartotta a doctiót, a pedagógiai szándékot, és ebből következően az 
értelmezhetőség kívánalmát. A Camerarius által megfogalmazott elvárás, hogy az 
emblémák egyszerre felüdítsenek (recreatio), tanítsanak (discentia), s ezzel doctrina 
ethicát közvetítsenek és elősegítsék a physica contemplatiót45, a jezsuitáknál 
átalakult, amikor Pontanus és Pietrasanta a recreatiót a tanulás és az admonitio 
kísérőjelenségévé tette. A humanisták (pl. Reusner46) cultura animi és stúdium 
virtutis, s az ezzel párhuzamba állított utilitas personalis és utilitas commuis 
gondolatköréből a jezsuiták (Possevino, Nadal, Pontanus, Richeome, Sandt, 
Masen) a stúdium virtutist és az utilitas communis-szal hallgatólagosan azonosított 
popularitást tették fő feladatukká. Masen szerint az imagines figuratae az Isten 
megismerésének és az erkölcsi tökéletesedésnek az eszközei, s az emblematika célja 
a világ teljességének spirituális megragadása exegetikai eszközökkel.47 

A fentiek függvényében megváltozott a provocatio - responsio, az obscuritas 
- claritas humanista együtthatása is. A provocatio helyét a jezsuita "ál-
kérdésfeltevés" vette át (vö. pl. Sforza Pallavicino48), melynek szerepe a jezsuita 

42 Masen. i. m. (16. jegyzet) 1649. 108-109. 
43 Zincgref. i. m. (27. jegyzet) II. 24. 
44 Pontanus. i. m. (14. jegyzet) 2a-4a.; Louis Richeome. Trois Discours pour la Religion 
Catholique. Les Miracles, les Saints, les Images. Bordeaux 1597.; UcL La peinture spirituelle. 
Lyon 1611. 
45 Camerarius, i. m. (31. jegyzet) Centuria altera 4a-b.; vö.: Symbola et emblemata von 
Joachim Camerarius. Hg. Wolfgang Harms, Ulla-Britta Kuechen. Fotom. Nachdr. Ausg. 
Nürnberg 1590-1605. Graz 1988. Einführung von W. Harms u.U-B. Kuechen, 19. 
^Nicolas Reusner. Symbolorum imperatororum Classis I., IL, III. Francofurti a M. 1588. 
Classis I. 2a-4b., Classis IL 2a-5b. 
47 Dieter Walter Jons. Das "Sinnen-bild". Studien zur allegorischen Bildlichkeit bei Andreas 
Gryphius. Stuttgart 1966. 49.; Bauer, i. m.(18. jegyzet) 479. 
48 Sforza Pallavicino. Arte dello stile [...] Bologna 1647. 70-80. A mű első kiadása: Roma 
1646. 
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ízlés szerint megfogalmazott válasz (responsio) volt. Caussin, Sandt és Masen 
egyaránt óvott a túlzott obscuritástól, de egészen más hangsúllyal, mint Typotius és 
Picinelli. Míg az utóbbiak az ingeniumot tették az érthetőség rendezelvévé, a 
jezsuiták azt tudatosították, hogy az embléma a popularitás, a közérthetőség igénye 
miatt nem hordozhat túlságosan rejtett jelentést. 

A XVII. század második harmadától a jezsuita emblematikában a funkciók 
köre nem gyarapodott számottevően. Bohuslav Balbin volt az egyetlen, aki 
felismerte a kérdés összetettségét. Az embléma - szimbólum elkülönítését 
Pietrasantára és Masenre hivatkozva fejtette ki, s számbavette a minden emblémára 
jellemző tulajdonságokat.49 Ez az árnyaltabb megközelítés a funkciók jezsuita 
elképzelés szerint kialakított, egy irányba ható rendje mellett lehetőséget biztosított 
a finomabb megkülönböztetésre. Hasonló törekvés figyelhető meg Menestriemél, 
aki szerint az embléma elsődleges szerepe a tetszés és ingeniositas révén a 
meggyőzés, valamint az emberi tudás kinyilvánítása, közvetítése és megőrzése, az 
erkölcsi, politikai és tudós tanítás a képek segítségével.50 

Érintkező kifejezésformák 

Az embléma már a XVI. században nehezen meghatározható formának 
számított. Erezve a pontosabb megközelítés szükségességét, az elméleti szerzők 
törekedtek a kifejezésforma elhelyezésére a humanista műfajelmélet tágabb keretei 
között. Az embléma tematikus közelsége a moralisatióhoz jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy a morális tartalmak kifejezésére bevált ún. irodalmi kisformak 
(apophtegma, exemplum, sententia, dictum, proverbium stb.) közé felvegyék az 
emblémát is. Ezt elősegítette az embléma egy másik tulajdonsága, a collatio 
(similitudo, comparatio), amit a szerzők kivétel nélkül elfogadtak. 

Giovio volt az első, aki az imprézát és az emblémát a problemata, dilemmata 
és aenigmata között helyezte el. Ezt átvette tőle Zsámboky, aki a "... problematis 
obscuriora et dilemmatis, aenigmatis apertiora videntur" értékeléshez hozzáfűzte 
az apophtegmatával, fabulával, exemplummal, sententiával, históriával és 
proverbiummal való rokonságot.51 Alciato emblémáit Minoes az aenigma, 
anagramma, sententia, adagium, simila, apophtegma és história körében helyezte el. 
Ezt a rokonságot egy másik nézőpontból vizsgálva megállapította azt is, hogy az 
érintkező kifejezés formák egy része (sententia, adagium, similia, apophtegma, 
história) forrása, alapanyaga is lehet az emblémának.52 

49 Balbin. i. m. (33. jegyzet) 196-200.; vö. Lubomir Konecny. Bohuslav Balbin a 
emblematika. = Bohuslav Balbin und die Kultur seiner Zeit in Böhmen. Beiträge einer 
Konferenz des Památník národního písemnictví. Hg. Z. Pokorná und M. Svatos. Köln — 
Weimar-Wien 1993.165-180. 
50 Judi Loach. Menestrier's Emblem Theory. Emblematica 2 (1987) 317-336. Itt 319. 
51 Giovio. i. m. (22. jegyzet).; Joannes Sambucus. Emblemata. Antverpiae 1564. Fakszimile 
kiadás. Budapest 1982. 3-7. 
52 Alciatus. i. m.(13. jegyzet) LXIII-LXIV. 
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A rokon kifejezés formák változó számú körének kijelölésén (Reusner) és 
azok egy részének emblematikus forrásként történő kezelésén (Camerarius) túl a 
humanisták közül többen kidolgozták az emblematikus kifejezés formák minél 
szélesebb skáláját. Ezek Ferro d'Rotarijnál például embléma, insegna, Hvrea, arme, 
cimiero, geroglifo, novescio, afera és impresa. Az elmélet tanácstalanságára utal, 
hogy a formák jellemző tulajdonságainak körét Ferro d'Rotarij a köztük levő 
különbségek alapján próbálta meghatározni.53 

A jezsuiták részben örökölték, részben tudatosan átvették a humanista 
elmélet bizonytalanságait, a rendi elvárásrendszer azonban határozottabb 
állásfoglalásra ösztönözte őket. A humanista műfajelméletben egymás mellé 
helyezett formák között — a funkciók rangsorolásához hasonlóan — eltérő 
hangsúlyokat alakítottak ki, s alárendeltségi kapcsolatokat hoztak létre. Possevino a 
sententia, parabola, aenigma körébe sorolt emblémát még a humanista 
gyakorlatnak megfelelően, csak a különbségekre utalva különítette el: "sententia 
porro et Embléma differunt, ut res a verbis. At Parabola, est sermo in ore omnium, 
Embléma in ore sapientium: Aenigma obscurius est, quam Embléma."54 Ettől 
eltérően Caussin az embléma, aenigma, parabola, impresa (symbolum), apologus, 
hieroglyphicum sorból kiemelte a szimbólumot, s a többi formát e gyűjtőkategória 
alá sorolta be. Ugyanakkor figyelmeztetett az említett formák közötti affinitásra, az 
elkülönítés nehézségeire és arra, hogy lényegében egyetért a filológus Isaac 
Casaubonnal, aki szerint semmiféle különbség sincs például az embléma és a 
szimbólum között, mivel mindkettő collatio.55 

Caussin nyomán Sandt és a Caussinhoz hasonló elveket valló Pietrasantát 
követő Masen egyaránt a jezsuita gyakorlat által legkedveltebb szimbólumot 
fogadta el alapvető, a többi formát magába foglaló kategóriaként. Masen utalt arra 
is, hogy a gyakorlatban feltételezi az embléma, a symbolum, a hieroglyphica és az 
aenigma együttes használatát.56 Az imago figurata kapcsolatban áll a fabulával és a 
mitológiával mint narratív szerkezetekkel, az utóbbiakat Masen az előbbi alá 
rendeli.57 A picta poesis hagyománytól eltávolodó Sandt emblematikus teológiája 
megújítja a figura-fogalmat. A rokon irodalmi kifejezéstárból a szimbólum és a 
szimbólum mottójának lehetséges forrásaként nevezi meg az emblémát, a 
parabolát, az adagiumot, a proverbiumot, a paroemiát, az aenigmát, a sententiát, a 
fabulát és a hieroglyphát. Masen ezt a kört az exemplumra és a hieroglyphicára 
szűkítette. Menestrier szerint az emblémát a tanító cél különíti el a devizától, 
szimbólumtól és hieroglyphától.58 

53 Reusner. i. m. (46. jegyzet).; Camerarius, i. m. (31. jegyzet) Centuria altera 3a-b.; Ferro 
d'Rotarij. i. m. (15. jegyzet) 295-296. 
54 Possevino, i. m. (12. jegyzet) 480. 
55 Caussin. i. m. (30. jegyzet) 6b-8b. 
56 Sandt. i. m. (32. jegyzet) 75-76.; Masen. i. m. (16. jegyzet) 1681. 542-547. 
57 Bauer, i. m. (18. jegyzet) 498-508. 
58 Sandt. i. m. (32. jegyzet) 75-76.; Masen. i. m. (16. jegyzet) 1681. 545-547.; Menestrier. i. 
m. (33. jegyzet) 1.1-126. 
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Mindez mutatja, hogy az irodalmi eszköztárban a jezsuiták sem tudták 
pontosan elhelyezni az emblematikát. Ennek oka egyrészt a folyamatos 
kategorizálási szándék, másrészt a humanista elképzelésekhez erősen kötődő, attól 
elszakadni nem tudó elmélet. A jezsuiták közül egyedül Balbin követett más utat. 
Balbin felhívta a figyelmet az embléma-szimbólum szétválaszhatatlanságára, 
valamint arra, hogy az embléma bázisa szélesebb, mint a szimbólumé. Balbin az 
emblémát nem irodalmi műalkotásként, hanem olyan komparatív funkcióba 
helyezett szerkezetként kezelte, melyben az ars a képzőművészeti és irodalmi 
eszközökkel létrehozott részletekben valósul meg. Balbin három, minden 
emblémára ülő jellegzetességet nevezett meg: 1. a megértéshez fel kell fedezni a 
szerkezetben lévő comparatiót; 2. minden alkalmas arra, hogy belőle embléma 
készüljön; 3. a nélkülözhetetlen mottó (lemma, inscriptio) akkor jó, ha világos és 
rövid, s akkor elegáns, ha költői vagy költői mű részlete alkotja.59 

Az elméletírók az emblémára és a vele rokonított kifejezésformákra 
kidolgozták az elkülönítés eszköztárát is. Ebben az egyes formák tulajdonságai, 
stilisztikai kategóriák és filozófiai megközelítések találkoztak az elképzelt 
közönségre utaló motívumokkal. így például Giovio és nyomában Zsámboky az 
érintkező formákat az obscuritas foka szerint ítélte meg.60 Az obscuritas — claritas 
fogalompárt Minoes, majd őt követve majdnem mindegyik jezsuita (Possevino, 
Caussin, Sandt, Masen, Menestrier stb.) felhasználta az elkülönítésre. Camerarius az 
embléma alapvető sajátosságával, a similitudo módjával és mikéntjével tett 
különbséget, s Torquato Tas so, Caussin, Masen is alkalmazta ezt az elképzelést. 
Masen szerint az embléma és a szimbólum abban is különbözik, hogy az embléma 
a similitudót képi metonímiával, a szimbólum pedig a lemmában elrejtett nem 
figurális, értelmi úton fejezi ki.61 

A kifejezésformákban lévő értelem (ratio) Sandtnál, a sensibilitas foka 
Pallavicinónál vált az elkülönítés eszközévé. Possevino és nyomában több jezsuita 
használta a különbségtétel eszközeként az elképzelt közönséget. Ezek a 
vélemények azt mutatják, hogy az emblémát a tanult, bölcs embereknek a 
szimbólumot a nem túlságosan magas szintű tudás birtokosainak, a parabolát, 
exemplumot és proverbiumot pedig mindenkinek szánták.62 

A poétikai emblémameghatározások iránti elégedetlenség tükröződött 
azokban az elképzelésekben, amelyek a similitudo mellett az embléma másik, 
általánosan elfogadott tulajdonságával, az argutiával közeledtek az emblémához. 
Ezt a kérdést csak egészen röviden érintjük. Zsámboky például három vonással 
jellemezte az emblémát: tecta, arguta, iocunda. Pontanus szerint két dolog díszíti, a 
brevitas és az argutia.63 Sandt, Pietrasanta, és L'Abbé az embléma epigrammatikus 

59 Balbin. i. m. (33. jegyzet) 196-205 . 
60 Giovio. i. m. (22. jegyzet) 6-7.; Sambucus. i. m. (22. jegyzet) 3-7. 
61Camerarius. i. m. (31. jegyzet) Centuria altera HOb-llla.; Masen. i. m. (16. jegyzet) 1681 
4-10. 
62 Sandt. i. m. (32. jegyzet) 170-171.; Pallavicino. i. m. (48. jegyzet) 72-73.; Possevino. i. m. 
(12. jegyzet) 480. 
63Sambucus. i. m. (22. jegyzet) 4.; Pontanus. i. m. (14. jegyzet) 190. 
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explicatiójához kötötte a találó, elmés kifejezés követelményét.64 Pietrasanta, aki a 
gyakorlatból következtetett arra, hogy az explicatio epigrammán kívül más forma is 
lehet, nem utalt arra, hogy az argutia követelménye ezekre is vonatkozna. 

Masen Arisztotelész metafora-elképzelése által inspirált epigramma 
elméletében kifejtette az embléma-epigrammára vonatkozó nézeteit is. Az argutiális 
epigrammának ("argutiae epigrammaticae") két formája van: az egyik a "cum 
emblemate, seu pictura iunctum" a másik a kép nélküli. A "picta et emblematica 
poesis"-hez kötódó argutia elegánssá, elevenné és frissé teszi az emblémát. 
Tesaurónál, aki elsőként tett kísérletet az emblematikus inventio alávetésére 
általános retorikai szabályoknak, az argutia az embléma tulajdonságából önálló 
kifejezésmóddá alakult át. Az "argutezze" körébe sorolta többek között az olyan 
emblémákat is, amelyekben az ábrázolt tárgyak valami másra utalnak. Az argutia 
egyik formája az emblematikus (szimbolikus) argutia, melynek fő rendező elve a 
metaforikus közléstől elvárt ingenium.65 

Emblémakészítési szabályok 

A XVI. század közepétől általánossá vált az embléma hármas tagolása 
inscriptióra (lemma), picturára (figura, imago) és subscriptióra (explicatio, verba). A 
részek közti kapcsolat minél pontosabb kifejezésének igénye azonban már a 
humanistáknál különféle allegorizáló megfogalmazásokat eredményezett (pl. verba: 
anima; pictura: corpus). Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy bár a definíciók és a 
funkcionális körülhatárolások sokszínűek és szerzőnként is különböznek, az 
emblematikus formák határait szabályokkal kell kijelölni. A szabályrendszer 
kialakítását ösztönözte még a könnyebb érthetőség igénye, az elmélet és a gyakorlat 
elkülönülése, valamint a gyakorlat befolyásolásának szándéka. 

Alciato és nyomában például Zsámboky még csak ajánlásként határozta meg 
a később explicatiónak nevezett rész műfaját: az embléma más is lehet, de lehetőleg 
epigramma legyen, mert ennek jellegzetességei jól megfelelnek az emblémának.66 

Giovio volt az első, aki imprézaelmélete keretében pontokba foglalta elvárásait. 
Ezek: 1. a lélek (inscriptio) és a test (pictura) kiegyensúlyozott viszonya; 2. közepes 
érthetőség; 3. az embléma akkor gyönyörködtet legjobban, ha a pictura forrásai a 
csillagok, az elemek vagy az élőlények, nem pedig mesterséges dolgok és eszközök; 
4. a kép soha ne ábrázolja az emberi alakot vagy a test részeit; 5. a latin mottó 
legyen rövid, de ne legyen érthetetlen, s nyelvileg foglaljon Össze úgy, hogy az 
összeállítás örömöt váltson ki. Giovio öt szabálya jelentősen befolyásolta az 
emblematika további fejlődését: többen változatlanul elfogadták (pl. Ruscelli), 
mások csak utaltak rá vagy vitába szálltak vele.67 

64 Sandt, i. m. (32. jegyzet) 169-170.; Pietrasanta. i. m. (16. jegyzet) 11-12.; 
L'Abbé. i. m. (24. jegyzet).; vö. Menestrier. i. m. (33. jegyzet) I. 43-44., 65-67. 
65 Masen. i. m. (16. jegyzet) 1649.1-5.; 79-80.; Tesauro. i. ra. (15. jegyzet) 21. 
66 SambucusT i. m. (22. jegyzet) 4-7. 
67 "Prima giusta proportione d'anima et di corpo; Seconda, ch'ella non sia oscura di forte, 
c'habbia misterio della Sibilla per interprete a volerla intendere; ne tanto chiara, ch'ogni 
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A Giovio-féle szabályoktól részben eltért Minoes elképzelése. Minoes átvette 
a test-lélek metaforát, de nála a szabályok keretei tágabbak, a megkötések kevésbé 
szigorúak, mint Gioviónál. Elsődleges szerepük nem a korlátozás, hanem az, hogy 
a kialakított szerkezetek valóban emblémák, szimbólumok, s ne pedig allegóriák 
legyenek. Minoes szerint a kompozíció rövid legyen és tartalmas, hasonlítson a 
példabeszédhez és jusson benne érvényre a hasonlóság. Minoes kísérletet tett a 
különböző szimbólum-típusok leírására, részeik jellemzésére; s a vélt antik 
forrásokra való visszavezetéssel irodalmi értéket tulajdonított az emblémának.68 

A XVII. századi késő humanista és jezsuita szabályok többnyire Giovio 
alapján kidolgozott pontokból állnak (pl. E. Tasso, Donatus, Masen, Picinelli, 
L'Abbé) vagy csak általános útmutatót adnak a gyakorlat számára (pl. Pietrasanta, 
Balbin). Az utilitas-elvű jezsuita gyakorlattal és elmélettel összeütközésbe került 
Ercole Tasso szabályai például részletesebbek Giovio elképzelésénél, de elsősorban 
csak a mottóra és a képre vonatkoznak. Eszerint 1. a mottó legyen rövid, kevés 
szóból álljon; 2. a kompozícióban semmi ne legyen túláradó, felesleges, de ne is 
hiányozzék belőle semmi; 3. a szöveges részt népnyelven vagy latinul fogalmazzák 
meg; 4. a hasonlóság a különféle ismertetőjegyek által váljon felismerhetővé; 5. az 
embléma ne tartalmazzon céljával ellentétes vonást; 6. az értelme megfejthető 
legyen; 7. az egy kompozícióhoz tartozó figurák száma ne legyen több kettőnél; 8. 
a kép (figura) gyönyörködtessen; 9. a kép színek és külön szavak nélkül is 
felismerhető legyen; 10. a képen ábrázolt cselekvés legyen elsajátítható és ne legyen 
erkölcstelen; 11. az értelmet kifejező dolog tulajdonságát és természetét a befogadó 
ismerje vagy arról a szerző adjon külön felvilágosítást.69 

Még ennél is differenciáltabb szabályokat alakított ki Alexander Donatus, 
amikor kidolgozta az emblémára és a szimbólumra, valamint ezek képi és szöveges 
részére vonatkozó előírásokat. A jezsuita túlszabályozási törekvések tipikus 
példájaként értékelhető elképzelései tükrözik egyrészt a könnyebben érthető 
formák iránti igényt, másrészt a törekvést a meghatározások minél pontosabb 
rögzítésére. Legfontosabb szerinte az imago, az epigramma és a mottó egysége. A 
mottó helye a kép közveden környezetében van, dokumentálnia kell az emblémát, 

plebeo llintenda; Terza, che sopra tutto habbia bella vista, lacqual si fa riuscire molto 
allegra, entrandovi stelle, soli Lune, fuoco, acqua, arbori verdeggianti, instrumenti mecanici, 
animali bizzari, et uccelli fantastichi. Quarta ron ricerca alcuna forma humana. Quinta 
richiede il motto, che e Гагшпа del corpo, et wole essere communemente duna lingua 
diversa dalTIdioma di colui, che fa l'impresa, per che il sentinento sia alquanto piu coperto: 
wole anco esse breve, ma non tanto, che si faccia dubbioso; di sorté che di due о tre parole 
quadra benissimo; eccetto se fasse in forma di verso, о intero, о spezzato; Et per dichiarare 
queste conditioni, diremo, che la sopradetta anima et corpo s'intende per il motto, о per il 
soggetto; et si stima che mancando о il soggetto all'anima, о Гагшпа al soggetto, l'impresa 
non riesca perfetta." Giovio. i. m. (22. jegyzet) 6.; Ruscelli. i. m. (29. jegyzet) 1-22.; vö. 
MenestrierT i. m. (33. jegyzet) 1.1-19.; Sulzer. i. m. (2. jegyzet) 117-118. 
68 Alciatus. i. m.(13. jegyzet) LX-LXI.; Bauer, i. m. (18. jegyzet) 465. 
69 Tasso, i. m. (24. jegyzet) vö. Ferro d'Rotarij. i. m. (15. jegyzet) 7.; Menestrier. i. m. (33. 
jegyzet) I. 26-29. 
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s nyelvileg alkalmasnak kell lennie arra, hogy az epigramma (explicatio) címe is 
legyen. A mottóval kapcsolatos elvárást a "movent, docent, argute tarnen more 
epigrammatum" formában rögzítette. Az embléma-imagóra csupán egyetlen 
előírást adott: mindaz lehet forrása, amit az, aki látja, meg tud érteni, azaz a 
természetes és mesterséges dolgok éppúgy, mint a természet és a történelem. 

Ettől részben eltértek Donatus szimbólumkészítési szabályai. Itt alapvető a. 
similitudo követelménye. A szimbólum imago részével kapcsolatban előírta, hogy 
1. méltó legyen a megtekintésre; ne legyen ismeretlen; természetes és mesterséges 
dolgok egyaránt alkothatják; 2. a természetes dolgok közül az embert és az emberi 
testet ki kell iktatni; 3. a kép akkor erőteljesebb, ha a természetből származik; 4. a 
részek összekapcsolása ne adjon alkalmat csodálkozásra; 5. a kép ne legyen teljesen 
magától értetődő; 6. egy vagy több motívumot szabad összeötvözni; 7. a képhez 
szöveg kapcsolódik. A szimbólum szöveges részéhez előírta, hogy 1. nyelve a 
görögön és a latinon kívül lehet a köznyelv is; lehet idézet; s akkor éri el célját, ha 
rövid, tömör és szórakoztató; 2. kötődnie kell a képhez, azzal együtt alkot 
hasonlóságot; 3. a képet csak jelzi és kiemeli, de nem fejti ki; 4. a szimbólum legyen 
értelmezhető, s ennek érdekében a kép fölé lehet írni azt, amit ábrázolni kívánt.70 

Ezekben a szabályokban az elődök (pl. Giovio, E. Tasso) ismeretén kívül 
tükröződik a gyakorlat figyelembevétele is. 

Masen miközben megfogalmazza a különböző emblématípusok konstrukciós 
elveit és a XVI-XVII. századi gyűjtemények, kiértékelésével rendszerezi az 
emblematika megjelenési formáit, a rejtett, a konvencionálistól eltérő 
értelmezéseket és eljárásokat részesíti előnyben.71 Az explicatio-epigramma 
szabályait egy helyütt Minoeshez hasonlóan, viszonylag tág keretek között jelölte 
ki: az epigramma legyen rövid, kompozíciója kötött és formája meghatározott. 
Másutt aprólékos regulákat dolgozott ki a szimbólum forrásaira. így például az 
imago egyaránt ábrázolhat természeti tárgyat, emberi alkotást, a természetes vagy a 
mesterséges dolgokhoz hasonlítható, a dolgok lényegét kifejező elképzelést (pl. 
géniuszok), hieroglifát, metaforikusán értelmezhető eszközt (pl. cithara -
concordia) vagy exemplumszerűen felfogható jelenetet72 

Az aprólékosan kidolgozott szabályok rendszerét részesítette előnyben 
Picinelli is. Műve részben kompendium, s szabályai magukon viselik az összegző, 
másokra visszautaló elképzelések hatását. Picinelli szerint a lemma feladata az 
embléma egybefoglalása..Funkciójával ellentétes, hogy teljes sententia vagy 
adagium legyen. Az a lemma jó, amelyik igazat mond, örök igazságokat juttat az 
ember eszébe. A rövidség és a túlzott rejtettségtől való tartózkodás követelménye 
mellett a lemma erejét növeli, ha metaforikus közlés, aequivocatio vagy értelmes 
szójáték alkotja. Tiltja viszont, hogy a lemma amphibologicum, hiperbolicum, 
metafora, epitheton vagy vulgáris kifejezés legyen. Akkor hat igazán, ha egyes 

Donatus. i. m. (16. jegyzet) 376-388. 
Bauer, i. m. (18. jegyzet) 470-471. 
Masen. i. m. (16. jegyzet)1649. 2-7.; U5.. i. m. (16. jegyzet) 1681 4-8. 
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szám első vagy harmadik személyben szólal meg. Picinelli mindenekelőtt a 
monosyllabus típusú lemmák alkalmazását javasolta.73 

Picinelli több szabályt alkotott a gyakorlat alapján, ami jelzi, hogy az elmélet 
írók saját és elődeik elképzelésein kívül figyelembe vették a gyakorlatot is. Ugyanez 
megfigyelhető Pierre L'Abbénál, aki nyolc reguláját részben saját munkássága 
alapján szerkesztette meg. Eszerint 1. a szimbólum képből és mottóból áll; 2. az 
imagót úgy kell megalkotni, hogyne tűnjön emblémának vagy aenigmának; 3. 
értelmes legyen; 4. a kép nem ábrázolhat egész emberi testet, de annak részei 
felhasználhatók; 5. a mottó legyen hemistichium; ó. a kép és a mottó együtt 
alkosson allegóriát, s ne nevezze meg az ábrázolni kívánt dolgot; 7. a kompozíció 
eredeti legyen, s értelmezés nélkül is felismerhető; 8. a képhez és a mottóhoz 
epigramma járulhat, ami magyarázza a szimbólumot. Ebben az explicatióban több 
értelemnek kell lennie, mint a szimbólumban.74 

A részletesen kidolgozott tételes előírások a gyakorlatban nehezen ismerhetők 
fel közvetlenül, mivel a gyakorlati céllal dolgozó emblémaszerzők általában nem 
hivatkoztak és kevés figyelmet fordítottak az elméletírók szabályaira. Az 
emblémahagyomány vizsgálata viszont azt mutatja, hogy az elméletek kevésbé 
hatottak a gyakorlatra, mint a gyakorlat az elméletre. A tágabban értelmezhető 
szabályokat megfogalmazó, Minoesre visszautaló jezsuiták kevesebben voltak, mint 
a tételes regulákat követő szerzők. Ennek fő oka, hogy azok az elméletírók, akik — 
mint például Pietrasanta és Balbin — a szabályokban teret biztosítottak a 
gyakorlatnak, felismerték az elméletek érvényességének korlátait. 

Pietrasanta igyekezett felszabadítani a gyakorlatot az elméleti kötöttségek alól: 
kizárólagos módon semmit sem írt elő, s több lehetőséget mutatott be. Az 
explicatióról például azt írta, hogy nem tartja kötelezőnek az epigramma formát, s 
nem látja értelmét a metrumra vonatkozó előírásoknak75. Balbin nyolc pontos 
szabálysorozata nagyobbrészt általánosan elfogadott előírásokból áll. Mint a 7. 
pontban kifejtette, a leírtakon kívül mást nem tanácsos előírni, mert az csak 
korlátozná az emblémakészítést. A lemma megalkotásánál vagy kiválasztásánál az 
óhajtó mód (optativus) használatát ajánlotta. A legtökéletesebb szimbólum szerinte 

73 Picinelli. Erath. i. m. (32. jegyzet) Tractatus Symboli naturam [...] c4a-i2a. 
74 "I. Symbolun pictura et lemmate constat, seu ut loquitur vulgus corpore et anima. II. 
Pictura ut plurimum simplex esse debet non composita, ne embléma esse videatur, aut 
aenigma. III. Erudita esse debet, non cuique obvia, neque tarnen adeo tecta ut interprete 
egeat IV. Corpus humánum integrum pictura esse non potest, pars corporis, oculos, cor, 
manus tolerari potest. V. Lemma Hemistichium esse debet non versus integer, desumi 
potest a Poeta aliquo, vel de novo cudi. VI. Et pictura et lemma ita allegorica esse debent, 
ut neque personan nominent cuius sunt signa, neque se appellent invicem. VII. To tum 
opus adeo nativum esse debet ut ipso fere aspectu rem designét, et sine interprete. VIII. 
Additur aliquando Symbolo Epigramma ut illud expHcet, atque haec explicatio aliquando 
plus ingenii quam Symbolum habet, et saepe plus laudis, extraneum est tarnen hoc 
Epigramma, et Symbolum supponit magis quam facit." L'Abbé. i. m. (24. jegyzet) 429-430. 
75 Pietrasanta. i. m. (16. jegyzet) 159-162. 
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a képen és a mottón kívül explicatiót is tartalmaz, melyben a szerző kifejti 
gondolatait.76 

Mindez mutatja, hogy a XVII. század végére sem alakult ki egységes, több 
szerző által elfogadott szabályrendszer. A szabályok nem voltak fölöslegesek annak 
ellenére, hogy a gyakorlat nem sokat merített belőlük, mivel így is elősegítették az 
emblematika differenciálódását. 

Összegzés 

Az első elméleti megjegyzések a XVI. század első harmadában egyidőben 
születtek az embléma kialakulásával és az imprézák irodalmivá válásával. A XVII. 
század első felében az emblémaelméletben is megfigyelhető a középkori 
hagyományok megerősödése az ellenreformáció következtében. A század közepén 
lényegében lezárult az emblematikus műformák fejlődése. A retorika ekkor 
fokozott mértékben törekedett normatív kompozíciós szabályok felállítására, az 
osztályozásra és az érintkező műfajokkal való kapcsolatok meghatározására, s az 
emblémaelméletnek a jezsuiták a retorikával egyenrangú helyet kívántak biztosítani 
az oktatásban77 A XVII. század végén, a XVIII. század elején az emblémák 
kategorizálása, számbavétele nyomán az emblémaelmélet súlypontja áthelyeződött 
az egyetemi szférába disszertációk, disputációk és bevezetések formájában, majd a 
XVIII. század közepén megszakadt az emblémaelmélet hagyománya.78 

A jezsuiták akkor figyeltek fel az emblematikára, amikor annak fénykora már 
elmúlóban volt. Az embléma mint a humanista műfajelméletbe ágyazott irodalmi 
kifejezésforma egyszerre több és kevesebb volt annál, mint amit a jezsuiták 
igényeltek. A humanisták által létrehozott és vonzóvá tett műfaj a jezsuita 
elméletben az imitatio és az innovatio kettős vonzásában formálódott. A jezsuiták 
mintegy két évszázadon át próbálták követni a humanista teljesítményt, miközben 
szabadon nyúltak a hagyományhoz, adaptálták azt, s a rendi célokkal összhangban a 
skolasztika és a humanista tudás kettős vonzásában átalakították, 
"korszerűsítették". 

A vizsgálat tükrében módosításra szorul a korábbi megállapítás, amely szerint 
jelentős jezsuita emblémaelméleti írások csak a XVII. század második felében 
jelentek meg.79 Az viszont igazolódott, hogy a jezsuita elméletírók elsősorban 
összegzők és definiálók voltak, s csak ritkán jelentkeztek újító elképzelésekkel.80 

Tudatában voltak, hogy a jezsuita emblematikusok az elsődleges morális, didaktikus 
cél miatt kevéssé törődtek az elméleti megfontolásokkal és az előírásokkal. A 
jezsuita elméletek jelzik az emblémafogalom terminológiai ellentmondásait, 

76 Balbin. i. m. (33. jegyzet) 202-205. 
77 Bauer, i. m. (18. jegyzet)1986. 456. 
78 Sulzer. i. m. (2. jegyzet) 226-230. 
79Heribert Breidenbach. Der Emblematiker Jeremiás Drexel S. J. (1581 bis 1638). Mit einer 
Einführung in die Jesuitenemblematik und einer Bibliographie der Jesuitenemblembücher. 
Diss. Phil. University of Illinois. Urbana 1970.124, 
80 Breidenbach, i. m. (79. jegyzet) 69. 
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ugyanakkor a meghatározásokat a jezsuiták gyakran az emblémapéldák és 
alkotórészeik gyűjtésével, osztályozásával kombinálták.81 A jezsuitáknál a 
hierogliflka mint forrásvidék eltűnik, míg az impréza megmarad, s a kezdeti 
realizmussal és ezoterikus vonásokkal szemben az allegorikus értelmezés és a 
világosság kívánalma lép előtérbe. Jelentős újítást hozott a jezsuita hagyományban 
az un. argutiális embléma születése és az ezzel kapcsolatos reflexiók, ezt követően 
azonban a jezsuitáknál nem találkozunk alapvetően új elméleti megjegyzésekkel. 

A különféle elméletek több szálon, bonyolult rendszer keretében 
kapcsolódtak egymáshoz. A jezsuita elméletíróknál alapvetően három összetevőt 
fedezhetünk fel: 1. a humanista, későhumanista retorikai elméletek és az 
arisztotelészi poétika sajátos recepcióját; 2. az emblémakincs alapos ismeretét; 3. a 
rendi elvárások messzemenő figyelembevételét. Ezek az összetevők együttesen oda 
vezettek, hogy a humanista elmélet több ponton átalakult, arányai, hangsúlyai 
megváltoztak. 

Kétségtelen, hogy ez a folyamat fokozatosan elszegényítetté a humanista 
emblémahagyományt. Ez a megállapítás azonban csak az egyik része a valóságnak, 
mivel a jezsuiták révén a humanista emblematika tovább élt és hatott a rendi 
elgondolásokhoz igazítva. Motívumai a korábbinál jóval szélesebb körben váltak 
ismertté, miközben az irodalmi, művészi igényű humanista kifejezésvilág egy 
funkcionálisan megbatározott kifejezésformává alakult át. A jezsuita 
irodalomelmélet két központi fogalma, az utilitas és a dignitas jelentős elmozdulást 
hozott az allegorizálás felé. Az emblematika a jezsuitáknál a humanistákhoz 
hasonlóan divatjelenség volt; mintegy száz évvel túlélte azt, s az elmélettől 
támogatva jelentősen meghosszabbította a humanista kifejezésvilág utóéletét. 

81 Daniel Rüssel. The Emblem and Device in France. Lexington, Kentucky 1985. 18-19.; G. 
Richard Dimler. jesuitische Emblembücher. Zum Forschungsstand. = Sinnbild-Bildsinn. 
Emblembücher der Stadtbibliothek Trier. Katalogbuch zur Ausstellung. Red. Michael 
Schunk. Trier 1991. 170. 

253 



Abstract 

The main aim of the work is to present emblematics in Hungary in its European context, 
and to show the redprocal influence between that phenomenon and mainstream literature. 
The description of the theoretical and historical development in Hungary is supplemented 
by a series of case studies examining the effect of emblematics upon various literary genres. 
The final chapter analyses the link between literary emblematics and the visual arts by 
looking at a specific example. As in most European countries, embelmatics in Hungary 
is part of a complex labyrinth of äterary modes of thought and expression. A relative 
poverty of theoretical writing went handln hand with a considerable range of emblematic 
practice. The emblem proved to be a transitional form between the period when signs and 
motifs were regarded as having specific and fixed meanings and the modern period when 
we have developed a different and shifting concept of language and meaning. At the same 
time as emblems began to penetrate the more popular levels of national culture and 
literature, they also became more spedali^ed. Hungarian emblematics used, for the most 
part, existing pictorial and textual combinations of pictures and texts. They employed the 
emblem notably in genres and texts of the genus demonstmtivum, which referred to 
matten which were topical at the time. 
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B E T H L E N ATTILA 

Galántai gróf Fekete János , a Voltaire-fordítö 

Bár jelen tanulmány az eredeti mű és magyar fordításának 
összehasonlítását tűzte ki célul, mégis, néhány sorban vázolnunk kell egy olyan 
arisztokrata életrajzát, akinek sokkal fontosabb szerep is juthatott volna a magyar 
irodalom fejlődésében és aki, közepes költői tehetsége miatt a későbbiek során 
feledésbe merült. 

1741-ben született, előbb a családi házban, Csabrendeken nevelkedett, 
majd Bécsben, a savoyai Akadémián és a Theresianumban folytatta tanulmányait, 
ahol igen magas szinten sajátította el a francia nyelvet. Később a katonai pálya felé 
fordult és tábornoki ranggal vonult nyugdíjba; mivel azonban az osztrák 
háborúkban tett szolgálatait, érzése szerint nem kellőképpen honorálta az akkori 
hatalom, inkább az irodalom felé fordult. Fóti családi kastélyában eltöltött időszaka 
alatt fordította le az Orieáni szüzet (Voltaire: La PuceUe d'Or/éans), a verset a 
Természet Törvényeiről (Voltaire: Poeme sur la Loi naturelle), Ariosto Orlando 
furiosojának egy részét és Ovidius Szerelmeit1. A verselésben a francia stílus 
elterjesztése mellett kötelezte el magát; ő volt egyike az elsőknek az 1760-as évek 
során, aki a magyar alexandrinusban a hím- és nőnemű váltakozó rímeket 
alkalmazta. (AABB a megszokott AAAA BBBB helyett) 

Gyakorta úgy festették le őt, mint egy magyar voltairiánust, pedig a valóság 
igencsak távol állt ettől. Voltaire recepciója Magyarországon korántsem volt 
egyöntetű, és - főként az egyház elleni támadásai miatt - műveit ritkán törölték a 
királyi cenzúra listájáról. Annyi azonban bizonyos, hogy levelezésben állt „Papa 
Grand Homme"-m2l, vagyis Nagy Ember Papával, ahogyan ő maga nevezi Voltaire-t 
egyik diákja számára diktált tananyagában, a Parvus Tractatus Gallicus de Prosodia 
Gallica-ban2. Erre a levelezésre a tanúságok szerint 1766 és 1769 között került sor. 
Elküldte a mesternek francia nyelvű verseit, mellékelve néhány üveg tokaji bort is. 
Voltaire, aki jól ismerte ezt a csodálatos bort még II. Frigyes udvarából, és maga is 
említi az Orleáni Szűz-benJ, kijavítja a verseket és az ő visszafogott dicsérete volt a 
fiatal gróf számára az a hajtóerő, mely további költői munkáiban támogatta. 
Legalábbis Fekete szerint a nagy femey-i filozófusnak köszönhette, hogy az írás 
felé fordult4. 

1 K, Ignace: Littérature francaise en Hongrie, 1772-1896; pp. 138-139. 
2 Galánthai gróf FEKETE János: Parvus Tractatus Gallicus de Prosodia Gallica; Pest, 1796, 
Akadémiai Kézirattár, 4-r 35 sz. 
3 AMBRÓZY Ágoston: Voltaire és a Tokaji; p. 18. 
4 MORVAY Győző: Galánthai gróf Fekete János élete;pp.216-220 
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Fekete a magyar irodalomban a barokk végső és a felvilágosodás kezdeti 
periódusának határán helyezkedik el. Ez alatt az átmeneti időszak alatt a legtöbb 
fordítás a barokk és a rokokó nézeteit tükrözte, azonban már egyre több olyan 
elem lelhető fel közöttük, amely támadja ezt a koncepciót és megerősíti a 
felvilágosodás korszaka felé igyekvő tendenciákat. A 70-es évek elejétől kezdenek 
meghatározóvá válni a francia művekből lefordított felvilágosult eszmék, 
ugyanakkor megnövekszik a magyarra fordított francia művek száma is, aminek 
egyenes következménye az a tény, hogy a francia (vagy inkább: franciás) műveltség 
elterjedt Magyarországon. Főként Bécs befolyása késztette a fiatal magyar katolikus 
arisztokratákat a francia nyelv elsajátítására5. A leginkább fordított kortárs írók 
abban az időszakban Fénelon, Marmontel és Voltaire volt; a többiek kevésbé 
fontos írók voltak. Ez a tendencia szoros összefüggésben áll azzal a ténnyel, hogy 
francia eredetű fordításirodalmunk nagy része erősen pedagógiai és erkölcsnevelő 
jelleggel bírt6. 

Ami a magyar verselést illeti például, a XVIII. század közepéig néhány 
művelt lélek számára az egyetlen, igazi költészetet a latin verselés képviselte. A 
másik oldalon volt található a magyar verselés, amelynek sajátos jellegzetességei 
voltak, többek között a négyes rímelés. Az elbeszélő és az elmélkedő stílus igen 
elterjedt volt a barokk irodalomban és ezeknek szinte természetes formája a négyes 
rímelésű alexandrinus volt. Ezt a strófát Gyöngyösi-strófának nevezték el arról a 
Gyöngyösi Istvánról, aki nemcsak a XVII. század legnépszerűbb költője volt, de az 
maradt a XVIII. században is. Azonban ennek a verselésnek a negatív oldalát sem 
hagyták figyelmen kívül a korszak nagy magyar gondolkodói. Annak érdekében 
ugyanis, hogy a formát ne sértsék meg, a költőknek gyakran szövegük tartalmát 
kellett megváltoztatniuk oly módon, hogy a Gyöngyösi-strófát tiszteletben tartsák, 
s ezáltal a tartalom szintjén veszítettek elég sokat, amivel írásaik irodalmi értékét 
csorbították. A 70-es évek felé ez - a magyar verselésben mindaddig uralkodó -
gyakorlat egyre inkább átadta a helyét másfajta rímelési típusoknak. Míg az egyház 
műveltebb, de egyre inkább a laikus témák felé forduló, irodalmi vénájú tagjai 
számára a latin verselési forma maradt a norma, addig a nemességet a francia 
irodalom jellemzi s ezáltal a francia verselési mód is, amelyet több-kevesebb 
sikerrel alkalmaztak. Ilyenek voltak Orczy Lőrinc, Bessenyei György, Teleki Ádám, 
Zechenter Antal és mások. A franciás irodalmárok 'lázadása" a '80-as évek 
második felében zajlott le. Péczeli József volt az, aki Voltaire Zűí/h?-jának 
fordításához írt előszavában támadást indított a Gyöngyösi verssorok, tehát a 
hagyományos, barokk gondolkodás ellen a verselésben. Végül is azonban ezt az 
előszót nem tették közre a Zad're fordításának kiadásakor. Péczeli újrafogalmazta és 
egy 1786-ban kiadott esszéjében publikálta. Ezen írásában pedig támadja az ebben 
a - gondolkodást az olvasó kedvéért megzabolázó, szép, de értéktelen szavakat 
használó - versformában kifejezett gondolatok szegényes voltát. Támadásainak 
nagy jelentősége volt, ami a magyar irodalom átváltozását illeti, bár ő maga, az 

5 VÖRÖS Imre: Fejezetek XVIII. századi francia-magyar fordításirodalmimk történetéből; 
pp. 7-9. 
6 VÖRÖS Imre: Op. át:, p. 10. 
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1786-ban kiadott Henriás fordítása során még igen erőteljesen ragaszkodott 
ezekhez a barokk hagyományokhoz. Más részről, éppen a Henriásnak ez a fordítása 
volt az, amelyet még a Gyöngyösi verselés védői is magasztaltak és amely 
megnyitotta az utat a két verssoros strófák előtt a magyar verselésben.7 

Fekete János alkalmi verseket írt, ami az arisztokrácia köreiben igen 
elterjedt divat volt abban az időben. Számos szabados szellemű versnek volt 
szerzője, amelyek magyar nyelven talán megütközést kelthettek volna, ő azonban 
ezeket rendre francia nyelven írta. Verselésében, mely az elején, a '60-as években a 
barokk hagyományokat követte, egyre inkább a francia stílus felé hajlik és terjeszti 
is azt. Ekképpen, a maga módján б is hozzájárult a Magyarországon ekkor, a 70-es 
évek elején emancipálódó irodalmi megújhodáshoz. Bár az Orleáni Szűz és a 
Természet Törvényeiről szóló vers általa készített fordításai kiadatlanok maradtak, 
mégis sok olyan barátja olvasta őket, aki maga is francia szellemű költő volt (pl. 
Orczy Lőrincz). Fordításainak e szűk írói társaságon belül elért sikerei ellenére 
Fekete személyes ambíciója sosem hajtotta őt ennél nagyobb hírnév felé. Az ő 
számára egyáltalán nem volt fontos, hogy munkáit nyomtatásban lássa, amit azzal is 
lehet magyarázni, hogy a kor intellektuális arisztokratáinak általános hozzáállása is 
hasonló volt. Ezek többé-kevésbé őszintén úgy tettek, mintha műveik sorsa 
hidegen hagyná őket. Báró Orczy és gróf Fekete 1764-ben egy levelet írtak 
Voltaire-пек, melyben, azon kívül, hogy elmarasztalták a Femey-i filozófust, amiért 
művében teljesen mellőzte Magyarország említését, írtak számára egy magasztaló 
verset is. Ezt a verset pedig ugyanebben a levélben egy kis semmiként jellemezték 
szerzői; ilyen volt tehát a viszonyuk ezeknek az arisztokratáknak a saját irodalmi 
munkáikhoz. 

Jelen tanulmány elméleti alapjait tulajdonképpen a Dionyz Durisin által 
kidolgozott recepció-elmélet adja, melynek rövid bemutatására szükségünk van 
ahhoz, hogy a művek tényleges összehasonlítása megalapozott legyen. Az elméleti 
bevezető után elsőként az Odeáni Szüzet fogjuk tanulmányozni, amely elemzés 
során a különböző típusú eltéréseket az eredetihez képest csoportosítani fogjuk. 
Előbb a vers általános leírását vázoljuk fel, és ekkor fogjuk elvégezni a két mű 
elemzését mennyiségi szempontból. Ami a fordításbeli különbségeket illeti, azokat 
később, egy előre felállított sorrend szerint fogjuk bemutatni: a nevek 
helyesírásának megváltoztatása; képekben gazdag kifejezések; érzelem dús 
kifejezések; a magyar környezethez történő adaptálás; enyhén pikírt vagy 
közönségesebb fordítás; káromkodások bevezetése; terminológiai problémák; 
némely részletek teljes elhagyása. 
Másodikként a Természet törvényeiről szóló verset fogjuk elemezni, ahol 
módszerünk némiképpen változni fog. Méretei miatt ezt a verset nem tematikusán, 
hanem versszakról-vers szakra foguk tanulmányozni. 

Végül pedig kísérletet fogunk tenni arra, hogy ezeknek az elemzéseknek az 
eredményeit összegezzük mindkét mű tanulmányozása után, hogy eljussunk a 

7 BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma; pp. 265-269. 
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végső szintézishez, melynek célja választ adni arra a két kérdésre, hogy Fekete 
János fordításai adaptációk, avagy inkább szöveghű fordítások; valamint, hogy a 
recepció-elmélet szemszögéből nézve milyen nehézségek merültek fel a XVIII. 
század vége felé a magyarországi francia fordításirodalom terén? 

Л recepdó elmékФ 

Az az elmélet, amely szerint feleslegessé váltak az összehasonlító irodalmat 
érintő kutatások hibázik abban az értelemben, hogy csupán bizonyos típusú 
összehasonlításokra érvényes. Mégpedig azokra, amelyek azt próbálják 
bebizonyítani, hogy létezik olyan irodalom, amely más irodalomnak alárendelt 
szerepet tölt be. Példának okáért, egészen a közelmúltig gyakorta bebizonyították, 
hogy a 18. századi magyar irodalom nagy része a német irodalomban gyökerezik. 
1962 óta a magyar összehasonlító irodalomtudomány olyan új utat nyitott 
magának, amelyen az összehasonlítást a befogadó irodalom szempontjából és nem 
a befogadott irodaloméból végzik. Vagyis védelmébe vette a kölcsönhatások és a 
teremtő recepció bizonyítását. A hatás fogalma egyfajta irodalmi alárendeltségi 
viszonyt feltételez és a hangsúlyt az új mű forrásaira helyezi. Ezzel szemben, a 
recepció fogalma azt a tényt teszi nyilvánvalóvá, miszerint a befogadó tevékenysége 
gyakran lényegesen fontosabb magánál a befogadott műnél és, hogy a befogadott 
mű megváltoztatása különleges hozzáállást feltételez, valamint nagy nyitottságot 
olyan eszmék és irodalmi áramlatok iránt, amelyek gyakran forradalmiaknak 
tűnhetnek a befogadó szempontjából. A hatás nem lehet esztétikai kritérium és 
semmiképpen sem szabad belőle olyan következtetéseket levonni, hogy létezhetnek 
felsőbbrendű költők vagy irodalom. Igen fontos megjegyezni azt, hogy a művek 
teremtő befogadása során az eredeti mű elemei szembehelyezkednek a befogadó 
ország szokásaival és kulturális közegével és azáltal, hogy beleilleszkednek, részt 
vesznek annak fejlődésében9. 
Elsődleges fontosságú annak definiálása, hogy miképpen vesz részt a befogadott 
irodalmi elem a befogadási jelenség kialakulásában. Abból a tényből indulunk ki, 
hogy egy adott struktúrában nem minden összetevő egyformán lényeges. Van 
köztük szükségszerű, vagyis a mű lényegét képezik, és vannak véletlenszerűek, 
melyeknek fontossága csupán másodrendű. 
Abban az esetben beszélünk integrádóról, amikor a recepció során túlnyomó 
többségében megegyezés és asszimiláció van a két mű közti kapcsolatban szereplő 
összetevők szintjén. A recepció során észlelhető aktivitás és passzivitás fogalma 
olyan segédeszköz, amellyel a kreativitás jelentősségét figyelhetjük meg. 

8 Durisin, Dionyz: összehasonlító irodalomkutatás, Gondolat, Budapest, 1977. 
FERENCZI L.: Voltaire a XVTII. Századi Magyarországon = Sorsotok előre néznétek, szerk. 
KöPECZi Béla - SZIKLAY László: Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 
ORCZY L. - FEKETE J.: Lettre r Mr de Votaire ou plante d'un hongrois, publié par I. Vörös, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 
9 Durisin, Dionyz: Op. át:, pp. 5-9. 
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Miután meghatároztuk ezt a terminológiát, megteremtettük a recepció 
folyamatának teljes leírásához szükséges előfeltételeket. 

A recepció integráló formái közt szerepel a fordítás, melynek 
tanulmányozása érdekében szükségképpen a fordítónak az eredeti műhöz való 
kapcsolatából kell kiindulnunk, azonban nem mehetünk el más tényezők mellett 
sem. Elméleti kiindulópontunk az az in extremis feltételezés, hogy létezik szöveghű 
fordítás. Még ebben a speciális esetben is számolnunk kell a lehetséges 
különbségekkel, melyeknek különféle okai lehetnek: 

a) A fordítási nyelv más struktúrája, ami nem teszi lehetővé, hogy mindent 
lefordítsunk és ezáltal bizonyos információmennyiség elvesztéséhez vezet; 

b) A fordító receptív képességeinek korlátai; 
c) Az a képesség. Amellyel a fordító kifejezi vagy sem az eredeti mű 

valamennyi jellegzetességét. 

Az a célunk, hogy megfigyeljük az eredeti mű recepciójának mértékét az 
idegen nyelvben. Módszertanilag ez leginkább azt jelenti, hogy felfedjük a 
különbségeket, azonban tekintetbe vesszük az analógiákat is, melyek a fordítás és 
az eredeti mű közt fennmaradnak. 

Ne feledjük azonban: ha célunk kizárólag az eredeti műtől való 
mindennemű eltérés feltárása, az a fordító kreatív tevékenységének alábecsüléséhez 
vezethet, mivel tevékenységét csupán az eredeti műtől függő munkának tekintjük. 

Az adaptáció a recepció integráló formáinak határán található. A fordítás 
során pozitív kapcsolat áll fenn az eredeti művel, amelyben a fordító nem törekszik 
arra, hogy szolgalélekkel ragaszkodjon a befogadott mű valamennyi 
jellegzetességéhez, hanem megpróbálja azokat saját ideológiai és esztétikai elveihez 
idomítani. Ezen folyamat terméke olyan amalgám lesz, mely egyesíti az eredeti mű 
tulajdonságait a fordító koncepciójával. A komparatisztika feladata, hogy 
megragadja a mű transzformációs fokát és leírja a befogadó irodalmi 
környezetében megvalósuló adaptációt10. 

Ami a konkrét vizsgálatot illeti, amikor meghatározzuk a törvényeket, 
akkor az adott irodalmi jelenségre jellemző tulaj donságokból kell kiindulni. Ez a 
jelenség közvetlenül a fordító szubjektív karakterével és ilyen vagy olyan irodalmi 
körhöz való tartozásával függ össze. Ezért a korabeli helyzetből, valamint a 
befogadó irodalom lehetséges fejlődésének feltételeiből és objektív esélyeiből kell 
kiindulni. Mikor ugyanis egy nemzet írói új kifejezési formákat keresnek, akkor a 
befogadás jelenségének szerepe megnövekszik. 

Ezt a szerepet leginkább a verselési módban lehet kimutatni: az irodalmi 
szokások nagymértékben befolyásolják egy másik nemzet verselésének recepcióját. 
Látni fogjuk ezt Fekete esetében is, és már láthattuk a 18. századi magyar irodalom 
hetvenes éveiben a verselés átalakulása során. 

Duástn, Dionyz: Op. át:, pp. 92-122. 

259 



Ne feledjük el végül, hogy a fordítás, mint azt már említettük, nem azt 
jelenti, hogy gépiesen átültetjük az idegen művet egy másik nyelv kódrendszerébe, 
hanem feltételez mindez egyfajta kapcsolatot is az eredeti művel szemben. Éppen 
ezért meg kell értenünk és tisztáznunk kell - és ez létfontosságú — a befogadó 
jelenség irodalmi helyzetét11. 

I.) Az Orleáni Szűz - La Pucelle d'Orléans 

A Pucelle D'Orléans-t Voltaire 1730 körül írta. Fekete az 1774-es kiadásra 
hivatkozik, amelyet az 1762-es alapján készítettek.12 Ez a hosszú epikus költemény 
valós, a 15. század harmadik évtizedében lezajlott történelmi eseményeken alapszik. 
Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a szerző az eposz stilisztikai módszereivel élt és, 
hogy ennek következtében a történelmi tények valódisága gyakorta alárendeltje a 
vers felépítésének. A tanulmányozott részletek jelzésére külön rendszert követtünk. 
Egyértelmű, hogy lehetetlen feladat lenne valamennyi ilyen részletet itt bemutatni, 
hisz csak ezek a részletek az eredeti mű teljes terjedelmének 22%-át teszik ki. 

A két mű közt fennálló különbségek a felépítést illetően: a fordító 
munkáját az Elől-járó Beszédben mutatja be13. Szerinte " [...] a jó fordítás az, 
amelyben a fordító egyesíti lelkét a szerzőével és annak valamennyi gondolatát úgy 
fejezi ki, mint ahogy azt a szerző tette volna, ha a fordító anyanyelvén írt volna". 
íme egy kiváló meghatározás az integrációra és az adaptációra. Fekete nem 
változtatott az eposz felépítésén, az énekek ugyanolyan sorrendben következnek, 
számuk is azonos, vagyis 21. A verssorok számában van némi változtatás, általában 
plusz-mínusz 5 sor, az első öt énekben azonban az eltérés 19 és 24 többlet verssor. 
A teljes eltérés 122 verssor, tehát az eredeti műhöz képest 1,5 %-kal hosszabb a 
fordítás. 

A mű formája. Voltaire a francia költészet hagyományait követve alkotta 
műveit. A francia prozódiáról írt, francia nyelvű értekezésében Fekete azt jegyzi le 
a tíz szótagú verssorról, hogy „[...] ezt használják a bohózatokban és a% episztolákban. 
Papa nagy ember még egyik komédiájában is felhasználta.^4 És Papa nagy ember, vagyis 
Voltaire tíz szótagú verssorokban írta meg az eredeti Orleáni Szüzet, nem pedig 
alexandrinusokban. Fordítónk azt is maga árulja el, milyen okból választotta az 
alexandrinust a tíz szótagú verssor helyett: Fekete szerint ugyanis az alexandrinus 
sokkal jobban megfelel a magyar nyelvű verskompozícióknak, függetlenül azok 
témájától, ráadásul a tíz szótagú verssor erőteljesen korlátozza a szerző gondolatait 
és, végül, a magyar hallgatóságnak nem hangzik igazán jól. Ne feledjük a 
Gyöngyösi hagyományt, mely ezidótájt még a legtöbb magyar költő számára 

11 Durisin, Dionyz: Op. át:, pp. 167-171. 
12 VOLTAIRE: La Pucelle d'Orléans - (Bums completes de Voltaire, Paris, 1829,10,1-309. 
13 " [...] une bonne traduction est celle ой le traducteur unit son áme avec celui de Hauteur et exprime 
toutes sespensées comme Hauteur faurait fait s'il apait écrit dans sa langue. Ainsi le traducteur n'affaibära 
pas son auteur et sa traduction sera une auvre propre ä bd dans sa langue "Galánthai gróf FEKETE J.: 
Voltaire: Az_ Orleáni Szßz? Fóth, 1796, Akadémiai jKézirattár, RUI (4) 507 1, p. 4. 
14 Galánthai gróf FEKETE J.: Parvus Tractatus Gaűicus de Prosodia Gatíica, Pest, 1796. 
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divatban volt. így tehát igaz, hogy csupán 1,5 % az eltérés az eredeti műhöz képest 
a fordításban, azonban az alexandrinus és a tíz szótagú verssor közti 20% eltéréssel 
együtt már sokkal jelentékenyebb a különbség. Szöveg-tömegben számítva ez 21,8 
%-ot jelent. A cselekmény szálát azonban nem bolygatja meg és hű marad a 
sorrendben is, valamint az énekek számához is tartja magát. Voltaire jegyzeteit 
Nóták néven fordítja, melyhez igen gyakran hozzáfűzi saját, F-fel jelölt 
megjegyzéseit. Ezek a megjegyzések gyakran az eredetinek szó szerinti fordításai és 
a saját megjegyzések csupán arra szolgálnak, hogy a magyar olvasók történelmi és 
mitológiai ismereteit bővítse. Fordítónk, amint ez akkoriban szokásos volt, és 
amint azt számunkra meg is említi Elól-járó Beszédjében, megváltoztatja szereplői 
nevét; ez gyakorta csak a kiejtés szerinti átírást jelenti vagy a név magyaros 
változatát. Példa ezekre: Charles, Chariot — Károly; Jeanne d'Arc — Johanna, Hanna, 
Hanka; Agnes = Agnes [sic!]; Lourdis = Lurdis^- Bonneau — Bonó. Néha azonban a név 
jelentéstartalommal is bír, hogy a szereplőt az olvasóhoz közelebb vigye vele: Jeanne 
d'Arc — Ideges Johanna (ideg=a% íj idege; arc /randául íjat jelent); Ssur Besogne — Mater 
Szükség;pere Bonifoux = Jóbohó ffr. —jó és bolondos). A városok és vidékek neveit is a 
korabeli szokásoknak és használatnak megfelelően változtatja meg a fordító: Orleans 
— Orleán^ Orkán; Paris — Paris; Milan = Majland; Ъе Poitou = Poatú. Előfordul az is, 
hogy egy foglalkozást névvé változtat: „beaupage" = [szép apród] (XIII, 111.) egész 
egyszerűen „s%ép Pá%sP (XIII, 109.) lesz, míg az eredeti " a p r ó d " \page] j e l e n t é s 
eltűnik. 

Ismert tény az is, hogy a magyar nyelv bővelkedik képekben. A XIII. 
énekben, midőn Chandos, angol lovag győzedelmeskedik a Szűz felett egy 
küzdelemben, ez olvasható: "[...] ilfaut dans tout etat Qu'on se soumette ä la Ы du 
combat" (XIII. 273-274.) = "[...] semmiféle hart^ba A Tábor törvényét nem rúghatni farba." 
(XIII. 274-275.). Az eredetiben szereplő „kis du combaf — [párviadal szabályai] 
helyett itt a «Tábor törvényem szerepelnek, ami nyílt utalás a hadseregre, tehát a 
történet korabeli lovagi értékrendtől teljesen eltérő szabályrendszerre; Fekete itt 
például aktualizálja a történetet. „Se soumettre" [= aláveti magát] itt úgy lett fordítva : 
„nem rúghatni farba". Ez ugyan kissé nyers képet ad, ami azonban összeegyeztethető 
a XVIII. századi zsoldosokkal, de egyáltalában nem a XV. századi lovagok 
udvariassági etikettjével. 

Szintén divatos volt akkoriban az érzelem dús, affektivitásában túlfűtött 
irodalmi stílus. Fekete is túláradó érzelmekkel tölti el főbb szereplői karakterét. így 
például a XIX. énekben, abban a jelenetben, amelyben La Trimouille felébred, 
miután szeretőjét akaratán kívül megölte, így szólítja meg őt a szerző: "Tu vis le jour, 
~La Trimouille [...]" (XIX. 235.), vagyis „Megláttad a napfényt, La Trimouille"; Fekete 
azonban sokkal szubjektívebben így kiált fel: "Nyomorút Tremuil, [...]" (XIX. 236.). 
A fordító, szemben az eredeti szerzőjével, kimutatja a szituáció tragikus hősével 
szembeni érzelmeit, hiszen sajnálatraméltónak titulálja őt. 

Vegyünk szemügyre egy olyan részletet, melyben a fordító az eredeti 
kifejezést igazán magyarossá teszi: "Yent sem minden tiszta, nyelvén a Palót^ot /".../' (IV. 
602), míg az eredeti nagyjából így hangzik: „Nem minden tiszta, és a vidéki 
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kiejtés[...]".15 Itt, a Palóc népnév használatával érezteti Fekete a vidékies kiejtésre 
történő utalást, ezáltal közelebb hozza az olvasókhoz az eredeti mű 
mondanivalóját. 

A fordítás kissé pikánsabb aspektusára térünk most át. Voltaire is sajátos, 
kissé fanyar, cinikus humorral adja elő a történet különböző eseményeit, ám sosem 
hágja át a francia stílus akkor még fontosnak tartott szabályát, miszerint a nívósabb 
irodalomban mellőzni kell a trágárságot, a fordításban azonban - mint ezt látni 
fogjuk - több helyütt is vulgáris, néha már obszcén szóhasználattal találkozunk. Ez 
egy markáns stílusbeli különbség, mely nem csupán erre a fordításra érvényes, 
hanem a magyar irodalom során gyakorta előfordul, mintegy a magyar virtuskodás 
jeleként. A XII. énekben például, amikor Monrose, francia lovag elérkezik egy 
zárdába, a nem sokkal azelőtt az angolok által megerőszakolt apácáknak titkos 
vágyát ekképpen fordítja Fekete: "Hatalmas Istenem! Kár, hogy itt nem vala Midőn s%ú^ 
lányidon erőszak farkala!" (XII. 104-105.), ez az eredetiben nagyjából így szól: 
„Atyaisten! Milyen kár, hogy ő nem volt itt, mikor minket megerőszakoltak".16 A 
francia mindig objektívebb a szóhasználatban; a fordításban szereplő ,/агкаГ 
állatias durvasága még inkább kihangsúlyozza a2t a brutális cselekedetet, ami 
ráadásul az ártatlanság jelképeivel esett meg {„s%ű%. lányidorí*). 

A vallásos, tudományos és jogi nyelv terén Fekete kénytelen a latinra 
hagyatkozni, aminek egészen egyszerűen az a magyarázata, hogy a nyelvújítás előtti 
időszakban ezek a szakszavak magyarul jobbára nem is voltak meg, de ha létezett is 
némelyikük, a hivatalos és az egyházi nyelv hagyományosan a latin volt: így írja azt, 
hogy "Efficaxgráüát" (II. 198.) hatékony kegyelem helyett; "Tyrannusunk" (IV. 480.) 
zsarnok helyett; "S sententziát" (IV. 482.) ítélet helyett; "Maledicüo" (VII. 208.) 
elátkozás helyett; [...] "confessiót" (X. 344.) szent gyónás helyett; "reflexióba" (X. 427.) 
"gondolkodásba" helyett; "casust" (XII. 227.) "eset" helyett; " claviculájába" (XIV. 312.) 
kulcscsont helyett; "Scrupuksok nélkül" (XIV. 313.) "gátlástalanul" helyett; "nervusi" 
(XVI. 317.) "idegei" helyett; "confusióban" (XVII. 252.) "rendetlenség" helyett; Nagy 
Hervst [...] (XVIII. 198.) "hős" helyett; "orátiót" (XVIII. 205.) "szónoklat" helyett; 
pro lege salica (XVIII. 206.) "száli törvény" helyett; "peroral" (XX. 298.) "díszbeszédet 
tart" helyett; "abszolválja" (XXI. 289.) "feloldozza" helyett; "Prcses" (XXI. 444.) 
"elnök" helyett. Teljesen magától értetődően használja Fekete a jogi terminológia 
fordításakor a latint ("sententzia", "discursus", 'lege salica"), mivel ez volt a 
bíróság elfogadott nyelve. Az emberi kapcsolatok, a szociális érintkezés nyelvezete 
szintén a XVIII. századi szalonok stílusát tükrözik: "reprobálom", "peroral". Ami a 
testrészeket illeti, az orvosi latinból eredő kifejezésekkel találkozunk két 
alkalommal is: «nervusi» és «claviculája». De a legnagyobb falat így is az egyházi 
szókincs. Ebben a kontextusban csak és kizárólag latin kifejezésekkel találkozunk, 

15 Tout n'estpaspur, et í accent de province; VOLTAIRE: La Pucelle d'Orléans = (Euvres completes de 
Voltaire, Paris, 1829,10 ; (IV. 581.) 
16 "[...] Ah! que n'était-il la, Dieu páternél, quand on nous viola!" VOLTКШЕ: Op.Cit; (XII. 107-
108.) ' 
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követvén azt a jó öreg, katolikus hagyományt, amely megkövetelte, hogy a miséket 
latinul mondják, valamint, hogy az oktatás szintén latin nyelvű legyen. 

Fontos, a mondanivalót is érintő változtatásnak minősül a kihagyás: ebben 
az esetben egész gpndolatok is elsikkadnak. Ilyen esettel találkozunk például a III. 
énekben, amelyben a szerző a bölcsek sanyarú sorsáról panaszkodik. Bár Fekete 
nem volt igazán fervens katolikus, sőt, gyakorta vádolták meg anti-klerikalizmussal 
is, mégis kihagyja ezt a részletet, talán a cenzúrától tartva, igaz, kevés esélye lett 
volna a kiadásra még így is. Ez a részlet szabadon fordítva így hangzik: "0, milyen 
vészterhes a mi Franciaországunk a bölcsek számára! Itt jó, ha hiszed a pápát s a poklot, elég. 
Ha tudod a Vater Nostert."*7 Érthető, miért voltak fenntartásai Feketének egy ilyen 
passzussal szemben. Egy ilyen iromány kiadása a Habsburg cenzúra mellett 
egyrészt lehetetlen lett volna, másrészt akár a börtönt is jelenthette volna 
fordítójának. 

Fekete a verselés terén alkalmazta a hím- és nőrímeket a magyar 
alexandrinusokra. Ezzel szemben igaz az is, hogy a magyar nyelv ritmusa miatt a 
francia alexandrinus verselés, mely gyakran a soron belüli ellentétpárokkal 
játszadozik, kissé veszített feszes tempójából és nem csekély mértékben 
jelentésében is kevésbé frappáns. Számos típusú eltérést soroltunk fel az eredetitől 
a fentiekben és azzal próbáltuk meg igazolni ezeket, hogy a fordítást a korabeli 
magyar viszonyok közé helyezve próbáltuk megértetni. Ami elsőre szembeötlik az 
összehasonlítás során, az az igyekezet a fordító részéről, hogy helyi színezetet adjon 
a magyar verziónak. Ez a fordítás ugyan nem igazán szöveghű, a fordító azonban 
mégis megtalálta a módját, hogy a korabeli olvasóknak közvetítse Voltaire üzenetét, 
miközben a szöveget saját ízlésének megfelelően alakította át. 

II.) A Természet Törvénnyeiről - Poeme sur la Loi Naturelle 

Ez a mű az irodalomtörténészek szerint a szerző által írottak közül nem 
csupán az egyik legnépszerűbb, hanem valószínűleg egyike a legjobbaknak is. 
Keletkezését 1751 körűire teszik és az 1829. évi kiadásban18 éppen a lisszaboni 
földrengés borzalmairól írt verse után található. Célja, hogy bizonyítsa egy 
egyetemes, minden vallástól és rendszertől független erkölcs létezését. Ebben az 
esetben tehát minden kétséget kizáróan filozófiai költeményről beszélhetünk és ez 
a tény, mint ezt a későbbiekben látni fogjuk, az Odeáni Szűzre jellemző fordítási 
problémákat jelentősen átalakítja, amit a mű tudományos jellegének tudhatunk be. 

A 42 verssoros bevezető strófát követően négy részből álló mű bontakozik 
ki előttünk, amelynek végén egy kérés található: összesen 486 alexandrinus verssor. 
Ami a vers felépítését illeti, jelen mű esetében Fekete annyira hű marad Voltaire-
hez, amennyire az lehetséges: ugyanazt a struktúrát tartja meg. A verselésben 

17 "Ah! qu'aux savans [sic!] notre France est fatale!Qu'üj fait bon erőire aupape, ä Üenfer, Et se borner 
äsavoirson Pater!"'VOLTAIRE: Op.Cit; (III. 189-191.) 
18 VOLTAIRE: Poeme sur laki naturelle = (Bums completes de Voltaire, Paris, 1829,11, 69-97. 

263 



Fekete az alexandrinust alkalmazza, váltakozó hím- és nőrímekkel, tehát egyáltalán 
nem módosítja a Voltaire által oly kedvelt versformát. Tegyük hozzá, hogy 
eltekintve a rímszerkezettől— amint arról már tanulmányunk első részében is 
szóltunk — ez a versforma felelt meg amúgy is a legjobban a korabeli magyar 
igényeknek. 

A leglényegesebb különbség, amellyel a fordításban találkozunk, az a 
terminológia, mivel a legtöbb esetben ezt Fekete nem magyarra, hanem latinra 
fordította. Említettük már a fenti tanulmány során, hogy a korabeli, a nyelvújítást 
megelőző időszak magyar nyelvéből a saját tudományos terminológia hiányzott. 
Valamennyi történelmi és politikai személy, filozófus és teológus nevét Fekete 
fonetikusan átírta, hogy a magyar olvasó jobban el tudja helyezni őket. A többi 
eltérés inkább stiláris vagy értelmezési szinten zajlik. Némely esetben a fordító 
kihagy egy-egy jelzős szerkezetet vagy a mondat egyéb részeit, ennek oka azonban 
leggyakrabban a szótagszám megtartásában vagy a tartalom megszelídítésében 
keresendő. 

A bevezető kezdetétől találunk példákat a terminológia fordítási 
különbségeire: „préjugé" (E, 7) előítélet helyett „képzelés" (E, 7); „morale" (E, 13) 
erkölcs helyett „morál" (E, 13); „essence" (E, 30) lényeg helyett „gondolás" (E, 30); 
„labyrintbe" (E, 38) útvesztő helyett „Labyrinthus" (E, 38); „théologie" (E, 30) 
hittudomány helyett „Theohgia" (E, 38); „systémes" (E, 41) rendszer helyett 
„Systemás" (E, 41). Ezek közül kettő nem szöveghű fordítás ^kép^elés" és 
^опаоШ7), ami a többit illeti, azok mind latinul szerepelnek {morál, Labyrinthus, 
theohgia, systemás). 

Idézzünk néhány példát a nevekre is: Horace — Horátt^ Boileau — Boaló; 
Glycere — Glicera; Spinosa —Spinoza; Leibni^ = Leihnit^ Locke = Lock. 
A bevezető franciául udvarias «O vous» (Oh, Ön!) megszólítással kezdődik, amit 
Fekete tegezésre cserél fel („Te!"), ezáltal személyesebbé téve a szöveget. Voltaire 
egyébként II. Frigyest szólítja meg versében, érthető hát a tiszteletteljes hangnem, 
míg Fekete arisztokrata barátaihoz intézi fordítását és a tegezés közöttük kötelező 
volt. 

A további részekben folytatódnak a terminológiai fordítási nehézségek, 
melynek oka a már említett nyelvi hiányosságban rejlik. így például „matiére éternelk" 
(I. 3.) örök anyag helyett „ős Holmiját" (I. 3.); élémens (I. 26.) alkotórészek helyett 
„ekmentumok" (I. 26.); „morale" (I. 45.) erkölcs helyett „virtus" (I. 45.). Fekete 
jegyzeteiben említi, hogy az anyagot „matiere" „ős НоЬпГ-п-зк fordítja, de az „örök" 
jelzőt nem teszi hozzá. Márpedig Voltaire szerint az anyagnak az egy igen lényeges 
tulajdonsága, hiszen ez az egyetlen dolog, amelyben valamennyi filozófus egyetért. 
Ami az „éléments"-t illeti, fordítása helyes, de latinul szerepel. A „morale" (erkölcs) 
helyett pedig a virtus szó áll, ami inkább az erényt jelentette akkoriban (ne keverjük 
össze a virtuskodás mai, pejoratív értelmével). Az eltérés csekély, hiszen a két 
kifejezés közel áll egymáshoz. 

Lássunk itt egy példát a kihagyásra. Amikor Voltaire azt írja, hogy „nem 
akarja vakmerőn fürkészni a keresztények Törvényének kimondhatatlan 
misztériumát"' azt Fekete ekképpen fordítja: „S vakmerőn se túrván keresztény hitébe // 
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Felható titkait hagyjuk szentségébe" (I. 19-20). A második rész hozzáadás, hiszen 
Voltaire sem szentségről, sem arról nem ír, hogy ezt megkérdőjelezhetetlenül kel 
hagyni. Mivel Voltaire műve gyakorta kezdi ki a katolikus hitet, s mivel Fekete 
többségében katolikus arisztokrata barátai számára fordítja le azt, elővigyázatos 
maradt és betoldotta ezt az eredetiben nem szereplő passzust. 

A dogmák terén is találunk egy hasonló példát: „Az Isten, aki teremtett, 
nem hiába teremtett", írja Voltaire19, amit Fekete így fordít: „Nem lehet. A% Isten tsak 
jól teremthetett" (I. 37). Vagyis a magyar változat, a katolikus dogmát szem előtt 
tartva Isten tévedhetetlennek és alapjában Jónak jellemzi, és ez a vélemény cseppet 
sem tükrözi Voltaire véleményét. 

A korabeli magyarországi viszonyokhoz történő adaptáció példáját 
találhatjuk meg, amikor Voltaire azt írja, „[...] és dajkája által lesz ő / / Zsidó vagy 
pogány, hithű vagy muzulmán / / K i zekébe avagy dolmányba öltözik"20 Ezt a 
részt Fekete így fordítja: „[...] Ö/' dajka veheti; Hogy Zsidó, vagy török légyen, avagy pogány, 
Attól fügvén [sic!] minő köntöst magára hány" (II. 78-80.). Muzulmán helyett Fekete 
természetszerűleg ír törököt, hiszen még igen közeli múlt az, amikor a Török 
Birodalom magyar területeket birtokolt, még jelen idő számára, hogy a Porta az 
ország déli és keleti határait fenyegeti, vagyis a török muzulmánokat ismeri 
valójában a magyar olvasó, míg Európa nyugati országaiban inkább az arabokat, a 
szaracénokat. Ami pedig a szöveghűséget illeti, észrevehetjük, hogy amíg Voltaire 
arra fektette a hangsúlyt, hogy az egyén a neveltetése által lesz azzá, ami, addig 
Fekete inkább az öltözetére vonatkoztatja ugyanezt. A magyar arisztokráciától, 
tehát Fekete olvasóközönségétől és magától Feketétől ugyanis egyáltalán nem 
idegen az a Voltaire számára elavult gondolat, hogy a ruha teszi az embert. 

Egyik megjegyzésében Fekete kénytelen megváltoztatni a szöveget. Az 
eredeti megjegyzésben Voltaire azt írja, hogy a „[...] kíváncsi olvasó a Filozófiai 
Szótárban megtekintheti a ákket Locke-róf\ Fekete pedig „a Litteratura egyvelegeit" 
ajánlja. Ennek oka, hogy akkoriban a Filozófiai Szótár a katolikus államokban 
feketelistán szerepelt, tehát igen rizikós és nehéz lett volna azt beszerezni. 
A vers végén találunk egy prominens példát a hozzáadásról: „Sönt tous égakment les 
membres de Hétaf (IV. 76.) [szó szerint: Mindannyian az állam egyenlő tagjai], a 
fordításban: „Haza tagi, kiket törvény öszyefona" (IV. 76.). A fordításban elmosódik, 
eltűnik az a voltaire-i gondolat, miszerint valamennyi ember egyenlő és egy nemzet 
tagjai az állam egyenrangú egyénei. „Haza tagi" nem tartalmazza az egyenlőségre 
vonatkozó, lényeges gondolatot. A fordításban, túl ezen az eltérésen, azt a kitételt 
is olvashatjuk, hogy „kiket törvény öszyefona", ami azt tudatja velünk, hogy egy állam 
tagjait nem az egyenlőség és a szabadságjogok, hanem az általuk tiszteletben 
tartandó törvények kötik össze. Ez lényeges különbség, azonban nem szabad 
megfeledkeznünk a fordítás időpontjáról, 1796-ról, és az akkori magyarországi 
politikai és társadalmi rendről. 

19 Le Dieu qui m'afét, ne m'apointjait en vain; VOLTAIRE: Op. át; (I. 37.) 
20 [...] et с'est par sa nourrice Qu'il est Juifou paten, fidele oumusulman, Vétu tfunjustaucorps, ou bien 
dun dokman; VOLTAIRE: Op. át.; (II. 78-80.). 
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III.) összegzés 

Vizsgáljuk meg most, a művek tanulmányozása után azt a két kérdést, 
melyeket munkánk bevezető részében feltettünk, elsőként pedig azt, vajon Fekete 
János korabeli Voltaire-fordításai adaptációnak vagy inkább szöveghű fordításnak 
tekinthetők? 

Összehasonlító és elemző módszerünk segítségével, mely mindennemű 
eltérés szisztematikus feltárásán és keletkezésük okának tárgyalásán alapszik, a 
következő tanulságokat vontuk le: 

Ami a Szüzet illeti, megállapítottuk, hogy esetében kreatív recepcióról lehet 
beszélni, hiszen a fordító nem csupán az egyszerű és szervilis fordításra szorítkozik, 
hanem keresi azokat az eszközöket, melyek segítségével a művet oly módon 
ültetheti át a magyar olvasók számára, hogy azok a saját esztétikai és irodalmi 
igényeikhez közelállónak érezzék azt. 

Igaz azonban az is, hogy igen sok esetben tapasztaltuk a szöveghű 
fordításra tett erőfeszítések pozitív eredményét. Mindez azért volt lehetséges, mert 
Voltaire gondolatainak java része, még a leginkább antiklerikálisak is igen 
szimpatikusak voltak a kicsit különc Fekete számára. Ez a fordítás tehát inkább 
irodalmi adaptáció, mintsem konkrét fordítás. Ez az adaptáció magas szintű, mivel 
Fekete nem csupán a mű strukturális szempontból másodrendű elemeit változtatta 
meg, hanem néhány szükségszerűt is, mint például a verselés terén, ahol a 
decasyllabus helyett az alexandrinust használja egész egyszerűen azért, mert az a 
verselés magyarul megfelelőbbnek tűnik számára. A verssorok számát is a fordító 
kifejezési szükségletei szerint változtatja. Bár számos eltérést találtunk, s ezek közül 
jelen tanulmányban többet be is mutattunk, az igazság az, hogy míg az efféle 
példák szinte egymást érik az Orleáni Szűz-ben, addig ebben a költeményben 
ritkábban fordulnak elő és ritkán jelentékenyek a teljes tartalom és mondanivaló 
szempontjából. Mivel a legtöbb témakörben Fekete egyetért a szerzővel, ezért az 
eltérések többsége csupán a mű másodlagos elemeit érinti. Az amúgy a korra 
jellemző fonetikus névátírásokon kívül nem tudtunk kimutatni egyetlen olyan 
eltérést sem, amely a vers struktúrájának lényeges elemét érintette volna. 
Elemzésünk alapján tehát ebben az esetben inkább irodalmi-, de nem igazán 
szöveghű fordításról van szó. Integrálási foka nem olyan erős, mint a másik mű 
esetében; úgy gondoljuk, hogy a Természet Törvényei sokkal tudományosabb 
tartalma arra kényszeríttette Feketét, hogy jobban kötődjön az eredeti szöveghez, 
mint a komikus eposz esetében. 

A második kérdés, amit feltettünk tanulmányunk elején, így hangzott: A 
XVIII. század végi francia fordításirodalomnak a recepció-elméletet alapul véve 
milyen nehézségekkel kellett szembenéznie Magyarországon? 
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A magyar irodalom abban az időszakban az átmenet korát élte, egy olyan 
átmenetét, mely a magyar felvilágosodás, ezen belül az újfajta költészet, a 
nyelvújítás és a modernebb politikai gondolkodás felé kezdett kacsintgatni. 

Láthattuk, hogy Voltaire gondolatai igen előrehaladottak voltak a befogadó 
kontextushoz - vagyis az úri barokkhoz - képest. A potenciális olvasóközönség 
világképe teljesen eltért Voltaire-étól. Még Fekete számára sem minden gondolat 
volt befogadható és fordítása során némelyiküket el is torzítja. Köszönhetően 
azonban számos századvégi írónak és egyéb értelmiséginek (lásd: a testőrköltők), 
mindez igen gyorsan megváltozott. Leszögezhetjük az itt felsorolt érvek és 
megfigyelések alapján, hogy a műfordítás egyáltalán nem passzív recepció, még 
azok a művek is sok változtatáson mentek keresztül, amelyek nem minósíthetőek 
adaptációknak. Más, korabeli fordítók - Péczeli, Kelemen, Benyák -munkáit 
tanulmányozva megállapítható, hogy a műfordítás Magyarországon a kulturális 
megújhodás igen termékeny talaja volt és jelentékenyen hozzájárult az átmeneti 
korszak gyorsabb lezárulásához és a Felvilágosodás hazai meggyökeresedéséhez és 
felvirágzásához. A teremtő recepció ugyanis, mint azt már említettük, egy adott 
ország irodalma számára tartalék energiaforrásnak minősül. Ez által az intellektuális 
integráló munka által tudnak behatolni az új gondolatok a társadalomba. 

Célkitűzésünk lesz pedig, hogy ennek az átmeneti időszaknak szélesebb 
körű francia fordításirodalmi összehasonlítását elvégezve adalékokkal szolgáljunk 
az átmeneti kort jellemző kérdésekre. 
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Résumé 

Le comte János Fekete de Galántha, ttaducteut de Voltaire au 
XVIIIiéme siécle 

Notre étude, basée sur les méthodes modernes de la littérature comparée et, tout 
particuäerement, sur la théorie de la reception de Diónyi Durisin, a pour objet d analyser 
deux traductions d'suvres de Voltaire, La Pucelle D'Orléans et le Poeme sur La Loi 
Naturelle, faites ä la fin du XVIIIiéme siécle par un offtáer et en тете temps homme 
éclairé hongrois. Correspondant de Voltaire, adepte de ses idées politiques et 
philosophiques, le comte János Fekete a été Гип des premiers ä rompre avec la tradition 
littéraire qui caractérisait la Hongrie contemporaine, c'est ä dire le baroque 
aristocratique, dont le personnage le plus célébre était István Gyöngyösi, poéte du 
XVIIiéme. 
Apres la presentation du contexte historique et littéraire, ainsi que de la théorie de la 
reception, servant comme outil d analyse, Vétude se limité ä observer systématiquement les 
differences entre les suvres originales et leur traduction, tout en dévoilant certaines 
hypotheses sur les causes possibles de ces alterations. En démontrant le fait que ces 
divergences touchaient sóit les elements nécessaires, comme dans le cas de la Pucelle, en 
changeant la structure poétique et en variant la dimension des strophes selon ses besoins 
d'expression; soit seulement les elements secondaires, comme pour ce qui est du Poeme sur 
les bis de la Nature, lauteur de cetté étude est arrive é conclure que les difficultés de la 
traduction littérmre avaient des causes diverses qui sönt d'unepart la rigidité, en Hongrie, 
des systemes politique et religieux contemporains vis ä vis des idées voltairiennes, dautre 
part le manque des outils üttéraires et änguistiques ainsi que d'un large public éclairé, 
apte a recevoir entierement les idées nouvelles des Lumieresfranfaises et un nouveau style 
poétique, l alexandrin francais. 
Malgré ces difficultés, cffirme l'étude, cetté reception créatrice ne se contentepas de traduire 
servilement les sources, mais elk crée de reelles adaptations, contribuant ainsi au 
renouveau littéraire qui débute justement vers cetté fin de siécle et qui se verra épanoui au 
XLXieme. 

I 
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MUTH ÁGOTA GIZELLA 

„FESTŐ ÍRÓ - ÍRÓ FESTŐ" 

Képi látás- és ábrázolásmód az elbeszélésben, Stifter példáján 

A művészetek kölcsönhatása — kettős tehetségű művészek 

Amikor egy képet/festményt megnézünk (zusehen), átéljük az ábrázolt 
állapotot, vagy lelki történést. Az időhöz kötött, időben lejátszódó zenében és 
költészetben a lelki életnek folyamata van. Ez a fajta átélés a megfigyeléshez 
(beobachten) kötődik, a megnézéssel (zusehen) ellentétben. A természeti jelenségek 
megfigyeléséhez hasonlíthatjuk. A költőit (Das Poetische) átéljük a valóságban is 
(in der Wirklichkeit), amikor pl. egy vízesést látunk.1 

A művészetek kölcsönhatása érdekes kutatási terület és az irodalomtörténet 
keretein belül is jellemző az egyes korszakokra e kölcsönhatás elutasítása, illetve 
elfogadása. Vegyük példának a német klasszika és romantika két meghatározó 
teoretikusának alapvetően ellentétes véleményét. 

Lessing híres művészetesztétikai írásában, a Laokoon-ban (1766) éppen a 
határokat kereste és húzta meg a képzőművészet és a költészet között. Az 
ismeretlen görög művész szoborcsoportját vette alapul téziseihez. Abból indult ki, 
hogy a művészet és a költészet a valóság „utánzásához" egészen más eszközöket 
használ, vagyis az előbbi térbeli alakokat és színeket, az utóbbi pedig időben tagolt 
hangokat. Következtetése szerint, a festészet és szobrászat tárgyai a látható 
tulajdonságokkal bíró testek, a költészeté pedig a cselekvések. A festészet a maga 
egyidejű kompozícióiban a cselekménynek csak egyetlen pülanatát ragadhatja meg, 
ezért a legjellemzőbbet kell választania, a költészet viszont artikulált hangokkal 
dolgozik, időbeli folyamatot ábrázol, állandó mozgást és változást.2 A tér és az idő 
tehát, ami Lessing szerint elválasztja a festészetet a költészettől. 

A romantika ezzel szemben az univerzális művészet elvét hirdeti, a 
művészetek határainak átjárhatóságát. A két Schlegel fivér (túlnyomórészt Friedrich 
Schlegel) az Athenäum töredékek- ben vázolta elméletét (1798). Szerintük a 
romantikus költészet progresszív és egyetemes, amely állandóan alakul és soha nem 
lesz befejezett (Töredékek, 116.). „Szavakkal képeket festeni: e művészet szabályai 
ellen gyakran vétenek. E tárgyban egyéb előírást aligha adhatunk, mint hogy a 
modort a tárgynak megfelelően a legváltozatosabban kell cserélgetni. Az ábrázolt 

1 Vö. HAMANN, Richard: Theorie der Bildenden Künste. Berlin, 1980. 63-64. 
2 Vö. LESSING, Gotthold, Ephraim: Laokoón. In: U.6. Laokoón. Hamburgi Dramaturgia. 
Ford.: Vajda György Mihály. A könyv Lessing Válogatott esztétikai Írásai 1982-es kiad. alapján 
készült. Vál.: Balázs István. Budapest ,1999. 61-62. 
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mozzanat olykor elevenen kitűnhet egy elbeszélésből. Máskor a helyi adatok 
csaknem matematikai pontosságú közlése szükséges. Legtöbbször a leírás 
hangnemének kell mindent megtennie, hogy az olvasó a „hogyan"-t megértse. 
[...]" (Töredékek, 177.) Fontos még számunkra a szépségről alkotott véleménye: 
„A költészet tulajdonképpeni művészetelmélete a művészet és a nyers szépség 
örökre feloldhatatlan különbözésével kezdődne. [...] A költészet filozófiája viszont 
a szép önállóságával kezdődne, azzal a tétellel, hogy a szép szükségképpen elválik 
az igaztól és az erkölcsöstől, és hogy velük egyenjogú; [...]" (Töredékek, 252.)3 

Lessing behatárolja a klasszikus esztétikát, a fájdalom ábrázolásának példáján, 
Friedrich Schlegel ellenpozíciót fogjál el és egy karakterisztikus művészetet vázol fel. 

A 19. században a két álláspont vetekedik, fellazul a klasszikus esztétika és 
poétika, s kialakul a szubjektív ábrázolás formák világa, amelyet a humor, irónia, 
paródia és groteszk jellemez. Lessing szerint, az antik minta nyomán a művészet 
célja a szépség ábrázolása. Friedrich Schlegel viszont kétségbe vonta ezt, hiszen a 
szépségen kívül a csúf is az ellentmondásos természet része. A modem művészet 
nem vezethető le a szépség ábrázolásának elvéből. Stílustörés (Stilumbruch) 
következik be, amelynek eredménye mai nem tárgyszerű (ungegenständlich) 
művészetünk. 4 Friedrich Schlegel szerint a művésznek egyéni stílusa van (Goethe 
példáján), a hangsúly nem a műfaji szabályokon nyugszik, nem is a természet 
utánzásán, nem a mű hatásán, vagy nevelő funkcióján, hanem a műben megjelenő 
egyéni kifejezésmódon, a szubjektum nyelvi megnyilatkozásának módján és 
formateremtő erején. A modem költészet a költői egyéniségen alapul, az egyéni 
stílus a szubjektív és objektív közötti kapcsolatból, egy életszemléletből formálódik. 
Fr. Schlegel tehát a szubjektumot helyezi előtérbe, a modem költészetet 
romantikusnak (romantisch) nevezi a regény nyomán, amely megbontja a 
hagyományos műfaji határokat. A modem egyesíti a mimetikus, idillikus és 
szatirikus jellemzőit. Böckmann szerint a 19. század költői realizmusa Lessing és 
Fr. Schlegel elveit egyesíti. A német festők a pillanatot ragadják meg képeiken, a 
költők alakjaikat cselekvés közben ábrázolják és hangsúlyozzák az időt. Stifter 
pontos helyrajzot és útvonal leírást ad, Storm pedig az időt adja meg. A szépség 
ábrázolásának kérdése majd Nietzsche-nél tér vissza, azzal a problémával, hogy a 
szépség megjelenítésének igénye az ember léttől való félelméből fakad és ezáltal 
akarja az életet elviselhetővé tenni. Ebben az összefüggésben majd a zene és a 
költészet kapcsolata válik fontosabbá, Wagner zenéje kapcsán.5 

A 19. században a képzőművészet, zene és irodalom között erős 
kölcsönösség alakul ki. A kettős tehetségű művészek esetében előfordul, hogy 

3 Vö. A. W. Schlegel és Fr. Schlegel: Athenäum töredékek. In: August Wilhelm Schlegel és 
Friedrich Schlegel válogatott esztétikai írások. Vál. és szerk.: Zoltai Dénes. Budapest, 1980. 
280., 294., 312-313. 
4 Vö. BÖCKMANN, Paul: Das Laokoonproblem und seine Auflösung im neunzehnten Jahrhundert. 
In: Bildende Kunst und Literatur. Beiträge zum Problem ihrer Wechselbeziehungen im 
neunzehnten Jahrhundert. Hg. von Rasch, Wolfdietrich.(Studien zur Philosophie und 
Literatur des neunzehnten Jahrhunderts, Bd.6) Frankfurt am Main, 1970. 59-66. 
5 Vö. BÖCKMANN, Paul: Das Laokoonproblem..., 66. és 72. 
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mindkét művészeti ágban egyenrangút alkotnak (J. W. Goethe, E. T. A. Hoffmann, 
E. Mörike, G. Keller, A. Stifter) vagy akiknél a képzőművészet mellékes 
tevékenység (W. Raabe, F.Grillparzer, A. Droste-Hülshoff), esetleg csak firkálás (F. 
íCafka, G. Büchner). Irodalmi szövegek alakjai, jelenetei kivetülnek a képeken, vagy 
képzőművészeti alkotások szerepelnek az irodalomban, reflexiók formájában. A 
század irodalmára jellemző a képiség, alkotóira az optikus látásmód, a festészet és 
költészet közötti szoros kapcsolatot jelzi a szimbolikus nyelv. A költészetben 
egyesül a térbeli (das Räumliche), amely a képzőművészet sajátja és az időbeli (das 
Zeitliche), amely a zene sajátja. A költészet a látható alakban megjelenőt (Sinnlich 
Gestalthaft) mozgásában tudja ábrázolni.6 

Természetesen a művészetek közötti kapcsolat kérdése nemcsak a 19. 
században vetődött fel, hanem végigvonul a művészetek történetén. Erről csak 
néhány gondolat erejéig szólunk. Az ut pictura poesis horatiusi elve tér vissza a 
reneszánszban Leonardo szavaival: „A festmény néma vers és a vers láthatatlan festmény 
- Leonardo és Michelangelo festő, szobrász, költő és mindhárom magas fokon. 
Korábban már a középkor vallási szimbolikája is egyesítette a művészeteket, s a 
barokkban is egymás mellett állt a festészet és a költészet, valóságos szófestmények 
születtek (M. Opitz). Az emblematikus ábrázolás révén pontos jelrendszer alakult 
ki (állatok, növények, helyek, jelenségek képi ábrázolása). A 18. században szinte 
egybeforrt a szó és kép, a költészetet összemosták a festészettel (Bodmer, Haller) 
és legyőzték a másik költő tábor, Gottsched-ék klasszicista vonalát. A festő és költő 
között a táj, a tájábrázolás a kapocs. Az elburjánzott képiség ellen lépett fel Lessing, 
akinek elméletét Goethe és Schiller gondolja majd tovább. Azonban a romantika 
ismét gyengíti a határokat a művészetek között és fontosnak tartja a látványt. Sok 
festőregény is született ekkor (Tieck, Fr. Schlegel, Mörike). A polgárság hétköznapi 
foglalkozásai közé tartozott a zenélés, rajzolás.7 

A kettős, vagy többoldalú tehetség gazdagítja a művészt. A képalkotás, a 
láttatás valószínűleg könnyebb egy festő-író számára. Stifter sajátos 
elbeszélésmódját is azok az írók értékelték nagyra, akik maguk is festettek vagy 
rajzoltak (pl. P.Rosegger, Th. Mann, H. Hesse és Rilke). Stifter nagy példaképe 
Goethe is szívesen rajzolt, több mint kétezer vázlatát őrzik Weimarban. 
Árnyképekkel is foglalkozott és saját bevallása szerint, legjobbak a portréi, de 
megörökítette a türingiai tájat és családja tagjait csoportkép formájában. Stifter 
talán tőle vette át a 17. századi németalföldi festők iránti vonzalmat. 
„Impresszionisztikus látásmódja" (Impressionistische Sehweise) megelőzte korát. 
A rajz végigkísérte életét. Mint természettudós érdeklődött a színek és a 
növényformák iránt. Két neves festővel is levelezett (Ph. O. Runge-val a színek 
tanáról és С D. Friedrich-hel a táj festészetről). Első Weimar-i éveiben (1775-77) 

6 Vö. MARTINI, Fritz: Friedrich Theodor Vischers Anschauung von Wechselwirkung der Künste. In: 
Bildende Kunst und Iiterarur. Beiträge zum Problem..., 185. (A Szerző Fr.Th.Vischer 3 
kötetes Aesthetik с. 1846-1857 között megjelent műve alapján taglalja a képi 
megfogalmazás lehetőségeit az irodalomban). 
TVö.BÖTTCHER, Kurt - MITTENZWEI, Johannes: Dichter als Maler. Stuttgart, Berlin, 
Köln, Mainz, 1980. 8-27. 
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holdas tájakat festett, és felhőtanulmányokat rajzolt. Saját maga rajzolt a Faust-hoz 
színpadképeket.8 A 19. században korjelenség a kettős, vagy többszörös tehetség, 
romantika írói-költői szintén festettek, rajzoltak, vagy zenéltek E.T.A. Hoffmann is 
többszörös tehetség volt (zeneszerző, karmester, író, festő, illusztrátor). Rajzai' 
találó karikatúrák. Л 'Phantasiestücke in Calbt's Manier (Fantá^iadarabok Callot módjára) 
с elbeszélései a 17. századi francia festő groteszk képeire rezonálnak 9 írói világának 
központi motívuma a művészet és a művész problémaköre. A Grimm-testvérek 
illusztrálták a Kinder- und Hausmärchen mesegyűjteményük kiadását. 10 Stifter 
kortársai közül Grillparzer is rajzolt színpadképeket műveinek bemutatójához, 
amelyekben a gesztusokat és mozgást érzékeltette a színészek számára, azonban a 
rajz és a festészet csak mellékes tevékenysége volt a zenéhez (zongorajáték) és az 
íráshoz képest. A Der arme Spielmann с. elbeszélése is zenei tárgyú.11 Anette von 
Droste-Hülshoff az otthoni tájat és embereket, életmódjukat örökíti meg a Bilder 
aus Westfalen (Képek Wes^tfáliából) с. töredékes prózai művében. Rajzolni nem 
szeretett, mégis végigvonul életén a rajz, realista tájképek és néhány vonalas 
portrék, skiccek formájában. A zene természetesen nála sem marad el, komponál 
is.12 Eduard Mörike szinte állandóan rajzolgatott, még háztartáskönyve is tele van 
apró vázlatokkal. Malerdichter (festő-költő), aki Stifterhez hasonlóan a festő 
szemével lát és festő ambíciói voltak. Önéletrajzi regénye a Maler N ölten (Nolten 

festő). Rajzai inkább karikatúrák, humoros vázlatok. Illusztrációkat is készített, 
nemcsak saját műveihez, hanem megbízásból is.13 A svájci Gottfried Keller 
önéletrajzi ihletésű Der grüne Heinrich (Zöld Henrik) с. festőregénye a tájfestészet 
utáni vágyát vetíti ki. Stifterhez hasonlóan tájképfestőnek tartotta magát, de íróként 
vált ismertté, festőként autodidakta maradt. Dekoratív, romantikus tájképeinél 
sikerültebbek parodisztikus és groteszk rajzai14 A századvég és a 20. század osztrák 
költők közül említhetjük Rilkét, aki csak mellékesen rajzolgatott, de látásmódja 
erősen vizuális, amelyet verseskötetének címe is bizonyít: Buch der Bilder (Képek 
könyve), kapcsolata Rodin-nel, róla írt könyve és szobrász felesége is a 
képzőművészethez való erős kötődését igazolja.15 Kokoschka is illusztrálta első 
verseit, színpadi rajzokat és expresszív plakátokat is készített. Szintén végigkísérte 
életét a szó és a kép összhangja.16 

8 Vö. BÖTTCHER, Kiirt - MITTENZWEI, Johannes: Dichter als Maler..., 55-65. 
9Vö. Dichter als...,73-79. 
10 Vö. Dichter als..., 91. 
11 Vö. Dichter als..., 100-104. 
12 Vö. Dichter als..., 105-108. 
13 Vö. Dichter als..., 118-122. 
14 Vö. Dichter als..., 143-149. 
15 Vö. Dichter ab..., 219-222. 
10 Vö. Dichter als..., 257-261. 
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A19. század első felének osztrák tájképfestészete 

A biedermeier a bécsi festészetben és grafikában két évtizedet fog át, az 
1820-as évek végétől 1848-ig. Tárgyait az otthoni polgári életből meríti, kerüli a 
dramatikus jeleneteket és az ismeretlent, de a vallási és mitológiai témákat is. 
Lemond a korábbi arisztokratikus pompáról és monumentalitásról, nyugodt és 
idillikus képek jellemzik.. Sok vonásában visszanyúl a 17. századi németalföldi 
festők zsánerképeihez, virág- és állatábrázolásaihoz és a szabad természethez. A 
figurális képek mesterei Peter Fendi és Josef Danhauser, a tájaké Franz Steinfeld és 
Georg Waldmüller. E képek általános vonása a kis méret, kicsinyítés. A 
témaválasztás realista, de a kivitelezésben klasszicista vagy romantikus vonások is 
felfedezhetők. A legnagyobbak (Fendi, Danhauser és főleg Waldmüller nem 
ragadtak le a polgári hétköznapok banális ábrázolásánál. Ez a művészet 
rokonlelkekre talált a századvég, a szecesszió generációjában 
(Gesamtkunstwerk/összművészet), vagyis a művészet demokratizálásában, 
realisztikus oldala pedig a Neue Sachlichkeit/új tárgyias ság irányába mutat. A 
biedermeier festészet több komponenst egyesít. A polgárság igénye a 
kisformátumú és intim hangulatú képek iránt meghatározta a dimenziókat. Fendi 
portréfestő volt, a császári családnak is dolgozott. Egyszerű népi zsánereket is 
festett. Tanítványa, Carl Schindler életképeit a groteszk kedvelése jellemezte. A 
biedermeier festők a 17. századi hollandokat veszik példának, főleg a valósághű 
ábrázolásnak igyekeznek megfelelni. Képviselői Bécsben Danhauser és Waldmüller 
valamint Rudolf von Alt. A tipikus biedermeier tájképfestészetet Franz Steinfeld 
művelte, de eltért az akadémista iránytól és sokat dolgozott a szabad természetben. 
A korszak legnagyobbja Waldmüller, nyugalmat sugárzó hazai tájai és zsanéréi a 30-
as és 40-es évek legjobbjai.17 

Miért gyakorolt oly nagy hatást a 17. századi táj festészet a romantika és a 
biedermeier idején, mely jellemzői hasonlítottak a kor szellemiségéhez? 
Két iránya volt a 17. századi tájképfestészetnek, az egyik a képzelt táj 
(Ideallandschaft), sajátos antikos kiegészítőkkel és kompozícióval. Két fő 
képviselője: Nicolas Poussin és Claude Lorrain, aki Lotharingiából származott és 
1619-től Rómában élt. Művészi ábrázolásmódja a 19. századi klasszicista 
táj festészet példaképe lett, képeinek uralkodó vonásai a harmónia és a szépség. A 
másik vonulat a „Vedutenmalerei", amely valós tájat állít elénk, pl. tengerparti tájat 
(Küstenlandschaft), vagy nemesi birtok képét, városképet. A helyben készült 
tanulmányok és rajzok az évszakokat és a mindennapi életet ábrázolják a hazai 
tájban. A holland tájfestők sokszor specializáltak, motívumaik, tárgyaik lehetnek: 
téli táj (Hendrick Averkamp), víztükör (Jan van Capelle) falu és városképek (Jan 
van Goyen), felhő formációk, folyó, vízesés, fatörzsek (Jacob van Ruisdael). 

Claude Lorrain nagy hatással volt a 19. századi bécsi Jakob és fia Rudolf 
von Alt festészetére, Stifterre is, aki még különösen Ruisdael képeit, főleg drámai 
17 Vö. BISANS, Hans: Authentisches Biedermeier Malerei und Graphik. In: Wien 1815-1848. 
Bürgersinn und Aufbegehren. Die Zeit des Biedermeier und /Vormärz. Hg. von 
Waissenberger, Robert. WiemUeberreuter, 1986.161-190. 
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folyómotívumait és felhőképeit kedvelte. A város és tájveduták a 18. századot 
jellemzik és fő képviselőik a velencei Canaletto (Anatonio Canal) és Francesco 
Guardi. Előbbire a topografikus hűség, utóbbira a fény és homály ábrázolása 
jellemző. Guardi a 19. századi plein air és impresszionista festészetre volt nagy 
hatással. Waldmüller képein érezhető a hatása, aki szeretett a szabadban dolgozni, 
szín- és fényhatásai a realizmus és a plein air felé tendálnak. Waldmüller technikája 
a hangulati impresszionizmushoz (Stimmunsimpresszionizmus) kapcsolódik, de 
természethűsége és részletábrázolása (akribia) megmaradt.18 

A tájképfestészetnek 1821-ben saját osztálya lett a bécsi akadémián, ahol a 
tantervben a táj festészet oktatását az elődök példái és részben a természet után 
művelték. I. Ferenc műértő lévén egyik itáliai útján megismerte Josef Rebellt, 
rendelt tőle és Bécsbe hívta a Császári Galéria igazgatójának, majd az Akadémia 
festő-osztályának vezetésére. 1824-ben jött végül Bécsbe Rebell és haláláig, 1828-ig 
vezette a tájfestészeti osztályt.19 Rebell sokáig élt Nápolyban, tengerparti és kikötői 
képeket festett, a holland táj festészeti tradíció folytatója, de képei pátosz nélküliek. 
A klasszicizmus idegen tőle. 20 Halála után Thomas Ender és Franz Steinfeld 
vezették a táj festészeti osztályt, ekkor a szabadban való festés nagy jelentőséget 
nyert. Az „Ideallandschaft" és a „Vedute" különböző formáit művelték. 

Az impresszionizmus előzményeihez általában a fényfestés korábbi 
művelőit sorolják. John Constable (1776-1837) ismerte fel, hogy a levegő nem 
színtelen és nem teljesen áttetsző és olyan égboltot festett, akár egy szétfolyt 
paletta. Az érzést, benyomást (Empfindung) hangsúlyozta a festészetben, s ezzel 
mintegy előrevetítette az impresszionisták programját. William Turner (1777-1851) 
még tovább megy ezen az úton: ködöt, hóvihart, tüzet fest szikrázó színekkel. A 
szót „Impression" először Monet adja egy képének 1874-ben. 

Mit jelent ez a szó: érzet, benyomás? Nevezhetjük világlátásnak 
(Weltanschauung), érzeteknek (Sinneswahmehmungen) és Peter Altenberg nyomán 
egy látásmódnak (Wie ich es sehe / ahogy én látom). A hangsúly itt az én-en, a 
szemlélőn van. Az impresszionisták legszívesebben a szabadban festettek, a fények 
és árnyékok játéka vonzotta őket. Felfedezték a nagyvárost mint új témát, a 
nagyváros varázsát, de nem annak harmóniáját, hanem az örök mozgást és 
változást. Az impresszionizmus és a fotó pillanatfelvétele közötti rokonság 
kézenfekvő, ez annak mintegy naturalisztikus komponense.21 

18 Vö. POCHAT, Götz: Landschaftsmalerei. In: Italienische Reisen. Landschaftsbilder 
österreichischer und ungarischer Maler. 1770-1850. Hg. von Grabner, Sabine-Wöhrer, 
Claudia. Eine Ausstellung der österreichischen Galerie Belvedere. 9. November 2001 bis 3 
Februar 2002. Wien, 2001. 29-63. 
19 Vö. GRABNER, Sabine: Die Wiener Akademie und die Landschaftsmalerei. In: Italienische 
Reisen, 102-104. 
20 Vö. POCHAT, Götz: Die Biedermeiermaierei in Österreich. In: Italienische Reisen, 57. 
21 Vö. FRIEDELL, Egon: Die Vorimpressionisten. Was ist Impressionismus? In: U.ö. 
Kulturgeschichte der Neuzeit. München, 1960. 1330-1337. 
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Stifter mint táj képfestő-író: „festő-novellák" és -motívumok 

„[...] büszkén vallom: Magam is tájképfestő vagyok."22 

írja Stifter 1836-ban Adolf von Brenner bárónak. 

A festészet iránti szeretete végigkíséri egész életén és írói életművének is egyedi 
varázst kölcsönöz ez a festő-szemléletmód, a „Malerblick".23 Fritz Novotny a festő 
Stifterról szólva öt periódust különböztet meg, amelyekből az első kettő még nem 
jelentős: 1831/32 körül az un. Altwiener Vedutenmalerei hatása alatt áll és kis 
méretű képeket fest, tárgyai főleg az otthoni táj, konkrét táj élmény (Pl. Friedberg, 
ahol szerelme, Fanny Greipl élt és Kremsmünster, ahol tanult). Ezek a képek még 
csak dilettáns gyakorlatok, jellemzőjük a természethűség. 

1833-1836 közötti képein már nagyobb technikai haladást ér el, a 17. 
századi holland festők tanulmányozása nyomán, de még ezek is nagyon merev és 
meseszerű ábrázolások (Ruine Wittinghausen).14 Claude Lorrain harmóniát sugárzó 
képei is nagy hatással voltak rá. Stifter fejlődési vonala a festészetben, akár a 
költészetben a szubjektívtől az objektív ábrázolásmódig ível és eljut egészen az 
absztrakcióig.25 Novotny szerint Stifter festészetére és prózájára ugyanazok a 
törvényszerűségek érvényesek 

Harmadik alkotói korszakában (1837-1841), amikor már az írással is 
komolyabban foglalkozik, képein a korai impresszionizmus (Frühimpressionismus) 
könnyedsége, frissessége és alkalmanként hűvössége érződik, festői naturalizmus 
(malerischer Naturalismus) és a részletek kidolgozása (Detailrealismus) jellemzi. Az 
osztrák biedermeier festészet két nagymesterének (Waldmüller és Rudolf von Alt) 
hatása figyelhető meg művein, de ekkor festő barátjától, Johann Fischbachtól 
tanult, hogy technikai tudását tökéletesítse az olajképek terén. Alkotásai közül a 
Königssee mit dem Wat^mann (1837) a legsikerültebb a térábrázolásban, valamint a 
levegő és fény újszerű, nem sematikus megjelenítésében. Felhőtanulmányokat is 
fest (Wolkenstudien), a felhők és a víz mozgása, játéka köti le, a természet 
mozgásban való ábrázolása. A valóság és fantázia együttese jellemzi felhő- és 
folyóképeit. Felhőtömegeket jelenít meg, ahogy a szél játszik velük. Ezek 

22 [...]" ich bin so eitel zu sagen: Auch ich bin ein Landschaftsmaler" an Adolf Freiherm 
von Brenner, 04. 02. 1836. In: Adalbert Stifters Sämtliche Werke, 25 Bde., hg. von August 
Sauer u. a., Prag 1904, Reichenberg 1927, Graz, 1958, Hildesheim, 1979. [röv. PRA]. Bd. 
17-24: Briefwechsel. Itt PRA, 17/ 1. 4L 
23 NOVOTNY, Fritz: Adalbert Stifter als Maler...25. (A Szerző, könyvének Malerei und 
Dichtung с fejezetében részletesen szól Stifter kettős tehetségéről, írói és festői 
életművének közös vonásairól.) 
24 Vö. NOVOTNY, Fritz: Adalbert Stifter als Mahr, 5 -7. 
25 Vö. POHLHEIM, Karl Konrad: Adalbert Stifter, Dichter der Abstraktion. In: Deutsche in 
den Böhmischen Ländern Teil II. Hg. von Hans Rothe. Köln [etc.] Böhlau Verlag, 1993. 
(Studien zum Deutschtum im Osten, H. 25/11.) 29. 
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ábrázolása nem hasonlítható sem a 17. századi hollandokéhoz, sem a korabeli 
festőkéhez. A Blick in die Beatrixgasse (1839) külvárosi kép tárgya is újszerű, falak és 
tetők kompozíciója. Magyarországi élményeit három képen is rögzíti, amelyek 
közül talán a Westungarische LMndschaft/Leithagebirge(Nyugat-Magyarors^ági táji Lajta 
hegység című a legsikerültebb. A holdas festményeken August Pipenhagen, Bécsben 
élő prágai tájképfestő technikáját alkalmazza, jellegzetes folyékony festékkel felvitt, 
rajzos ecsetvonásaival. Stifter ebben a periódusában a korabeli bécsi festők hatása 
alatt állt, főleg Pipenhagen formai megoldásait vette át, leveleztek is, Franz 
Steinfeldhez közelebb állt mint Waldmüllerhez. A felső-ausztriai tájképfestővel és 
illusztrátorral, Carl Blumauerrel is személyes kapcsolatban állt. 1840-ben kiállító 
művész volt és rendelésre is dolgozott.26 

A negyedik szakasz (1840-es évek) tájképeit a valóság és képzelet 
egyensúlya jellemzi, festészete új irányt vesz a Felsstudie (S%ikla-tanulmányok,lS4ö) с 
képpel. Színei tompábbak, de kifejezőek. A korábbi frissességet és könnyedséget 
egyfajta pátosz váltja fel, színvüága kiegyensúlyozottabb és előtérbe kerül a 
gondolati tartalom. A korábbi, a biedermeierre jellemző részletezés elmarad.27 

Végül az utolsó periódus (1850-1868) Linzben festett tájképei rejtélyessé, 
nehezen megfej the tővé válnak. Ezek többnyire szimbolikus tájkompozíciók, nem 
mindegyiket fejezi be. A képek emberi érzésekhez kapcsolódnak, bensőségesek, 
egyediek Címeik is ezt jelzik: Die Heiterkeit (Derű), Die Sehnsucht (Vágy), Die Ruhe 
(Nyugalom), Die Einsamkeit (Magány), Die Bewegung (Morgás) etc. A lényeget emeli ki, 
de nem mond le a különösről sem, szimbolikus tájábrázolása saját korában nem 
talált megértésre, de a jövő felé mutat. 1854-ben kezdett el naplót vezetni festői 
munkáiról ((Tagebuch über Malereiarbeiten) és haláláig folytatta azt. Az 1855-ben festett 
Sehsucht (Mondaufgang) szinte egyszínűnek hat, a homogén, olívzöld üres égtérből 
kiemelkedik a hold félköre. A Heiterkeit (Griechische Tempelruine) 1860-ból sem valódi, 
inkább „belső táj", görögös hatásával a derűt, nyugodt szépséget érzékelteti. A 
Bewegung (Mo^gás)címú, 1860-as festmény egy apró kavicsot felnagyítva ábrázol a 
vízben, a mozgást a kő kontúrjai és a víz hullámai jelentik.28 

írói életművén ugyanez a belső képekre koncentráló fejlődési vonal 
figyelhető meg: a Költői vállatok (Studien) 1840-es évek első feléből származó korai 
novelláitól (Condor, Feldblumen, Hochwald) a későbbi (Brigitta, Zwei Schwestern) 
darabjain át a nagyregényekig (Nachsommer/Nyárutó, 1857) és Witiko, 1865/67)P A 
„Studien", azaz vázlatok műfajmegjelölés a festőre jellemző gondolkodásmód. 
Elbeszéléseinek korai csevegő szubjektív hangnemét a későbbiekben háttérbe 
szorítja az objektív, szigorú elbeszélésmód. Stifter nemcsak tájleírásaiban „fest 
szavakkal", hanem un. festő-novelláiban (Malernovellen) is egyfajta önportrét ad. 
Tipikus példája ennek a korai Der Condor, (A léghajó), vagy a kései 

26 Vö. NOVOTNY, Fritz: Adalbert Stifter als Maler ,8-13. 
27 Vö. NOVOTNY, Fritz: Adalbert Stifter als Maler, 13-15. 
28 Vö. NOVOTNY, Fritz: Adalbert Stifter als Maler, 16-18. 
29 Vö. NOVOTNY, Fritz: Adalbert Stifter als Maler, 25-26. 
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Nachkommenschaften, de a Nachsommer fiatal főhőse, Drendorf is. A Leben und 
Haushalt dreier Wiener Studenten (Három bécsi diák élete és szállása) c. zsánerképből sem 
marad ki az önportré, a festegető Pfeiffer alakjában. 

A festészet és a festő tehát kedvenc témái Stifternek, de vannak kedvenc 
tájai is, amelyeket éppoly szívesen örökített meg képein, mint prózai műveiben. 
Ilyenek szűkebb hazája, elsősorban a Cseh erdő és a Moldva vidéke, majd a felső-
ausztriai Alpok és kisebb mértékben Bécs és környéke. Képeinek és elbeszéléseinek 
témái nem esnek egybe, de akad néhány kivétel: érdekes példa a már említett korai 
tájképe, a Ruine Wittinghausen (Wittinghausen romjai), utolsó regényének, a Witiko-
nak helyszíne. Gyakori motívumai az évszakok és időjárási jelenségek. Walter 
Weiss cikkében párhuzamosságokat mutat ki Stifter festői és írói életművében: 
Megállapítása szerint a vihar és a kő, kavics, szikla ilyen közös motívumok, amelyek 
Stifter metaforikájában a mozgást, a veszélyt, ill. a masszív tárgyat, a nyugalmat és 
mozduladanságot jelentik. A vihar motívumra a magyar vonatkozású Westungarische 
Landschaft с. képet is említi, elbeszéléseinek viharjelenetei is mindig valamilyen 
dráma eseményt vezetnek be (Brigitta, Abdias). A kő motívumra a képi 
feldolgozások (Stein- und Felsstudien) mellett a Granit с. elbeszélése a tökéletes 
példa, a Bunte Steine (Tarka kövek, 1853) c. kötetből.30 Stifter tisztában volt saját 
korlátaival is, így téli tájat egyáltalán nem festett, erdorészletet is keveset, nem volt 
portréfestő és tájképein is ritkán jelennek meg emberi alakok. Novotny szerint a 
festő Stifter rangja nem érte el az íróét, motívum- és témakincse is szerényebb 
festőként, mint íróként. Egy vonás viszont mindkét művészeti ágban uralkodó 
nála, ez pedig etikája, amely a legnagyobb szerepet kapta művészetében és 
műkritikusi ítéleteiben egyaránt31 Stifter festészetében éppúgy mint prózájában a 
korabeli Uedermáer vonás csak a részletek aprólékos kidolgozásában fedezhető fel, 
metaforikus szemlélete és tárgyiassága már a századvég stílusát előlegezi meg. 
Kremsmünster is egyik kedves tája és tájkép témája, hiszen itt a nagyhírű bencés 
gimnáziumban tanulta meg a rajzművészet alapjait, rajztanárára még kései 
önéletrajzában is szeretettel emlékszik: "Művészetem a tájképfestészet, amelynek 
elemeit Kremsmünsterben tanultam meg, rajztanáromtól Georg Riezelmaiertől."32 

Georg Waldmüllerhez és Rudolf von Althoz Stifter népszerűsége festőként nem 
mérhető, de elismert és kiállító művész volt. Novotny Stifter festészetében a 40-es 
évek elején a kor akadémikus stílusával szemben többletként a művészi 
közvetlenséget (künstlerische Unmittelbarkeit) emeli ki.33 Ezt erősíti meg Heinz 
Schöny véleménye is, aki szerint Stifter a 40-es években új utakon járt és színben, 

30 Vö. WEISS, Walter: Zu Adalbert Stiften Doppelbegabung. In: Bildende Kunst und 
Literatur.Beiträge zum Problem ihrer Wechselbeziehungen im neunzehnten Jahrhundert 
Hg. von Wolfdietrich Rasch. Frankfurt а. M. 1970. 103-115. 
31 Vö. NOVOTNY, Fritz: Adalbert Stifter als Maler, 23. 
32 „Als Kunst trieb ich die Landschaftsmalerei, in der ich die ersten Elemente bei dem 
Zeichenlehrer Georg Riezelmaier in Kremsmünster lernte." An [Dr. Hermann Meynert?]. 
Wien, am 16. Nov.1846. In: Adalbert Stifter. Gesammelte Werke in vierzehn Bänden. Hg. 
von Konrad Steffen. Bd. 14. Basel-Stuttgart [1983] 123. 
33 Vö. NOVOTNY, Fritz: Adalbert Stifter als Maler, 14. 
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formában elszakadt a bieredmeier-realisztikus ábrázolásmódtól, táj kompozícióiban 
a koraimpresszionista stílusjegyek érvényesülnek. Jó példa erre a már említett Back 
in die Beatrixgasse in Wien с. olajfestménye 1839-ból, amely egyik lakhelyének utcáját 
és bérházait örökíti meg.34 

Elbeszélései kompozíciós megoldásainak, táj szemléletének hátterében is a 
festő Stifter áll és a festészetnek nagy szerepe van költői nyelvének megjelenítő 
erejében, képgazdagságában. A bőbeszédűség és aprólékos leírás, amelyet már 
saját korában is többen bíráltak, e festői szemléletmódra vezethető vissza. 
Terekben, színekben és hangulatokban gondolkodott; láttatni akart: 
„Elbeszéléseinek néhány részlete lefordítható a látvány nyelvére (fordern zur 
Übersetzung ins Optische heraus) [...] feltűnő vonzódása a térábrázoláshoz 
(Raumkunst). Stifter nemcsak leírja a tájat és a természet egyes tárgyait; de az 
emberi világot is elrendezi (verräumlicht) [...] előszeretettel írja le a házakat, 
szobákat, ruhákat, ünnepeket, kerteket etc. [...]" 35 Sengle megjegyzését támasztja 
alá Stifter kései életrajzi töredékének {Mein Lében) vallomása is: 

„Különös, hogy életem legelső érzékelése a külvilághoz kapcsolódott, 
mégpedig valami olyan dolog volt, amely általában nehezen és igen későn 
tudatosul, valami térélmény, egy lenti világ."36 

Christian Begemann kulcsszövegnek (Schlüsseltext) tekinti ezt az 
önéletrajzi töredéket Stifter későbbi élet- és művészi felfogása szempontjából. Az 
Én elszakadását látja benne a tárgyi külvilágtól és ebben véli felfedezni Stifter 
ragaszkodását a rendhez, a dolgok rendjéhez, amelybe az Én is beletartozik.37 

A tér és a rend élménye tehát meghatározó a festő és író számára, valóban 
minden művében ügyel a pontos szerkezeti és gondolati felépítésre. 
Kompozícióiban általában a külső szemlélő pozícióját választja, leír, elbeszél, 
bemutat. A valóságábrázolás problémája, az objektív vagy szubjektív megjelenítés a 
táj festészetben és a prózában egyaránt központi kérdése, amely egész életén át 
foglalkoztatta. Vegyük példának két önéletrajzi ihletésű „festőnovelláját", az 1840-
ben írt Condor-t és az 1864-es Nachkommenschaften-^ 

34 Vö. SCHÖNY, Heinz: Adalbert Stifter, Dichter und Maler. In: Adalbert-Stifter-Museum. 
Katalog. Wien, 1985. 
35 SENGLE, Friedrich: Süßer. In: Biedermeierzeit Bd.III. Die Dichter. Stuttgart, 1980. 966. 
36 „Merkwürdig ist es, daß in der allerersten Empfindung meines Lebens etwas Äußerliches 
war, und zwar etwas, das meist schwierig und sehr spät in das Vorstellungsvermögen 
gelangt, etwas Räumliches, ein Unten." In: Adalbert Stifter Sämtliche Werke Bd. XXV. 
Erzählungen, 3.Teil. Gedichte und Biographisches. Hg. von Klaus Zelewitz. Hildesheim, 
1979. 178. A német nyelvű műrészleteket saját fordításomban közlöm és az egyéb 
idézeteket is, ahol nem jelzem a fordítót. (A Szerző) 
37 Vö. BEGEMANN, Chnstian: Die Welt der Zeichen . Stifters-Lektüren. Stuttgart-Weimar, 
1995.106. 
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Der Condor (Л léehmó) 
Már a címe is szimbolikus, a levegő nagy madara a kondorkeselyű egy 

léghajó neve, amellyel a fiatal festő Gustav szerelme felszáll, hogy bátorságát 
bebizonyítsa. Az egyes fejezetek címei is festői témák: Nachtstück, Tagstück, 
Blumenstück és Fruchtstück. A történet a szerelem és a művész-egzisztencia 
kérdését is felveti. Önéletrajzi vonatkozása Stifter első szerelmével Fannyval 
hozható összefüggésbe. A történet egyszerű: Gustav Rottenberg, a fiatal festő 
szerelmes jómódú és szép tanítványába, Corneliába, aki a női emancipáció híve. 
Felszáll a léghajóval, de elájul és így a két tudós kísérlete nem sikerülhet, hamarabb 
le kell hozni a hajót a földre. Cornelia ezzel a kísérletével elveszti az élményt és 
Gustavot. Elválnak és Gustav híres festő lesz, egy párizsi kiállításon két holdas 
képe nagy feltűnést kelt. Cornelia is látja a képeket, számára ezek a festmények 
valós élményt ábrázolnak. 

E korai novellában sok még a romantikus kellék és erősen érződik Jean 
Paul és E.T.A. Hoffmann hatása (Holdas éj, padlásszoba, a fiatal festő beszélgetése 
a kandúrral, virágszimbolika etc.). 

Az első az éjszakai kép (Nachtstück), amikor Gustav padlás szobájából 
távcsővén át kémleli az égboltot, hogy megpillantsa a léghajót. Éjjel két órakor 
felfedezi az égen a Condort. 

A nappali képben (Tagstück) Cornelia élményeit vetíti elénk, aki meg akarja 
hódítani a természetet, ám amint egyre feljebb száll a Condor, megváltozik a jól 
ismert otthoni táj. Több ezer méter magasságból letekintve már csak az égbolt 
fekete és félelmetes idegenségében úsznak, ekkor elájul. A két tudós megjegyzi, 
hogy a nő nem képes elviselni a természet nagyságát. 

A virágkép (Blumenstück) már a meghitt otthon. Cornelia beteg még a 
sokktól és amikor a festő meglátogatja már megváltozott, lélekben visszatért 
neméhez, de egy „belső beszélgetés" után mégis elválnak. 

A gyümölcskép (Fruchtstück) már a két holdas kép a kiállításon, amelyek 
szimbolikus értelemben a léghajó-élmény gyümölcsei Gustav festészetében: 

„Két holdas kép — nem képek voltak azok, hanem valódi holdas éjek, de 
olyan költőien a vászonra lehelve [...] az egyik egy holdfényben úszó város 
a magasból nézve, házak, tornyok és katedrálisok sokaságával - a másik 
egy folyópart, felhős és fülledt nyári éjben" 38 

38 „Es waren zwei Mondbilder — nein, keine Mondbilder, sondern wirkliche Mondnächte, 
aber so dichterisch, so gehaucht, [...]. Das erste war eine große Stadt von oben gesehen, 
mit einem Gewimmel von Häusern, Türmen, Kathedralen, im Mondlichte schwimmend — 
das zweite eine Flußpartie in einer schwülen, elektrischen, wolkigen Sommermondnacht." 
Stifter. Der Condor. In: Stifters Werke in vier Bänden. Bd. 1. Weimar, 1961. 23-24. 
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Cornelia sokáig nézte a képeket, mialatt a festő már a hegyekben kereste új 
témáit. A képek költői módon ábrázolják a valóságot, vagyis a holdas éj egy idő-tér 
(Zeit-Raum), a belső élmény kivetülése a tájban. A város szinte élő, lélegző lény. 
Ezek nem választott témák, hanem egy darab valóság, a szubjektív érzések 
természeti képben jelennek meg, még a romantika tradícióját őrzik, de Gustav 
emlékeiként.39 Nagy szerepet játszik az egész elbeszélés folyamán a látvány és a 
megfigyelés: Stifter elmaradhatadan kelléke a távcső, amellyel Gustav szintén a 
magasból, padlásszobájának ablakából figyeli a tájat, ez a panorámakép-motívum a 
Bécs és a Bécsiek nyitóképében is szerepel. Cornelia fentről, a magasból tekint le a 
léghajóból, de ez a kép a későbbiekben a felismerhetedenségbe fordul. Stifter 
játszik a terekkel, a térélménnyel: zárt és nyitott tereket mutat váltakozva: 
panorámakép az ablakból kitekintve felfelé, majd a léghajóból lefelé a 
térképszerűen elterülő táj. Padlásszoba és Cornelia szobája, majd a kiállítóterem, 
ahol a két képen visszaidézi a Gustav által látott várost, tornyok sokaságát, majd a 
Cornelia által látott sötét folyót, az alatta úszó fekete égboltot. A természet két 
arcát is ábrázolja egyben, amikor Cornelia a félelmetes, sötét légben visszagondol a 
földről egészen más képet mutató, barátságos megszokott kék égboltra. A 
virágmotívum Corneliát a gyönge nőt is jelképezi, egyben a női nemről alkotott 
korabeli elképzelést. A nő nem képes az eget elviselni {Das Weib erträgt den Himmel 
nicht) , a lord szavai a földön is visszhangzottak Cornelia fülébe.40 A gyümölcs-
motívum is kettős értelmű, egyrészt a visszatérő szerelmes Comeliára, másrészt a 
festményekre utal. A rend-motívum a nemek és a természet rendjévé magasztosul. 

A valóságábrázolás a valós tájból és élményből kiindulva végül átlendül a 
képzelet és az emlék képi világába Gustav fantáziaképein. Az antikvitás ekphrasis 
műfaja szolgált példaként a korabeli táj festészetben is (Ideallandschaft).41 

Nachkommenschaften (Utódok) 

Negyedszázaddal a Condor után írta ezt a különös című hosszabb 
elbeszélést, amelynek főhősében saját fiatalkori vágyait már időskori bölcs iróniával 
szemléli. A történet szintén egyszerű: Friedrich Roderer a fiatal festő az igazi 
valóságot {die wirkliche Wirklichkeit)*2 szeretné ábrázolni képein. Naphosszat a 
lápvidéket festi, de nincs megelégedve az eredménnyel, ezért elpusztítja képeit és 
visszatér a megszokott életbe, megnősül. Későbbi apósa, Peter Roderer, aki a 
költészet terén járta be ugyanezt a reménytelen utat, elmeséli Friedrichnek 

39 Vö. BEGEMANN, Christian: Die Welt der Zeichen, 141-142. 
40 Stifter: Der Condor. In: Stifters Werke in vier Bänden..., 14. 
41 Vö POCHAT, Götz: Landschaftsmalerei. In: Italienische Reisen. Landschaftsbilder 
österreichischer und ungarischer Maler. 1770-1850. Hg. von Sabine Grabner — Glaudia 
Wöhrer. Eine Ausstellung der österreichischen Galerie Belvedere. 9. Nov. 2001. bis 3. 
Febr. 2002. Wien, 2001. 35. 
42 STIFTER, Adalbert Nachkommenschaften. In. Stifters Werke in vier Bänden. Bd. 2. 
Weimar, 1961. 296. 
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élettörténetét. A költő Peter Roderer a valódi igazságot (die wirkliche Wahrheit)^ 
szerette volna hősi énekeiben megjeleníteni. Végül lecsapoltatja a mocsarat, hogy 
megművelhető termőföldet nyerjen. Nem a tehetségtelenség az oka annak, hogy az 
öreg Roderer elégeti verseit, a fiatal pedig képeit, hanem a túlzott elvárás saját 
magukkal szemben. Az elbeszélésben a művészet és az élet problematikáját 
többféleképpen lehet értelmezni és az értelmezők különböző végkövetkeztetéseket 
vonnak le: annak belátása, hogy a valóságot nem lehet tökéletesen visszaadni, az 
isteni művet (természet) az ember nem tudja teljességében ábrázolni (Franz 
Baumer).44 A lápvidék térszimbolikája (alaktalan tömeg) a hiábavaló fáradságot 
jeleníti meg. A művészet tévút, ha eltávolodik a mindennapi élettől. A gyógyulást a 
szerelem és a behatárolt polgári élet hozza meg a két Roderer számára. A táj 
megművelése jelenti az élet folytatását és a nemzedékek láncának folytatását is 
(Fritz Martini).45 

A kb. hatvan oldalnyi elbeszélés a legtöbb önéletrajzi elemet tartalmazza 
Stifter alakját mégsem azonosíthatjuk egészen sem a költőnek induló Peter 
Rodererrel, sem a festő Friedrich Rodererrel. Stifter kettős tehetsége mindkét 
hőséből őriz jellemzőket. A név, Roderer a roden igéből alakulhatott, amelynek 
jelentése: irt, talajt forgat és valószínűleg a lápvidék megművelésére utal. A helyszín 
Fimberg azonosítható Friedberg-gel, Fanny szülővárosával. A már megszokott én-
formájú elbeszélés két szálon fut: az egyik a művészet valóságábrázolásának 
problémája, a másik egy szerelmi történet keretében a nemzedékek lánca. Stiftért ez 
a kérdés gyermektelen házassága miatt élete végéig foglalkoztatta. Ezért a cím: 
Utódok, de fordíthatnánk szabadon Nemzedékek-пек is. A két témakör látszólag 
független egymástól, ám az idős Roderer élettörténetéből kiderül az összefüggés: 
miután felhagyott a költészettel, hazatért Amszterdamból, birtokot vásárolt 
Firnbergben és családot alapított Az emberek, az emberiség jótevője lett: a 
láp világból lassan művelhető földet teremtett és utódai is ezt folytatják majd. A 
festő Friedrich oldalági rokonból családtag lesz és Peter lányának, Susannának 
férjeként ugyanezt a munkát foga folytatni. 

Mire vonatkozik az igazi valóság, illetve igazság? Ezt a kérdéskört fejti ki 
cikkében Kari Konrád Polhlheim, aki szerint az elbeszélés a festő Stifter fejlődési 
vonalát is felvázolja, egy fiatalkori képét (Der Vordere Gosausee mit dem Dachstein, 
1837) összevetve utolsó képeinek egyikével (Sehnsucht). Ez utóbbi, szimbolikus 
értelmű, de realista stílusban festett holdas tájképet hasonlítja az elbeszélés 
lápvidék-képéhez (Moorbild). A két fantáziakép tárgyának egyszerűségében, realista 
ábrázolásmódjában Stifter végső periódusát mutatja. A láp-kép nem a természet 

43 STIFTER, Adalbert Nachkommenschafien. In: Stifters Werke in vier Bänden. 
Bd. 2.Weimar, 1961., 290. 
44 Vö. BAUMER, Franz: Musik für das Auge. Progressive Elemente bei Adalbert Stifter als 
Maler und Zeichner. In: Vierteljahrschrift des Adalbert Stifter Institutes des Lades 
Oberösterreich. Röv.: VASILO 31/1982. 143. 
45 Vö. MARTINI, Fritz: Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus. /1848-1898. Stuttgart, 
1962. 549-550. 
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pontos, valósághű visszaadása, inkább egyszerű, reális jelenségek képe. Célja a 
legegyszerűbb táj ábrázolásán keresztül egy hangulat szimbolikus megjelenítése. Ez 
nem sikerül Friedrichnek, ezért mond le a festészetről és égeti el a képet. Stifter 
mint festő és író kifejezésmódjában és tárgyában végül eljut az általánosig és 
lényegesig (Allgemein-Wesentliches). Azonban neki sem sikerül ezt a szintézist (a 
reális és az ideális, a különös és az általános kapcsolatát) megvalósítani, sem 
elméletében, sem a gyakorlatban.46 Ez az elbeszélése mégis közelít az igazi 
valósághoz bölcs humorával és egyszerű nyelvével: az általánost, az egyszerűt és 
ezáltal a lényegest emeli ki. A tájleírásban tereket és színeket; a mindennapi élet 
tárgyaiban a legfontosabbakat (ház, almafa, asztal és pad); a főszereplők külső 
megjelenítésében egy Roderer-vonást, a jellegzetes körszakállt (Vollbart); nőknél a 
barna hajat és szemet. A két fiatal vallomása is a lehető legszűkszavúbb: auf ewig 
(örökre). Az élettörténet rövid és pontos, a párbeszédek pergőek, a cselekmény 
szinte csak Friedrich a festő napi sétája és munkája, találkozásai Susannával. 

A Condor-hoz hasonlóan itt is fontos a látvány, a valóság megragadása, 
sőt inkább ennek folyamata. Friedrich a fiatal festő a lápvidékről szabadtéri 
vázlatokat készít, majd a közelben berendezett kis házában felviszi egy hatalmas 
vászonra a részleteket. Minden szemszögből és fényben próbálja megragadni a 
témát: 

„szeretném a lápvidéket reggeli fényben, délelőttiben, déli 
megvilágításban és délutáni fényben elkezdeni és minden nap az alkalmas 
órákban a megfelelő részletet lefesteni [.. . ] " 4 7 

A festő Stifter saját munkamódszerét jeleníti meg e pár sorban. 

A festészet és általában a művészet, vagy a művész-polgár problémakör 
szinte állandó témája Stiftemek, különböző aspektusokból tárgyalja. Hesse 
ÜveggyöngyjátékÁmk előképe lehetne a Condorral egy időben írt Feldblumen (Me^ei 
virágok) művésztelep-elképzelése. Egy képzési program része a művészet a 
Nachsommer с. nagyregényben. 

46 Vö. POHLHEIM, Karl Konrad: Die wirkäche Wirküchkát A Stifters 
Nachkommenschaften und das Problem seiner Kunstanschauung. In: Festschrift für 
Benno von Wiese. Berlin, 1973. 392 és 396. 
47 „ [...] ich wollte Moor in Morgenbeleuchtung, Moor in Vormittagbeleuchtung, Moor in 
Mittagbeleuchtung, Moor in Nachmittagbeleuchtung beginnen und alle Tage an den 
Stunden, die dazu geeignet wären, an dem entsprechenden Blatte malen [...]" Stifter: 
Nacbkofftmenscbafien. In: Stifters Werke in vier Bänden. Bd. 2. 271. 

282 



A kompozíció hasonlóságai a festészetben és az irodalomban 

(Irodalmi tájképek és városképek) 

- A horizont 

Friedrich Sengle a Reisebeschreibung (útleírás) műfajába sorolja az (irodalmi) 
panoráma- és városképeket. Hangsúlyozza a rokonságot a festett vagy metszett 
látképekkel (Vedute), amelyeknél nem annyira a hangulati hatások, sokkal inkább a 
topográfiai hűség az elsődleges. Azonban ezek az ábrázolási formák időnként 
szubjektivizálódnak és a 19. század közepéig hódítanak. (Goethe is érdeklődött e 
műformák iránt és kedvelte a 18. századi Jacob Philip Hackert tájképfestő 
természethű szikla- és kőformációit.) Az irodalmi ábrázolásban a látkép (Aussicht) 
és városkép (Ansicht) között nincs éles határ. A képi panoráma és veduta az 
irodalomban nem veszi figyelembe a Lessing-i követelményeket, az útleírás még 
kevésbé.48 

A horizont motívumnak kettős szerepe van, nemcsak a tájra vonatkozik, 
hanem egy évszázad folyamán a képzelet határainak szélesedését, majd 
beszűkülését is szimbolizálja. Albrecht Koschorke e határok alakulását 
tanulmányozta az irodalmi tájábrázolások tekintetében. Megállapítja, hogy a barokk 
vüágának perspektivikus központja Isten, vagyis a föld feletti. Ezt sugallják a 
kupolafreskók, hiszen a kupola a barokk templom legmagasabb pontja, amely 
legtöbbször a nyitott eget jeleníti meg. A vertikális szemlélet érvényesül. Később a 
felvilágosodás idején ez a szemhatár egyre lejjebb tevődik. A 19. század folyamán a 
horizontális szemlélet uralkodik. A tájábrázolásban megjelenik a panorámakép, 
amely szélesre tágítja a szemhatárt és kinyitja a tájat. Irodalmi vonatkozásban ez a 
romantika szemléletmódja. Fő motívum lesz a vándorlás, amely kettős értelmet ad 
a távolságnak: a romantikus vándor saját eredetét, szülőhelyét kutatja, vagy pedig 
otthont keres. így a természet a romantikus hős lelkiállapotának is tükrözőjévé 
válik, míg végül a kettő összemosódik. A romantika átveszi a 18. századtól az 
utazás toposzát. Ez az utazás sokszor tartalmazza a tanulás elemeit (Bildungsreise), 
pl. Tieck, Eichendorff műveiben. A romantikus utazás azonban már elhagyja a 
valóságot és a fantázia birodalmába visz (Jean Paul). A vándorlás „als ob" 
(„mintha") jellegű lesz, vagyis elmosódnak a határok a reális táj és lelki táj között 
és a tér szétesik.49 A költői fantázia végtelensége, a képzelet tájai legerősebben 
E.T.A. Hoffmann és Eichendorff műveiben jelennek meg. 

Az 1840-es években már lecseng a későromantika és a valóságos táj válik 
kérdéssé. Ezt az ipar és a közlekedési eszközök fejlődése nagyban elősegíti, hiszen 
a vasút és a gőzhajó korában a távolság áthidalható, varázsa is eltűnik. Nem kell 

48 Vö. SENGLE, Friedrich: Biedermeierzeit. BAIL Die Formenwelt, 1972., 246-7. (A 
Goethéről szóló megjegyzés Pochat, Götz: Landschaftsmalerei с. tanulmányából való az 
Italienische Reisen с. kötetből, 45.p.) 
49Vö.KOSCHORKE, Albrecht Die Geschichte és Horizonts. Grenze und 
Grenzüberschreitung in literarischen Landschaftsbildern. Frankfurt a.M., 1990. 204. 
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vágyakozni, a messzeséget el lehet érni. így paradox módon az utazási lehetőségek 
szélesedése a horizont bezárulásához vezet a művészetekben. A tér nem misztikus 
többé (Remythisierung des Raumes).50 A boldogság már nem a távolban lakozik, 
hanem a megszokott otthoni tájban, környezetben. A tájábrázolásokban a 
tárgymetaforika (Dingmetapher) lép be, a táj kétarcú lesz, nemcsak derűs és 
befogadó, hanem veszélyes is. A képzelt és valódi táj szétválik, nem mosódik össze 
és ez a tájábrázolásba egyfajta merevséget és behatároltságot hoz. Az irodalomban 
Stifter, Keller, Raabe és Storm már nem vágynak messze, a természetet kettős 
karakterében ábrázolják: derűs és veszélyes voltában. A 19. század második felében 
erősödik ez a tendencia, a természet mentes lesz a romantikától 
(Entromantisierung), az ember saját környezetének és saját énjének válik foglyává. 
51 E kettős szorítás érezhető Stifter műveiben is, a természeti jelenségek és az 
emberi lélek kölcsönhatásban van, de a lelki és valós táj nem olvad össze. 
Romantikus vándorlás és váratlan élmények helyett Stifter rituálisan behatárolt 
terekkel és tájjal (rituelles Abschreiten der Räume) dolgozik és a már ismert 
tárgyakat is újra és újra megnevezi, mintegy megerősítve létezésüket.52 

— A panoráma 

A szemlélődő tökéletes szabadságélménye, amelynek középpontjában az 
Én áll és maga körül mindent egyformán élesen lát. Már 1800 körül ismert volt 
néhány körkép (Rundpanorama) az európai nagyvárosokban.53 A fentről való 
nézelődés utazási irodalomnak is egyik kedvelt ábrázolásmódja, Heine (Har^reise) és 
Eichendorff is alkalmazta. A panorámaképek látószöge a polgárság hatalomvágyát 
és határtalan lehetőségeit is jelképezi. Egy magaslatról való letekintés alkalmával az 
ember lába előtt hever a világ. A keret nélküli kép, táblakép központi 
perspektívájával szemben, minden egyetlen központban fut össze. A körkép egyes 
elemeit már a barokk színpadi megoldásokban alkalmazták, ám ekkor csak az 
„uralkodó" helyről lehetett mindent látni, míg a panoráma esetében 
„demokratizálódik" a nézőpont, hiszen fentről mindent egyformán lehet látni. 54 

Koschorke ezt pillantást a fényképezésnél használatos (camera obscura) technikai 
megoldásához hasonlítja. A látóhatár kiszélesedése a szemlélő számára kettős 

50 Vö. KOSCHORKE, Albrecht: Die Geschichte ás Horizonts..., 256. 
51 Vö. KOSCHORKE, Albrecht Die Geschichte des Horizonts..., 269. 
52 Vö. KOSCHORKE, Albrecht: Die Geschichte des Horizonts..., 274. 
53 Vö. KOSCHORKE, Albrecht: Die Geschichte des Horizonts..., 162. A szerző megjegyzi, 
hogy „panoráma" fotográfia és a turizmus szókincséből került a táj ábrázolás kifejezései 
közé. 
54 Vö. KOSCHORKE, Albrecht: Die Geschichte des Horizonts..., 163. A szerző megjegyzi, 
hogy az első panorámakép Londonról készült. Peter Plener cikkében arról tájékoztat, hogy 
Bécsben 1801-ben mutatták be a Londont ábrázoló panorámaképet egy erre a célra készült 
köralakú faépületben, amelyben 1804-ben egy Bécs-körképet is kiállítottak, majd 1814-ben 
egyet Párizsról Plenen Mit der Klarheit eines „Cameraobscurabüdes,,. Stifters Blicke vom 
Sankt-Stephansturme. In: Adalbert Stifter — Tra filológia e studi culturali. Arti del convegno 
di Milano 11 e 12 Novembre 1999. [szerk.] M.L. Roli. 140. 
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élményt nyújt: egyrészt a mindenhatóság érzését, másrészt a kiszolgáltatottságot, 
mert a szemlélő is a táj része. Koschorke paradigmaváltásról ír, amikor a keretes 
képet felváltja a panoráma szemlélet az irodalmi térábrázolásban.55 A 
felvilágosodásban a természet szemléltető példaként szerepelt az elmondottakhoz, 
a romantikában magában foglalta az embert és a romantika után az ember 
kiszolgáltatottá is vált az általa uralt természetnek. 

— A nézőpont 

A festett és irodalmi tájkép kompozíciójának vonatkozásában egyaránt 
fontos a művész nézőpontja. A képzőművészeti és irodalmi mű strukturális 
hasonlóságainak vizsgálatára külön fejezetet szentel Uszpenszkij, A kompozíció 
poétikája с könyvében.5б Megállapításai igen hasznosak voltak számomra a becs és a 
bécsiek városkép-antológia57 bevezető képének értelmezéséhez. Uszpenszkij jelzi, 
hogy a szerző a narrációhoz viszonyítva külső vagy belső nézőpontot foglalhat el, 
tehát kívülálló megfigyelőként meséli el a történetet, vagy az egyik szereplő 
szemszögéből. Egy helyszínről szóló tudósításban a szerzői nézőpont 
természetesen külső. Ezt látjuk majd Stifter esetében is Bécs bemutatásakor. 
Uszpenszkij a szerző nézőpontját négy síkon vizsgálja: az ideológiai (értékelő); a 

frazeológiai (nyelvi eszközök, pl. a szereplők megnevezése); a tér- és időviszpnyok, 
valamint a pszichológia (szubjektív/objektív ábrázolás) síkján. Számunkra Stifter 
vizuális látásmódjának vizsgálatához a térbeli sík érdekes, hiszen a bevezető kép 
[Kilátás és szemlélődés a Szf- István templom tornyából) egy panoráma madártávlatból. Ez 
a kompozíciós megoldás külső nézőpontot feltételez a térben és amennyiben az 
elbeszélő időbeli pozíciója szinkronban van a leírt idővel, ekkor az időviszonyok 
síkján belső nézőpontról beszélünk. 58 A képzőművészetben a reneszánsz óta a 
művész külső pozíciót vesz fel az ábrázoláshoz képest. A külső vagy belső 
nézőpont a perspektívából állapítható meg. A lineáris perspektívában egy külső 
nézőpontból, szinte egy ablakból tárul elénk a kép és a művész nézőpontja 
egybeesik a szemlélő nézőpontjával. 

- A keret 

Egy műalkotás saját térrel, idővel, értékrenddel rendelkezik és világára 
külső nézőpontból tekint az olvasó/szemlélő, majd a befogadás folyamán 
fokozatosan behatol az ábrázolt világba és egyfajta belső nézőpontot vesz fel, de 

55 Vö. KOSCHORKE, Albrecht: Die Geschichte és Horizonts..., 165-167. 
56 USZPENSZKIJ, Borisz: A kompoz/dó poéükája. (A művészi szöveg szerkezete és a 
kompozíciós formák tipológiája.) Fordította: Molnár István. Budapest, 1984. VII. 
Strukturális hasonlóságok a különböző művészeti ágakban. A festészeti és az irodalmi mű 
felépítésének azonos elvei. 215-264. 
57 Wien und die Wiener, in Bildern aus dem heben. Mit Beiträgen von Adalb. Stifter — С. E. 
Langer — G F. Langer — Nordmann — A Ritter von Perger — D. F. Reibprstorffer — Ludw. 
Scheyrer — Franz Stelzhammer — Sylv. Wagner u. A. Pesth, Gustav Heckenast, 1844. 
58 Vö. USZPENSZKIJ, Borisz: A kompozfaópoétikája, 218-219. 
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azután újra visszatér eredeti pozíciójához. Az átmenet a valóságból a műalkotás 
vüágába Uszpenszkij szerint kompozíciós probléma, amelyben a keret szemiotikai 
jelentőséggel bír.59 A képzőművészetben a keret határokat jelent az ábrázolásban, 
de határjelző a külvilág és a kép belső világa között is. Az irodalmi műben a keretet 
a kezdés és a befejezés adja, s ez utóbbi egyben átmenet a belső nézőpontról a 
külsőre is, tehát vissza a mindennapi életbe. A mesélő/elbeszélő is adhat keretet 
egy műnek, de az a fogás is, amikor a szerző az olvasóhoz fordul. Stifter kedvelt 
módszere, hogy többször is megszólítja az olvasót. Uszpenszkij szerint keret-
funkciót tölt be a pszichológiai síkon, amikor a szerző változtatja nézőpontját, pl. a 
mű elején külső megfigyelő, majd felveszi.egy szereplő nézőpontját. A Bécs és a 
bécsiek [...] esetében ez nem következik be, hiszen leírással van dolgunk. A tér 
szintjén pl. a madártávlat esetében a szerző széles horizontú térbeli pozíciót 
alkalmaz, ami egyértelműen külső megfigyelőt mutat. Az idő szintjén a szerző a 
narráció elején rögzítheti az időt pl. folyamatos múlt idejű igealak használatával.60 

A folyamatos szemléletű igealakok használata az idő rögzítésére valójában a keret 
felépítésére szolgál. Uszpenszkij szerint egy mű több önmagában zárt mikrokírásra 
bontható, amelyek saját belső kompozícióval rendelkeznek. E mikroleírások 
elbeszélések az elbeszeésben, tehát több kisebb történet egy kereten belül. Claudia 
Albes könyvében a mikroleírást Binnengeschichte (belső történet) megnevezéssel 
jelöli.61 E kompozíciós megoldást tapasztaljuk Stifteméi is, akinek elbeszélései 
szinte kivétel nélkül keretes megoldásúak, de az elbeszélő személye azonos, maga 
az író. 

- A háttér 

A középkori festészetben, ahol a művész belső nézőpontot képviselt, a 
hátteret gyakran madártávlatban ábrázolták, amely az előtérrel így kontrasztot 
alkot. Ez a megoldás az irodalmi műben is előfordul, amikor a megemelt 
pozícióból készült leírás szemben állhat egy másik nézőpontú részletes leírással. A 
madártávlat az ábrázolás perifériáján jelenik meg. A háttér és a háttéralakok 
ábrázolása a festészetben és az irodalomban is az „ábrázolás az ábrázolásban" 
módszer által jelszerűvé válik.02 

Uszpenszij a műalkotás keretének és hátterének ábrázolását azonos formai 
elvek alapján látja. A háttér és a keret az ábrázolás/leírás perifériájához tartozik. A 
keret alkalmazásakor mű a műben (kép a képben/elbeszélés az elbeszélésben) 
esetével állunk szemben. Az irodalomban a keretet egy bevezető epizód is 
jelentheti, amely azután nem kapcsolódik a cselekményhez. Uszpenszkij a keretes 
elbeszélésre a két ismert példát (Ezeregyéjszaka meséi, Dekameron) említi. 

59 Vö. USZPENSZKIJ, Borisz: A kompoddá poétikája, 226. 
60 Vö. USZPENSZKIJ, Borisz: A kompoddápoétikqa, 230-238. 
61 Vö. USZPENSZKIJ, Borisz: A kompoddá poéükqa, 249. és ALBES, Claudia: Der 
Spaziergang als Erzählmodell, 148. 
62 Vö. USZPENSZKIJ, Borisz: A kompoddápoétikája, 251-252. és 258. 
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Stifter kompozíciós megoldása a Bécs és a bécsiek bevezető városképében 

Aussicht und Betrachtungen von der Spitze des St. Stephansturmes 

(Kilátás és s^mlélődés a S%t. István toronyból) 

Stifter vizuális látásmódjának példája a becs és a Bécsiek, a% életből vett 
képekben (1844) с antológia nyitóképe. Érdekes megoldást választott a térélmény 
bemutatására, amikor nem csupán egy panorámát tár elénk, hanem a mélység 
részleteit is kiemeli egy távcső segítségével. A nézőpont változtatásának eszközét 
szívesen alkalmazza másutt is. Két korai elbeszélése is tanúskodik erről: az egyik a 
Condor (1840), a másik a Hochwald (1841). A Condor (A léghajó) festő főhőse 
távcsővel figyeli ablakából, amint szerelme felszáll egy léghajóval, hogy bátorságát 
bebizonyítsa. A Hochwald (őserdő) cselekménye a harmincéves háború idején 
játszódik, amikor egy lovag az erdőben rejti el a lányait és a távcső jelenti közöttük 
a kapcsolatot. A lányok egy magaslatról láthatják szemben Wittinghausen várát az 
otthonukat, majd azt is, ahogyan lerombolják a várat. Az optikai segédeszköz itt 
egyfajta kapcsolatként is szolgál a szereplők között.б3 

A Bécs és a bécsiek bevezető képében, amely egyben a városbemutató sétát 
külső keretként fogja át, Stifter madártávlatból tárja elénk Bécset és környékét: 

^Mindenekelőtt terítsük ki e lapok kegyes olvasója előtt a%t a hatalmas 
tablót, amelyen egy élettel teli hautenger hullámok oly sínesen és vidáman, hogy a%t 
hihetnénk, e% a% egést^ csak a mának él.[...] Nos kedves Olvasó, képzeletben tekints 
végig még egyszer e mozgalmas életen [...] kövess, repítsük végig pillantásunkat e%en 
a% óriási térségen, amely itt hullámaik és örvényük, forr és s%ikrá%ik és minden 
elemében folyton pezseg. [...j**4 

Ez a totálkép Stifter mondandójának háttere, a városi élet kerete. Bécs 
városát külső és belső vonatkozásában szeretné bemutatni, ezért narratív 
technikájára jellemző a térbeli orientálás és a perpektívagazdagság. A perspektívák 
váltakozása oppozíciókat eredményez térben, időben és nézőpontban. Peter Plener 
szerint Stifter narratív nézőpontja egy speciális művészi rendet követ, amennyiben 
városképeinek ritmusát az ellentétek váltakozására építi: ilyenek pl. a fent-lent, 

63 Vö. INGEN, Ferdinand, van: Stifters Modernität Bemerkungen zur Eröffnung de Stifter-
Ausstellung. = VASILO Bd. 3/1996129-132. 
64 „So entrollen wir denn vorerst vor dem geneigten Leser dieser Blätter die ungeheure 
Tafel, auf der dies Hausmeer hinauswogt, ein Leben in sich tragend, so bunt und heiter, 
daß man wähnt, es diene nur dem Augenblicke[...] Nun lieber Leser, schaue dir noch 
einmal im Geiste dieses bewegte Leben an, [...] dann folge mir, daß wir unsere Augen 
schweben lassen über dieser Riesenscheibe, die da wogt und wallt und kocht und sprüht, 
und sich ewig rührt in allen ihren Theilen." In: STIFTER, Adalbert: Aussicht und 
Betrachtungen von der Spitze des St. Stephansturmes. (Als Einleitung) In: Wien und die 
Wiener in Bildern aus dem Leben. Pesth, G. Heckenast, 1844, VAT. A továbbiakban: 
Stifter Aussicht, oldalszám 
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központ-periféria, világosság-sötétség, mozgás-mozdulatlanság stb. Ez egyben a 
fokozás egyik formája is.65 Ehhez csatlakozik Lengauer véleménye is, aki a szöveg 
egyetlen céljának az orientálást tartja.66 Az orientálás és perspektívaváltás eszköze a 
távcső, amellyel a későbbiekben Stifter a felszín mögé, az emberi lélek mélyére is 
lát. 

A térbeli elrendezés a festő Stiftért mutatja. A Kilátás és szemlélődés [...] első 
olvasatra valóban szavakkal festett táj- ill. városkép. Három szerkezeti egységre 
tagolható: Bécs városa a földről nézve; totálkép a Szt. István templom tornyából a 
tájra és a térképszerűen elterülő városra, majd betekintve a városba közelképek 
formájában. A perspektívák változása tehát kívülről befelé, fentről lefelé és távolról 
közelre irányul. Az elbeszélés ideje tulajdonképpen hajnaltól délig tart, amikor az 
író egy képzelt vándornak mutatja be a várost a toronyból, de az elbeszélt idő a 
város életéből egy nap és egy éjszaka, napfelkeltétől éjjel két óráig. A cél valóban az 
orientálás: egy eltévedt vándor (a képzelt olvasó) irányítása a város utcáin, ill. a 
nagyvárosi élet útvesztőiben. Az általam megjelölt első részben az ismeretlen 
vándor megérkezik az idegen, áttekinthetetlen városba, ahol egyeden támpontja az 
eligazodásban a Szt. István templom tornya, amelyet Stifter kezdetben csak 
nyárfának (Pappel) jelöl: 

„Dél- és Délnyugat kivételével mindig jöhet vándor bármely világtájról s mielőtt a nagy 
városnak akár egy atomját is megpillantaná, már látja a%t a karcsú, finom, légies 
nyárfát, amely csendben és nyugodtan álldogál a könnyű kék párában, sjel^i a helyet 
ahol a még nem látható, óriási város terül el.УУ67 

A vándor tehát kívülről érkezik és Stifter, aki jól ismeri a várost, elküldi az 
ismeretlent éjszakára egy fogadóba, majd másnap reggelre a toronyba invitálja a 
rendhagyó idegenvezetésre. Eddig a földi térben kívülről befelé haladt, ahol a fix 
pontot a torony jelentette. A második részben a toronyból elénk vetített 
panoráma a város környékét hajnali szürkületben láttatja: 

65 Vö. PLENER, Peter Mit der „Klarhát eines Cameraobscurabildes". Stifters Blicke vom Sankt-
Stephansturme. In: Adalbert Stifter. Tra filológia e studi culturali. Atti del convegno di 
Milano И e 12 Novembre 1999. Szerk. Maria Luisa Roli. Milano, 2001.129. 
66 Vö. LENGAUER, Hubert Kultur-Hauptstadt-Landschaft. Literarische Stadtansichten von 
Stifter bis auf den heutigen Tag. In: Adalbert Stifters Schrecklich schöne Welt. Hg. von 
Roland Duhamel, u.a. Antwerpen. 1994 (Acta Austriaca-Belgica 1)130. 
67 „Wenn man Süd und Südwest ausnimmt, so mag der Wanderer kommen, von welcher 
Weltgegend immer, und er wird, bevor er noch ein Atom von der großen Stadt erblicken 
kann, schon jene schlanke zarte luftige Pappel erblicken, die still und ruhig in einem 
leichten blauen Dufte steht, und die Stelle anzeigt, an der sich die noch nicht gesehene 
riesige Stadt hindehnet." Stifter: Aussicht, VI. 

288 



„Nos hát. A nap még nem keltjei. Kevesen vannak a most még szunnyadók köpött, 
akik már élvezték a látványt, amely ránk vár; mert nem tudják otthagyni a% ágyat 
[...] hogy már ilyen korán fenn lehessenek e%en a csúcson. Észak felé, ahol a könnyű, 

fehér köd vonul, ott van a Duna, és azpk a ködben kerengő sötét csíkok, mintha vele 
együtt hömpölyögnének, e%ek szép ligetek, kettészeli őket a nemes folyam. — Távobbb a 
reggeli szürkületben pislákoló áttetsző fakó pirosság Marchfeld és a kék pára az égen, 
amely reggel tejfehéren fénylik, a Kárpátok és a Magyarországgal határos hegyek. 
Légből szőtt szalagként ölelik körül a keleti részt, amely pillanatok alatt finom 
fényben ragyogfel, hogy a végtelen távolban lebegjen.'*8 

Kívülről befelé közelít rá a városra, egyre szűkítve a kört a térben, s ezzel 
párhuzamosan hangulatfestő és hangutánzó szavakkal mesterien érzékelteti az idő 
múlását is, egyre gyorsuló ütemben bontja ki az ébredező várost a hajnali sejtelmes 
szürkületből a fénybe: 

,JS/Lost, amikor már mindenütt a nappal fénye uralkodik, barangoljuk be 
pillantásunkkal ezt a szép színteret, [...] 

Lábunk alatt fekszjk a belváros. Kör alakú szeletnek látjuk, tornyunk 
körül elterülőn, tetők, íves oromzatok, kémények, tornyok nyüzsgése, tobngása, 
prizmák, kockák, piramidok, paralelopipedok, kupolák kuszasága, mintha mindezt 
egymás tetejére halmozták volna egy őrült kristályszerkezetben, amely most itt áll 
mereven. — Valóban, ilyen messziről, madártávlatból nézye még a helybelinek is van 
valami idegen és meseszerű a saját városában, úgyhogy e pillanatban maga sem tud 
eligazodni.,,69 

68 „Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Es werden Wenige sein von allen denen, die 
jetzt noch unter uns schlummern, welche schon den Anblick genossen haben, der unser 
harret; denn sie können das Bett nicht verlassen, [...] schon so früh heroben auf dieser 
Spitze sein zu können. Dort gegen Norden hinaus, wo die leichten weißen Nebel ruhen 
und ziehen, ist die Donau, und die dunklen Strefen, die sich im Nebel zu wälzen und mit 
ihm zu ziehen scheinen, sind schöne Auen, durch die der edle Strom wallet — Weiter 
hinaus, das luftige, im Morgengrau schimmernde Fahlrot, ist das Marchfeld, und jener 
blaue Hauch durch den Hummel, der sich eben mit der ersten Milch des Morgens lichtet, 
sind die Karpathen, und die Berge gegen Ungarn. Sie schweifen, wie ein aus Lüfte 
gewobenes Band um den ganzen Osten, der bereits überraschend schnell in ein immer 
feineres Licht aufblühet, und schwimmen dort wie in unermeßlicher Ferne in die Luft 
hinaus. Stifter: Aussicht, VII. 
69 „Und nun, da der Tag Alles ins Klare gebracht hat, lasse unsere Blicke durch dies 
schöne Schauspiel wandern, [...] Der Theil gerade zu unsem Füßen ist die eigentliche 
Stadt. Wir sehen sie, wie eine Scheibe von Dächern, Giebeln, Schornsteinen, Thürmen, ein 
Durcheinanderliegen von Prismen, Würfeln, Piramiden, Parallelopipeden, Kuppeln, als sei 
das Alles in toller Kristallation an einander geschossen, und starre nun da sofort. — In der 
That, wo dieser Höhe der Vogelperspektive angesehen, hat selbst für den Eingeborenen 
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A kameramozgás iránya eddig a távolból közelített a városra, 
végigpásztázva a környéket, ezután fentről lefelé tart, szintén egyre szűkülő körben. 
A látószög a toronyból pontosan az alatta elterülő térre irányul: 

„A mélységben éppen alattunk terül el a Szt. István tér, az emberek mint sötét 
hangyák futkosnak a világosszürke kövezeten, az a kocsi úgy gördül tova, mint egy 
fekete dióhéj, amelyet két takaros bogárka hú% és egyre többen és többen lesznek a 
hangyák és egyre többen a gördülő dióhéjak. Egy keskeny házsor választ el minket a 
S%ent Péter templom szép, fekete kupolájától, [...] mögötte a skót bencések 
apátságának barátságos tornya, balra a S^ent Mihály karcsú vonala, majd a% 
ágostaiak és kapucinusok, s mind köpött — (maga is egy kis város) - a császári 
Hofburg tiszteletet parancsoló épülete. Azután Déltől keletig körbefut a Kärtner negyed 
hágainak sora, átvágja a lágyhajlású Kärtnerstraße, nyüzsögnek rajta az emberek — 
ott törnek magasba a ferencesek tornyai, s tovább balra az egyetem és Északnyugat felé 
- te kis szerény tornyocskal Szent Ruprecht, a város legöregebbje — tőle ismét baka a 
Maria am Gestade finoman csipkézett csúcsa -- és még más tornyok, ívek, erkélyek és 
balkonok:"70 

Ezután a belvárosból kifelé néz, a külvárosok felé, amelyek lent a földi 
térben veszik körül Bécset: Térképszerű pontossággal teríti elénk a város szerkezeti 
alakulását: 

„Széles zó'ld övként fonja körül a várost a glacis, amely egykor az erődítményhez 
tartozott, ez lényegében egy kellemes kert, zpld gyeppel és minden irányban sétányokkal 

seine Stadt etwas Fremdes und Abentheuediches, so daß er sich für den Augenblick nicht 
zu finden weiß." Stifter, Aussicht, IX. 
70 „Senkrecht im Abgrund unter uns liegt der Platz St. Stephans, die Menschen laufen auf 
dem lichtgrauen Pflaster wie dunkle Ameisen herum, und jene Kutsche gleitet wie eine 
schwarze Nußschale vorüber, von zwei netten Käferchen gezogen, und immer mehr und 
merh werden die Ameisen und immer mehr der gleitenden Nußschalen. Dort, nur durch 
eine dünne Häuserschicht von uns getrennt, steht die schöne schwarze Kuppel St. Peters, 
[...] hinter ihr der freundliche Thurm der Schottenabtei, links das schlanke Stift St. 
Michaels, dann die Augustiener, die Kapuziner und zwischen ihnen allen — (selber eine 
kleine Stadt) — die ehrwürdigen Gebäude der kaiserlichen Hofburg. Dann schwingt sich 
von Süd gegen Ost erum die Häusermasse des Kärtnerviertels, durchschnitten von dem 
sanften Bogen der Kärtnerstaße, der menschenwimmelnden — dort ragen die 
Franziskanertürme, weiter links die der Universität empor, und und dort gegen Nordwest — 
du kleines bescheidenes Türmchen! St. Ruprecht, ältestes der Stadt — und wieder links 
davon die zart durchbrochene Spitze von Maria am Gestade —und noch andere und andere 
Thürme, Giebel, Erker und Balkoné." Stifter: Aussicht, IX-X. 
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tarkítva, jótékony hatású, levegős heiß, ahová hűvös estéken tömegével özönlik a 
lakosság [...JE kert túloldalán kört alkotva, szélesen terül el a külvárosok tömege 
[...] körben állnak a glacis-val szemben, mintha a város felé nyomulásukkor egy 
láthatatlan akadályba ütköznének és öss%etorlódnának[.. .f 

A külvárosok után eltávolodik a Bécs környéki falvak irányába, a 
Wienerberg felé, majd hirtelen váltással a hegyen emelkedő emlékoszloptól 
(Spinnerin am Kreuz), amely a város szélét jelzi, újra visszafordul. Ekkor említi 
először a távcsövet, amelyet a vándor kezébe ad, hogy ennek segítségével 
közelítsen a megnevezett épületekre. Egyfajta montázstechnikát alkalmaz, valóban 
úgy kezeli a távcsövet mint a filmkamerát, a nagy totálképek után a részletekre 
fókuszál. Mindig balra irányítja a vándor kezében a távcsövet amíg egy körsétával 
visszatér a kiindulási ponthoz. A kiemelt helyszínekhez és épületekhez 
(Wienerberg, vasútállomás, Belvedere palota, pénzverde, ágyúöntő, az Invalidusok 
háza, Aspem és Wagram vidéke, az Inselstadt, a városi börtön, és az Alser 
kaszárnya) Stifter várostörténeti, ill. a korszellemet bíráló reflexiói társulnak, belső 
történetek/mikroleírások formájában. A harmadik részben az eddig háttérként 
ábrázolt város lakóinak élete kerül bemutatásra, a táj körképe után az élet 
körforgása egy nappali és egy éjszakai kép formájában. A távcső először az utcákat 
pásztázza, majd bepillant a házak ablakán. A perspektíva távolitól közelire vált: 

,JSIé%d, köbben már felkelt a nap és sugarai vakító másgal vonják be a hatalmas 
város kalandos és sokszínű világát. — Л sinteret bejártuk és most lássuk, milyen nép 
élés alkot a% ezernyi fal köpött?!"72 

A térbeli körséta folyamán tehát Stifter bemutatta a nagyvárost horizontális 
tagoltságában, egyre beljebb szűkítve a kört a hegyek vonalától a belvárosig, 
vertikális tagoltságában pedig a toronyból lepillantva fokozatosan eljutott a 
legmagasabb ponttól, a templomok, paloták, házak, utcák során át egészen az utcán 
mozgó emberekig. 

71 „Wie ein breiter, grüner Gürtel lauft er um die Stadt herum, einst Glacis der Festung, 
nun in der That ein anmuthiger Garten, mit grünen Rasenplätzen bedeckt, nach allen 
Richtungen von Alleen durchschnitten, ein wohltätig Luftreservoir, dahin sich in der 
Abendkühle gerne und zahlreich die Bevölkerung ergießt, [...] Und jenseits dieses Gartens, 
in ungeheurem Kreise heumgeschungen, breit hinausgelagert liegt [...] die Masse der 
Vorstädte [...] stellen sie sich im Kreise gegen das Glacis auf, gleichsam in ihrem 
Hereinschieben gegen die Stadt hier an einer unsichtbaren Grenze anhaltend und sich 
anstaunend; [...] Stifer: Aussicht, X. 
72 „Siehe, die Sonne ist unterdes heraufgestiegen, und gießt ihren Schimmer weithin und 
blendend über all den Schmelz und die Abentheuerlichkeit und Mannigfaltigkeit der 
ungeheuren Stadt. — Den Schauplatz haben wir durchgangen... und nun, welch ein Volk 
wohnt und treibt in diesen tausend Mauern?!" Stifter: Aussicht, XV-XVI. 
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Zusammenfassung 

„Malender Dichter oder dichtender Maler" 
Visuelle Sicht- und Darstellungs-weise in der Erzählung, 

an Hand von A. Stifter Prosa 

Die Wechselwirkung der Künste ist ein interessantes Forschungsgebiet. Nach 
Lessing wird die Poesie und die Malerei durch Zeit und Raum voneinander getrennt Im 
Sinne der Romantik proklamierte jedoch Friedrich Schlegel die Universalpoesie, also die 
Poesie ohne Grenzen, in der nicht nur die Darstellung des Schönen, sondern auch des 
Häßlichen einen Platz bekommt. Lessing hat eine Grenze zwischen Malerei und Poesie 
gezogen, Fr. Schlegel verkündete hingegen die Subjektivität des Künstlers und eine 
individuelle Stilform, also eine charakteristische Kunst. 

Das 19. Jahrhundert ist die Epoche der Doppelbegabungen (Goethe, Keller, 
Mörike, Stifter, etc.). Es stehen enge Begehungen ^wischen den bildenden Künsten, der 
Musik und der Dichtung. Die Bildächkeit ist charakteristisch für die Literatur der 
Epoche. Für einen „Malerdichter", oder „Dichtermaler" ist die bildliche Darstellung 
leichter, z- B. im Falle Stifters. Er schuf seine impressionistischen Landschaftsbilder und 
seine Studien-Erzählungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. 

Stifter interessierte sich besonders für die Problematik der 
Wirklichkeitsdarstellung: 
äe wirkliche Wirklichkeit in der Malerei und die wirkliche Wahrheit in der Poesie. Für 
die Komposition seiner Erzählungen und für seine dichterische Sprache ist ein 
„Malerblick " charakteristisch. Im Hintergrund seiner detaillierten Beschreibungen steht 
der Maler. Wahrscheinlich ist das die Ursache für die ambivalente Beurteilung seiner 
Werke. Ist er ein Dichter des Biedermeiers oder Vorläufer der Moderne? Nach den 
Literaturhistorikern unserer Zeit (A. Doppler, J. Lachinger, Ch. Begemann) ist er das 
Letztere. Sie betonen Stifters metaphorische, fast semiotische Darstellungsweise und die 
moderne Behandlung der Zeit, durch Räume. 

Ich versuche in meiner Arbeit Stifters Malerbück in den Erzählungen %u 
interpretieren. Die Ideallandschaft spielt eine bedeutende Rolle im Leben des Malerhelden 
des Condors (1840). Die Problematik der Wirklichkeitsdarstellung und des Künstler-
Bürger-Gegensatzes erscheint in den Nachkommenschaften (1864). Stifters einzigartige 
Komposition können wir im Einleitungsbild der Feuilleton-Antologie Wien und die 
Wiener bewundern, in dem er das Porträt Wiens in Worte gefaßt hat. 
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CSÉKA GYÖRGY 

A megválaszolatlan kérdés 
(Tandori Dezső prózájáról) 

Az értelmezők olyan vonásokat és implikációkat tudnak egy szövegben 
felfedezni, melyeket a korábbi értelmezők elhanyagoltak vagy eltorzítottak. 
Felhasználhatják a szöveget annak bemutatására, hogy a korábbi olvasások 
voltaképpen félreolvasatok, az б olvasataikat viszont későbbi értelmezők találják 
majd hiányosnak, és éles látással azonosítják be azokat a kétes előfeltevéseket vagy 
a vakság sajátos formáit, melyről elődeik tanúskodtak. Az olvasatok története a 
félreolvasatok története, jóllehet bizonyos körülmények között ezeket a 
félreolvasatokat lehet, vagy volt lehetséges, olvasatként elfogadni. 

Jonathan Culler: Dekonstrukció 

I. 

Ebben az írásban Tandori Dezső prózája újraolvasásának bizonyos 
aspektusairól szeretnék beszélni, nem végigelemezni kívánom -ebben a 
terjedelemben nem is igen tehetném- e meglehetősen hatalmas prózakorpuszt, 
csupán szempontokat adni esetleges újraolvasásához, s ezt oly módon, hogy 
egyfajta térképet készítek a mű recepciójáról, azaz kijelölök egy-két vonatkoztatási 
pontot, erősebb olvasatot, amelyek meghatározónak bizonyultak az olvasásmódok 
történetében. Igyekszem megmutatni, milyen következményekkel járt, jártak eme 
olvasásmódok a prózára nézve. Bizonyos értelemben, pragmatikus szempontokból 
kiindulva, egységesebbnek, homogénebbnek írom le a recepciót -nem vállalkozva 
vagy csak érintőlegesen egy lineáris történed megírására-, mint amilyen az valójában 
volt/van. Számomra nem tűnik lehetségesnek úgy újraolvasni egy művet, hogy 
nem vesszük figyelembe, hogyan olvasták azt korábban - korábbinak, persze, azon 
olvasatokat nevezem, amelyek írásom elkészültének pillanatáig valahol már 
megjelentek, amelyekről tudomásom van -, mivel "Az olvasás természetesen 
mindenkor preformált. így tehát nem gondolom, hogy most, amikor ezeket a 
preformáló struktúrákat olvasom, egyben le is bonthatom azokat, hogy 
megszabadulhatunk az előzetes ismeretektől, és hogy ezen tisztító műveletek után 
majd magát a müvet tanulmányozhatjuk."2 Aki olvas, nem a megtisztított művet, az 
önmagában álló, jól körüljárható mű-tárgyat olvassa, hanem az olvasatok felhőjébe 
burkolózó, ebből a felhőből soha ki nem bontakozó valamit. Nem lehetséges sínről 
színre látni, csak tükör átal homályosan. Tudatosan vagy öntudatlanul, de 

1 Ez tautológiának tűnhet, de, mint tudjuk, vannak nem aneáris történetek is, bár kétséges, 
hogy érdemes-e őket továbbra is történetnek nevezni. I 
2 SZILASI László: A selyemgubó és a „bonczoló kés". Bp., Osiris-Pompeji, 2000., 7. 
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mindenképpen más olvasatok határozzák meg a miénket. Újraolvasni valamit, 
annyit is jelenthet tehát, hogy újraolvassuk, hogyan olvastak mások, hogyan volt 
lehetséges olvasni például Tandorit, és mi lett ennek az eredménye, élő-e a 
prózamű vagy halott, és hol a helye a magyar prózakánonban. Meggyózőek-e ezek 
az olvasatok most is, érvényesek-e, érvekek-e egyáltalán? Nem kívánok azonban a 
lehetségesnél erőteljesebben értékelni a recepcióval kapcsolatban, hiszen 
szempontokat találni, amelyek alapján eldöntöm, mely értelmezés érvényesebb, 
meggyőzőbb, s végeredményben: igazabb, lehetséges, ám talán túlságosan is sok ilyen 
szempont van, s, hogy melyiket választom, meglehetősen önkényes döntés kérdése, 
ha egyáltalán képes vagyok belátni döntésem okait, ha képes vagyok tökéletesen 
transzparenssé válni a magam számára, ami, úgy hiszem lehetetlen. Ha a 
továbbiakban értékelek ugyan helyenként a recepcióval kapcsolatban, azt itt 
elbizonytalanítom, megingatom, azaz szűkebbre vonom érvényességi körét. 

Már az önkényes, azaz személyes döntés - amely döntés áll írásom 
hátterében -, hogy éppen Tandori Dezső prózáját tartom annyira fontosnak, 
jelentősnek, és/vagy méltatlanul alulértékeltnek, nem-olvasottnak, hogy 
elhatároztam, írok róla, hogy úgy gondolom, érdemes újraolvasni. 

II. 

"Sok a gond Dezsővel".3 Főleg a prózájával kapcsolatban, amelyet sokan 
és sokféleképpen próbáltak meghatározni, műfajilag besorolni, keretek közé 
szorítani, kevés sikerrel. Nem alakult ki konszenzus még arra nézve sem, hogy mik 
is ezek a szövegek. A továbbiakban Tandori prózájáról, a művekről mint 
szövegekről fogok beszélni (bár nem minden műve viselkedik "szövegként", 
inkább máshogyan is), a barthes-szi értelemben: ".. .a Szöveg nem "áll meg" a (jó) 
irodalomnál, nem fogható föl egy hierarchia vagy egyszerű műfaji osztályozás 
részeként. Ami a Szöveget teszi, az éppen ellenkezőleg (vagy pontosan) a régi 
osztályozásokkal szembeni szubverzív erő. (...) A Szöveg azért vet fel osztályozási 
problémákat, mert magában foglalja a határok megtapasztalását."4 Az alábbiakban 
felsorolok (azaz ЫетекЩ egy pár műfaj-meghatározási kísérletet a recepció 
részéről, Tandori szövegeivel kapcsolatban: 

3 SüKÖSD Mihály: Mi az, hogy Tandori? Mozgó Világ, 1994/8,125. 
4 ROLAND Barthes: A műtől a szöveg felé. In: A szöveg öröme. Bp., Osiris Kiadó, 1996, 
69. 
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1. Béládi Miklós egy tanulmányában a szöveg és novella elnevezés között 
ingadozik5, majd a Miért élnél örökkét kapcsán regényre hasonlító novellafüzérről ír6, majd 
naplószerű, jegyzetszerű formáról később folyamatos önvallomásról, végtelen naplóról. 
Másik, összefoglaló jellegű írásában regénynek álcázott naplóról és naplóba rejtett 
önvallomásról? beszél a Meghívás fennáll kapcsán, majd, kölcsönvéve Esterházy 
kifejezését alanyi epopááról0. 

2. Tarján Tamás regénytekn regénynek, vallomásos naplónak definiálja a 
műveket11. 

3. Balassa Péter nagy hatású, az életmű recepcióját sokáig meghatározó 
tanulmányában a Miért élnél örökkél műfaji kereteiként a levélregényt, a memoárt, az én-
kettőző-harmadoló-négyelo vallomást12 jelöli ki. 

4. Radnóti Sándor, ugyancsak erősen meghatározó írásában következetesen, 
mint regényekről'beszél a művekről13. 

5. Petócz András gigantikus naplóról, családregény-fragmentumról 
beszél14. 

6. Mészáros Sándor hermetikus létnplóról ír15. 
7. Fogarassy Miklós egyes s%ám első személyben fogalmazott énrajzj epikának 

nevezi a műveket16. 
A műfaj-meghatározási kísérletekből látható, hogy ugyan pontos definíció 

kévésüknek áll rendelkezésére, mégis majd minden írásnak az a közös előfeltevése, 
hogy Tandori prózája valamiképpen a valóságra, pontosabban egy Én saját 
valóságára irányul, aki maga a szerző, azaz a mű voltaképpen önéletrajz vagy ahhoz 
közel áll. Ez a feltevés nem támasztja alá, sőt cáfolja az a tény, hogy a Tandori-
szövegeknek nem a szerző az elbeszélőjük, hanem egy fiktív alak, igaz ugyan, hogy 
neve a szerző nevének más és más anagrammája. Tovább bonyolítja a helyzetet, 
hogy eme fiktív elbeszélők néha a könyvek szerzőivé lépnek elő, vagy a korábban 

5BÉLÁDI Miklós: Küzdelem az epika hitelességéért. In: Válaszutak. Bp., Szépirodalmi 
Kiadó, 1983, 348. 
6 Uo. 351. 
7 Uo. 356. 
8 Uo. 358. 
9 BÉLÁDI Miklós: A széppróza útjai és választásai. In: A közvetítő kritika. Bp., Széphalom 
Könyvműhely, 1996,130. 
10 Uo. 130. 
11 TARJÁN Tamás: Tizennyolc centi próza. Kortárs 1981/7,1158-59. 
12 BALASSA Péter A felnőtt D'Oré szenvedései (Tandori Dezső: Miért élnél örökké?). In: A 
színeváltozás. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 344. 
13 RADNÓTI Sándor: „Lösz vögösz"? (Tandori Dezső: A meghívás fennáll; Esterházy Péter: 
Termelési regény) In: Mi az, hogy beszélgetés? Bp., JAK-füzetek, Magvető Könyvkiadó, 
1988. 
14 PETÓCZ András: Tandori, az élő szobor. In: A jelben létezés méltósága. Bp., Colosseum, 
1990,107. 
15 MÉSZÁROS Sándor: Kezdet és hagyomány (Szemléletváltozások újabb prózánkban). In: 
Keresztury Tibor-Mészáros Sándor: Szövegkijáratok. Bp., Dialógus/1992,175. 
16 FOGARASSY Miklós: Tandori-kalauz. Bp., Balassi Kiadó, 1996,68. 
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szerzőként szereplő alak/név később egy szöveg szereplőjévé, elbeszélőjévé válik. 
A recepció nagy hányada nagyrészt figyelmen kívül hagyja eme tényeket, azaz 
valami nem-egységből képez egységet, a sokat "visszametszi", hogy egy legyen: 

1. Balassa Péter: ". . . egyszólamúság, kvázifugált formában.. ."17 

2. Radnóti Sándor: "A főhős monológja az uralkodó közlésmód, olykor a 
megosztott, multiplikálódott monológ "18 

3. Béládi Miklós: "A könyvnek egyetlen szereplője van, D'Oré; könnyen 
kitalálhatjuk, hogy maga az író ez a személy, aki önmagával bonyolódik 
végeérhetetlen párbeszédekbe, illetve olyan monológokba, amelyek látszólag 
intéződnek valakihez, valójában önmagának címezi őket, mint ahogy minden 
őhozzá tér vissza"19 

4. Babarczy Eszter: (Jandori, Cs.Gy.) " .. .műve és személye egy.. ."20 

5. Petócz András: "Tandori egyáltalán nem takargatja, hogy igenis 
magamagáról beszél, gyakran egyes szám első személyben írva, vagy az átlátszó 
D'Oré, író, Tradoni álneveket használva."21 

Ez a Petőcz-féle átlátszó tökéletesen leírja a legtöbb (illetve, az uralkodó) 
olvasat szemléletmódját, hiszen ez a kifejezés feltételezi, hogy az anagrammatikus 
nevek, a különböző személyek, elbeszélők pusztán látszólagosak, illúziók, 
amelyeket nem kell igazán komolyan venni, hiszen egyetlen nevet, arcot, beszélőt 
takarnak valójában. A több hang egyetlen hangra vezethető vissza, a szerző hangjára, 
a több arc a szerző egyetlen arcát takarja. Ez a felfogásmód a szerző-és elbeszélő-
sokszorozást, a mags^óródást (Jacques Derrida) egyetlen szubjektumba vonja, és 
vezeti vissza, amelyet gyakran azonosít magával a szerzővel, azaz ismételten 
összekeveri a magánszemélyt, a szerzőt, a szöveg beszélőjét/elbeszélőjét. Nem 
differenciál, hanem homogenizál. E feltételezés mögött pedig az áll, hogy a 
felülettől, a látszattól el kell /lehet jutni a lényegig, a valóságig, az igazságig. Az 
irodalom ebben az értelmezési kontextusban a valóság tükörképe, az irodalmi mű 
pusztán kifejezés, melyen mintegy át kell/lehet haladni, vágni, hogy eljussunk a 
valóságig, igazságig. 

III. 

Az egységes, identikus életmű konstrukciójának, továbbá annak az 
értelmezésnek a hátterében, hogy van a szerző, aki különféle álarcokban ugyan, de 
az életét írja le, a valóságot, eképp a mű álcázott dokumentum, amely a szerző 
valóságát tükrözi, a szerző pedig egyenlő a magánszeméllyel, tehát eme elképzelés 

17 BALASSA Péten i.m. 346. 
18 RADNÓTi Sándor: i.m. 238. 
19 BÉLÁDI Miklós: Küzdelem az epika hitelességéért. 351. 
20 BABARCZY Eszter: i.m. 41. 
21 PETŐCZ András: i.m. 103. 
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hátterében az áll, hogy a recepció, mintegy a szerzői intenciónak engedelmeskedve 
(ez főként Balassa Péter tanulmányára jellemző), figyelmen kívül hagyja magát a 
megvalósult művet, a konkrét szöveget, annak jellemzőit: nyelvét, elbeszélőjét, 
szerkezetét, mondatait, interpunkcióját, tagolását, azaz a mű művészi'jellemzőit, ahogy 
Babarczy Eszter írja: "Tandori szövegeit egy kategóriába bizonyosan nem 
sorolhatjuk: abba, amelyet az utóbbi időben elterjedt szóval "szövegirodalom"-nak 
neveznek. Nem mintha nem lenne hangsúlyos nála s szöveg szövegszerűsége, de 
ha azt kérdezzük, mi beszél, a válasz nem ez: a nyelv."22 

Igen jellemző, amit/ahogyan Fogarassy Miklós elemzi a Sár és vér és játékot. 
"E regény "titokzatos megálló"-jának további elemzésével felhagyva idézzük még a 
betétszövegek közül azt a kulcs szerepűt, amely -ugyan a könyvben (ismételten) 
szerepel, de mégis- olyan, mint egy "fülszöveg" :a regény summája. Valahányszor 
újra leírja, mindig másként idézőjelezi meg. Mi itt egy idézőjelektől megtisztított 
változatot idézünk (csonka így, de világosabb)..."23 Fogarassy itt a szerzői 
intencióra ráhagyatkozva kiemel a szövegből egy olyan, mint egy fülszöveg-részt, tehát 
fülszövegként önkényesen megkonstruál egy szövegrészletet, amelyet a több mint 
nyolcszáz oldalas mű összefoglalásaként, summájaként, mondanivalójaként, 
üzeneteként, azaz igazságaként használ fel, úgy, hogy eleve nem törődik a szövegrész 
fizikai megvalósulásával, sem azzal, hogy ez a szövegrész nem egy, hanem több, más. 
A kritikus megtisztít, csonkol, s teszi mindezt a világosság (az igazság) kedvéért, azaz 
eltörli, megsemmisíti a jelölőt (az írást), és csak a jelentést részesíti előnyben, arra 
vágyik, azt akarja elérni, leválasztván róla a jelölőt, mint fölösleget, zavaró tényezőt, 
látszatot, szupplementumot. A szöveg (azaz az irodalom vagy a művészet) itt puszta 
reprezentáció, tükör, élménykifejezés. Akadály a valósághoz vezető úton. Azt is 
mondhatnám, hogy Tandori majd minden olvasójánál bizonyos értelemben nincs 
szöveg, amikor olvas. Nem szöveget olvas, hanem a vágyott jelentést. Nem merül 
el a szövegben, a legkevésbé sem szorosan olvas, hanem kicsit hátrébb lépve, és 
akkor mit is? Ennek a nem-olvasásnak a következménye, hogy a Tandori-próza 
közmegegyezésszerűen monolit, unalmas, egyhangú, terjengős, mániákusan 
önismétlő, szövegtengerként van értelmezve, elfogadva és kiutasítva a 20. századi 
magyar próza kánonjából. Ennek a nem-olvasó-olvasónak/olvasásnak elég csak felütnie 
egy Tandori könyvet, máris tudja, miről van szó: már megint a verebekről, meg az 
írásról. A jelöló-és témaközpontú szemlélet semmit sem talál a Tandori-könyvekben. 
Nem talál igazságot, jelentést, valóságot, ezért kreál, kiagyal, ennek eszközei a 
tartalmi összefoglalások, kivonatok, felsorolások. Ennek viszont következményei 
vannak: ahhoz, hogy tudjuk, mit jelent Tandori prózája, nem kell elolvasnunk, hiszen 
mindig ugyanazt írja évek óta, elég csak tudnunk, mi a lényeg: a verebek, ehhez, pedig 
fölösleges elolvasni azt a hihetetlenül nagy mennyiségű szöveget. 

A Tandori-recepció tehát meglehetősen homogén abban a tekintetben, 
ahogyan szöveget olvas, ezt az abogyant pedig Northrop Frye-t követve intenáonális 
fallááának nevezném: "Ha a gyakorlatban nem tudjuk felismerni az irodalomra 

22 BABARCZY Eszter A szent melengetett helye. In: A ház, a kert, az utca. Bp., JAK-Balassi 
Kiadó, 1996,45. / 
23 FOGARASSY Miklós: i.m. 82. 
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jellemző legelemibb különbséget, a fikció és a tény, a hipotézis és a tényállás, az 
imaginatív és a diszkurzív írás különbségét, a következmény a kritikában az 
"intencionális fallácia" nevű logikai tévedés. Eszerint a költő legfőbb intenciója 
jelentést közölni az olvasóval; a kritikus első kötelessége felfedezni, mi is ez az 
intenció."24 

IV. 
(„Szubjektív" utóirat25) 

Az irodalom, de voltaképpen semmilyen műalkotás nem létezik befogadó 
nélkül, önmagában26. A mű bizonyos értelemben kérdést intéz hozzánk, 
létezésünkhöz, amelyre nekünk kell/lehet (nem szeretem a kell kényszerítő erejét) 
válaszolnunk, de ahhoz, hogy válaszoljunk meg kell/lehet hallanunk a kérdést, 
meghallani pedig csak úgy tudjuk, ha odafigyelünk, odahallgatunk27 arra, amit a mű 
mond, de amit nélkülünk, a mi közreműködésünk nélkül soha nem mondana. 
Voltaképp oda kell/lehet hallgatni a Másikra, legyen az egy műalkotás vagy egy másik 
ember, arra a Másra, ami nem mi vagyunk. A Másra, vagyis a kérdésre, amellyel léte 
szembesít, a nem-énre. Hogyan létezhet a nem-én? Erre a kérdésre azonban nincsen és 
nem is lehet válasz. Viszont a kérdést újra és újra fel kell/lehet tenni, meg 
kell/lehet hallani. A kérdés voltaképpen megválaszolatlan28, mert megválaszolhatatlan, a 
kérdést újra és újra meg kell/lehet ismételni, meg kell/lehet fontolni. Arra van, 
hogy gondolkodóba ejtsen. Nem lezárni kell a műalkotást válaszainkkal, hanem nyitva 

24 NORTHROP FRYE: A kritika anatómiája. Bp., Helikon Kiadó, 1998, 76. 
25 Azaz, voltaképp kitérő, de abban az értelemben, ahogy Plinius-Esterhazy értr. „Ez nem 
kitérő, ez maga a mű." 
26 Lásd: befogadásesztétika, reade- response elmélet stb., és főképp Sartre, Jauss, Fish munkáit. 
27 Hadd utaljak itt H.G. Gadamer fontos írására „A hallásról" (In: Vulgo, 2000/3-2000/4-
2000/5), és az ott mondottakra: „Ezért aztán mindannyiunkra áll, hogy a hallásban 
szüntelenül tanulnunk kell még valamit. Ahogyan látni kell tanulnunk - ezt sajnos az 
iskolában általában nem gyakoroljuk eléggé -, úgy hallani is tanulnunk kell. Sőt azt is meg 
kell tanulnunk, hogy hallgassunk valakire, azért, hogy annak halkabb hangjait, amit érdemes 
tudni, ne eresszük el a fülünk mellett - s ehhez talán az engedelmesség is hozzátartozik." 
(30.) 
28 írásom címe voltaképpen idézet, utalás, analógia: A megválaszolatlan kérdés egy igen fontos 
és jelentős amerikai zeneszerző Charles íves egyik (1906-ban keletkezett) zeneművének a 
címe (és persze Leonard Bernstein színvonalas ismeretterjesztő könyvének is). A műről így 
ír Eric Salzman: „Vonósok kis csoportja — lehet mindössze vonósnégyes — a színpadon 
kívül, vagy a többi hangszertől elkülönülten egyszerű, „koráT'-jellegű hármashangzat-
sorozatot ismételget megszállottan, vég nélkül. Egy másik szinten, a vonósoktól teljesen 
elválasztva és minden ritmikai összehangolás nélkül, a trombita egy kérdő frázist ismételget. 
Szemben a fuvolák (lehetőleg egy oboával és egy klarinéttal) válaszolnak a trombita 
kérdésére, ide-oda lökdösik, s rettenetes zűrzavarrá kuszálódnak össze. Végül nincs válasz, 
nincs megoldás; csak a változatlan kérdés, és a vonósok végtelenbe tűnő „szférák zenéje"." 
(A 20. század zenéje. Bp., Zeneműkiadó, 1980,166.) 
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hagyni, illetve hagyni, hogy kinyisson bennünket. Ehhez azonban az kell/lehet, hogy 
odafigyeljünk/ odahallgassunk rá, elolvassuk és értelmesük a jelét, a jelölőt, népedig átugorjuk, 
eltöröljük a jelölt fagy valamely transzcendencia kedvéért. Megpróbálni figyelni arra, ahogyan 
valaki beszél, nemcsak arra, amit mond. A kettő ugyanis elválaszthatatlan egymástól. 
E nélkül az odahallgatás nélküliedig soha nem fogunk tudni olvasni, hallani, beszélgetni, 
azaz, voltaképpen: létezni. 

Resümee 

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Prosa des zeitgenössischen ungarischen Autors, 
Dichters und Schriftstellers De%so TANDORI. Es mrd persucht, die Eigenart dieser 
Prosa zu erfassen, um zu feigen, wie diese Prosa neu %u lesen , neu zu interprätieren ist. 
Als eine kaum entbehrliche Voraussetzung dafür, wird versucht, die bisherige 
Rezeptionslandschaft zu beschreiben, %u bestimmen und - wenn auch in beschränktem 
Maße - zu bewerten. All das geschieht, um zu beweisen, daß hinter dem das "Ausfallen" 
dieser Prose aus dem Kanon des 20. Jahrhunderts eine die mimesis in den Mittelpunkt 
stehende, die Literatur als literarische Ausdrucksweise interprätierende 
Literaturbetrachtung steht, die 'zur der vollständigen Ablehnung geführt hat. Die 
Tatsache selbst, dass die bisherigen Leseversuche bedauerlicherweise erfolglos waren, wird 
indirekt auch eine Aufforderung war, dieser Prosa auf eme völlig andere, textorientrierter 
umgehende Weise erneut zu lesen. 
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IV. M Ű V E L Ő D É S T Ö R T É N E T 

FABÓ E D I T 

A reflektív társadalomismeret nyilvánossága 

A karikatúra megjelenése a dual izmus kori magyar előlapokban 

E tanulmányom megírásához az a néhány mondat vezetett el, mellyel a 
gyomai Kner Nyomda és család történetének kérdései után Kner Izidor (1860-
1935) életútjának feltárásakor szembesültem. A nyomdaalapító sikeres életének 
kulcsa jókedélye és optimizmusa volt, melyről egy már publikált életét sommázó 
levelében többek közt így írt: „.. .egy pillanatra sem voltam elkeseredett soha. Agai 
szegezte le, hogy félévszázad alatt én voltam a Borss^m Jankó legélénkebb 
munkatársa és a 'KagáT főtréfacsinálója." l Az idézett sorok vetették fel azt a 
kérdést, hogy kikre is hivatkozik Kner Izidor, milyen lehetett az a vüág. 
A Borsszem Jankó (1868-1936) élclap volt a legszínvonalasabb és a legsikeresebb. 
Éle, élclap - ma már kissé régiesen hangzó kifejezések. Az éle a humor egy 
szelídebb fajtája, valahol a vicc és az intellektuális szellemesség határmezsgyéjén. 
Nem olyan éles és frappáns, mint a vicc, és gondolatilag felszínesebb, mint az 
intellektuális szellemesség. Általában egyfajta nyelvi tréfa, játék gyakran ironikus 
hangvétellel. Manapság a humornak ez a tartózkodó, finom megnyilvánulása nem 
divatos. Közkeletűbbek a markánsabb tartalmú szatíra, vicc, paródia, gúny, melyek 
időnként a durvaság és a közönségesség határát súrolják. Az írott sajtóban egy-két 
vicclap, szatirikus hetilap és néhány vaskosabb található. A szocializmus idején az 
egyetlen - mégis színvonalas és jelentős - vicclap volt a IMŰOS Matyi. Az igazi 
élclapokat ma már csak a könyvtárak, az antikváriumok, illetve a 
magángyűjtemények mélye őrzi. Az élclapirodalom a 19. század közepétől a II. 
világháborúig virágzott Magyarországon, legszebb időszaka a dualizmus idejére 
esett. 

Humor és irónia 

A mélyreható társadalmi változásokkal együtt a humor és az irónia 
fogalmak tartalma is változott. Az „irónia" szó görög eredetije az „eironeia" 
tettetést jelent. A Magyar Nagylexikon meghatározásában az irónia: „gúnyolódó 
magatartás, vagy kijelentés, amely megkérdőjelezi azt, amire tulajdonképp irányul. 

1 Közli Fabó Edit Valóság — humor — bölcsesség. In: Az Egyetemi Könyvtár Evkönyvei. 
Bp., 2001. 283. p. 
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Főként a jogosulatlan igények eltúlzott igenlésében jelenik meg. A humorral 
ellentétben az irónia nem békülékeny, hanem erősen kritikai és támadó. Bizonyos 
erkölcsi állásfoglalást is mutat, ha érzékelteti a hiányosságokat, és utal egy 
mélyebben fekvő világrendre. Az öniróniában a kritika tüköréffektus-szerű 
jelensége érhető tetten."2 A Humorkxikon árnyaltabban fejti ki, hogy „olyan 
gondolkodói (bölcseleti, esztétikai, alkotó művészi, nyelv-szerkezeti 
gondolatforma, költészettani, szónoklattani) fogalom és emberi, illetve művészi 
magatartás, amely a negációt, a tagadást, a leminősítést elismerés, magasztalás, 
dicséret, illetve állítás formájában fejezi ki. Ebben az értelemben tökéletesen fedi a 
görög szó eredeti jelentését." 3 

Általános használatban mindenki ismeri a szó jelentését, s az iróniával, 
mint alakzattal jobbára él is. Tágabb értelmezésben a fogalom inkább egyfajta 
technikát takar, amikor a beszélő mást mond, mint amit gondol. Valójában ez 
olyan nyelvi-logikai szerkezeti egység, amelyben tartalmi és logikai ellentmondás 
fejeződik ki. Következésképp a tagadás állítás, az állítás tagadás. A kommunikációs 
közegben előforduló, ilyen kódolt — és más tartalmat is hordozó - üzenet 
zavartalan, kölcsönös fogadására a szereplőknek hasonló háttértudással, 
tapasztalattal és képességekkel kell bírniuk. 

A 19. századra jellemző iróniaszemlélet fogalmazódik meg Kierkegaard 
(1813-1855) felfogásában. Szerinte az irónia válságkorszakok magatartásformája, 
amikor a régi rendező elvek elvesztik erejüket, és még nem adják át helyüket az új 
szabályoknak. Az ironikus viselkedés nem tragikus, mert nem kötődik a megbukott 
értékrendekhez, s ezért előkészítheti az eljövendő, új törvények alapelveit.4 

Korunk, azaz a posztmodem, irónia elmélete a romantikához hasonlóan 
teremtésre ösztönzi a szubjektumot. A cselekvés helye és iránya más, így a kívánt 
cél is eltérő. A romantika a művészeten keresztül az ideák, a posztmodem, pedig a 
fantasztikum világába tereli az alkotó szubjektumot. A mai ironikus megelégszik a 
nyelvi síkon zajló játékkal, melynek feltétele a használt „végjeges fogalomkészlet" 
tagadása, hogy egy új, saját, önnön létét, cselekedeteit és vélekedéseit igazoló 
„végső szótárt" állíthasson fel.5 Almási Miklós a lázadás gesztusában találja meg a 
két, nagy irónia-felfogás szintézisét: „A romantika és a posztmodem egyaránt a 
racionalizmusnak ezt az univerzalitás-diktatúráját utasítja el, ... az elutasításnak az 
irónia lett a közös anyanyelve, nyelvi játéka." 6 Az irónia fogalomkörébe tartozó és 
a komikumhoz kapcsolódó humorra, szatírára, gúnyra és szarkazmusra e 
tanulmányban - részben terjedelmi okból - csak érintőlegesen lehet utalni. A 
humor az antikvitásban eredetileg az ember azon testnedvet jelentette, amelytől a 
jó közérzet, és a jó kedélyállapot függött. Később ezért az embernek azt a 
tulajdonságát takarta, amellyel környezetét kiegyensúlyozottan, kedélyesen, jó 
indulattal tudta szemlélni. A gúny, pedig azt a viselkedési módot, stílust, modort 

2 Magyar Nagylexikon. 10. köt. 36. p. 
3 Humorlexikon. Bp.: Tarsoly, 2001. 421. p. 
4 Humorlexikon. 422. p. 
5 Richard Rorty: Esetlegesség, irónia, szolidaritás. Pécs: Jelenkor, 1994. 89. p. 
6 Almási Miklós: Anti-esztétika. Bp.: T-Twins, Lukács Archívum, 1992. 217. p. 
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fedi, amely valamely dolgot, jelenséget, személyt nem szükségszerűen erkölcsi vagy 
eszmei alapon becsmérel, lekicsinyel, kinevet. Közönségesen ezt nevezik 
gúnyolódásnak, csúfolódásnak, s mindig alantas szempontot képvisel. A szatíra 
ugyancsak az ókori görög-latin kultúrára vezethető vissza, ahol vélhetően a görög 
szatírajátékokhoz fűződik felbukkanása. Az irodalmi művek vidám, kedveskedő, 
enyelgő, szenvedélyes, komoly, feddő, megvető hangnemét és ábrázolásmódját 
fejezi ki. A hasonló eredetű szarkazmus a maró gúny, a keserű szatíra, a csípős 
megjegyzések szinonimája.7 

Az élclap 

Az élclap gyökerei a 18. századi Angliába nyúlnak vissza, ahol megjelent a 
két első európai szatirikus lap: A Tatkr (1709-1711) és a Spectator (1711-1712). Majd 
Párizsban adták ki 1830-ban a Caricature-t és 1832-ben a Charivarit. Ez utóbbi vált 
valamennyi későbbi élclap példaképévé. 

Az abszolutizmus kori Magyarországon induló fontosabb élclapok: Üstökös 
(1858-1896), Bolond Miska (1860-1875), majd a dualizmus koriak: Borsszem Jankó 
(1868-1936), Bolond Istók (1878-1919), Urambátyám (1886-1906), Ludas Matyi 
(1867-1873).8 Bár a kutatás az élclapok 32 szerkesztőjének és állandó 
munkatársának kilétére próbált fényt deríteni. Szinnyei József bibliográfia-
gyűjteménye a korabeli lapok nekrológjaiból kikövetkeztethető adatok alapján a 
szerzők egyharmada nemesi származású volt, de többségük birtoktalan családban 
született. Közülük 37 % honorácior és polgári, 22 % falusi paraszt iparos rétegből 
indult. Iskolázottságukat tekintve 28 %-nak nem volt egyetemi vagy akadémiai 
végzettsége, több mint 37 %-uk jogász, 16 %-uk teológus-papi értelmiségi és 16 %-
uk orvos volt. Az utolsó százalékos adat hátterében az állt, hogy 1848 előtt a nem 
katolikus (protestáns, izraelita) diákok a királyi akadémiák bölcsészeti fakultásain és 
a pesti egyetem orvosi valamint bölcsészeti fakultásain és a pesti egyetem orvosi 
valamint bölcsészeti karán tanulhattak tovább. A kor általános hírlapi névtelensége 
megnehezíti az élclapok elterjedtségének és a tollforgatók társadalmi körének 
pontos feltárását. 

Az 1860-as évek közepére Magyarországon is a politikai nyilvánosság 
legfontosabb fóruma a sajtó lett. Az osztrák-magyar kiegyezés gondolatának 
elfogadtatása a magyar közvéleménnyel, a kompromisszum kidolgozása nagyrészt a 
sajtóban történt meg. A kiegyezéssel szabad lett a magyar sajtó. A lapalapítás 
törvényi kritériumai a 24 éves életkor, megfelelő iskolázottság, műveltség, 
feddhetetlen erkölcs és az esetleges szankciók fedezetét biztosító kaució letétele 
volt. A Monarchia területén az 1867-ben életbe lépett magyar sajtótörvény volt a 
legliberálisabb. A magyar sajtó legszabadabb periódusa az 1867 és 1875 közötti 

7 Humorlexikon, Magyar nagylexikon, Révai 
8 Buzinkay Géza: Borsszem Jankó és társai. Bp.: Corvina, 1983. 171. p. A magyar sajtó 
története. 2.2. köt 1867-1892. Bp.: Akad.K 1985. 551.p., A magyar irodalom története. 4. 
köt. Bp.: Akad. FC, 1978. 1071. p. 
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korszakra esett. 
A főfoglalkozású újságírás a kiegyezés után vált vonzó és csaknem 

túlnépesedett pályává. Az elkövetkező tíz évben a fővárosi magyar nyelvű sajtó 
munkatársainak száma megtízszereződött. A politikai lapok szerkesztői jobbára az 
országgyűlési képviselőkből toborzódtak. Közülük sokan maguk is a közélet fontos 
szereplői, nemegyszer miniszteri tanácsosságig emelkedtek. Az irodalmi és a 
divatlapoknál, illetve a nők és gyermekek számára készült lapoknál tolongtak a 
szépírók és a költők. A közművelődési, képes családi lapokat és az élclapokat már 
inkább főhivatású újságírók szerkesztették és írták. 

A dualizmus első évtizedének sajtóéletében politikai, s azon belül is 
pártpolitikai szempontok érvényesültek — a kormánypárti napilapoknál (Pesti 
Napló, Reform) éppúgy, mint az élclapoknál (Borsszem Jankó). Munkatársaik 
polgári szellemű és műveltségű, a kiegyezés tényét elfogadó, a harmincas éveikben 
járó, politikus érdeklődésű, pesti liberális szellemiségű értelmiségiekből 
verbuválódtak. Társaságuk a Kávéforráshoz címzett pesti kávéházról, 
találkozóhelyükről kapta nevét.9 

Az élclapok állandó munkatársai többségükben a kor irodalmi életének 
befutott reprezentánsai voltak. Bár kimagaslót csak kevesen alkottak, számosan 
voltak tagjai a Kisfaludy-társaságnak és a Petőfi-társaságnak. A kor legrégebbi 
élclapjánál, az Üstökösnél a lapindító-főszerkesztő Jókai Mór (1825-1904) maga köré 
gyűjtötte az ellenzéki értelmiséget. Az íróóriás műveit sorozatban közlő lap 
bemutatta a köznemességből dzsentrivé alakuló réteg viselkedését, gondolkodását. 
A szerkesztők elsősorban ezt az olvasói kört kívánták megcélozni. 

A kiegyezés előtt széles népszerűségnek örvendő Bolond Miska a 
demokrácia, a polgárosodás programját feledve az ellenzékiség pártállását vette fel. 
A korábbi nemzeti egység talaján szövetkező neves írók, újságírók között 
kenyértörésre került sor. Kiváltak a polgári értéket képviselők, s maradtak az 
idősebb későromantikus nemesi elkötelezettségűek. 1875-ben a polgárosodás felé 
hajló előfizetőit hanyagoló lap érdeklődés hiányában megszűnt. 

A rövid életű Ludas Matyi szerkesztői a névtelenségből előlépő harmincas 
korosztályból való, kisnemesi, református lelkészi és paraszti környezetből 
származó értelmiségiek voltak. A vidékhez szóltak. Kritikátlanul komolyan vették 
névadójuk ostorozó alakját: csépelték a kiegyezést, a polgárosodást, a katolikusokat, 
az izraelitákat. Antiszemitizmussal, sovinizmussal, kálvinista elfogultsággal védték a 
baloldalt, illetve a „magyart". Elvakultságuk a lap bukását, s botrányokkal tarkított 
hírlapírói pályafutásuk dicstelen végét jelentette. 

Az élclapirodalom etalonjának tekinthető Borsszem Jankót a Bolond Miskát 
elhagyó Ágai Adolf (1836-1916) teremtette meg. Az б szerkesztősége tudta 
felvonultatni a kor legrangosabb újságíróit. Deák-párti lapként a politikával csak, 
mint a művelődés és a társadalmi haladás jelzőjével - valójában a társadalmi élet 
jellegzetességeivel foglalkozott. A zsidó emancipáció kimondása (1867) után annak 

9 Ballá Vilmos: Kávéforrás. Bp., 1927. 240 p. 
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társadalmi elismertetéséért küzdött. Kritizálva nevelte a nemzetiségeket, 
megkövetelte a magyar nemzetiség és kultúra vállalását, illetve elítélt minden 
vadhajtást. Egy demokratikus, polgári világ értékhatárait jelölte ki. A műfaj szerves 
részét alkotó élclapfigura-faragás e lapban teljesedett ki. Célközönsége elsősorban a 
városi polgárság volt 

Az egyik leghosszabb életű ellenzéki beállítottságú élclap a Bobnd Istók. 
Csak az uralkodóval volt lojális, egyébként nacionalizmus, antiszemitizmus, 
antilberalizmus jellemezte. Rokonszenvezett a függetlenséggel, az agráriusokkal. 
Megjelenésében, eszközeiben utánozta a Borsszem Jankót és az Üstököst. Durva, sértő 
hangnemét sajtóperek sora fémjelzi. 

A fenti lap olvasóközönségére támaszkodott a szolidabb, egyhangú, már-
már unalmas irodalmi szalonélclap az Urambátyám. A vidéki, falusi, vallásos 
emberek élclapja volt 1871-1872-ben a Mátyás Deák, majd 1888-tól a Mátyás Diák. 
Ez utóbbiban teljes írói névtelenség uralkodott. Tartalmában a hazafiság eszméjét 
zengte. 

Magyarországon alig akadt képzett karikaturista a számos tollforgató 
mellett. Az első hazai élclap, a Charvari (1848-1865) kiadója és egyben 
karikaturistája Szerelmey Miklós (1803-1875), még Bécsben tanulta ki mesterségét. 
Ugyancsak Bécsbe küldték tanulni a jó szemű szerkesztők — a később itthon 
iskolateremtő - Jankó Jánost (1833-1896). Karel Klicet (1841-1926) Ágai Adolf 
csábította hazánkba. Tehetséges autodidakta volt az orvos végzettségű Homicskó 
Atanáz (1864-1916). A 19. század végén újabb grafikusok tűntek fel: Fényes Adolf 
(1867-1945), Faragó József (1866-1906), Linek Lajos (1859-1941). Neves, elismert 
festőművészek is vállaltak ilyen megbízást, úgy, mint Feszty Árpád (1856-1914), 
Munkácsy Mihály (1844-1900), Rippl-Rónai József (1861-1927), Csók István (1 SÓS-
TÓI). 

Az élclapfigurák az 1880-as években élték virágkorukat. A Mátyás Diák 
1889. augusztusában pályázatot írt ki, hogy 
„...kíván a jMátyás Diák' keretébe illő élclapi alakot, a társadalmi vagy politikai 
életből merítve. Szükséges, hogy létező társadalmi vagy politikai életből merítve. 
Szükséges, hogy létező társadalmi vagy politikai kinövést, félszegséget tüntessen 
föl, és azt saját gondolatainak, terveinek vagy élményeinek elmondásával tegye oly 
módon, hogy a kinövés, félszegség, erőteljesen kidomborodjék, s az alak mulattató 
legyen. 

A pályamű versben a prózában egyaránt írható, de kívánatos, hogy írása 
sajátos, s a rendes irodalmi nyelvtől elütő legyen. Terjedelme 80 nyomtatott sornál 
több nem lehet. 

A pályadíjnyertes alak rajzát a szerkesztőség a lap saját rajzolója által 
készítteti ugyan el, de ez nem zárja ki, hogy a pályaműhöz a pályázó alak rajza is 
csatoltassék." 

Rendszerint a szerkesztők döntötték el, melyik paródia, vicc, jelenet, 
szatíra kap grafikus megjelenítést. Az állandó rovatok fejléce mellett elterjedt volt 
egy-egy emblematikus figura vagy életkép. A párbeszédes szövegekhez egész 
alakos, a szituációt s olykor a környezetet is érzékeltető rajzokat társítottak. A 
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jelenetsorozatokban, pedig felfedezhető a mai képregények csírái is. Gyakran egész 
oldalt foglaltak el a híres emberek (politikusok, művészek, írók, tudósok) 
portrékarikatúrái. Szilveszter és a báli szezon idején, valamint választások 
alkalmával a lapokban hangsúlyosabban szerepeltek a grafikák, akár tabló, akár 
jelenet formájában. Kezdetben a szerkesztők pontosan megadták a túlzás, a torzítás 
mikéntjét, később a főbb szempontok egyeztetése után már bíztak karikaturistáik 
kreativitásában. 

Az élclapok hetente jelentek meg. Ha összevetjük más műfajú korabeli 
sajtótermékekkel a rendelkezésre álló adatokból jól érzékelhető, hogy az egyes 
lapok mikor és hol szakadtak el a realitástól, illetve hogyan találták el az olvasói 
igényeket. 1871-ben az egyik legismertebb politikai napilap, az egy reggeli és egy 
esti számmal megjelenő Pesti Napló éves előfizetési díja 22 forint volt. Az illusztrált 
hetilapok előállítási költsége egy példányszámra vetítve ennél természetesen jóval 
nagyobb volt. Ebben az évben a közkedvelt kulturális hetilap, a Magyarország és a 
Nagyvilág éves előfizetési díja 8 forint, példányszáma 4327. Ezek az adatok az 
élclapoknál: az Üstökösnél 6 forint, 1200-1500 pld., (1869-ben) a Ludas Matyinál 6 
forint, 2000 pld., a Bolond Miskánál в forint, 1800 pld., a borsszem Jankónál 6 forint, 
4000 pld. Nagy példányszámok esetén az ár rugalmatlan mutató, míg a darabszám 
tünetértékű. Két évvel korábban, 1867-ben a Ludas Matyi példányszáma 4500, 
1869-ben a Bolond Miskáé, pedig 5400. Amint a két politikai élclap egyoldalúvá, 
propagandaszerűvé vált, elvesztették piaci részesedésük több, mint felét, 
kétharmadát, A számok tükrében az élclapok közül a Borsszem Jankó volt a 
legsikeresebb. Tudatosan vállalta józan nevelő, modelláló arculatát. A 
dualizmuskori olvasóközönségnek erre volt igénye. 

Az élclapok korának változó társadalma 

Magyarországon a szabadságharc után megindult a nyugat-európai 
társadalmakhoz való - több évszázados fejlődést átugró - gyors felzárkózás. Az 
1848-as rendiséget felszámoló törvény nyomán a vagyoni-foglalkozási megoszlás 
vált a társadalmi rétegződés mutatójává. A változás több faktoron mérhető, 
rekonstruálható. Ezért alkalmas Kövér György hármas struktúra- és 
tengelyfelosztását követni a magyar társadalom bemutatásában. Az első szempont a 
tevékenységszerkezet, a második a vagyon és jövedelem, és a harmadik a rang és 
presztízs. 

Tevékenységszerkezet 

A tevékenységszerkezet az egykori népszámlálások felméréseiből áll össze. 
A korabeli statisztikusok csak azon szempontok szerint tudták osztályozni a 
népességet, amelyeket maguk is ismertek, illetve létezésükről tudtak. 

Az 1857-es első népszámlálás klasszifikátorait az 1869-től tízévenként 
ismétlődő adatfelvételekhez folyamatosan finomították, míg 1900-ban 
megvalósították a foglalkozást, s azon belül a vagyont és a kereseti viszonyokat is 
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tükröző kérdőívet. A főfoglalkozási ágak a következőképp különültek el: I. 
őstermelés, II. bányászat, ipar, kereskedelem, közlekedés, III. polgári és egyházi 
közszolgálat, illetve szabadfoglalkozás, IV. véderő, V. napszámosok (különböző 
gazdasági szektorban), VI. nyugdíjasok, járadékosok, magánzók, VII. egyéb, VIII. 
foglalkozás nélküliek. Érdemes részletezni a III. csoport foglalkozásköreit: 1. 
törvényhozás, 2. közigazgatás, 3. igazságszolgáltatás, 4. egyházak, 5. tanügy, 6. 
közegészségügy, 7. tudomány, 8. irodalom és művészet.10 

A 19. századi magyar tevékenységszerkezet változására az iparosodás és a 
piacosodás jellemző. Az 1900 előtti népszámlálások egy főcsoportban számították 
az un. iparforgalomban dolgozó népességet. Ide sorolták a bányászatot, az ipart, a 
kereskedelmet, a közlekedést és a szolgáltatást. 1869-ben az iparforgalmi népesség 
aránya nagyjából 12 % volt, addig 1910-re 24 %-ra emelkedett. Finomabb 
elemzésekből kiderül, hogy az ipar részesedése 1890-ben 12 %, és 1910-ben 16 %, 
a többi felszívódik a szállodások és vendéglősök között. Az agrárnépesség ebben 
az időben mérsékelten csökkent. u 

Vagyon- és jövedelemmegoszlás 

A társadalmi rétegek feltárásakor a vagyon és jövedelem mutatóiban az 
egyenlőtlenségek jelennek meg.12 

A mezőgazdaságból élőknél rákérdeztek a földbirtok nagyságára, amelyben 
négy kategóriát vettek számba: nagybirtokos (1000 kat. hold felett), középbirtokos 
(100-1000 k.h.), kisbirtokos (5-100 k.h.), és kisbirtokos-napszámos (5 k.h. alatt). A 
földfelmérések egybeestek a foglalkozás megállapításával. így 1900-ban a 
földtulajdonosok között nagybirtokos 0,14 %, középbirtokos 0,89 %, kisbirtokos 
51,29 % és törpebirtokos 47,68 % volt. A birtoknagyság nem feltétlen fedte a 
gazdaságok méreteit. Az 1895-ös gazdaságstatisztika alapján a nagygazdaságok 0,16 
%-ot, a középgazdaságok 0,83 %-ot, a kisgazdaságok 45,44 %-ot, a 
törpegazdaságok 53,57 %-ot tettek ki. A jövedelemmegoszlás érzékeny mutatója a 
földadó statisztikája. Három adósávot különböztettek meg: az alsóba a földadózók 
88 %-a, a középsőbe 11 %-a, a felsőbe 0,5 %-a került, ahonnan az összes földadó 
21 %-át az alsó, 37 %-át a középső, 40 %-át a felső sávba tartozók fizették be. A 
fenti statisztikák a birtoknélkülieket nem tartalmazták, a mezőgazdasági 
napszámosokat és a mezőgazdasági cselédeket. A mezőgazdasági munkamegosztást 
a familiaritás jellemezte. 1910-ben az összes mezőgazdasági keresőből 1,6 millió 
volt önálló birtokos, mellettük 1,2 milliónyi segítő családtag, ugyanannyi 
mezőgazdasági munkás és napszámos, illetve 0,5 milliónyi mezőgazdasági család 
dolgozott az agráriumban. 

, Az ipari népességnél végzett népszámlálások tükrében a tulajdonképpeni 
iparban az ipari segédszemélyzet az 1890-es 330 ezer főről 1910-re 780 ezer főre, 

10 Kövér György-Gyáni Gábor Magyarország társadalomtörténete. Bp.: Osiris, 1998. 70. p. 
11 uo. 73. p. 
12 uo. 79-92. p. 
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azaz több mint kétszeresére növekedett. A segéd nélküli iparosok száma az 1890-es 
180 ezerről 1910-re 10 ezerre emelkedett. A nagyvállalatok hosszabb távon 
előnyösebb életfeltételeket nyújtottak bérmunkásainak. Az önálló iparos ezt 
nehezebben teremthette meg magának. 1901 és 1910 között a 21 %-os nominal 
bérnövekedés az áremelkedések mellett valójában reálbércsökkenést mutatott. Az 
adatfelvételek elmosták a szakmunkások és a segédmunkások közti határokat. 

A köztisztviselői kar a maga tizenegy fizetési osztályával elfogadható 
bérekhez juthatott. A köztisztviselői minősítés iskolai végzettségtől és szolgálati 
időtől függött. Becslések szerint a századfordulón az iskolai tanítók illetménye két-
háromszorosa lehetett az ipari munkásokénak. Az egyéb szellemi 
foglalkozásúakról, illetve az értelmiségről a virilisjegyzékek adnak felvilágosítást. A 
listába a legnagyobb éves adófizetőket vették fel, és ők alkották az önkormányzati 
testület felét. Ez képezte az 1870-ben felállított virilizmus intézményét. Bizonyos 
foglalkozásoknál az adót duplán számították, olyanoknál, mint: „az állami, 
felekezeti és magánintézetek tanárai, a tudományos akadémia tagjai, a folyóirat- és 
lapszerkesztők, a lelkészek, ...érvényes oklevéllel ellátott tudósok, ügyvédek, 
orvosok, mérnökök, gyógyszerészek, sebészek, bányászok, erdészek és 
gazdatisztek." 

Rang és presztízs 

A történeti-jogi rendiségben képződött társadalmi rétegeket 
viselkedésszociológiai szempontból a rang és a presztízs írja le.1 3 

A magyarországi nemeseknek több mint fele nem rendelkezett birtokkal, alig 
egyharmadának volt nemesi telke a 19. század elején. Túlnyomó többségük 
jobbágysorban tengődött. Az 1848-as törvényhez képest megkésve alakították át 
1885-ben a főrendek történeti jogi képviseletét. A történelmi arisztokráciából csak 
az lehetett főrendiház tag, ha évi 3000 forint adót előteremtett. Vörös Károly 
kimutatásai szerint 1885-ben 699 teljes jogú főrendiház tagnak alig egyharmada bírt 
a szükségesnél nagyobb éves adóval. Közülük 8 herceg, 158 gróf és 38 báró volt. A 
nemességet tovább osztotta az udvarképesség, azaz részt vehettek-e a királyi udvar 
szertartásain, vagy sem. 1848 után az uralkodó még adhatott formális nemesi 
címeket. A dualizmusban nemesítettek 36 %-a a gazdasági élet különböző posztjain 
helyezkedett el, vagy ügyvéd és közjegyző volt, 31 %-uk a katonai, 21 %-uk a 
hivatalnoki és 8 %-uk a tudományokat művelő réteget képviselte. A nemesi 
öntudat viselkedésjegyeit megtartották a rendiség alján szereplő hétszilvafás 
uraságok. 

A rendiséget szimbolizáló „úriember" fogalmát - hagyományos társasági 
élet színterein kívül - a korlátozott nyilvánosságot jelentő egyesületek, kaszinók 
olvasókörök tartották életben. De az úriemberségre formális jogot adott a tiszti 
kardbojt, sőt a magasabb iskolai végzettség is. 

13 uo. 92-104. p. 
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Számon tartották a családok leszármazását: a családi kapcsolatok az egyéni 
életpályák sikerének záloga volt. Alapvetően befolyásolta, hogy ki juthatott 
tisztséghez a községben, a presbitériumban, egyéb támlásokban, szövetkezetekben. 
A cselédek, a szolgák voltak a legkiszolgáltatottabbak, jogállásukat 1876-ban, majd 
1907-ben szabályozták. 

A karikatúrák fontosabb társadalmi színtere, forrása 

A közélet változását elsősorban a hivatalok határozták meg. A 19. századi 
politika egyik legfontosabb eredménye, hogy kitágult azoknak a köre, akik 
gyakorolhatták a politikai döntések előkészítését, meghozatalát. Ez a folyamat a 
bürokratizáció, a működő hatalom intézményes gépezetének szervezése.14 

1870-ben elismerve a vármegye, a város, a község önkormányzatát, újra 
szabályozták a megyei, a városi törvényhatósági bizottságok összetételét, 
hatáskörét, a főispán jogkörét, illetve azt, hogy a bizottság felét a virilisták alkotják, 
a másik felét választani lehet. 1874-ben módosították a választójogi törvényt, a 
cenzust nem birtokhoz, hanem a jövedelem adójához kötötték, így akinek 
adóhátraléka volt, nem választhatott. 1874 és 1917 között a választók aránya 6 % 
körül mozgott — nem változott. Ezzel együtt ez igen merev rendszer volt. 
Következésképp a magyar parlament összetétele nagyon előkelő lett. 
Az 1887 -1910 közötti képviselők 14 %-a arisztokrata, 48 %-a nemes, 29 %-a 
egyéb kategóriából származott. 

A hivatali apparátusban szolgálók pályafutását meghatározta társadalmi 
eredetük. Példának okáért a központi bürokráciába, minisztériumok un. 
fogalmazási karába kerülés iskolai végzettséget feltételezett és azonnali 
állandósítással járt. Benedek Gábor vizsgálatai megállapították, hogy a 
magyarországi minisztériumok fogalmazási karában a 40 %-ot meghaladta a 
továbbszolgáló hivatalnokok aránya, és csak 1879 után csökkent ez alá. A kiegyezés 
éve sem tekinthető vízválasztónak „viszont ez évben megjelent egy új, nemesi 
származású elem a fogalmazási karban, s csak 1875-ig maradtak posztjukon. A 
nemesi származásúak 40 %-ának már az apja is központi hivatalnál szolgált, 26 %-
uk felmenője pedig valamilyen megyei hivatalt töltött be. Kitűnik, hogy a nemesség 
nagy része már az abszolutizmus idején is vállalt hivatalt, a passzív rezisztencia nem 
volt általános, s a bürokratikus családi múlttal bíró nemesi utódoknak döntő szerep 
jutott a dualizmus kori miniszteriális bürokrácia jellegének kialakításában. 

A századforduló táján a négy legfontosabb minisztériumban (a 
Miniszterelnökségen, a Belügyminisztériumban, a Kereskedelmi Minisztériumban 
és a Pénzügyminisztériumban) a tisztviselők 1890-ben 57 %-a nemes, 1910-ben 
csak 46 %. 1890-ben 32 % a nem nemes és 1910-ben már 42 %. A hivatalba lépés 
után érdektelen volt a származás, a hivatali előmenetelt az iskolai végzettség, a 
szolgálati idő és a teljesítmény szabta meg. Azok a dzsentrik, akik a kiegyezés után 

14 uo. 105-153. p. 
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lettek hivatalnokok, s családi hátterükben volt hagyománya a tisztviselői pályának, 
biztos, hogy kitöltötték posztjukat. Akiknél ez az alap hiányzott, be-, majd 
kiáramlottak a rendszerből. 

A dzsentri nem csupán egy réteget, hanem egy korjelenséget is 
megtestesített. Elhatárolta magát a kurta nemesektől, akiknek nem volt földjük, 
vagy csak telkük. A dzsentri mint a birtokos nemesség jelzője az 1870-es évek 
második felében, az 1880-as évek első felében identitást, öntudatot szimbolizált, 
viszont az 1890-es évekre, a századfordulóra negatív felhangot nyert. Ezen a 
dualizmus közepén azt értették, hogy az ilyen ember kártyázik, kártyaadósságokat 
csinál, léha, link, megbízhatatlan. A századfordulón a kifejezés maga identitásból 
ered, de mint probléma előítéletté devalválódott. 

A dualizmus társadalmában elevenen élt a zsidókérdés. Az 1867-es 
emancipációs törvény elismerte állampolgári jogaikat (letelepedhettek, 
vállalkozhattak, tanulhattak, választhattak stb.). Sikeres szereplői lettek gazdasági 
életnek. Láng Lajos 1881-ben kiadott „A társadalmi deficit" című könyvében 
elemzi az egyes társadalmi csoportok elszegényedését és pozitív példának állítja a 
zsidóságot. „Nézzük a zsidókat és látni fogjuk, hogy a megfeszített munkásság és 
minden alkalmat felhasználó kereseti ösztön éppen nem zárja ki a mindig 
gyarapodó szükségletek kielégítését." Leírja, hogy a zsidó nem kártyázik, de 
színházba jár, művelődik, aktív részese a társasági és társadalmi életnek, azért, hogy 
tanuljon, gyermekeinek gondos nevelést nyújthasson, s biztos családi hátteret 
építhessen ki. Munkájának tanulsága a zsidók kihasználják a modem kor 
lehetőségeit, a dzsentri ezzel szemben elkótyavetyéli. Mégis tagadhatatlan, hogy az 
1870-es évek közepétől elindult politikai antiszemitizmusnak nem volt erős gátja a 
második világháborúig. 

A kor jellemző magyarországi sajátossága a városiasodás, 
nagyvárosiasodás, a városi létforma és életmód kialakulása. A polgári életpálya 
differenciálódása, a magánélet, társasélet, a közélet strukturálódása ekkor zajlott. 
Külön fejezetet érdemelne a főváros robbanásszerű fejlődése, lakosainak 
különböző etnikai csoportjaival és társadalmi rétegeivel. Az élclap éltető erejét 
főként a lüktető (fő)város adta. 

A polgárosodás szabadsága — az élcek toleranciája 

A kiegyezést követő húsz év pezsgő társadalmi életében fogalmazódtak 
meg, alakultak ki azok az íratlan szabályok, koriátok, határok, melyek között a 
magyarországi modern parlamentarizmus és vele együtt a liberalizmus elfogadottá 
vált és működött. A társadalmi konszenzust kereső két évtized adott lehetőséget 
arra, hogy a leendő polgárok az egyezkedő játék természetének könnyedségével, 
felmentőerejével szelektálhassanak egymás rokonszenves és kevésbé vonzó 
tulajdonságai, viselkedései és szokásai között. A folyamat eredménye egy új 
társadalmi norma és értékrendszer. Az egyik leghatásosabb eszköze és fóruma az 
élclap volt. Mások kifigurázásában utasították el mindazt, aminek vesznie kellett. 
Mai szemmel olykor ezek a karikatúrák vagy paródiák sértőnek, bántónak, 
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durvának hatnak, de a korabeli olvasók önérzete türelmesebb volt, hiszen a 
polgárosodás nyújtotta lehetőségek még nyitottak, a szabályok és szokások 
esetlegesek, a rendszerek átjárhatóak voltak. Semmit nem béklyózott a 
befejezettség, a véglegesség, az eleve elrendeltség terhe. 

Az éldapirodalom magyarországi atyja az anekdotagyűjtés egyik 
vezéregyénisége Jókai Mór (1825-1904) volt. Meggyőződéssel vallotta, hogy 
árulkodóak a népi adomák, mert: „Semmi népleírás oly jól nem rajzolja a nép életét, 
jellemét, uralkodó eszméit, mint - ahogy az képes önmagát rajzolni - adomáiban." 
1856-ban kezdte megjelentetni „Kakas Márton - humorisztikus - leveleit" a kor 
legnívósabb kulturális lapjában, a Vasárnapi Újságban, majd az általa szerkesztett 
Nagy Tükörben. Kakas Márton sikerén felbátorodva, 1858-ban elindította az 
Üstököst, amely kamaszkora óta dédelgetett tervének, egy illusztrált élclapnak első 
igazi beteljesülését jelentette. Kezdetben Kakas Márton inkább volt az író 
szócsöve, mintsem önálló figura. Élclapfigurának született viszont Tallérossy 
Zebulon, a kormánypárti kisnemes, aki hol palóc tájszólásban, hol tót akcentussal 
beszélt. Alakjában magatartásformát gúnyolt Jókai. Tallérossy levelezőpartnerét 
Mindenváró Ádámot viszont csak A kőszívű ember fiaiban formálta meg teljes 
egészében. 

Az élclapok a korra jellemző társadalmi típusokat állandó figurákban 
személyesítették meg. A legplasztikusabbak a Borsszem Jankó lapjain keltek életre: 
Spitzig Itzig alakjában az emancipációért harcoló, magyar érzelmű, de még német 
nyelven beszélő terézvárosi kispolgár rajzolódott meg, akinek sógora Seiffensteiner 
Salamon szintén önálló figura lett. A „dúskeblű honleány", a kékharisnyás költőnő 
a Legenádfalvay Kotlik Zirzabella nevet kapta. Érdekességként sorolhatóak még 
Tojás Dániel gazdatiszt, Weöreshegyi Dávid a gazdag nagypolgárból lett 
földbirtokos, Estyán és Sanyi a korhely, duhajkodó kisnemesek, és nem utolsóként 
- e két alak ötvözete - Mokány Bérezi. A lap legsikeresebb figurája 1873-ban lépett 
elő mint magát szabadelvűnek valló, de velejéig maradi, harsány és ápolatlan vidéki 
kisnemes. О volt a nagy kártyás, a nagy ivó, az éjjeli zenék hőse, siratta az elveszett 
„magyar virtust", s nekibúsult, mert „pusztulunk, veszünk". Amikor egy-egy zsidó 
menyecske visszautasította durva közeledését, bizony még a „Jordánt" is szidta. 
Politikai szempontból nézve egyértelműen a balközép hívek karikatúrájának volt 
értelmezhető. A műfajt legsikeresebben képviselő Borsszem Jankó hangja, élclapi 
ábrázolásmódja páradan volt a maga idejében, igyekezett tárgyilagosan pártatlan 
maradni, egyensúlyt tartani az előforduló szélsőségek között.15 

A dualizmus hétköznapjainak jellegzetes paródiái 

Az ország életének központja, a főváros sűrítve tudta felvonultatni a 
magyar polgárosodás pregnáns résztvevőit, illetve a társadalmi változással járó 
sajátos jelenségek teljes tárházát. A tevékenységszerkezet, a jövedelem és a 

15 Ld. 22. és Mokány Bérezi és Spitzig Itzig, Göre Gábor mög a többiek. Szerk. Buzinkay 
Géza. Bp.: Magrető, 1988. 786. p. 
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presztízs hármas tengelyében bemutatott dualizmus kori szereplők, a bábáskodó 
bürokrácia szabályai szerint alakították pályájukat s élték mindennapjaikat. A 
modernizációs folyamat gyorsasága erőteljesebben felszínrehozta a mélyben rejlő 
ellentmondásokat, úgy mint a dzsentri problémát és a zsidókérdést. E tekintetben a 
főváros biztos alapot adott az élclapokbeli társadalomkritikához. Az alábbi 
élclaprészletek is szeretnék érzékeltetni az eltérő kulturális közegből érkezők 
beilleszkedésének és egymással való társas érintkezésének fonákságait, a 
városiasodás visszásságait, a nyelvi és etnikai különbözőségek megélését, 
átalakulását. Természetesen a színes élcek apropójának hátterében megelevenedett 
az adott jelenség korabeli komplexitása - az egymást kiegészítő - szövegben és 
rajzban egyaránt. 

A 19. század második felében ugrásszerűen megnőtt a főváros lakossága. 
Az 1841 és 1869 között a népességszám emelkedése nem a természetes szaporodás 
következménye volt, hanem az itt élő német, szerb és görög származású polgárok 
mellé alsó- és felső-ausztriai német ajkú, a cseh- és morvaországi jiddisül beszélő 
zsidó, illetve Magyarország más megyéiből érkező betelepülők nagyságrendjéből 
adódott. Budapest kétnyelvű sajtót tudott eltartani a németet és a magyart. 1860-
ban a pesti polgárok megszavazták, hogy az oktatás - így a művelődés — nyelve a 
magyar legyen. A későbbi oktatási törvények ezt a tendenciát erősítették. Az 
élclapok - különösen a Borsszem Jankó — a haladás és a fejlődés zálogát a magyar 
nyelv és kultúra felvételében látták. A közélet, a társasági és kulturális élet 
valamennyi eseményéről tudósítottak sajátos aspektusukban. 

A meglehetősen vegyes etnikumú társadalom összképét a század közepén 
Fényes Elek úgy vélte jellemezni: „a magyar kevély és magára tartó, mely kevélység 
bizonyos komolysággal van összekötve; becsületszerető, nagylelkű, egyenes és 
jószívű, hévvel szeret és gyűlöl, hirtelen haragú, de hamar megbékülő, barátságos és 
vendégszerető, minden nagyra és szépre könnyen gerjed, de tüze, ha folyamatosan 
nem élesztik, lankad; katonai vitézségét, bátorságát, lelkierejét még ellenségei is 
egyaránt elismerik..." A többiek már egyértelműen kedvező sztereotip jegyeket is 
élveztek. A szlovák „szelíd, alázatos, sokszor a gyávaságig jámbor, munkás, 
mesterségre alkalmas, de nagy részint fösvény, ravasz, kétszínű." A szerbet 
„jószívűség, vendégszeretet, hősies szellem, vallásos buzgalom és jókedv jellemzi, 
egyébként igen lomhák, ...iszákosak, alattomosak, babonások, bosszúállók." A 
románok szeretik a cifrálkodást, a nők erősen pirosítják magukat, és sok 
csecsebecsét hordanak. A román „jószívű, eleven eszű, jó katona válik belőle, 
.. .emellett dologtalan, alattomos, fölötte babonás és vakbuzgó." 16 

Dualizmuskori humoristáink részben a fenti előítéletek szellemében, 
részben saját megfigyeléseik alapján vetették papírra karikatúráikat. A helyzetnek és 
a témának megfelelően az egyes tulajdonságot, jellegzetességet, gesztust kiemelték, 
felnagyították, eltorzították. Az alábbi néhány példa jól illusztrálja milyen stílussal 
és tartalommal teltek meg a vicclapok. 

A nemzetiségek magyarországi respektusát karikírozta az alábbi jelenet 

Közli Hanák Péter: A kert és a műhely. Bp.: Balassi, 1999. 65-66. p. 
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Jókai Mór főszereplésével. Az író egy erdélyi körútján a következő sóhajjal ölelte 
magához a magyart: „Óh, Erdély dísze, főúr, ide a kebelemre! Mi volna nélküled a 
magyar!"; a székelyt: „Lúfü székelyem, ide a kebelemre! Mit érne nélküled a haza!"; 
a románt: „Rumuny testvér, ide a kebelemre! Legderekabb magyar emberulu az 
oláh!"; a zsidót: „Mózsi, druszám! Kümm an mein Herz! Te vagy dicsősége 
nemzetemnek. Soll iach leben!"; a cigányt: „More, fistes drusám! Vaskandóre! Ide 
ázs ín szívemre! Csák én értelek tíged, csak én seretlek tíged testvíri seretettel! 
Dikhecz!" 17 Az egymásnak boruló alakok a rájuk illő viseletben szerepelnek a 
rajzon. 

A magyar és német nyelv használatának összevisszaságát így parodizálta a 
margitszigeti bálban, ahol Mokány Bérezi szeretne beszélgetni egy fidres-fodros 
kisasszonnyal: „Hát — Kisasszony: Engedelmi kérem, nem beszelem erősen 
magyarul. Mokány Bérezi: Núr, ik bitte, bélibe szí dájcs sprekhen, dasz fur mik vird 
gútesz íbung"; a Privorszky vendéglősnél: „Czövek Mengyi (nagyot kiállt): 
Kellner! Pinczér: Tessék parancsolni. Czövek Mengyi: Gében szi ájne 
spájszczédula. Pinczér: Bocsánat, nem értem"; vidéken: „Gyuri: No Pali pajtás, 
beszéld el, mit tapasztaltál Pesten? Pali (dühösen): Ne is kérdezd, czimbora, a 
fölfeszített ámmenét a németjeinek, meiner Seel', ma holnap Németországot 
csinálnak a dicső Magyarhon fővárosából. Das ist doch zum Teufel holen!"; 
Hobelmayer úr házánál a kisiskolás fiuk, Laczika örömmel újságolta: „Mama, 
mama! Megérdemlem a tejfölös szamócát. Tanító úr megdicsért, nagyon jól 
feleltem a magyar nyelvtanból! Az öreg Hobelmayer: Was sagt der Ládzi? Geh 
Mutterl, sag's mir á. Mama (elmondja). Az öreg Hobelmayer arca felderül: Komm 
süsesz Burschl, dasz i di abpuszT!" 18 (Szembeötlő az elegánsan kiötltözött dzsentri, 
Mokány Bérezi tolakodó udvadása, vagy a papucsos, hálósipkás, zsidó Hobelmayer 
úr jól tanuló csemetéjének beszámolója milyen akadállyal találkozik.) A négy rajzon 
erőteljes vonások jelenítik meg tárgyi környezetet, a ruházatot, a gesztikulációt 

A magyarosodás korprogramja gazdag élcbázist képezett. Egzotikus és 
nehéz nyelvnek számított a magyar. Elsajátítása komoly erőfeszítést kívánt. 
Választékosan lehet kanyarítani a magyar nyelv indulatos mondatait. Régen is így 
volt, és még mulattatóbb volt ezt egy idegen szájából hallani. A katonák különösen 
értettek a magyar nyelv cifrázásához, bár náluk még sokáig németül vezényeltek. 
Részlet egy vendéglői párbeszédből: „Horrn: Kotona bácsi, tonoljon meg engimet 
modjorrol, mer azt mondanak, nem tudom tisztán a national nelvit. Tanoljon meg 
ed jó párr kocskeringos kárremkodásra. Baka: Szívesen. Ezt morzsolja hát le a teins 
úr: Hogy a porczogós fityfene tüzes seprűvel fusson át az orrodon. Horm: Hugy a 
pörzsügüs vigyfene tözes söprrővel foson át az orrádon. ...Baka: No, teins úr, 
olyan magyarrá faragtam, mint a pinty. Horm: Keszenem." 19 

Budapest jellegzetes alakjai voltak az iparos réteget alkotó pékek és tejesek. 

17 Borsszem Jankó 1871. ápr. 16. 708-709. p. 
18 BJ. 1871. júl. 16. 837. p. 
19 BJ. 1871. febr. 5. 610. p. 
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A kora hajnali órákban a várost felveri a pékinasok sípjainak füttye.20 A pesti 
pékmester Heinrich Germandl A Pékesség című négy strófás énekéből íme az utolsó 
betűhíven, fonetikus átírásban: „Azért montom: ,éljen! fifát!'/ Töltsétek meg ászt a 
pipát, / Ezt a pékessekes ádjut / Jámbor polkár erre rádjujt,/ S általános 
pékessékpül / Felesek fél és kipékül, / Kotsma nem medj, othon mulat,/ Nem kell 
néki Abendblatt,/ Iszik sör, visel paputs: ekész politika futs!/ A.E.J.O.U.Ö.Ü./ Idj 
megfan és dönörü!" 21 

Vörös Károly hosszan sorolja az utca forgatagát: „Kintornások, 
lámpagyújtogatók, gesztenyések, házalók, édességáruló gyerekek, tejeskofák, 
almaárusok, hordárok, utcai sorsjegyárusok, utcaseprők, konfliskocsisok: a pest-
budai e tarkabarka népe fölött őrködik, igyekezve rendet tartani közöttük, a városi 
rendőr. ...nem örvendenek túlságosan nagy népszerűségnek..., [mert] durvák, 
gorombák. ... Különösen haragszanak a konflisok és a fiakerek kocsisaira: ezeket 
sűrűn megállítják és ellenőrzik...,"22 főkapitányuk Thaisz Elek. Budapest a 
dualizmus első felében biztonságos közrenddel nem dicsekedhetett. A rend őrének 
állandó élclapfiguráját ezért hívták Mihaszna Andrásnak. Több mint száz évvel 
ezelőtt a névtelen poéta az áldatlan állapotot versbe öntötte Pesti kávés-elégiájában, 
amelyből részlet: „Kréta kezelő marqueurök,/ Kik a lökést lesitek, / hajh! belétek 
üt a Sperrstund/ S meglapítja zsebetek./ Sperrstund ide, Sperrstund oda / Hederít 
rá a bolond,/ Nyúznak még a bérkocsisok,/ Nem szentírás, mit Thaisz mond./ 
Városunknak bölcs apái /Burgerek s prókátorok / ...Rendőrségünk szárnya alatt 
/Bolond, ki rá hederít." 23 

Egy 1861-ben kelt anonim nyilatkozók szerint: „Pest büszke nagyságára, 
pompás palotáira, jó kövezetére, - elemi tanodáira azonban, úgy hisszük nem." 24 

Még egy évtized múltán is így kesergett a nebuló: „Nem éhezik a gyerek / Nálunk 
soha se,/ Traktálja a professor / Mindig - izibe./Kosztja: vessző, eczetes; / Hozzá 
forró profleves,/ Egy pár baraczk a fején,/ Dessertül ezt kapom én./ Mindebből 
nagy porczió; / A tanitó ó mi jó." M Az oktatásügy becsülete mindig kétséges és 
kényes kérdés volt a magyar társadalomban. A dualizmusban, 1868-ban rendezték a 
népoktatást. A néptanítók fizetése azonban még ezután is nagyon alacsony volt, 
erre utal állandó élclapbeli képviselőjük neve is: Éhös Péter. 

Mélyen mártották pennájukat a vitriolba, ha a szellemi élet reprezentatív 
képviselőit vették célba. Szarvas Gábor (1832-1895), a magyar nyelv őre ilyen 
fricskát kapott: „...Arany János ...leghíresebb költeményének egyikéből: 
Királyasszony néném, / Az egekre kérném,/ Azt a rózsát / Jaj be szeretném én!... 
Mindjárt az első szó nyilván való slavismus, mert ,király' a szláv ,kráT; a magyarnak 
eredetileg királya nem volt. Ha tehát a költő magyar szellemben akar költeni, igy 

20 Vörös Károly: Hétköznapok a polgári Magyarországon. Bp.: MTA, 1997. 208. p. 
21 BJ. 1871. júl. 9. 827. p. 
22 Hétköznapok, i. m. 211-212. p. 
23 BJ. 1871. ,'an. 22. 583. p 
24 Hétköznapok, i. m. 156. p. 
25 BJ. 1871. jún. 25. 808. p 
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kell vala imia: fejedelemasszony néném/ Azaz hogy így kellett volna..." M Xantus 
Jánost(l 825-1894), a Kelet-Ázsiát megjárt néprajzkutatót is célbavették: 
„...Barumétrum-békát fogni / Zanzibárba messze utaztam./ S húsvéti madár piros 
tojását / A zsebemben elhoztam, ti-tu-tam./Tamtara-tam-tam-tam!" 27 Budenz 
Józsefet (1836-1892) a finnugor nyelvészet elkötelezett művelőjét szintén 
kifigurázták: „Anyanyelve Budenznek a hessen-kesseli, de kedvese a magyar 
nyelv... Hunfalvyval együtt, és kettejük nélkül az egész nyelvcsalád meztelen 
szaladgálna az akadémia hideg folyosóin. .. .És nem látja be, hogy az ugorka-salátát 
ugor nyelvtanulmányok nélkül kellőleg élvezhetni absurdum...." 28 

Tollhegyre került a fővárosba látogató vidéki magyar nemes - és 
kömye2etének - hiányos műveltsége mellett a színházi világ kritkája is. Az állandó 
élclapfigurák egyike, Kospallaghy Ambrus uram levelében kimerítően beszámolt 
vidékre hitvesének Verdi Ernani előadásáról: „...Ernani hires talján betyár volt. 
...Az czigányok alant rákezdtek az muzsikát. Az mi kalitkákban mellettünk és 
alattunk megeredt a beszélgetés. Összvedugták az fejeket. Valami lehet 
készülódóben. Mindenki csak a Macsvánszky nevét ejtette. Az egy krimiai 
hercegasszony, monda a megettem ülő. Még tavaly az Ararát hegyén őrzé apja 
kecskéit énekszó mellett. Ezt meghallá egy magyar gróf és elkérte az apjától. 
Kétszáz kecske ennek az ára, monda az örek király. .. -Hogy felhúzták az kárpitot, 
megjelen egy dáma. ...Seregek ura! hiszen ez a német asszony, a ki nálunk 
Szóllőssy Jancsit az mészárost vágta az földhöl dinnye-vásárkor. .. .hát rákezdi az 
éneket. Biz a te Panni szolgálód különben tud, mindjárt ki is mondom. És ha 
kecske-király volna az apja Tatárországban, bizonyára ő is lehetne főénekes dáma 
az nemzeti szinházban." .. .Valóságos riadalom kelt körültem. Egyiknek másiknak 
ugy tetszett az éneke, hogy majd meghasadt nevettében..." 29 

Végül a hivatalnokok és az újságírók karikírozását ötvözi az utolsó 
élclapidézet. Az újságírói önirónia is helyet kapott a Monopólium című kis jelenetben: 
„1848-ban. Véresszájú: Polgártárs, mondd el politikai hitvallásodat. Programmodat 
vagy életedet. Csizmadia: Ni, ni! Hát maga az, Miska! ...Jobb, ha megfizeted a 
fejelés árát, a mivel tartozol. 1871-ben. Baloldali újságíró [korábbi Véresszájú]: 
Megállj, hivatalnok! Tintás az ujjad, a mint látom. Hivatalnok [korábbi Csizmadia]: 
Levelet irtam a húgomnak. Baloldali: De nem oda Buda! ...Láttalak az 
országházában is a gallérián. Nem szégyenled a kutyától! Hivatalnok: De kérem, 
hallgasson ki! Baloldali: Semmi! ha az én és az ország zsebéből fizetjük az urat, 
üljön a büróban! Én gyűlölöm a bürókrácziát. Lelkem mélyéből megvetem. De 
akarom, hogy legyen. Akkor a bürókráczia ellen sustorogtatom tollamat, mint 
kérlelhetetlen isten ostora. ...Oh romlott kor, oh közmorál, tudjátok meg, én szent 
hivatásomnak tartom őrködni az irodalmi név szűziessége fölött. Ebből okvetlenül 
foly, hogy gyanúperbe fogják efféle éhenkórász skriblereket..." 30 

26 BJ. 1871. dec. 17.1056. p. 
27 BJ. 1871. máj. 28. 764. p. 
28 BJ. 1871. ápr. 30. 724. p. 
29 BJ. 1871. dec. 3.1036. p. / 
30 BJ. 1871. dec. 17.1059. p. 
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Élclapokbeli polgárosodás - a távolságtartó irónia definivitása 

A dualizmusra jellemző fejlődéssel, haladással járó válságot megélő magyar 
társadalomban kelendőek voltak az élclapok és a karikatúrák. 

A 19. századi Magyarország csak úgy volt képes csatlakozni az új értéket 
hordozó modernizáció szelleméhez, politikájához, gazdaságához, hogy 
össztársadalmi méretekben újrateremtette önmagát. Ebben a folyamatban nyújtott 
nagy segítséget az ironikus magatartás, illetve az általa megszületett karikatúrák. A 
részben még feudális hagyományokat ápoló, részben az 1848-as szabadságharcok 
során megízlelt újdonság emlékét őrző, a sokféle etnikumú és kultúrájú társadalom 
tagjainak meg kellett birkózniuk önmaguk és mások különbözőségével, a tapasztalt 
eltéréseket el kellett fogadniuk. Meg kellett fogalmazniuk, hogy az érvényét vesztő 
régivel szemben és a furcsának tűnő (kor)társak mellett mi jelenti majd önnön 
lényegüket, valamint leendő közös szövetségük természetét. 

A társadalmi tudat változása: a korábbi értékek, tényezők, ismeretek 
folytonos revíziója alapozta meg a liberalizmushoz szükséges toleranciát, az 
innovatív alkalmazkodó-képességet. A lezajlódó jelenség legmarkánsabb 
megtestesülései az élclapokban megjelenő karikatúrák. Az 1890-es évekre a harsány 
elemek tompultak, a sokasodó élclapfigurák elszürkültek, egyéniségük az 
átlagoshoz közelített. Az élclapok a szalonkultúra része lett. A millennium idejére 
letisztultak a követendő demokrácia elemei - konszenzus köttetett. 

Summary 

In dualistic Hungary (1867-1918) developed a democratic and a liberal soäety. Лп 
achievement of bourgeois status was very fast. In this movement were great help a spirit 
of irony and humour, these facts gave a tolerance for any difficulties. Comic papers 

flourished in this period. In their joke, parody, caricature appeared all spedfic phenomena, 
which came from feudalistic thinking? and several country, behavioral, ethnic, cultural, 
religious, languages customs. People could separate the useful elements from these 
characteristics and kept them. So they could make a new sefdetermination in the changing 
world. In the 1880iesyears they got a social treatment for the new era — the next century. 
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