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L AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYÉBŐL

BEREGSZÁSZI MAGDOLNA
EGY SUETONIUS-KÓDEX REJTÉLYE, AVAGY KI A NYITRAI
CORRECTOR
Annak idején egy paleográfia-óra hívta fel a figyelmemet egy kódexre,
mely állítólag Vitéz János keze munkáját viseli magán, a margón, illetve
a sorok között található bejegyzések egy része ugyanis valószínűleg tőle
származtatható. Ennek köszönhetően kezdtem foglalkozni az Egyetemi
Könyvtárban található Suetonius-kódexszel, mely mindenképpen
megérdemli a figyelmet, akár korvina, akár Vitéz János kódexe, hiszen habár igaz rá az állítás, miszerint recentiores semper deteriores - mégis a
magyar kultúra, a humanista műveltség olyan alkotása, amelyet nem
csupán szövegkritikai szempontból érdemes értékelni. Ami miatt ez a
kódex érdekes lehet, az egyfelől bizonytalan származása, hiszen lehet
korvina is, vagy esetleg egy hazai magánkönyvtár értékes darabja. Ha az
utóbbi eset igaz, akkor az is fontos kérdés, kinek a könyvtárából
származik; másfelől a számos emendatio és glossza is érdekes, hiszen
ezek legalább három, de inkább négy kéztől származnak, s főként az első
három életrajzban fordulnak elő, és a kezek közül egyet biztosan
azonosítani lehet. Mind az első, mind a második problémát
megpróbáltam megoldani, de a kódex származása olyan nehéz kérdés,
amelyet egyelőre kétséget kizáróan eldönteni nem lehet. Az
emendátor(ok) személyét illetően viszont határozottabb választ lehet
adni, mivel rendelkezünk összehasonlítási alappal, ilyen például az
Egyetemi Könyvtár Tacitus-kódexe, melyben bizonyíthatóan Vitéz János
bejegyzése szerepel.
A KÓDEX LEÍRÁSA

A vizsgált Suetonius-kódex a budapesti Egyetemi Könyvtárban található,
a Cod. Lat. 13. jelzetet viseli. Tartalmazza a tizenkét császáréletrajzot.
Csontosi János még csupán a valószínű korvinák közé sorolja Suetonius

Beregszászi Magdolna

De duodecim Caesaribus-éX. Tény, hogy túl sok külső indiciumunk nincs
arra, hogy megítéljük, valódi korvina-e. Azonban - legalábbis Csapodiné
szerint - egész kiállítása megfelel annak, melyet az egyszerűbb
corvinkódexekben találunk; belső jellemét - megmaradt iniciáléját -,
valamint aranymetszését tekintve különösen annak az 1467-ben
Firenzében Petrus Cenninius által másolt Curtius-kódexnek felel meg,
mellyel a Jankovich-gyüjteményből mint kétségtelen korvinával már
régebben rendelkezett az Országos Széchényi Könyvtár. A kódex leírása
a következő: XV. századi pergamenkódex, a levelek egyhasábosak, 181
fóliót tartalmaz, ezek nem megfelelő sorrendben vannak kötve. A kódex
mérete: 280x190 mm.
Egy arany iniciáléval rendelkezik, ez a 26. fólió rectóján található,
Augustus életrajzának az elején. Az év nincs megjelölve, az elején
csonka. Az első levél, amelyre általában Mátyás király címerét festették
be, már akkor hiányzott, amikor Dethier látta a kódexet. Valószínűleg
szándékosan tépték ki, hogy ne lehessen tudni a possessort.2
Az első szennylap üres, valószínűleg vissza volt hajtva és a
kötéstáblára volt ráragasztva. Az egykori fa kötéstábla szúrágása is jól
látható. Az első szennylap második felén található az „Iratus..." kezdetű
bejegyzés. Az első szöveges fólió ki van tépve, a szöveg hiányzik, tehát
csonka a quinio. A kódex l-l80-ig 18 quinióból áll, mindegyik
custosszal van jelölve a végén, kivéve az utolsót. A sorokat karcolással
vonalazták, egy oldalon 29 sor van. A kódexet folyamatosan másolták. A
Tiberius-életrajz a 60. rectón kezdődik, egy quinio utolsó lapján. A kódex
régi aranymetszése az egykorú kötéshez ragasztott üres, beíratlan
levelekkel együtt megmaradt, s így csak a régi táblák hiányoznak,
melyeknek borítékát Dethier nem említi. Az aranymetszést illetően
megjegyezzük, hogy a visszakerült „Panegyrici Veteres", a „Curtius", a
„Florus" és a Farkas-féle „Ioannes Scholasticus" című kódexek
aranymetszéseivel mindenben megegyezik, s így valószínű, hogy ezekkel
együtt egy könyvkötő műhelyéből került ki.3
Kevésbé szépen van írva. Az írás jellegét tekintve humanista
kurzív, egy kéz munkája. írnoka Petrus Cenninius.4 A kódex korvinavolta mellett a legerősebb bizonyíték az lehet, hogy írásában
CSONTOSI János: A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai ismertetése.
In: Magyar Könyvszemle, 2. évf., 1877.-p.: 157-308, itt: 185-187.
~ Fodor Adrienne véleménye
3
EK Cod. Lat. 12., Cod. Lat. 4., OSzK Clmae 344.
MEZEY László: Codices Latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis.
- Budapest: Akadémiai, 1961. - p. 32-33.
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kétségtelenül Petrus Cenninius keze vonására ismerünk.5 Erre már
Csontosi János is utalt. Berkovits is elismeri, hogy Cenninius írta a
kódexet, de szerinte nincs benne olyan nyom, ami alapján hiteles
korvinának lehetne tekinteni.7 A hártya finom, a tükör vonalait
punctoriummal húzták, még ma is tökéletesen láthatók. A fejezetek
inscriptiói vörös maiusculával íródtak.
A kódex a második levéllel kezdődik, Iulius Caesar életrajzánál:
,jocum fuerat,
afficeret. Vastante regiones proximas mitriade ne
desidere in discrimine sociorum videretur. " (Hiányzik: .Julius Caesar
divus annum ágens sextum decimum "-tói „quod Ulis saepe minatus
inter"-ig. A hiány, az 1993-as Teubner-kiadást alapul véve, az I 4, 2-nél
ér véget, 52 Teubner-sor hiányzik.) A 179. levél első lapján végződik:
„sicut sane brevi evenit abstinentia et moderatione insequentium
principum."
SIT LAUS DEO. FINIS. те\о<;. EXPLICIT DOMITIANUS IMPERATOR.
SUETONII TRANQUILLI DE DUODECIM CAESARIBUS LIBER
EXPLICIT.
A szövegben és a margókon gyakran találkozunk javításokkal,
megjegyzésekkel, melyek piros, fekete és barna tintával íródtak. Számos
görög nyelvű idézet és megjegyzés is található a margón, ezek vörössel
vannak írva, s úgy tűnik, hogy a Nyitrán javított korvina correctorától
származnak. Az a bizonyos nyitrai corrector, aki ebbe a kódexbe is
belejavított volna, Vitéz János volt.9 Mezey László is megemlíti azt a
lehetőséget, hogy Vitéz János emendálta ezt a kódexet.10
Az emendálás - Csapodiné szerint - nem feltétlenül bizonyítja,
hogy a kézirat Vitéz János kódexe volt, de Buda elfoglalásakor, mikor a
török csapatok magukkal vitték, már valószínűleg a budai királyi
Felmerülhet bennünk a kérdés, vajon Vitéz dolgoztatott-e Cenniniusszal? Csapodiné
szerint (lásd CSAPODl Csaba, CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Bibliotheca Corviniana. Budapest : Helikon, 1981. - p. 40.) igen, de nem árulja el, hogy mely kódexekről lehet
szó, így nem kapunk újabb támpontot a kódex pontos hovatartozására vonatkozólag.
6
CSONTOSI: i. m. (1 jegyzet). - p. 185-187.
7
BERKOVITS Ilona: Magyarországi corvinák. - Budapest, 1962. - p. 33.
8
CSONTOSI: i. m. (1 jegyzet), - p . 185-187.
Ez Csapodiné véleménye csupán, Fraknói ennél a kódexnél nem említi, hogy Vitéz
javította volna (FRAKNÓI Vilmos: Vitéz János könyvtára. In: Magyar Könyvszemle, 3
évf., 1878.-p.: 190-201, itt: 190.)
10

MEZEY: i. m. (4. jegyzet), 32.
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könyvtár állományába kellett tartoznia. Ezt a Suetonius-kódexet
valószínűleg Vitéz János emendálta,'[ de nincs címlap, ami a possessort
elárulja; mégis véleményünk szerint nem Vitézé volt - hiszen ő már két
Suetonius-kódexszel rendelkezett - , hanem arról lehet szó, hogy Vitéz az
emendálás ideje alatt magánál tartotta a kódexet, hogy összevethesse más
Suetonius-kódexekkel, s így került el az ő könyvtárából máshová.
A kódexnek tizenkét kisebb, de azért nem kevésbé fényes
iniciáléja volt, melyek miniatúrát képeztek, ezeket azonban, mint
említettük - egynek kivételével - kivágták, s most csak üres helyeiket
látjuk. E megcsonkítás által a szöveg is kárt szenvedett.
Külsejét tekintve 1470 előtt, de 1460 után íródhatott. A szöveget
megelőző és követő tiszta hártyaleveleken különböző kéztől származó
jegyzetek állnak; az elsőn a következő disztichon található humanista
minusculával, halványpiros tintával írva:
,Jratus recole quod nobilis ira leonis
In sibiprostratos se negat esse fcram"
Az utolsó üres lap rectóján pedig a következő érdekes glossza áll:
„1484 17 Augusti In dicionem Regis Mathie per longam obsidionem
tandem venit v'hel Imperialis с. Aus trie.''''
Ez utóbbi Bécsújhelynek Mátyás király általi meghódítására
vonatkozik, s valószínűleg a kódex valamelyik tulajdonosa írta oda.
Csapodiné szerint ezt a glosszát valaki Mátyás környezetéből írhatta be a
kódexbe. Habár Csapodiné nem tartja lehetetlennek, a disztichon
azonban valószínűleg nem származhat Cenninius kezétől, hiszen írását
tekintve igencsak eltér Cenninius szépen formált betűitől. Vitéz sem
írhatta bele, lévén az első sor harmadik verslába, amelynek spondeusnak
kéne lennie, verstanilag rossz, s egy olyan műveltségű tudós, mint Vitéz,
ilyen hibát biztos nem követett volna el. Viszont a felirat megtalálható az
Inscriptiones urbis Romae Latináé I. kötetében, és már a legrégebbi
felirat-gyűjteményekben is szerepel, így például egy XV. sz. első feléből
származó kéziratos összeállításban,13 továbbá egy XVI. sz. eleji

CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Mátyás király könyvtárának scriptorai. Petrus
Cenninius. In: Magyar Könyvszemle, 74 évf., 1958. - p.: 327-344, itt: 339.
12
BORMANN, Eugen, HENZEN, Wilhelm (ed.): Corpus Inscriptionum Latinarum. 6/1. Berlin, 1876. - p . xxvi, 75.
13
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek 114,3 (XV. sz. első fele). - f. 15v.
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munkában is14. Nem tudjuk tehát, hogy miként került a kódexbe, és ki is
írhatta bele, de érdemes lenne kideríteni.
A kódex kötése többek között megegyezik a Cod. Lat. 1-gyel,
azaz piros szattyánbőrből készült török kötés, elöl a keretben négy
félhold található, középen Mátyás címere; hátul pedig a felkelő nap
látható. Poncolt aranymetszéssel díszített. A szöveg kétségtelenül Petrus
Cenninius írása. Külső jel nem árulja el hiteles voltát, de tudjuk, hogy
Cenninius több hiteles korvinát is írt.
Cenniniusra jellemző a kellemes hatású vonalvezetés, a dekoratív
külső forma. Kötött, szinte modernnek ható, álló, egyenes írással
dolgozott, kalligrafikus, kurzívba hajló betűket, azaz humanista kurzív
könyvírást használt. Rövid idő alatt készült el egy-egy művel; majdnem
mindig quaterniókból álló íveket használt, az ívek végén az egy-két
szóból álló custosok a szöveg irányára merőlegesek, de ezek mellett
többnyire még betűket és számokat is alkalmaz.
Gyakran találunk kódexeiben szövegkiemeléseket, mint például a
fol. 3 versón, ahol barna tintával, humanista, nagybetűs írással a
PERDUELLIO szó van kiemelve. A szövegben a fejezetcímeket verzális,
illetve antik kapitális betűkkel írja, ezek piros vagy piros-kék színűek.
Majd mindegyik kódexben megtaláljuk a ..sit laus Deo" és a finisтеЛос szavakat. Érdekesség, hogy mind az öt Cenninius által írott kódex
(a Suetonius-kódex is) az úgynevezett fehér indafonatos típusú
miniatúrának azzal a fajtájával van díszítve, amelynek az a
jellegzetessége, hogy az indafonatok közti részek piros, zöld és kék
színnel vannak kitöltve, s valószínű, hogy ezeket Cenninius készítette. A
kódex Firenzében készült, valószínűleg Vespasiano da Bisticci híres
műhelyében, aki a legügyesebb miniátorokat és a legszebben író
másolókat gyűjtötte maga köré. Jellemző műhelyére a már említett fehér
színű indafonat {bianchi girari), melynek közeit piros-kék-zöld szín tölti
ki. 15

Fontos még, hogy a Henszlmann-féle (kéziratos) lajstrom XIV.
század alatt szintén felsorol egy Suetoniust, mely negyedrétben, papírra

APIANUS, Petrus: Inscriptiones sacrosanctae vetustatis. - Ingolstadii, 1533- p.:
289,2.
,5
CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Európai kódexfestő művészet. - Budapest, 1981. - p.
36-37.
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írva, préselt bőrkötéssel rendelkezett, s eleje ki volt szaggatva.
Lehetséges, de nem valószínű, hogy ez azonos a fenti kódexszel.17

A KÓDEX FILOLÓGIAI ÉRTÉKE

Csupán a XV. századinál régibb kéziratok az egyedüliek, melyeknek a
szöveg megállapításánál hasznát lehet venni, a XV. századbeliek,
melyeknek száma végtelen, (Párizsban 24, a Vatikánban 16, Bernben 2,
Bázelben, Zürichben, Freiburgban, Bécsben egy, Budapesten egy), önálló
beccsel nem bírnak. Mindazok az olvasataik, amelyek a Memmianus, a
Vaticanus és a három régi családéinál jobbak, csak XV. századi tudósok
coniecturáinak tekinthetők. Továbbá nem tartoznak a családok egyikéhez
sem kizárólag, hanem hol az egyik, hol a másik olvasatait vették fel a
szövegbe, tehát kontaminálva vannak. Természetesen а С (Corvinianus)
is ezek közé tartozik, azaz szintén kontaminálva van. Olyan olvasatokat,
amelyek csak a Memmianusban vagy a Vaticanusban, vagy csak ezekben
és a Mediceusok egyikében, vagy csak a Mediceus tertiusban, vagy csak
ebben és a Mediceus primusban találhatók, nem találunk C-ben, azaz a
rosszabb kódexek közé tartozik.
Egyébként a kódex a XV. századi kódexcsaládoknak, amelyeket
Roth jellemez,1 nem annyira az első felével (Basiliensis F, 1, 12.
Vindobonensis 183; Perizonianus; Harlemensis; Cor sendonci anus;
Nonnianus; Lindenbrogianus; Ferrariensis; két Vratislaviensis; Parisini
5812. Suppl. Lat. 140; Sorb. 914. és a három editio princeps), melynek
tizenegy jellemző variánsa közül csak négy van meg a kódexben, mint
inkább második felével rokon (Pinellianus; Foucaultianus; Friburgensis
„quern reliquis sui generis meliorem esse deprehendi"; Cortianus;
Vindobonensis 2.), melynek tíz jellemző variánsa közül nyolc van meg a
kódexben is. Habár tehát a kódex a XV. századi kéziratoknak nem azon
osztályához tartozik, amelyhez a három editio princeps „recentissimorum
pessimorumque librorum, quales sunt Perizonianus et Harlemensis,
propago", hanem a másikhoz, mely valamivel értékesebb, de mégis
valószínű, hogy Roth helyesen tette, hogy nem tulajdonított sok tekintélyt
16

Az évszázad valószínűleg el van írva.
Csontosi János véleménye szerint.
ROTH, Carl Ludwig: Suetonii De vita Caesarum libri VIII. - Lipsiae : Teubner, 1875.
- p. XXXI-XXXII.
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e XV. századi kéziratoknak. A kódex Ábel véleménye szerint annyiban
érdekes, hogy némely kiadó coniecturáit már megtalálhatjuk benne (p.
60., 1 loco ed. Basil. 1533. longo helyett; p. 60,12 ab se Beroaldus és C,
de rasurában, melyben valószínűleg ad se állott; p. 105, 22 his helyett iis
Ed. Rom. 2. / valószínűleg kódexből /; p. 127, 18. Roth quercea-t
coniiciál, ez C-ben is megvan, a többi kódexben quiercica, quercica,
quercina, querquea, quernea, aerea van). Ábel véleménye szerint az
efféle jó olvasatok a kódexet nem emelik a többi fölé és nem is teszik
kívánatossá collationáltatását. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy a
korvinák nemzeti örökségünk részét képezvén mégis érdemesek arra,
hogy foglalkozzunk velük, ha nem is annyira szövegkritikai értékük
miatt, mint inkább beillesztendő azokat a kódexek családfájába, illetve
hogy következtetéseket tudjunk levonni az emendatiókról, azok
szerzőiről s így hazánk XV. századi humanista műveltségéről. A
kódexben található összes életrajzot nem állt módomban megvizsgálni,
hanem csupán a Tiberius-életrajzzal foglalkoztam behatóbban, mégpedig
azért, mert ez - Julius Caesar életrajzával ellentétben - csonkítatlanul
szerepel a kódexben. Másfelől itt találhatóak nagyobb számban azok a
bejegyzések, emendálások, amelyeket az Egyetemi Köynvtár Tacituskódexével össze lehetett vetni, amely bizonyíthatóan Vitéz keze nyomát
viseli magán.
A KÓDEX SCRIPTORA

Vizsgálódásaink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy
Mátyásnak fontos volt, hogy könyvtárának könyvei szép kiállításúak
legyenek, és az udvarába sereglő tudósok igényeit is a legmagasabb
szinten kielégítsék. Thaddeo Ugoletónak, a Corvina egyik
könyvtárosának ránk maradt leveléből, melyet néhány kódexszel
kapcsolatban írt, megtudhatjuk, hogy: scriptum elegáns est, scriptores
ipsos non ignaros esse censeo". Másutt pedig, ugyancsak Ugoletótól,
megtudhatjuk, hogy: „codex manibus viri Mediolanensis non indocti
scriptus", azaz nem éppen műveletlen férfiú másolta a kódexet. De
kevésbé tanult másolók is dolgoztak a Bibliotheca Corviniana számára. A
könyvtár szépségének híre később, Mátyás király halála után is benne élt
a köztudatban, és vonzotta is a látogatókat. A fennmaradt nyilatkozatok
mindig az írás „elegáns" voltát emelik ki, beleértve természetesen a
kódexek miniatúra-díszét is. A fenti állítást támasztja alá Coelius
Pannonius (1540) kijelentése is, mely szerint: „Vidi tandem Bibliothecam
illám celeberrimam Mathiae Connni... Libri exquisitissimi et
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praetiosissimi... scriptura elegantia excellunt" Egy másik kortárs,
Pflugk, pedig a következőképpen vélekedett a kódexek szépségéről:
„elegantissimo charactere" íródtak, minden egyes „volumen eleganter
scriptum et exornatum", és az egyes kódexek „minutissimis litteris
elegantissime scripta".
Mátyás király budai könyvtárának kódexeiben aránylag korán, 1467-ben
egy scriptor nevével találkozunk, aki két kötetben is megnevezi magát,
de kézírását több kódexben is fel lehet ismerni. Ez a scriptor a firenzei
Petrus Cenninius, akinek életéről, munkásságáról igen keveset tudunk.
1445-ben született Firenzében, halálának időpontja bizonytalan, 1478
körül, fiatalon halhatott meg. Cenninius humanista műveltséggel
rendelkező másoló volt, és nemcsak a szöveget, hanem a miniatúradíszt
is ő készítette. Később a nyomdászattal is kapcsolatba került. Atyja,
Bernardo Cennini jónevű firenzei ötvös és vésnök volt; ő alapította az
első firenzei nyomdát, betűket öntött, matricákat készített. Fiaival együtt
kísérletezte ki a nyomtatás technikáját; egyetlen termékük a Servius
Honoratus-féle Vergilius-kommentár volt (1471-72), ezt maga Petrus
Cenninius emendálta; ez a tény is műveltségét támasztja alá, sőt verseiről
is van tudomásunk, az egyik egy korvina kolofonjában olvasható.
Cenninius valószínűleg a két ország között fennálló szellemi és
politikai kapcsolatok révén került kapcsolatba a királyi udvarral. Vélhető,
hogy sokkal több korvinát írt, mint amennyi ránk maradt. Lehetséges,
hogy személyesen is ismerte Janus Pannoniust. Scripton munkássága
igen fontos, mert az általa írott kódexek közül több bekerült a budai
könyvtárba, néhányat pedig Olaszországban őriznek. A Magyarországra
került öt kódex közül négy külső kiállítás és jelleg tekintetében igen
közeli rokonságban áll egymással, az ötödik - írását tekintve - bizonyos
szempontból eltér ezektől. Az öt kódex közül kettőben Cenninius meg is
nevezi magát, a másik három viszont szignálatlan.
Az öt kézirat közül három kódex datált (1467), a másik kettő nem, de
az írás hasonlít a dátumozottakra.20 A dátumozott kódexek (időrendi
sorrendben) a következők:
1. Curtius Rufus: De gestis Alexandri magni (OSzK, Clmae 160)
1

PFLUGK, Julius: Epistola ad Vitum a Seckendorf, praeter fata Bibliothecae Budensis
librorum quoque ultima expugnatione repertorum catalogum exhibens. - Jenae, 1686.
0
A Bibliotheca Corviniana 1990-es kiadásában Csapodiné már nyolcra teszi a
Cenninius által másolt és szignált, hitelesnek tekinthető kódexek számát, de nem sorolja
fel, hogy melyik az a nyolc.
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2. Frontinus: Stratagemata
3. Blondus Flavius: Roma instaurata
Cenninius Ring Mihály szerint gyorsan és felületesen dolgozott, latin
nyelvtudása közepes volt, de elég a szöveg megértéséhez és
lemásolásához. A Bibliotheca Corvinianába került kódexei igen gyors
egymásutánban készültek el, bár ezekben több helyen találunk olyan
javításokat, amelyeket kétségkívül ő maga eszközölt.
A negyedik, és talán a legtöbb problémát nyújtó darab az
Egyetemi Könyvtárban őrzött Suetonius (Cod. Lat. 13). Ez egyike a
Törökországból 1877-ben visszakerült 35 kódexnek, melyet a tudomány
csupán mint kétes korvinát tart nyilván. A hitelesség körül felmerült
nehézségek legfőbb oka a kódex csonkítottsága (a címlap és az iniciálék
hiánya); kolofonjában sem a másoló neve, sem dátum nem szerepel.
A SCRIPTOR JELLEMZŐI

Scriptorunk, ami a központozást illeti, a sor végén mindig használ
elválasztójelet. A mondat végét ponttal jelöli. A szövegben találunk még
kettőspontot, illetve kétféle pontosvesszőt, az egyiknél a pont fölött van a
vessző. A kettőspont vessző helyett szokott állni, a pontosvesszők közül
az előbbi kevésbé összetartozó mondatrészeket választ el (pl. 60. recto
26.), tehát lehet pontosvessző, illetve kettőspont is, az utóbbi
értelmezhető vesszőként és pontosvesszőként is. Néha egyszerű vesszőt
is alkalmaz.
Nagybetűt csupán a mondat kezdetén használ, amúgy a
személyneveket, földrajzi neveket stb. kisbetűvel írja. A személyneveket
általában nem rövidíti, csakúgy, mint a hónapok nevét. Ligatúrái közül a
legfontosabb és a legtöbbször használt az et (&), ezt egy adott szó végén
is előszeretettel használja, például a 60.versón nollet helyett noll& áll, de
a mondat kezdetén rendesen kiírja (pl. 62.v.). Az etiam-ot is ligatúrában
közli, továbbá a quod, a quam, a que , a qui, olykor a per és a pro is
rövidítve szokott szerepelni (pl. 62. v. equitis). A nazalizációt nem
mindig rövidíti, de azért előfordul, pl. 63. recto: venerant, orientem.
Olykor - főleg sor végén - rövidíti az -us végződést (pl. 60. r. 21.
patribus), illetve az 5-t, egy kis vesszőt kanyarítva a magánhangzó fölé
(pl. 61. r. 21. triumphis). Mint rövidítést meg kell még említenünk a -rum
RING Mihály: Bericht über die Curtius-Handschriften
Nationalmuseums. - Budapest, 1873. - p. 1-7.

des

ungarischen
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végződést, amit szintén nem rövidít mindig következetesen, pl. a 60.
versón egymás mellett találjuk a multorum szót, kiírva, és a claudiorum
szót, rövidítve. A ct betűkapcsolatot elég jellegzetesen írja Cenninius,
egy kis farkincát kunkorítva a t betű tetejére. Az ae diftongus helyett
nagyrészt e caudatát ír (ej, , pl. 63. recto: armeniq, ugyanezt időnként
olykor oe helyett is alkalmazza. Előfordul, hogy kiírja a diftongust, pl. a
caesar szónál mindig, de találunk rá máshol is példát. Van, hogy csak e
betűt ír a diftongus helyett, nem tudni, hogy szórakozottságból-e, vagy
pedig nyelvi hiányosságokra vezethető-e vissza ez a jelenség (pl. 62. r.
romé; 63. r. cepionem).
Hasonlóan hadilábon áll a scriptor a ti, illetve a ci használatával,
például a 60. rectón a patritios szót találjuk, illetve a tacio-i, patricios és
tatio helyett. Ez valószínűleg nyelvi hibákra vezethető vissza. A masc.
sing. genitivusát, illetve plur. nominativusát mindig -zz-vel írja -i helyett
(pl. 61. v. 6. tiberii). Az egybeírás, illetve a különírás olykor szintén
ingoványos területnek bizonyul számára, például a 60. verso 8. sorában
az utparum szót találjuk, de szép számmal akadnak egyéb példák is.
A RUBRICÁK, INICIÁLÉK JELLEMZŐI

A kódexből kivágták az iniciálékat, kivéve azt, amelyik az Augustuséletrajz elején található. A rubricák capitalis betűkkel íródtak, felváltva
piros, illetve barna tintával. A 165. fólió versóján a rubrikátor
VITELLIUS AULUS nevét írta be, egy olvasó pedig, valószínűleg Vitéz
János, a Vespasianus nevet írta fölé piros tintával.
A CORRECTORQK ÉS MÓDSZEREIK

A kódexben legkevesebb három corrector keze nyoma különíthető el
világosan: az első corrector (С1) piros tintával dolgozott, kiemeli a
margón a neveket, jellegzetessége, hogy egy-egy pontot tesz eléje és
utána. A kiemelések precízen vannak egymás alá elhelyezve, s mindig
egyenlő távolságra vannak a szövegtől. A lapfejen címfeliratokat helyez
el (Tiberius, Augustus). Nagyon valószínű, hogy a scriptorium emberével
állunk szemben, s ő töltötte ki piros betűs görög szöveggel az üresen
hagyott helyeket. A második corrector (С2) hol barna tintával, hol
barnáspirossal, hol feketével dolgozott, írása, főként visszakanyarodó h
betűje jellegzetes. A barna és fekete tintával a sorok között és a margón
is dolgozott, a barnáspiros tinta csak a margón fordul elő. Szintén kiemel
szavakat, mondatrészeket, a sorokat sokszor kapcsos zárójellel köti össze.
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A 6. rectón az in carcerem szavakat emeli ki, barnáspirossal, a hiányzó
caudákat főleg az első két életrajznál igyekszik kirakni, a 27. rectón
feketével kiemeli a margón a vicinates szót, és а репа szó fölé egy о
betűt helyez el. A 63. rectón barnával ő emelte ki a Pannonicum szót. Ez
a corrector lehetett Vitéz János. Van még egy correctorunk (C3), aki
halványbarna tintával dolgozott a margón és a sorok között is.
Feltételezhető még egy negyedik kéz nyoma is a kódexben, aki vastag
betűkkel, világosbarna tintával írt, ám csupán egy-két helyen bukkanni a
nyomára.
EREDMÉNYEK

Ahogy azt dolgozatom elején célként kitűztem, megpróbálom a kódexet a
Suetonius-kódexek ágas-bogas családfájában elhelyezni. Az eredmény minthogy a kódexből csupán egy életrajzot vizsgáltam meg
szövegkritikai szempontból - természetesen módosulhat a többi életrajz
tanulmányozása esetén; de a javításokat igyekeztem összességében
megvizsgálni.
A KÓDEX EGYÉNI OLVASATAI

A kódex nagyszámú, mintegy 422 egyéni olvasattal rendelkezik, s ezen
kívül még jó néhány omissával vagy betoldással. Ezeket összevetettem a
bécsi Suetonius-kódex szövegével, s az egyéni olvasatok mintegy 60%-a
megvan abban a kódexben is. Az összevetés eredményeit a későbbiekben
szándékozom ismertetni, egyelőre az egyéni olvasatokról annyit, hogy az
a 40%, ami nincs meg az ÖNB kódexében, vagy scriptorunk véletlen
tévesztése, amit az sokszor ki is javított; esetleg helyesírási sajátosság,
mint pl. a subicere-subiicere típusú írásmód, vagy az y-i, ti-ci, m-n
váltakozása, hehezet kitétele-elhagyása stb.
A KÓDEX SZÖVEGÉNEK RÉTEGEI

A rendelkezésemre álló kritikai apparátusok hiányos volta miatt nem állt
módomban az összes olvasatot csoportosítani, de nagy részüket mégis
sikerült egyik vagy másik kódexcsoportba besorolni. Először az
omissákat próbáltam segítségül hívni, meghatározandó, hogy a kódex
melyik csoporttal is áll leginkább rokonságban. Ám sajnálatos módon a
kódex omissái többségükben egyéni olvasatok, pl. a scriptor kihagy egy
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ut szócskát (ld. 72. recto 19.: et ut-et), vagy a rubrikátor nem írja be a
kihagyott helyre a görög szót (ld. 67. recto, 29. sor); kisebb részük az
ÖNB Suetonius-kódexéből is hiányzik, mint például a 72. recto 19.
sorából hiányzik öt szó: Nam neque amplius redut, de a kritikai apparátus
ezeket az omissákat nem említi meg, tehát nem tudni, melyik kódexre
mennek vissza, csupán feltételezhetjük, hogy valamelyik XIII-XIV.
századi kódexben bukkanhattak fel először. Csak az omissák harmadik
része fordul elő más, az apparátusban meglévő kódexekben is. Fontosnak
tartanám megemlíteni, hogy a V és G kódexekben fordul elő a legtöbb
omissa, ezek azonban soha nem egyeznek a kódex omissáival.
A harmadik csoportba tartozó omissák sem segítenek sokat a
kódex besorolásában, hiszen ha egy adott kódexre/kódexcsoportra lenne
visszavezethető a kódex, akkor ugyanazok az omissák fordulnának elő itt
is, ott is. Ezzel szemben például a 69. verso 17. sorában a kódexből és П,
Q, e, R-ből is hiányoznak a me paenitet szavak, míg a 73. recto 1.
sorában az ore szó megvan a kódexben, de П, Q, 6, R omittálja.
Előfordul olyan is a 62. verso 11. sorában, hogy csupán Q, 8-ből hiányzik
a M. agrippa genitam, de a kódexben megvan, s ez azt a feltevést
erősítheti meg bennünk, hogy a kódex főként П-t követi. A görög szöveg
sokszor hiányzik а П, Q, e, R kódexekből, mint például a 67. verso 10.
esetében, ám a kódexben ~ a fent említett esetet kivéve — mindenütt
megvan. Ez arra enged minket következtetni, hogy a görög szövegek egy
másik ágból kerülhettek be a kódexbe. A kódex omissái nem egyeznek az
L, P, O, S, T kódexek omissáival sem (ld. 71. recto 23.: e G, П, Q, R;
om. V, L, P, O, S, T). A csekély számú omissa megvizsgálása tehát nem
vitt minket előre a tekintetben, hogy melyik kódexcsoportba is
sorolhatjuk leginkább a kódexet, csupán azt az eredményt könyvelhetjük
el, hogy a V-ből biztosan nem származik közvetlenül, hiszen a V-ben
lévő nem csekély számú omissa egyszer sem fordul elő a kódexben.
Térjünk át tehát a többi olvasat vizsgálatára.
Nagyon ritkán, mindössze 10 esetben fordul elő olyan, hogy a
kódex csupán egy kódex olvasatával egyezik, általában több kódexével
szokott egyezni, és sokszor vannak átfedések is. A Memmianus (M)
olvasataival a kódex olvasatai 90 esetben egyeznek, 2 esetben
kizárólagosan. A Gudianus (G) olvasatai 151 esetben egyeznek a kódex
olvasataival, 1 esetben kizárólagosan. A Vaticanus (V) 134 esetben mutat
egyezést a kódex olvasataival. A három kódex közös olvasataival (M, G,
V) a kódex olvasatai 78 esetben egyeznek.
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A következő nagyobb csoportot alkotó kódexek közül a
Laurentianus 68.7 (L) olvasataival 54 esetben egyeznek a kódex
olvasatai, a Parisinus 5801 (P) olvasataival 48 esetben, a Laurentianus
66.39 (O) olvasataival 53 esetben, a Montepessulanus (S) olvasataival 43
esetben, míg a Berolinensis (T) olvasataival 65 esetben, és ezek közül 3 a
kizárólagos egyezések száma. Ennek a második kódexcsoportnak a közös
olvasataival (L, P, O, S, T) 52 esetben egyeznek a kódex olvasatai, ebből
a kizárólagos egyezések száma 2.
A harmadik csoport kódexei közül a Parisinus 6116 (П)
olvasataival 62 esetben egyeznek a kódex olvasatai, ebből 1 a kizárólagos
egyezések száma. A Parisinus 5802 (Q) olvasataival 70 esetben egyeznek
meg a kódex olvasatai, 2 a kizárólagos egyezések száma. A Regius
Londinensis (R) olvasataival 36 esetben mutatnak egyezést a kódex
olvasatai. A harmadik kódexcsoport közös olvasataival (П, Q, R) 110
esetben egyeznek a kódex olvasatai, ebből 16 a kizárólagos egyezések
száma. Végül a második és harmadik kódexcsoport (L, P, O, S, T, П, Q,
R) közös olvasataival való egyezések száma 152, ebből 4 a kizárólagos
egyezések száma. Ehhez a csoporthoz tartozik még a XIII. századi
Suessionensis is (e), mely általában П, Q, R-rel együtt fordul elő,
ritkábban Q-val és R-rel együtt, olykor V-vel, vagy M, G-vel hoz azonos
olvasatot. Olvasatai csupán akkor egyeznek meg a kódex olvasataival, ha
a harmadik csoport kódexeivel szerepel együtt.
Ebből a statisztikából kitűnik, hogy az első csoportba tartozó
kódexek ugyan meghatározóak a kódex esetében, hiszen nagy az
egyezések száma, de általában ezek az olvasatok úgy egyeznek meg,
hogy pl. a V omittál egy szót, és az az összes többiben megvan. Ha tehát
mondjuk a kódex egy olvasata egyezik M-mel vagy G-vel, akkor szinte
mindig egyezik L-lel vagy egy más kódexszel is. A három kódex közös
olvasataival való egyezések száma pedig csak 78, ami arra enged
következtetni, hogy azok a jó olvasatok, amelyek kizárólagosan ezekben
a kódexekben őrződtek meg, nem kerültek át a későbbi, XII-XIII. századi
kódexekbe, majd onnan a XIV-XV. századiakba, melyek a kódex ősei
lehetnek. Ezzel szemben a második és harmadik kódexcsoport már jóval
nagyobb szerepet játszik a kódex esetében.
Meghatározó a két
Laurentianus is (L, O), a Montepessulanus nem annyira, de leginkább a
XIV. századi Berolinensis (T) olvasatai mutatnak nagyszámú egyezést. A
második kódexcsoport közös olvasataival való egyezések száma csupán
azért 52, mert számos közös olvasat található a második és harmadik
kódexcsoport közös olvasatai között. A harmadik kódexcsoport talán a
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legfontosabb a mi a kódexünk szempontjából. Főként a két Parisinus (П,
Q) szerepe jelentős, a londoni kódex elhanyagolható a maga csekély
számú egyezésével, hiszen főként akkor egyezik a kódex szövegével,
amikor a másik két kódex is egyezést mutat. Ami a leginkább bizonyítja
a kódexnek a harmadik kódexcsoporttal meglévő rokonságát, az az, hogy
110 a közös olvasatokkal meglévő egyezések száma, és 16 a kizárólagos
egyezések száma. A kódex őse tehát valószínűleg eme két párizsi kódex
valamelyikéről lehetett másolva, netalán mind a kettőről. A második és
harmadik kódexcsoport közös olvasataival való egyezések száma 152,
ami azt bizonyítja, hogy a kódex szövegének a legmeghatározóbb rétegét
ez a két kódexcsoport alkotja. Olykor G is csatlakozik ezekhez a közös
olvasatokhoz, mint például a 74. recto 6. esetében, ahol is necessitatum
olvasatot hoznak a G, L, P, O, S, T, П, Q, R kódexek, és a 76 recto 27.
esetében, amikor mind a nyolc kódex a hostes olvasatot hozza. Ha
összeadjuk azon olvasatok számát, amelyek a második, illetve a
harmadik kódexcsoport közös olvasataival, továbbá a második-harmadik
kódexcsoport közös olvasataival egyeznek, akkor 314-et kapunk, ami
szembeállítva az első kódexcsoport közös olvasataival való egyezések
számával (78) fényesen bizonyítja, hogy a kódex leginkább ezzel a két
előbbi kódexcsoporttal áll rokonságban, ezek közül is leginkább a három
Parisinusszal, a két Laurentianusszal és a Berolinensisszel.
Adalékként jegyzem meg, hogy a kódex néha correcturákra
visszamenő olvasatot is tartalmaz, mint például a 68. verso 10. sorában:
iis S1, de ezt az egy esetet leszámítva mindig más kódexekkel együtt
fordulnak elő ezek az olvasatok. Ebben az esetben is csak arról lehet szó,
hogy scriptorunk - vagy a kódex ősének scriptora — S'-től függetlenül
használta az iis variánst.
Ami az általam az apparátusba felvett XIV-XV. századi
kódexeket illeti,"" a 121 rendelkezésemre álló szöveghely megvizsgálása
után arra az eredményre jutottam, hogy a kódex ezek közül elsősorban a
XV. századi, vatikáni Vaticanus Lat. 3336.-tal (V36) mutat egyezést,
mégpedig 88 esetben, másodsorban a szintén XV. századi Urbinas Lat.
457-tel (U) egyezik, mégpedig 80 esetben, harmadsorban a szintén XV.
sz.-ban (1466) másolt Vaticanus Lat. 1905.-tel (V5), mégpedig 76
esetben, negyedsorban a Vatikánban lévő Ottobonianus Lat. 2008.-cal
(O2), 75 esetben, ötödsorban pedig a XV. századi, vatikáni Ottobonianus
" SMITH, С. L.: A Preliminary Study of Certain Manuscripts of Suetonius' Lives of the
Caesars. In: Harvard Studies in Classical Philology, 12. évf., 1901. - p.: 19-58, itt: 2023.
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Lat. 1562.-vel (Oi), 74 esetben.
Közelebbi rokona lehet még a kódexnek a Mediceus II. 64.8.
(M2), a XIII. század elejéről, illetve a Vaticanus Latinus 1860. (V0),
melyet valószínűleg 1313 táján másoltak. Ezeken kívül még a
Perizonianus 4.-gyel áll viszonylag közelebbi rokonságban a kódex, a
XV. századból (L4), továbbá a XIV. századi Bibi. Med. 64. 9.-cel (M5) és
a XIII. századi Bibi. S. Crucis XX. sin. З.-mal (M4) is. A legelsőt Ábel is
megemlíti mint a kódex rokonát. Távolabbi rokona lehet a kódexnek a
Vaticanus Latinus 1905. (V5), mely szintén XV. sz.-i, illetve a Lat.
Regiae Suecorum 833. (Rí), a XIV. század végéről. Egyszóval az újabb,
rosszabb szöveghagyományú kódexek közül a kódex legközelebbi
rokonai az Urbinas-csoportba tartozó kódexek (V36, U, O b O2), ami azért
is figyelemreméltó tény, mert - ahogy a bevezetésben említettem volt az Oi-ről feltételezhetjük, hogy annak idején a királyi könyvtár
állományát gyarapította. Sajnos ez az ottoboni kódex nem állt
mikrofilmen a rendelkezésünkre, így a kódexszel való rokonságát illetően
nem tudunk bővebbet mondani. Távolabbi rokonai a kódexnek a firenzei
csoportba tartozó kódexek (V0, M2, M4, M5).
A KÓDEXBEN TALÁLHATÓ JAVÍTÁSOK EREDETE

Nem volt könnyű feladat osztályozni a különböző bejegyzéseket, hiszen
csupán Vitéz János bejegyzései különíthetők el teljes bizonyossággal a
többitől. Mátyás udvarában számos külföldi (német, olasz) humanista
megfordult, s ezek közül bárki elhelyezhetett egy-egy bejegyzést a
kódexben. A Corvina könyvtárosai (Galeotto, Ugoleto) is beleírhattak a
kódexekbe, de tőlük nem maradt fenn hiteles kézirat, s így - habár nem
zárhatjuk ki, hogy valamelyikőjük végigment ezen a kódexen is bizonyosat nem állíthatunk. Akár Janus Pannonius is belejegyezhetett
ebbe a kódexbe, de tőle is csak egy hiteles aláírás maradt fenn, s annak
alapján nem lehet a bejegyzéseket azonosítani.
A SCRIPTOR

Scriptorunk javításait meglehetősen nehéz elkülöníteni az l-es számú
correctoréitól, hiszen mindketten csupán áthúzzák, vagy alápontozzák a
23

ÁBEL Jenő: Corvincodexekről. In: Egyetemes Philologiai Közlöny, 2. évf, 1878. - p.
168.
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szavakat; a különbségételnél inkább a javítás módja vezérelt minket. A
scriptor igyekszik úgy javítani, hogy ne legyen feltűnő a javítás, azaz a
szöveggel azonos tintát használ, javításai belesimulnak az írásképbe, úgy
is mondhatnánk, hogy "rejtve javít". Sokszor előfordul, hogy újra leír
egy-egy szót, vagy csak annak egy betűjét, a rontást át szokta húzni vagy
alápontozza. A h betűket rendszerint kihagyja, ezeket általában C3
pótolja.
AZ 1-ES SZÁMÚ CORRECTOR

Mint a bevezetésben leírtuk, C 1 valószínűleg a firenzei scriptorium
correctora lehetett. О is többnyire alápontozással, illetve áthúzással javít,
de kicsit másképp, mint a scriptor. A tinta szintén a szöveg tintájával
azonos színű - csak egyszer piros -, tehát ő is igyekszik feltűnés nélkül
javítani, míg az olvasók általában jól láthatóan, feltűnően javítanak,
többnyire eltérő színű tintával. C 1 már egy-egy betűt is leír, például a fol.
66 rectón a niholominus szót javítja nihilominus-m, alápontozva a hibás
betűt, s föleírva egy i-t.
Ez a corrector csak a legfeltűnőbb elírásokat vette észre, a
komolyabb nyelvtudást igénylő javításokkal nem foglalkozott, esetleg
nem is vette észre azokat. E kéz valószínűleg azonos a rubrikátorral, aki a
margón lévő piros tintás lemmák nagy részét is írta. A fol. 60 versón a
multa szót pirossal pontozza alá, nem pedig a szokott barna tintával,
vélhetően azért, mert ugyanezzel a pirossal épp a lapszéli lemmákat írta,
amikor a hibát észrevette.
A 2-ES SZÁMÚ CORRECTOR

Ahogyan azt már a bevezetésben is leírtuk, ez a corrector lehetett Vitéz
János. Az ő azonosításával viszonylag könnyű dolgunk volt, hiszen mind
az Egyetemi Könyvtárban meglévő Tacitus- (Cod. Lat. 9), mind a
Tertullianus-kódex (Cod. Lat. 10) nagy számban tartalmazza az ő
bejegyzéseit. Ezeknek a végére beírta nevét, a javítás helyét és
időpontját, valamint azt, hogy futva olvasta át ezt a két korvinát. A
Suetonius-kódexben a legutolsó szöveges oldalon nem szerepel ilyen
bejegyzés, ennek több oka is lehet. Azt a lehetőséget, hogy nem Vitéz
emendálta a kódexet, kizárhatjuk, hiszen az írásképek, illetve a
módszerek összevetése alapján biztosak lehetünk benne, hogy Vitéz is
beleírt a kódexbe. Az viszont nagyon valószínű, hogy - míg az említett
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korvinákat csupán egyszer nézte át - a Suetonius-kéziratot többször is
átfutotta, javítgatta, s így már érthető, hogy miért írt egyszer piros,
másszor barna, olykor meg fekete tintával is ebbe a kódexbe. Az is
figyelemre méltó, hogy az első három életrajzban sűrűbben fordulnak elő
bejegyzések, mint a többiben, de azért még a kódex vége felé is javítgat,
míg a Tacitus- és Tertullianus-kódexben egyforma "sűrűséggel"
fordulnak elő a bejegyzések. A három kódex széljegyzetei megegyeznek
abban, hogy mindegyikben előfordulnak kapcsos zárójelek, melyek
olykor tíz sort vagy többet is átfognak, a vesszők és a caudák gondosan
ki vannak téve, ahol hiányoznak, egy-egy elveszett e vagy о betűt is
pótol, továbbá gyakran kiemel a margón bizonyos szavakat. Ezzel
szemben az is előfordul, hogy egy rossz szórendet állít helyre,
macskakörmöt téve a szavak fölé (ld. 62. v. 12.), vagy magyaráz egy
szót, pl. a 60. verso 21. sorában az esse szó fölé írja , hogy: ./. comedire
{id est comedire); vagy, mint a 62. recto 16-17. sorában a szó fölé írja,
hogy al (alias), és közöl egy másik variánst. Ez utóbbi bejegyzések arra
utalnak, hogy egy másik Suetonius-kódex is lehetett Vitéz kezében,
amikor dolgozott, hiszen, mint pl. a 73. verso 15. sorában is, úgy javít,
hogy bejegyzése egy másik szöveghagyományra megy vissza, s a puszta
nyelvérzék nem lett volna elég a javításhoz. Ha szövegsorrendet javít, azt
jól javítja, az egyes szavakra vonatkozó variációi azonban nem mindig
bizonyulnak helyesnek. Ennek ellenére a gondos munka és az
odafigyelés szemmel látható. Amint az később kiderül, a kódex szövege
nem a bécsi Suetonius-kódex alapján lett javítva. Ez az a pont, ahol
tisztázhatjuk, hogy miért is nem szerepel a kódex végén Vitéz
bejegyzése, s miért van az, hogy a bécsi kódex, mely Csapodiné szerint
Vitézé volt, csupán az első három oldalon tartalmazza Vitéz bejegyzéseit.
Ugyanakkor az Egyetemi Könyvtár kódexét Csapodiné, s előtte mások is,
például Csontosi, hiteles korvinának tekintették, csak Berkovits állította,
hogy nem tekinthető bizonyítottan annak. S valóban, mire befejeztem a
kódex vizsgálatát, bennem is felmerültek kételyek. A következő elmélet
azonban tisztázhatja az esetleges bizonytalanságokat. Egyfelől szinte
bizonyosra vehető, hogy a kódex eredetileg nem volt korvina, hanem
Vitéz saját kódexe volt. A bevezetésben említettük, hogy Vitéz
dolgoztatott volna Cenniniusszal,24 s nem zárhatjuk ki, hogy megrendelt
Firenzéből egy egyszerű kivitelű kódexet. Ez megmagyarázza egyfelől a
kódex apró, dísztelen iniciáléját, másfelől pedig azt, hogy miért tudta
többször is elolvasni, állandóan javítgatni. A királyi könyvtárból ugyanis
Ld. fentebb 5. jegyzet.
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csak annyi időre vehetett magához könyvet, hogy átfussa; másrészt fény
derül arra is, hogy miért is hiányzik a korvinákra jellemző bejegyzés a
kódex végéről - hiszen a saját kódexét fölösleges lett volna ellátnia ilyen
bejegyzéssel. A kódex Vitéz halála után kerülhetett a Corvinába (nem
egy ilyen eset volt), s ekkor már bárki szabadon "firkálhatott" bele. A
bécsi kódex is Vitéz keze nyomát viseli magán, de csak az elején. Ez a
kódex vélhetően nem volt Vitézé (mint ahogy azt Csapodiné vélte),
hiszen a saját kódexét szorgosabban javította volna, hanem másvalakié,
esetleg eredeti korvina is lehetett.
A 3-AS SZÁMÚ CORRECTOR

Ezt a correctort szép, karcsú, gömbölyded betűi alapján tudjuk
azonosítani. Gondosan kiteszi a hiányzó h betűket, alul kis л jelzi a
beillesztést. Tízszer javít bele ebbe az életrajzba, négy esetben
fölöslegesen, pl. a caritate szót charitate-m módosítja. Ugyanez a kéz
javított bele feltehetően a bécsi Catullus-kódexbe is (ÖNB Cod. Lat.
224), hiszen ott is ugyanezeket a jellegzetes h betűket találjuk. Nem
zárható ki, hogy ez a corrector Budán különböző klasszikus auktorok
kódexeibe is beleírt.
A FELTÉTELEZETT 4-ES SZÁMÚ CORRECTOR

Ez a corrector mindössze egyszer írt bele a Tiberius-életrajzba, de az
Augustus-életrajz valószínűleg több helyütt is viseli keze nyomát.
Halványpiros tintával, szép humanista írással dolgozott.

ÖSSZEFOGLALÁS

Tekintettel arra, hogy a kódex szövegének csupán mintegy hatodát
vizsgáltuk meg filológiai szempontból, a családfába történő besorolást a
kódex további kutatása biztos módosítaná, finomítaná, de nagymértékben
valószínűleg nem változtatná meg elméletünket. Tehát kijelenthetjük,
hogy a kódex szövege semmivel sem rosszabb, mint a XV. századi más
Suetonius-kódexek szövege, sőt, mivel a görög szövegek - egy kivétellel
- mind megtalálhatók benne, még jobb szöveghagyományt is mutat, mint
például az Mi, M2, L és R, p kódexek, melyekben a görög szöveg
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sokszor érthetetlen, hiszen a másoló nem is tudott görögül, és felülmúlja
a XV. századi vatikáni kéziratok többségét is, minthogy azokból a görög
szöveg teljes egészében hiányzik.
A magyar klasszika-filológia
szempontjából kétségkívül fontos lenne megvizsgálni a főként
Vatikánban, illetve Firenzében található XIV-XV. századi Suetoniuskódexeket, főként az Urbinas- (ü), illetve az Ottobonianus- és a
Mediceus-kódexeket ( O b 0 2 és M2, M4), mert a kódexben két javítás is
visszamegy ezen kódexek szövegére, a 2. recto 7. sorában az auctores szó
van auctoresque-re javítva, a 16. recto 19. sorában pedig az adolescens
szó fölé az adolescentis van írva, s ez utóbbi javítás akár Vitéztől is
származhat.
A bejegyzéseket, javításokat illetően kijelenthetjük, hogy számos
kéz írt bele a kódexbe, de biztosan csak Vitéz János írása azonosítható,
illetve a scriptor, továbbá a scriptorium correctora/rubrikátora ismerhető
föl. Rajtuk kívül még más is írhatott a kódexbe 1472-től kezdve egészen
addig, amíg a kézirat a törökök kezébe nem került, de e használók
azonosítása még várat magára.
A kódex származására vonatkozólag tehát kijelenthetjük, hogy ellentétben az eddigi, általánosan elfogadott véleménnyel - az Egyetemi
Könyvtár Suetonius-kódexe nem eredeti korvina, hanem Vitéz-kódex, s
csupán később, Vitéz 1472-ben bekövetkezett halála után kerülhetett a
királyi könyvtárba, mint oly sok más kódex. Emellett szól az, hogy Vitéz
ugyan nem írta be nevét a kódex végére, de az írásmintákat
összehasonlítva biztosan állíthatjuk, hogy többször is átolvasta a kódexet,
és az ő bejegyzései szerepelnek benne. Nevét pedig feltételezésünk
szerint azért nem írta be a kódexbe, mert az nem korvina volt, mint a
Tacitus- vagy Tertullianus-kódex, hanem a saját könyve, s így nem
tartotta fontosnak megörökíteni, hogy ő volt saját kódexének emendátora.
A bécsi kódexet megvizsgálva elmondhatjuk, hogy ez a kódex az
az Egyetemi Könyvtárban található Suetonius közeli rokona, hiszen az
egyéni olvasatok és omissák jó része egyezik vele. Az Egyetemi
Könyvtár kódexének javításai nem a bécsi kódex szövegére mennek
vissza. Sajnos azonban csak a Tiberius-életrajzot tudtuk összehasonlítani,
azt is csak mikrofilmen, így az esetleges piros tintás bejegyzések rejtve
maradhattak előttünk. Épp ezért érdemes lenne a többi életrajz szövegét
is összevetni, s eredetiben megtekinteni ezt a kódexet. A bécsi kódexet
illetően már említettük, hogy nem biztos, hogy Vitéz saját kódexe volt,
hiszen csak az első három oldalon találjuk meg bejegyzéseit. De
feltételezhetjük azt is, hogy ez a Suetonius-kódex is az ő kódexe volt,
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csak már nem volt ideje javítgatni, hiszen lehet, hogy halála előtt kapta
kézhez.

SUMMARY

The Suetonius Manuscript of the University Library deserves attention
because of the question, whether it is a genuine Corvina-manuscript or a
codex of János Vitéz (1408-1472) bishop of Esztergom. The manuscript
itself is a monument of the Hungarian humanism, which we can consider
not only with a view to texual criticism. This manuscript can be
interesting for two reasons: its unexplained origin - whether it can be a
Corvina or a piece of a valuable private library - on the one hand and
because of the fact that it comprises some interesting glosses and
emendations from various hands on the other. We can surely identify one
of these correctors. During the research I tried to solve both problems,
but to explore the origin of the codex is very difficult. The identity of
emendators means the minor problem, because the handwriting of János
Vitéz can be recognized among the notes because with comparison of the
writing specimens we can establish, that some of the notes are his
glosses. By reason of this we can say, that, in contrast with the earlier
opinions, the Suetonius Codex isn't a real Corvina, but a codex of János
Vitéz.
The work came into the king's library after the death of Vitéz in 1472.
That is why Vitéz didn't take his signature at the end of the codex, while
the book was his own, not a Corvina.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Sueton-Codex der ÜB verdient auf jeden Fall Aufmerksamkeit, egal,
ob die Aufmerksamkeit ihm als Original Corvina oder als dem Codex des
Graner Erzbischofs János' Kardinal Vitéz (1408-1472) gilt und obwohl
der Spruch „recentiores semper deteriores" auch in diesem Falle zutrifft,
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ist er ohne Zweifel, ein wichtiges Werk der ungarischen und der
europäischen humanistischen Kultur, der es verdient, nicht nur aus
textkritischem Aspekt betrachtet zu werden. Der Grund, weswegen dieser
Codex interessant sein mag, fuhrt also vom Rätsel um die Herkunft
herum bis zu den zahlreichen Emendationen und Glossen auf seinen
Seiten hin, die mindestens von 3 eher aber von 4 verschiedenen Personen
stammen, und hauptsächlich in den ersten drei Biographien vorkommen.
Nur eine Schrift konnte sicher identifiziert werden .
Die Herkunft wirft also eine Reihe Fragen auf, die vorläufig noch nicht
zweifellos beantwortet werden können. Was die Personen der
Emendatoren anbelangt, so kann eine eindeutigere Antwort gegeben
werden, die Eintragungen im Codex stammen zwar von verschiedenen
Händen, aber die Schreibweise vom Kardinal Vitéz läßt sich trotz
alledem mit großer Sicherheit identifizieren. Auf Grund dessen, kann
behauptet werden, daß der Sueton-Codex im Gegensatz zu den
bisherigen, allgemein akzeptierten Meinungen, keine originelle Corvina
sondern ein Codex aus der Bibliothek vom János Kardinal Vitéz ist und
nur später, erst nach dem Tod des Kardinals mit vielen anderen Codices
in die königliche Bibliothek kam. Dafür spricht u.a., daß Vitéz seinen
Namen zwar nicht eingetragen hatte, doch wenn man die Schriften
vergleicht, sicher sein kann, daß er das Werk mehrmals durchgelesen und
mit persönlichen Bemerkungen versehen hatte. Wir nehmen an, daß die
Possessor-Eintragung deswegen fehlt, weil das Buch aus seiner eigenen
Bibliothek stammte und er hielt es für nicht wichtig die Tatsache
festzuhalten, daß er es emendiert hatte.

33

DOMOKOS GYÖRGY - VIDA MATE
A BUDAPESTI DANTE-KÓDEX NYELVE
1. A KÓDEXRŐL ÁLTALÁBAN
1.1 A KÓDEX TÖRTÉNETE

A budapesti Egyetemi Könyvtár Cod.Ital.l jelzetű Dante-kódexe
(a továbbiakban röviden a Dante-kódex) minden bizonnyal a legrégebbi
Dante-müvet tartalmazó kézirat Magyarországon. Annyi bizonyos, hogy
a budai királyi könyvtárból Konstantinápolyba került. Csak a XIX.
század második felében, 1862-ben vizsgálta meg Ipolyi Arnold,
Henszlmann Imre és Kubinyi Ferenc a sztambuli szerájban, majd 1877ben került vissza hazánkba 34 korvinával együtt II. Abdul-Hamid szultán
ajándékaként a Krími háborúban nyújtott magyar „segítségért" cserébe.
Kutatása csupán a XIX. század utolsó évtizedeiben kezdődhetett meg, s
igazán a XX. század első felében csúcsosodott ki. Elsőként Karl Witte
próbálta meg azonosítani a müvet. Miután felismerte a kódex első
lapjának hátán található címer fontosságát, egy Wiggert nevű magdeburgi
heraldikai szakértőtől kért véleményt, aki az emblémát egy a XIII.
században élő nápolyi családnak, az Aquinóknak tulajdonította. Azt sem
zárta azonban ki, hogy a címer egy XV. századi családé lenne. A
következő leírás a kódexről 1877-ben jelent meg, készítője Csontosi
János volt. Ö, Wiggert egyik elképzelésével egybevágóan (abból a
félreértésből kiindulva, hogy Mátyás-korabeli kötettel van dolga) a XV.
század első felére teszi a kódex keletkezésének idejét. Kaposi József is
XV. századinak véli a művet, az akkori firenzei Szent Márk Múzeum
igazgatójának, Guido Caroccinak segítségével. Utóbbi szerint ugyanis a
címer a firenzei Bandini és Baroncelli családokhoz köthető, s mivel
Francesco Bandini baráti kapcsolatban állt Bátori Mihály váci püspökkel,
így könnyen elképzelhető, hogy Mátyás udvarába is eljutott. Azonban
erről az elméletről is kiderült, hogy hibás; Gulyás Pál bebizonyította,
hogy a Bandini család egyetlen címere sem egyezett meg a budapesti
Dante-kódexben fellelhetővel.'

1

BERKOVITS ILONA: Un codice dantesco nella Biblioteca della R. Univ. di Budapest. Budapest 1931.-p. 7.
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Az igazi áttörést Berkovits Ilona munkássága hozta el, akinek
mindmáig elfogadott tézisei választ adnak a kódex történetével
kapcsolatos kérdésekre. Szerinte ahhoz, hogy a mű eredetére fény
derüljön, mindenekelőtt meg kell vizsgálni annak nyelvezetét, hogy aztán
a különböző nyelvi sajátosságokból ki lehessen következtetni a
keletkezés helyét és idejét.
Kutatásait tehát nyelvtörténeti síkon kezdte meg, melynek
eredményeképpen megállapította, hogy a kódex velencei nyelvjárásban
íródott. Ebből arra következtetett, hogy valószínűleg a mű készíttetője is
ugyanabból a városból való. így nem maradt más hátra, mint a velencei
családok címereinek vizsgálata, melynek végén sikerült azonosítania a
kódexben található emblémát. Eszerint a kódexet egy bizonyos Emo
család készíttette. A kódex írásképének megvizsgálása révén, először
megállapította, hogy a kódex, a korábbi feltételezésekkel szemben, nem
XV., hanem XIV. századi. Ugyanezt az időszakot valószínűsítik szerinte
a miniatúrák is, akiknek készítőjét két 1342-ben íródott dokumentum
díszítőjével azonosítja. Ezen kódexek miniatúráinak stílusát egybevetve a
budapestivel megállapítja, hogy egy és ugyanazon személy készítette
őket, s hogy nagyjából ugyanabban az évben, tehát 1342-ben. Berkovits
véleménye szerint a magyarországi kódex a mester legnagyobb és
legszebb munkája, akár a saját műveit, akár az egész XIV. századi olasz
miniatúrafestészetet tekintjük."
A kódex datálásával kapcsolatban azonban érdemes megemlíteni
Giorgio Petrocchi nevét is, akit az egyik leghíresebb Commediakutatóként tartanak számon. Az Isteni színjáték a régi Vulgata szerint
című munkájának bevezető kötetében egy lábjegyzet erejéig megemlíti a
budapesti kódexet is. Mondataiból kitűnik, hogy Berkovits véleményével
ellentétben, szerinte a kódex a XIV. század utolsó két évtizedéből
származik.3
Berkovits Ilona következtette ki a kódex Magyarországra
kerülésének történeti hátterét is. A mű Nagy Lajos király egyik hadjárata
során került magyar kézre. A chioggiai csatában (1379) Pietro Emo di
Maffio védte Velencét a magyarok és genovaiak alkotta szövetség ellen.
Azonban hősies helytállása ellenére fogságba esett, majd összesen 20000
dukátért cserébe kiszabadult. A kódexet valószínűleg ekkor szerezte meg
2

uo.,9.
" PETROCCHI, GIORGIO: La Commedia secondo l'antica vulgata. Introduzione. - Milano,
1966.-p. 142.
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egy magyar nemes, de az is lehetséges, hogy maga Pietro Emo di Maffio
adta fogvatartóinak a váltságdíj egy részeként.
A 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen rendezett
Dante-konferencia kapcsán Domokos György kezdte meg a kódex
kiadatlan szövegeinek leírását és nyelvtörténeti elemzését. Ebbe a
munkába kapcsolódott bele 2004-től Vida Máté.
1.2 A KÓDEX FIZIKAI JELLEMZŐINEK LEÍRÁSA

A kézirat piros bőrkötésű, rajta Mátyás király címerével, sarkain
pedig fehér félholdak emlékeztetnek a törökországi időkre. A kötés nem
az eredeti, mivel Ipolyiék még barna bőrkötésben látták a müvet.4
A kódex 82 számozott lapból és a végén néhány üres lapból áll.
A levelek mérete 32,5-32,7 x 24,2-24,3 cm között váltakozik. A Dantekódexek között gazdagon illusztráltnak számít, hiszen mintegy 94 kész
illusztráció díszíti. Ezen kívül 76 üres képhely, 5 tollrajz és 3 iniciálé van
a kéziratban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a miniatúrafestő nem fejezte
be a munkáját. A művet lapozva valóban feltűnik, hogy csupán a 36.
levélig illusztrált, majd néhány tervezett jelenet vázlatos tollrajzát
követően már csak üres helyeket találunk, rajtuk a miniatúrafestőnek
szánt utasításokkal.
A kódex jelenlegi állapota, az Országos Széchényi Könyvtár
Restauráló laboratóriumában eltöltött néhány évnek köszönhetően, jónak
mondható. A beavatkozást megelőző időkről az egyik restauráló írt:
„Amint arról már említés történt, kódexünk is megszenvedte a
Törökországba hurcoltatás viszontagságait a budai palota kifosztásakor.
A többi kötettel együtt mintegy háromszáz évig hevert a kincstárban, az
isztambuli szeráj pincéjében. A nyirkos helyen a pergamen
átnedvesedett, penészgombák, baktériumok támadták meg, ennek
következtében a levelek deformálódtak, az illusztrációk festékanyaga sok
helyen elmosódott, festékrészecskék ragadtak át a szemben lévő
oldalakra, a tinta itt-ott elhalványult vagy lepergett. A penész- és
baktériumfertőzés következtében a pergamenen sötétlila foltok
keletkeztek. Ezek a foltok érdekes módon elkerülték a tintával írott
sorokat, így a szöveg jól olvasható.. ."5

4

BERKOVITS: i. m.(l. jegyzet).-p. 9-10.

5

BEÖTHYNÉ KOZOCSKA ILDIKÓ: A budapesti Dante-kódex restaurálása. In: Scripta
manent. A papír- és könyvrestaurálás műhelytitkai. - Budapest, 1998. - p. 12.
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1.3 A KÓDEX TARTALMA

A kódex tartalmával nemigen foglalkoztak eleddig, mindössze kaposi
József munkájában olvashatjuk a kihagyott sorok kimutatását, és ezek
sommás értékelését (a túl „firenzei" részeket hagyta volna ki a másoló).
Az alábbiakban bemutatott olvasatok és a belőlük levont következtetések
ezért nem tekinthetők véglegesnek. Küszöbön áll a Szegedi
Tudományegyetem Olasz Tanszéke és a Veronai Egyetem
együttműködésével megvalósítandó hasonmás kiadás megjelenése.
A kódexet nyelvtörténeti szempontból az alábbi szövegekre célszerű
tagolni:
A. Az első rész (lr-78v) Dante Alighieri Isteni színjátékai
tartalmazza, a XIV. századi velencei nyelvjáráshoz igazodó fonetikai,
morfológiai jegyekkel. Ha pontosak akarunk lenni, csupán a mű 4/5-ét,
mivel, amint azt Berkovits Ilona megállapította, az eredeti 14233 sorból
2463 hiányzik.
SZÖVEGVARIÁNSOK
nel meco del camin di nostra vita
mi retrovai per una selva oscura
chella dirita via era smarita
quante a dir che Hera cosa dura
esta selva sei vagi a aspra e forte
che nel pensier rinova la paura
Inf 1,128
QUIVI Ё LA SUA CITTÄ E IL SUO SEGGIO
quive la sua vitoria e lalto secio
Purg XI,74
E VIDEMI E CONOBBEMI E CHIAMAVA
e vetemi e conobimi chio parlava
B. A rubrikák, azaz az egyes énekek alcímei, amelyeket piros
színű tintával különböztetett meg a másoló a többi sortól. Ezeknek
fontossága abban rejlik, hogy a másoló saját nyelvének spontán
megnyilvánulásait hordozzák magukban. Ez azt jelenti, hogy ezeket a
sorokat nem befolyásolja az eredeti nyelvnek, a toszkánnak a hatása,
hanem tisztán velencei jellegzetességeket mutatnak.
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3v
4v
5v
6v
7v
8r
9v
lOv
lOv
11 v
12r

Capitolo IUI tracta di centé non baticada e metéli nome
limbo
Capitolo quinto trata de li pecator carnali che la rason
sotometen al talento
Capitolo VI trata qui del peccato de la gola et che репа elli
anno...
Capitolo VII trata de lavaricia e de la prodigalitate in
questo capitolo
Capitolo VIII trata
9
capitolo X trata dela...
XI
Capitolo XII ...nősen al prosimo...
Capitolo XIII de colloror che olcite per forca si medesmi e
dal репа
Capitolo XIII trata

C. Hasonló nyelvtörténeti értékkel bírnak a miniatúrafestőnek írt
utasítások. Ezek azonban sajnos nehezen olvashatóak: részben törölték
őket, részben pedig maguk a miniatúrák takarják el őket. Ez viszont nem
jelenti azt, hogy elemzésük lehetetlen lenne, hiszen a mondattöredékek
elegendő alapot nyújthatnak egy esetleges vizsgálathoz.
Ív

8r
8va
8vb
9v
Юг
1 Ír
llv
12r
30r
30v

KÉSZ MINIATÚRÁK
...dunafontana...
Inf VII
...la torc.e per la... di una...
Inf VIII
vergilio et dante e favela a ...
InfIX
... angello...
InfIX
dante con virglio e ... nela...
InfX
... una grandé...
Inf XI
tri omini nudi... cascun in rose con una сапа е cadaun tira
un arco da virgilio e dante... una montagna su ... Inf XII
...dia(volo?)...
...virgilio...de vederla
due ancoli in aere e dante in Qenochi e virglio favela ai ancoli
Purg II
(o)mini nudi... (t)uti bianci...
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TOLLRAJZOK

Purg X

35vb ...una vechia ... modelo
36ra (testa?)
36rb ... fini ...
37r
dante... a virglio che in oratione
Purg XII
37v d e v che favella a a(n)i(m)e che in aere... che ha aile Purg XIII
37v d e v che favela chon una anima nuda e femina
Purg XIV
38v dante e virgilio trova anime che... rumo denso
Purg XV
— ÜRESEN HAGYOTT HELYEK
38v

dante e virglio trova... in fumo e piu che a questi primi
favelano a dante e a virgilio
Purg XV
39v V e D favela a uno agnolo
Purg XVII
41 v D e V favela che a un duxe che li sta incenoglado avanti....
Purg XXI
42v
un duxe e V e dante che favela a una anima che suso un albore
Purg XXII
42vb un duxe e Dante e V che favela a anime morte che drite in piedi...
Purg XXIII
43 v anime che se agrida li denti lun con laltro e favela
con V econ d econ lo duxe
Purg XXIV
45v uno agnolo e in aere e favela cu le anime
Purg XXVII
45v lo duxe... e anima e v torna in dredo...
Purg XXVIII
46r
paradiso deliciarum
Purg XXVIII
46r marg inf: lo dotore e d trova femna che li da id est conduce
46v lo dotore e dante favella con una raina che a molti
doncelli in soa chompagna
Purg XXIX
49r
lo do(to)re e d va dredo la don(n)a cheva dredo lo grifoni
Purg XXXII
49v un grifon che mena via un caro e un aguglia. Ven coso
dun alboro e ferise el charro
Purg XXXIII
50r
e ... in conpagna de... e davanti e favela a dante
Purg XXXIII
51 v d e una raina li mostra un vechio nudo che... raci
Par I
52v marg inf: d che guarda una raina ... de raci
53r marg inf: una raina e d che favela a una raina che piena de raci
60ra ...
67v d et la donna coverta di raci et anime cheva su per una
scala in cello
Par XXI
69ra d cheven de cello et in aere et li raci del so lo da
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et lo varda la tera et lo mondo che ie de soto...

74v
78r

Par XXIII
un fra che predica... dredo al fra e si lo ten perche a possuto...
Par XXIX
Xpo che corona la v(ergine) m(aria) e ... angeli che
datorno che canta e che sona diversi strumenti
Par XXXII

D. Excipit, vagyis az Isteni színjáték szövegét lezáró két tercina,
amelyet a másoló írhatott.
78r
Al nome sia compiute di cholu
ste chantiche che nostra redemptore
chinsu la croce fu posto per nu
E chila scrite senpre sia inamore
so e de la biata intercedente
ese distante el faca servidore.
Amen.
E. Válogatott bölcs mondások gyűjteménye 7 lapon (79r-82v).
Csontosi a következő elnevezést adta neki: Aphorismata e scriptum
sacra et e seriptoribus latinis graecisque sumpta et in Italicum idioma
traducta6 (a továbbiakban: Aphorismata.). Ezek a mondások néhány
esetben ismeretlen emberektől származnak, a többiben viszont a másoló
által megnevezettektől, többek közt Senecától és Catótól. A rész
felépítése a következő: dupla hasábos, a bal oldalon latin nyelven, míg a
jobb oldalon a másoló nyelvére lefordítva szerepelnek a mondások. Ezek
eredetét mindig a lap bal szélén tűnteti fel a szerző. Az alábbiakban első
ízben adjuk közre e 7 lapnyi latin és középkori venetói volgaréban írott
szöveg átiratát. A rövidítéseket jelzés nélkül feloldottuk és nem voltunk
tekintettel a sortörésekre sem. Ezeket (mintaként) egyedül a 79r oldal
átiratában érzékeltettük, a továbbiakban a nyelvészeti megfigyelésekhez
elégséges leírást alkalmaztunk.
6

DOMOKOS GYÖRGY: II codice dantesco di Budapest. In: Verbum 2001/1. - p.: 217244, itt: 219.
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79r
ex filli
Sirac

Ante iudiciu(m) pára iustitia(m)
et antequam loquaris disce.

Ava(n)ti lo cudisio apresta la custisia
(et) ava(n)ti che tu par/lis inprendi.

Salomon

Qui prius loquitur qua(m) discat
ad co(n)t(em)ptum (et) /
irrisionem properat.

Chi parla avanti chelinprenda si se
afraza a di /sprisiamento.

Salomon

Qui dilligit doctrinam dilligit
scientiam. / Qui autem odit
increpacionem insipies. est.

Quelo che ama la dotrina ama la
scientia et que/lo chinodia la
reprension sie mato.

Et alibi

Accipite disciplinam mea(m) (et)
no(n) peccuniam. / Doctrinam
magis quam auru(m) elligite.
Qui altam facit domu(m) suam
querit ruinam (et) qui / evitat
discere inridet in mala, doctrina
eni(m) bona(m) / dabit gráciám.
Cor prudens possidebit
scie(n)tiam et auris sapientum /
querit doctrina(m).
Ne cesses fillii audire doctrinam.
Nee ignores / sermones scientie.
Ingrediatur cor tuu(m) in
doctrina(m). Et aures tue / ad
verba scientie.
Filli aiuventute tua excipe
doctrina(m) et usque ad / chanos
invenires sapientiam.
Docrinam oris audite fillii et qui
custodierit illám / no(n) peribit
labiis suis пес schandalicabitur in
/ operibus iniquissimis.
Cum sine doctrina nil proficiat
medicina, nee sine / doctrina
fugiat lepus ore chanina. nee sine
doc / trina pupe(m) ferat unda
marina, nee sine doctrina / panem
det trita farina, audi doctrinam si
vis vita / re ruinam.

Tőle la mia disciplina e no pecunia./
Elege la dotrina plu cha oro.

Alibi

Alibi
Alibi
alibi
filli Sirac
Alibi

quidam
sapiens

sapiens
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et si pede(m) in sepulchro
habere(m), adhuc q(uo)d discere

quelo che fase la soa chasa alta si
demanda ruina / e quel che sciva de
i(n)prender chacera en li mali. P(er) /
certo la dotrina bona da bona grácia.
Lo cor savio posedera la scientia (et)
la regia / del savio dema(n)da dotrina.
О figliol no cesar audir la dotrina. ne
no me / nescurar le parole de scientia.
Otu figliol lo tuo cor si entri ala
dotrina e le / tue regle ale parole de
scientia.
О tu figlolo recevi la dotrina da la tua
cove(n)tude / (et) achateras
sapie(n)tia da chi a li chaveli chanudi.
0 fiigloli audi la doctrina de la bocha
echi uardera / en li soi lauri no(n)
perira ne no se schandalicera / in le
malvasisime ovre.
Co(n) go sia co(n?)sa che la medesina
nie(n)te se(n)ca dotrina. ne / lo levor
sca(m)pi de la bocha de li chani
se(n)ca dotrina. ne / la o(n)da del
mare n o porte la nave senza dotrina.
ne / la trida farina no(n) dia del pan
senza dotrina. Au / di la dotrina stu
voi scivar la ruyna.
Sio avese lo pe i(n) la sepultura
a(n)cor voria i(m)prendre.
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in lege
Et Alibi
Cato

Alibi

Alibi
Alibi

Martialis

Seneca
79v
(qui)dam
prophetas

velem.
Discendo ne defeceris. idem
eni(m) debet e(ss)e finis /
discendi et vivendi.
instrue preceptis animu(m) ne
discere cesses, nam / sine
doctrina vita est quasi mortis
ymago.

No mancar dinprendre. un medesemo
fin de / eser denprendre e de viver.

Amaistra el tuo a(n)i(m)o de
coma(n)dame(n)ti ne no cesar /
de(n)pre(n)der. perco che la vita seca
dotrina e com una imagen / de morte.
Qua(n)do el tavignua a conoser molte
Cu(m) tibi co(n)tingerit studio
cose p(er) lo stu / dio fa chetu
cosgnoscere multa. Fac discas
i(m)pre(n)di multa esciva ti no saver
multa (et) vita nescire doceri.
fir/ amaistrato
Discere ne cesses с ura sapientia
No cesar di(m)pre(n)dre la sapie(n)tia
ereseit. / Rara datur longo,
crese p(er) pe(n)siero. rara sa /
prudentia t(em)p(o)ris usu.
pie(n)tia fi dada en longo uso de
tenpo.
Disce si a doctis indoctos i pe (?) Enprendi dali amaistradi etu
doceto. / propaga(n)da (et) eni(m) amaistrara li no am / aistradi. p(er)co
est rer(um) doctrina bonaru(m).
che la doctrina de le bone cose e da
fir / repagaa.
Disce(n)di modus est du(m) te
Colu che amaistra altri amaistra si
nescire videbis. disce / s(ed?)
medesmo. o(n)de / enpre(n)di
asidue disce s(ed?) ut sapias.
cotidiana me(n)te ma e(n)pre(n)di si
Multa parum prodest / que mox
che tu fi sa / vio. lo mancar lo qual se
amititur esca. bos quibus est
mete fora 90va molto po / cho. lo bo
pastus / rumina hec eadem.
rumega a(l?)le cose onde le pasuto.
Dediscis si nichil discis.
Tu desprendi si tu no(n) inprendis.

...non petitur omni
tempore... manebit

(q)uidam
...vestigare...reperiri...
sapiens
(c)asiodorus Semper grave est de
doctrina loqui cum
peritis
(c)ato
Neque nesciens pudeat
te velle doceri. Scire
aliquid laus est culpa est
nil discere velle

Quelu che in breve tempo no
sostene per vergogna la
disciplina en ugne tempo
permagnira in vergogna...
Qualunquana se vergognora...
Sempre a grao se a li amaistradi
favelar de la dotrina
No te vergnognar voler fir
amaistrar quele cose che tu no
sas saver alguna cosa e lolto e
colpa si no voler enprendre
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Plato
Salomon

Idem
Salomon

Propheta

Mallo enim alliena
prudenter adiscere quam
mea prudenter ignorare
Sicut urbes pares est
sine murarum habitu ita
vir qui non potest in
loquendo choibere
spiritum suum
Qui custodit os suum
custodit animam suam,
qui autem consideratus
est ad loquendum sentit
mala
... circumstantie labiis
meis

Filli Sirac

Sicut tibi intelectus
responde primo sin
autem manus tua super
os tuum ne capiaris in
verbo disciplinato et
confundaris.
Alibi
Aurum et argentum
confla in verbis tuis.
Facito stare... ori tuo
rectos. Et atende ne forti
labaris in lingua et cadas
in conspectu
insidiatuum tibi et sit
casus tuus insanabilis in
mortem.
Mors et vita in manibus
Sapiens
-Prv 18,21 - lingue
Verbosa lingua
iudicium malicie est.
Et alibi
Non habet os lingua si
proverbium frangit dorsa maligna.
Senecha
Cotidiana fornax nostra
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Eo volio plu voluntier inprender
vergoncosa mente che no saver le
me vergoncosa mente
Si cum la citae seando averta
senca circondamento de muri
cotal se lo homo che no о
constrencer lo suo spirito in
parlar
Quelu che varda la soa bocha
varda lanima sua e quelu che se
inconsiderato en parlar sente li
mali
Ni ti custodia a lamia bocha
cluso de circunstantia a li mei
lavri
Se intendimento seati respond! a
lo primo et altra mentre la ... man
sea su la tua bocha. A 90 che tu
no fi preso in parole
endisciplinate... confonduo
Monda lo tuo oro el tuo argento e
a staela a le tue parole e driti
firmi a la tua bocha. Et atendi che
tu no descoris per aventura in la
lengua e caci in lo cospeto de li
insidiatori toi e lo tuo cadimento
sia no sanevel in morte.
La morte e la vita en le man de la
lengua.
La plaidese lengua se iudicio de
malicia.
La lengua non a oso ma sa
romper lo doso.
La nostra lingua se cotidiana
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Cato

Beatus
Jacobi in
epistula sua
- Giac 3,7 Verba
Domini
Salomon
-Prv6, 1617.a,18.a,19
•a, -

Ecclesiastic
us
- Sir 20,27 Qui dam
Casiodorus
80r
?

est lingua.
Virtutem primam puto
copescere linguam.
Proximus ille deo est
qui sit racione tacere.
Natura bestiarum et
volucrum et ceterorum
domat et domita sunt a
natura humana.
Linguam autem suam
nemo domare potest.
Sit sermo vester est est
non non quod amplius
est a malo est
Sex sunt que odit
dominus et septimum
detestatur anima eius
oculus sublimes
linguam mendacem. Cor
machinas cogitationes
pravas preferentem
mendacem testem
falacem ad currendum
in malum. Et manus
veloces ad efundendum
sanguinem. Et
seminantem inter
fratrum discordiam.
Pocius diligendus est fur
quia asiduus in
mendatio
Acquiesce veritatis sive
a te prolate sive tibi
oblate.
Pessima consuetudo est
despicere veritatem.

fornase.
Eo penso che premera vertude
constringer la lingua. Colu che sa
taser per rasone e proximam a
miser domenedio.
La natura de le bestie e de li
serpenta e de li oseli e de le altre
cose fi domae e stae domae da la
humana natura ma la lengua sua
nesun hom po domar
La parola vostra sea e e no no e
quella cosa che plu se de male
Sei se le chose che inodia lo
signor e la septima desplase a la
sua anima. Li ogli alteri. La
lengua bosadra. Lo chor
chenpensa mal vasi pensieri.
Quelui che preferese bosie. Lo
falso testimonio. Li pei viaci a
corer en male. E le man viace a
spander sangue e quelu che
fomenta discordia en li frari.

Lo ladro se plu da fir amato che
collui che se uso en le bosie
Consenti a la veritate о dita da ti
о a ti dita da altri.
Malvasia usanca se a despresiar
la veritade.

Bonum est... nisi ibi
Quel ben se verasio onde no fi...
aliquid inmisceat ad usu contrario
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?

Salomon

Senecha

Quidam
sapiens
Quidam ?

Propheta
Beatus
Petrus

Jhs Filli
Sirac

46

Ante omnia opera tua
verbum verax precedat
et ante omne actum
consilium stabille
Duo ...deneges michi
antequam móri ac
vanitatem et verba
mendacia longe fac a me
Dictum cuius non habet
ius iurandi pondus. Suus
quoque ius iurandi vile
est.
Levis est responsio ubi
Veritas est administratio
Non multum laborat qui
falsitatem veritatis
alegatione selidit. Vir
illó queriutur non
laborat.
Proibe linguam tuam a
malo et labia tua non
loquantur dolum
Qui enim vult vitám
dilligere et videre dies
bonos coeiteat linguam
sua a malo et labia sua
ne loquitur dolum.
Declinet a malo et faciat
bo num. Inquirat pacem
et sequatur earn. Quia
occuli domini super
iustos et aures eius in
preces eorum, vultus
autem domini super
facientes mala.
Tibibie et psalterui
suavem facuit melódiám
super omiam lingua
suavis

La veraxia parola ... avante tute le
tue övre e stabel consilio vada
avanti tuti li toi fati
Eo te pregado che tu me denegi doe
cose avanti chio mora 90 se
vanitade 0 parole de bosia fa lonci
dame
Lo dito del ото che non a
encargo... Eciam dio lencarego del
sagra fo se vilemento
La leve responsion se lose la
administracion de verita
Colu che se lüde la falsitade

Veda la lingua tua da male e li
lavri tuoi che non parii engano
Quel che vol amar vita e veder li di
boi constrenca la sua lengua dal
male e li soi lavri chi non parii
engano, savi lo mal e faca lo ben.
Cerchi la pace e segua quella perco
che li ogli del signor se sovra li
iusti e le sue regie en li pregi de
quelli ma li volti del signor sovra
queli che fa li mali.

La tibia e 0 psalterio fa suave
dolceca ma sovra tute la lingua
suave
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Verbum dulce
multiplicat amicos et
mittigat inimicos
Alibi
Favus (?) melis verba
composita dulcedo
anime et sanitas os suum
Qui dam
Princípium amicicie est
sapiens
bene loqui male dicere
verum exordium
lmmicicie
7
Egotat et nutrit
concordia dulcis
amorem.
Senecha
Quicqd benedixit dictum
abullo in eum est.
Sapiens
Responsio mollis frangit
iram, quoquem sermo
durus scuscitat furorem.
Seneca
Sermo quoque tuus non
sit inanis sed ut
consoletur aut doceat aut
precipiat aut moneatur
Seneca
Sermones tue sine dente
sint. Jochi sine utilitate.
Risus sine chachino.
Vox sine clamore.
Incessus sine tumultu.
Quies sine desidia et
cum ab alius luditur tu
sei aliquid excogitabis
honestum
Apostolus Turpia colloquia bonos
mores coixumpunt
Seneca
A verbis quoque
turpibus abstinete quia
li centi a eorum
imprudentiam nutrit.
Esus Filli homo assuetus in verbis
Sirac
inserii (?) omnibus
Alibi

La parola dolce multiplica i amisi e
humillia i enimisi
Le parole componude se dolceca de
miele dolceca de 1 anima sanitade
dele sue osse
Comincamento damistade se palar
ben. Parlar male e principio e
comincamento de nimistade
Lo dolce parlar comove e noriga
lamore
Quela cosa che se ben dita dalcun
se in colui medemo
La molle responsion speca 1 ira la
parola dua comove el furore
La tua parola non sia van ma aco
chel i dia consolation о ela amaistre
о ela comandi о ela amonisca
Le tue parole sea seca denti. Li toi
cogi senca utilitade. Lo tuo riso
senca sgrignimento. La tua voce
senca cridamento. Lo tuo odimento
senca resomento e quando da li
altri ven eugado tu penserai
qualche cosa о de santita о de
honesta
Li soci parlari corrumpe li bon
costumi.
Retiente da le söge parole perco
che la licentia de quelle noriga
mateca.
L о т о usato in parole de reproca...
la sua vita no fira amaistrada
47
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Socrates
80v
Quidam

diebus vite sue non
erudictus
Quod facere turpe est
nec dicere honestum
puto

non solum oculos
castos habere convenit
sed linguam
Esto velox ad audire
Beatis
tardus verő ad
Jacobi
íoquendum et tardus
ad iram.
Salomon
quis prius respondet
quam audiat stultum
se esse demonstrat et
derisione dignum
Et alibi
hominum velocem ad
Íoquendum stultitiam
magis magis sperada
est qualm ilíius
correctio
Quidam phs frequentius quam
linguam
Quidam
Quidam
sapiens
Seneca
Casiodorus
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Quel la cosa che se so9a da fare eo
penso che non sia honesta a dire.
tu non di aver solamente i ogli casti i
ma etiandio te conven aver anche la
lingua
sis viaco ad aldire ma tardo a paiiar
e tardo al ira
quelui che responde avanti che
lauda mostra si eser mato e degno
di confusion
a tu veccuto homo viaco a parlar
mateca se plu da fir sperada de lui
cha correction
somancasi intanto che tu aldis со
che tu parlis usa avanti de regle cha
de lengua
no te afrecar de respondre domentre
che la fin no sera ala interrogation

ne operes respondere
donee merit finis
interrogationis
serva silentium donec serva lo silentio domentre chel
tibi loqui fuerit
tavra mestier parlar
necessus
magna res est vocis et gran cosa el temperamento de la
silentii
voxe e del silencio
temperamentum
nec est regalis
senca dubio questa se regal vertude
perculdubio virtus
enrunper (?) tardi en le parole e
tardius in verba
viacamente sentir le bisognevel
perrumpere et
cose
cellerius necessaria
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s entire
Salomon
tempus loquendi et
tempus tacendi
Sermo vester sit
Beatus
semper in graciam
Paulus
sale conditus ut siatis
que vos oporteat
unicuique respondere
Alibi
Optimum iudicem
extimo qui cito
inteligit et tarde
iudicat.
Quidam
ad penitendum
peroperat quis cito
iudicat. mora omnis
(?) odio est si
sapientem facit.
Ihs Filii
de ea re que no te
Sirac
mo lestat non
certaveris
Cato
alterius dictum aut
factum ne carpseris
unquam. Exemplo
simili ne te dendeat (?)
alter.
Quidam Phs nimis alternando
Veritas amittitur
Yeronimus tacere qui nescit nescit
loqui
Salomon
stultus si tacuerit
sapiens reputatur
Seneca
taces plerumque de
spectibillis videtur et
si cum lingua
nobillitat, semper
remanet in honore
Cato
nam nulli tacere nocet
sed nocet esse
locutum

temp e da parlar e temp e da tasere
La vostra parola sea senpre en
grácia concato da sale a 90 che voi
sapie che ve besogno a respondre a
cascaduno
Eo penso eser quel perfeto cudese
che tosto intende e tardi cudega
Quel che cudega tosto fa freca ad
imp entire. Ugnade moraja e e
noiosa ma ella fa savio
No ten9onar de quella cosa che no
te greva
no reprenderai el dito ne4 fato
daltri a9o che altri no besi ti (?)
cum semiglante exemplo
tropo teni9onando la verita ven
perdua
Chi no sa taser no sa parlar
El mato eciamdio sei tase fi tignu
savio
lomo tasevel spese fiade par
desprisievele e se la lingua lo
nobilita sempre reman in honore
A nesun no nose aver tasuto ma
nose aver parlato
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Quidam Phs si dicere metuas unde
peniteas (?) melius est
non quam sic
Qui dam...
Gloriosus est tacendo
iniurias fugere quam
respondendo superare
In libro de in multa loquino non
sumo bono deest peccatum
Salomon
multas ... secuntur
sompnia et in multis...
invenitur stulticia.
.... abundantia. ubi
Alibi
autem seit...
frequenter egestat
Pamfillius
81r
Seneca
Alibi
Jesus Filli
Sirac
Sapiens
Ier.

Beatus
Paulus

50

se tu temi de dir onde tu te debi
enpentire meio se no chasi
Plu gloriosa cosa se fucir la encuria
tasando cha vincer respondando
A dir molte parole no mancha
peccato
Molti pensieri segue li sonni et en
molte parole se trova la mateca

perco che in ogna ovra sera
abundantia ma о sera molte parole
la fera ferviere mentre povertade
???
non... taceas nee verba No tase tropo ne no dir parole
supeflua dicas
superflue
Quem admodum...
modestiorum convenit
ita...
Inperiturun
consuetudo vociferar a
longe
Qui sophistice loquitur
odibillis est omni re
defraudalutur (?)
Sanctius est mutum
esse quam que nemo
intelligat dicere
Nichil interest neget
quis an taceat
interrogatus an
obscure respondeat ut
incertum dimittat
interrogantem
neque murmuravitis si
qiudam
murmuraverant et

Cossi... cosi la oracion...
Usanca deviata se eridar da longi
Chi pari a sophisticamente se
odioso... nado ogni cosa
Plu sancta cosa se eser muto que dir
que nesun intenda
Nesuna diferentia se fra quel che
demanda о el nega о el tasa о el
responda oscuro mentre el lasa lo
domandar no certo
No murmurar sicom arquati a
murmurando e peri lo esterminador
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Salomon

Salomon

Seneca
Cato

Casiodorus

penetrant ab
exterminatore
custodite vos a
murmuratione que
nichil prodest
quomodo responsum
obscurum in vanum
non abut
Cuntis sermonibus qui
dicuntur ne acomodes
cor tuum ne forte
audi ad servum tuum
maledicentem tibi. Sit
enim tua conscientia
quia tu crevro (?)
maledixisti alius.
claudente sunt aures
malis vocibus
Cum recte vivas ne
cures verba malorum

Ad omnia redditur
humilis qui doctrina
inbuit (?) celestis
Iterum
Semper bene geritur si
celestis metus
humanis moribus
apponitur (?)
Dominus in Dillige dominum
deum tuum ex toto
Evangelio
corde tuo et tota anima
tua et proximum tuum
sicut te ipsum
XhS
Nemo potest venire ad
me nisi pater meus
traxerit ilium ..audi
per gratiam ad mei
amorem

Guardeve da la murumuracion che
non cova niente perco che lo scuro
resposo no mor invano

No aprestar lo cor to a tute le parole
che fi dite ne per aventura tu aldi lo
to servo maldigando che la to
conscientia sa che tu ai speso mal
dito ad altri

Le regle se vol serar a le rie parole
Con 90 sia cosa che tu vivi drita
mentre no curar de le parole direi
chel noe de nostro arbitrio che
cascadun parle
Quel fi renduto humele in tute cose
lo qual emple la celestial doctrina
Senpre ven fato ben se la celestial
paura fi mesa en li humani costumi
Ameras lo signor tuo Dio con tuto
lo cor tuo e con tuta 1 anima tua el
primo tuo si con te en se stesso
Nesun po vegnir da me se lo mio
pare no lo tra. Entendi per grácia a
lo mio amore
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Apostol

Dns
Apls

Ysaias

Apls

Apls

81v
?
?
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Deus qui fecit
mundum et omnia que
in eo sunt hie dominus
est celi et terre et nullo
indigens. Creavit
omnia et omnia spirat.
Fecitque de uno
omnes homines
habitare super
universa facie terre.
Eo dilligentes me
dilligo
Scimus autem quum
dilligentibus deo
omnia chooperantur in
bonum
Quod occullus non
vidit nee audivit nee in
cor hominis ascendit
que preparavit deus
hiis qui dilligunt eum
Quod amor dei
acquiritur per fidem
Sperandarum
substantia rerum
augmentum non
apparentur acquiritur
amor et dilectio dei
Sancti per fidem
vincerunt regna
operati sut iusticiam
adepti sunt...
obscuraverunt ora
leonum ?
? et erba...
resurrectione... suos
(Fides) est religionis
infime fundamentum ...

Dio che fe lo mondo e tute le cose
che se en ello e quel e signor del
cielo e de la tera e de alguna cosa e
non e besognevele. Crea tute cose
et a tute da sua vita. E fe duno
homo tuti li homini habitar sovra
tuta la faca de la tera

Eo amo queli che amano me
Nui savemo che a quelli chaman
dio tute le cose fi ovrade in ben
Quel che о gl о non vedé ne regia
aide ne in cor domo no entra quelle
cose che dio a prestade a quelli che
1 amano

Substancia de sperar le cose
acresemento fa quista no fi acatado
da parenti 1 amor e la dileccion de
dio
Li santi per la fe avendo li regni a
ovrado la custixia a trovado la
repromixion a serado le boche (de)

? lioni et... li morti suoi de
resuretion
La fe se fondamento de saseuna
religione (...) de caritade aiutorio
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Seneca

Tulius

Beatus
Petrus

Apostol
Beatus
Johannes
Apis

damore questa(...) de conferma.
La castitade adorna la dignitade
risplende en li santi en li coveni
florisce et ili cresudo apare. Ella
governa li feri mancaporta li (...) di
guarda tuti li officij. En li poveri la
fe aceta belle. En lo richo la se
honesta. La fe serva le amistade
conconce le compagne. Comenda le
arte. Nesun despresia, nesun refuda
a nesun ven a men se no a chi ven
meno a lei. La fe serva li
comandamenti e queli sostene.
Serva le cose prometude. La fe fa li
homini familiari a Dio e
constituiseli amisi a Dio.
Fides sanctissimum
La fe se santisimo ben de luman
bonum humani petoris pieto la qual per nesuna necessitade
est que nulla necessit
fi costreta a falare per nesun
vie ad fallendum cogitur guidardon fi corota.
nullo corrumpitur
premio
Neque potest esse fidum La fe firmamento de stabilidade e
de constantia de quel che nui
avemo inlanemo en la multiplicado
encegno che se tortuoso no po eser
fedele
Vos autem coram dem? Vi sotometando avinchana cura e la
Subinferentes ministrate vostra fe vertude en la vertude.
fide
Scientia in la scientia,astinentia en
la astinentia pietade en la pietade
amor de fraternitade en 1 amor de
fraternitade caritade.
Inpossibille est sine fide imposibel cosa se lomo senca fe
alique placere deo
poser piasere a dio
Нес est victoria qui
questa se la vitoria che vence lo
vincit mundum: fides
mondo, la nostra fe
nostra
Justus autem ex fide
Lo custo vive per la fe.
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Apls
Quidam
sapiens
Quidam
sapiens
Beatus
Jacobus

82r
?

?
?
?
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vivit.
Fides sine operibum
mortua est
... quam fides
... non est relictum
... postulet adeo...

Conforta me rex
sanctorum...
da sermonem rectum et
bene sonantum et os
mea ut placeat eloqu
meu in cospectu
principis. Et sciam quod
acceptum sit coram te
omni tempore
Qui prior est in tempore
pocior est in iure
Quod non es non esse
velisquod es esse fateris.
Est male quod non est
qui finit esse quod est.

La fe ceca le övre se morta.
Eo volio plu voluntiera la
prosperitia manchar che la fe.
Om perde la fe noná negota coche
ellő se definda
Se algun de vui abesogna de
sapientia demandi da Dio che la da
a tuti abondevermente e no fa freci
et ella ge fira dada ma demandi
niente dubitando. En la fe che
collui che dubita se similliante a
londa del mare la qual datuendo
ven menadaa plegada et incercha
portada. Adoncha quel hom non
pensi che receva alguna cosa dal
Signore laoe doplamente alaino e
inconstante in tute le sue cose.
Confortame re de li santi che nem
(?) lo principa e da parola dreta et
bene sonante in la bocha mia а со
che lo plaqua lo mio parlare in
cospecto del principo. Et chio sapia
quello che sia aceptada vanti ti ogni
tempo.
Chie primero in tempo sie pur in
rason
No voler eser quel che tu none e
quel che tu e confessa.
Mala cosa e a confesar quel che Ion
none per chel perde quel che le.
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2. A KÓDEX NYELVE

2.1. AZ ÍRÁS

A kódex általános írásképe még gótikus, a hevenyészve odavetett
sorok (a miniátornak szánt iránymutatások) a mercantesca irányába
mutatnak. A helyesírási normák még ebben az időszakban egyáltalán
nem léteznek, tehát a grafémák használata jelentős ingadozást mutat (pl a
veláris és palatális hangok megkülönböztetése, a nazálisok kiírása, stb.
terén). Ráadásul a kódex szövegének A részében a toszkán, az E részben
a latin eredeti is befolyásolja a nyelvhasználatot. Ezért az egyes
jelenségek vizsgálatánál külön kell ügyelnünk ezek interferenciáira.
Az írásjelek között jó néhány, a mai olasz írásban meg nem
található elem található. A legszembetűnőbb talán a g graféma, amely a
mai velencei nyelvjárásban (és feltételezhetően a XIV. századi
nyelvállapotban is) körülbelül a [d] hangnak felelhet meg, azaz egy
interdentális frikatíva. Olyan szavakban találkozhatunk ezzel a
grafémával, mint például güto (<IUNCTUS) (Ír), mego (<MEDIUM)
(Ír), да (<IAM) (Ír), legiera (<LEVIARIUM) (Ír), longi (<LONGUS)
(8Or). Látható, hogy ez a hang többféle latin hangra megy vissza, azaz
neutralizáció megy végbe.7
A másoló természetesen használja a rövidítés eszközeit: a
nazálisokat sokszor a magánhangzók fölé húzott tractus-szal jelöli, egyes
gyakori hangzócsoportokat (per, pro, con, stb.) a kor szokásának
megfelelően ír.
Ugyancsak a kor szokásának megfelelő a scriptio continua,
vagyis a hansúlytalan szavak egybeírása az előtte vagy utána következő
szóval, ilyenek például az eforte (Ír), vho (Ír), comio (Ír), dun (Ír).
2.2. FONETIKAI MEGFIGYELÉSEK

A magánhangzók rendszerével kapcsolatban szembeötlő az a
jellegzetesség, hogy (az észak-olasz dialektusokra általában is jellemző
módon) a szó végén kevés kivétellel csak az 'a' hangot találjuk meg. Ez
azt jelenti, hogy a vulgáris latin számos -u és -e végződése is lekopott pl:
pan (<PANEM) (79r), com (<QUOMODO) (79r), fin (<FINEM) (79r),
reprension (<REPREHENSIONEM) (79r).

STUSSI, A. (a.c. di): Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento. - Pisa,
1965.-p. XXV.
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A magánhangzóknál maradva jellemezheti a nyelvhasználatot a
középső nyelvállású о és e diftongálódásának elmaradása: sostene
(<SUBSTINERE) (79v),/orű (<FORIS) (79r).
A mássalhangzókat érintő fontos jelenség az észak-olasz
nyelvjárásokban a
degemináció, a latin kettőzött mássalhangzók
rövidülése. Sokszor itt is másodlagos rövidülésről van szó, vagyis a latin
gyökben még két különböző mássalhangzót találunk, amelyeknek az
asszimilációja rövidüléssel kapcsolódik egybe. Példák: fato (<FACTUM)
(80v), quelo (<ECCUM ILLUM) (79r), camí (<*CAMMINUM) (Ír),
dirita (<DIRICTAM) (Ír).
A venetói dialektusok egyik archaikus jellemzője a pl, cl, Ы, fi
hangzócsoportok megőrzése. Ennek példáit is megtalálhatjuk
szövegünkben: plu (<PLUS) (79r), cluso (<CLUDERE) (79v), exemplo
(<EXEMPLUM) (80v), desplase (<*DISPLACERE) (79v), piasere
(<PLACERE) {%\\\plegada (<PIEGATUM) (8Ív).8
Az észak-olasz nyelvjárásokban az intervokális, azaz két
magánhangzó közötti helyzetben a zöngétlen mássalhangzók
zöngésednek. Ez a zöngésedés írásban is jelölt az óvelencei
nyelvjárásban is, azaz a [t] és [k] mássalhangzók intervokális helyzetbe
kerülnek, úgy azokat a nekik megfelelő zöngés párjuk- [d] és [g]helyettesíti mind kiejtésben, mind pedig írásban. Például: peri gólosa
(<PERICULUM,) (Ír), amaistradi (<AB MAGISTRATUS,) (79r),
coventude (<IUVENTUTEM, (79r), trida (<TRITARE,) (79r). Itt kell
említést tennünk a klasszikus latin [k] hang fejlődéséről is az elöl képzett
magánhangzók előtt. Első lépésben ez [ts] hanggá palatalizálódik (s
innen a toszkánban és így az olaszban [tj] hanggá), míg északon az [sj
hang a normális hangfejlődés („második palatalizáció") útja. így hát nem
megelpőek az alábbi példák: amisi (<AMICI) (80r), enimisi
(<INIMICUM) (80r), casione (OCCASIONEM) (Ír), stasione
(<STATIONEM) (Ír), rasone (<RATIONEM) (79v), castisia
(<IUSTITIAM) (79r).
Az intervokális helyzetben található zöngés mássalhangzó
másodlagosan tovább gyöngülhet, illetve ki is eshet. Erre is számos
példát találunk a szövegben: фае (<CI VIT ATEM) (79v), stae
(<AESTATEM) (79v), perdua (<PERDUTAM) (80v), confonduo
(<CONFONDUTUM) (79v).9
Vö.: STUSSi: i.m. (7. jegyzet). - p. LL, TEKAVÍMC, P.: Grammatica storica dell'italiano.
Vol. I-П. - Bologna, 1982. - p. 280-81.
9
Vö.: STUSSi: i.m. (7. jegyzet). - p. XXXVI.
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2.3 ALAKTANI MEGFIGYELÉSEK

Elsőként a határozott névelő formáit tekintjük át. Ezek egyes számban
hímnemben : il, el, /, lo (az il formát a másoló csak az eredetileg toszkán
nyelvjárásban írott Isteni Színjáték szövegében használja), nőnemben
pedig la és /, többes számban hímnemben //, nőnemben pedig le.10
Érdekes módon a másoló nem írta mindenütt egybe a határozott
névelőket az őket megelőző prepozíciókkal: en li mali (79r), in le
malvasisime övre (79r), in la sepultura (79r), da la tua coventude (79r).
A határozatlan névelő alakjai un és una, bár a spontán írás során (a
miniátronak szánt utasításban) egy helyen az uno alakkal is találkozunk:
uno agnolo (39v).
A hímnemű főneveket végződésük szerint négy csoportban oszthatjuk: o, -e, mássalhangzó és -a vágződésűek, pl. sprisiamento (79r), mare
(79r), levor (79r) illetve a görög eredetű pianeta (Ír), s a többes számjele
általánosan az -/. Nőnemben az egyes számú -a illetve -e
végződéseknek -e illetve - / felel meg, nem meglepő módon. A
melléknevek végződése sem tartalmaz különlegességeket.
A határozószók képzésében két végződést találunk. A Stussi tanulmánya
szerint általánosabb, analógiás -mentre képző mellett: oscuro mentre
(8Ír), drita mentre (8Ír); szép számmal bukkannak fel a latinhoz
közelebb álló -mente végződések is: cotidiana mente (79r), vergoncosa
mente (79v), solamente (80v), viacamente (80v).''
Az igék kapcsán elsőként megemlítjük, hogy a fentiekből következő
módon a főnévi igenév végződése a kódex nyelvében -ar, -er illetve -ir\
scivar (79r), eser (79т), sentir (80v). A határozói igenév képzésénél nem
létezik különbség a három igeragozás között, egységesen -ando képző
használatos: tasando (80v), respondando (80v), murmurando (8Ír),
sotometando (8Ív). " A szabályos befejezett melléknévi igenév
(participium) a fonetikai megfigyeléseinknek megfelelően t helyett d
hangot tartalmaz: prometude (8Ív), amaistradi (79v), aceptada (82r), ám
nem esik ki, amint azt esetleg várhatnánk.
A ragozott igealakok kapcsán három jellegzetességet emelünk ki.
Az első ezek közül a kijelentő módban az egyes és többes szám harmadik
10

Vö.: STUSSI: i.m. (7. jegyzet). - p. XLIV., ROHLFS, G.: Grammatica storica della
lingua iíaliana e dei suoi dialetti. Morfológia. - Torino, 1968. - p. 104.
11
12

Vö.: STUSSI: i.m. (7. jegyzet). - p. LXIV.
Vö.: ROHLFS: i.m. (10. jegyzet), - p . 365.
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személyü alakjainak egybeesése, amiben a latin illetve toszkán kontroll
alatt születő szövegekben (A és E) van ugyan némi ingadozás, ám a
spontán nyelvhasználatot tükröző részekben egyértelmű (főként С és D).
Példák: moltipensieri sesue li sonni (80v) de: a quelli chaman dio. (8Ír)
ugyanakkor: dante e virgilio trova anime (38v) és Al поте sia compiute
di cholu ste chantiche (78v).13 Érdekes, de semmiképpen nem váratlan a
tény, hogy az igeragozásban megmarad a szóvégi -s az egyes szám
második személyü alakokban: parlis (80v), sas (79v), achateras (79r).14
A többes szám első személyü alakokhoz tartozó igevégződés -emo:
savemo (8Ír), avemo (81v). b
A múlt idők használatával kapcsolatban azt tapasztaljuk, hogy a
befejeztt múlt és az elbeszélő múlt mellett a régmúlt alakjai is
felbukkannak. Egy-egy példa múlt idejű alakokra: tu ai speso (8Ír),
senbiava (Ír), ripresi (Ír). Ugyancsak a Dante-féle szövegben
megtaláljuk a történeti régmúlt egy példáját is: era smarita (Ír).
A jövő idő alakjai nem tartogatnak meglepetéseket, azaz az újlatin
szintetikus formát találjuk már: chaccra(19x) , posedera(19r), uardera
(79r). Itt is felbukkan egyes szám második személyben az -s végződés:
achateras (79r) e ameras (8Ír).16
A felszólító mód és a kötőmód alakjai ugyancsak az elvártakat igazolják:
lo tuo cor si en tri ala dotrina (79r), guardeve da la murumuracion.
17

(81r). Meg kell jegyeznünk, hogy a tiltást egyes szám második
személyben még kétféleképpen fejezi ki a kódex nyelve: párhuzamosan
létezik a ло+felszólító alak (vagy a helyette használatos jövő idejű alak)
illetve a non+ főnévi igenév: no reprenderai (80v) illetve no cesar audir
la dotrina (79r).
Amint várni lehetett, a venetói nyelv a feltételes mód alakjai tekintetében
nem a toszkán főnévi igenév + habere perfektuma alakokat használja,
hanem a főnévi igenév + habere imperfektuma alakokat: in la sepultura
•

1Я

ancor voria imprendre (79r).
A kötőmód használata gyakorlatilag megegyezik az olasz
normáival, alkalmasint egyes kötőszavak alakja tér el ettől: а со che lo
plaqua lo mio parlare (82r), avanti chio mora. (80r).
13

Vö.: ROHLFS: i.m. (10. jegyzet), - p . 256.
Vö.: ROHLFS: i.m. (10. jegyzet). ~ p . 247, TL'KAVÍiC: i.m. (8. jegyzet). - p. 206.
15
Vö.: ROHLFS: i.m. (10. jegyzet), - p . 250.
16
ROHLFS: i.m. (10. jegyzet). - p. 333.
17
ROHLFS: i.m. (10. jegyzet). - p. 352.
18
ROHLFS: i.m. (10. jegyzet). - p. 341.
14
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2.4 MONDATTANI MEGFIGYELÉSEK

A mondattan területéről mindössze három jelenséget emelünk ki.
A középkori velencei népnyelvben - csakúgy mint más észak-olasz és az
egykorú toszkánban és franciában is - fellelhető az úgynevezett si
assertivo. E szócska mindig az ige előtt áll (tehát pontosan ugyanott, ahol
az igei szintagma másik lehetséges specifikátora, vagyis a negáció), s
szerepe, hogy megerősítse az ige által kifejezett állítást. Például: chinodia
le reprension sie mato (79r), quelo chefase la soa chasa alta s[ demanda
ruina (79r), Chie primero in tempo sie pur in rason. (82r).
Ami a szórendet illeti, az állítmány leggyakrabban a mondat
második pozíciójába kerül, de egyáltalán nem kötelező az alanynak
elfoglalnia az első pozíciót. Például: Malvasia usanca se a despresiar la
veritade (79v), Mala cosa e a confesar quel che Ion none per chel perde
quel che le. (82r).
Végezetül említést érdemel, a kötelező alanyi névmás
megjelenése. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy nem általános
jelenségről van szó, hiszen használata csupán bizonyos esetekre
korlátozódik. Elsősorban az alárendelt mellékmondatokban találjuk meg,
mint a fömondat alanyának kötelező ismétlését, egyes szám második ill.
harmadik személyben, hímnemben illetve nőnemben. Például: atendi che
tu no descoris per aventura in la lengua (79v), serva lo silentio domentre
chel távra mestier parlar (80v), la tua parola non sia van ma ago chela
dia consolation о ela amaistre о ela comandi о ela amonisca (80r).

SUMMARY

The Dante-Codex of the University Library Budapest (Cod.
Ital.l.) is the oldest manuscript of Dante's work in Hungary. It was given
to the University Library in 1877 along with 34 other codices, as present
of Sultan Abdul Hamid II. (1842-1918), in exchange for the Hungarian
„support" in the Crimean war. Its research had began in the last decades
of the 19th century and proceeded in the first part of the 20th. The real
breakthrough in the investigation of the manuscript, however, was carried
out by Ilona Berkovits in 1931. Her generally accepted thesis answers the
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questions in connection with the history of the Codex. Ilona Berkovits
began her researches on language historical basis and she established that
the codex was made in the workshop of a Venetian illuminator about
1342. This manuscript was one of the artist's greatest and best works.
Further analysis of the text however, can bring to light such texts which
show clearly the dialects used by the scriptor and therefore can help in
further fixation of the origin and provenience of the manuscript as well as
the history of the 14th century Venetian dialect.

ZUSAMMENFASSUNG

Unter der Signatur Cod. Ital. 1. findet der Leser in der ÜB
Budapest eine Manuskript, die mit Sicherheit das älteste Dante - Werk
ist das nach Ungarn gelangt ist . Die Handschrift kehrte 1877 mit 34
anderen Corvinas als das persönliche Geschenk des osmanischen Sultans
Abdul Hamid II nach Ungarn zurück. So wollte man nämlich den Ungarn
für die Unterstützung des türkischen Anliegens im Krimkrieg danken.
Mit der Untersuchung der Handschrift konnte erst später, in den letzten
Jahrzehnten des 19. Jh.-s angefangen werden, erst recht blühte die
Forschung im 20. Jh. auf. Den konkreten Durchbruch in der Forschung
brachten die Bemühungen der Kunsthistorikerin Ilona Berkovits im Jahre
1931 mit sich, deren bis heute geltenden Grundthesen wichtige Fragen
der Geschichte der Handschrift beantworten. Schon Berkovits stellte die
sprachgeschichtliche Sicht in den Mittelpunkt der Forschungen und
stellte fest, daß der Codex gegen 1342 in der Werkstatt einer Venezianer
Meisters gemacht wurde und dessen bedeutendstes und schönstes Werk
ist. Die neuere inhaltliche Erschließung der Texte ermöglicht u.a auch die
Analyse jener Textteile, die mit Sicherheit auf den Sprachzustand des
Scriptors hinweisen. Die sprachgeschichtliche Untersuchung dieser Texte
trägt einer noch genaueren Zeitbestimmung und Lokalisierung bei,
wodurch auch eine tiefere Einsicht in diesen italienischen Mundart aus
dem 14. Jh-s ermöglicht wird.
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR COD. LAT. 20. KÓDEXÉNEK ÚJ
VIZSGÁLATA ÉS A BENNE SZEREPLŐ PHALARISZ-LEVÉL
FORDÍTÁSA*
Az alábbi munkában egy humanista kódexünk vizsgálata kapcsán
megpróbálok egy olyan módszert bemutatni, amelynek következetes
alkalmazása megbízható új eredményekhez vezethet. Tanulmányomat
ösztönzésnek szánom, a benne kifejtett módszer más kódexeknél is
alkalmazhatótó. A dolgozat végén kódexünk legérdekesebb darabját, egy
latin Phalarísz-levelet vizsgálok meg közelebbről, amely nyomtatott
formában most jelenik meg először. Közlését a Phalarisz-levelek
utóéletében betöltött fontos szerepe és az a körülmény indokolja, hogy
hozzásegít a kódex történetének tisztázásához.**
/ . Az EGYETEMI KÖNYVTÁR COD. LAT. 20. SZÁMÚ KÓDEXE

A vizsgált kézirat egyike annak a 35 kódexnek, melyeket 1877-ben
II. Abdul-Hamid
török
szultán
azért
küldött
ajándékul
Konstantinápolyból Budapestre, mert egykor Mátyás király híres
könyvtárához tartoztak. Tudjuk, hogy I. Szulejmán oszmán szultán 1526ban Budáról nagy számú díszes kódexet vitt magával Konstantinápolyba,
a legszebbeket választhatta ki magának.1 Azt is tudjuk, hogy a
visszaküldött 35 kódex nem azonos azokkal, amelyeket I. Szulejmán
elvitt. A korvinák egyik csoportja már korábban elkerült
Konstantinápolyból, több korvinát viszont mind a mai napig itt őriznek.
A szerző tanulmányával a 2003-ban Veszprémben megrendezett OTDK
Ókortudományi Szekciójában második helyezést ért el. Témavezetője Dr. Bolonyai
Gábor egyetemi docens volt.
A dolgozat latin szövegeiben a források, forráskiadványok, illetve kéziratkatalógusok latin helyesírását követem.
' Oláh Miklós tudósít arról, hogy I. Szulejmán kifosztotta a könyvtárat: praeter has et
aliae duae erant Bibíiothecae in locis diversis aricis, sed prioribus inferiores, quas
omnes Turca post Ludovici regis ad campum Moháts interitum, qui anno 1526. 29.
augusti contigit, Buda, septembris sequenti octava die postea capta partim
dilaceravit, partim in alios usus, argento detracto dissipavit. " Idézi: CSAPODI Csaba:
The Corvinian Library, History and Stock. - Budapest: Akadémiai, 1975. - p. 81-82.
A teljesség igénye nélkül néhány példa: 1606-ban Konstantinápolyból hozott el Henry
Lillo angol konzul egy Mátyás-címert tartalmazó kódexet, mely jelenleg Oxfordban, a

Németh András

A 35 elküldött kódex között több olyan van, melyek valószínűleg nem
korvinák, azaz nem tartoztak Mátyás király könyvtárához. Ezt támasztja
alá az a körülmény, hogy nem csak Budáról kerültek nyugati kéziratok a
török főváros könyvtáraiba.5
A fenti okok és a lehetséges érvek alapján a Budapestre került „korvinákat" három csoportra oszthatjuk.
1. Hiteles korvinák. Biztosan Mátyás könyvtárához tartoztak, amit a
kódexben megtalálható Mátyás-címer, egy félreérthetetlen bizonyítékként szolgáló bejegyzés, vagy rendkívül markáns stílusjegyek igazolnak megkérdőjelezhetetlenül.
2. Valószínűleg korvinák. Nincsenek megkérdőjelezhetetlen bizonyítékaink, de valamiért sejthető, hogy valódi korvináról van szó. Ezek az
érvek minden kódexnél eltérőek. Később három ilyenről lesz szó: címer, egykori kötéstábla, humanista bejegyzések.
3. Nem hiteles korvinák. Semmi okunk, bizonyítékunk nincs, amiből az következne, hogy egy adott kódex Mátyás könyvtárához tartozott. Mindössze az teszi „korvinává" őket, hogy valahogyan
Konstantinápolyba kerültek, és a török szultán hiteles korvinák
társaságában adományozta őket Magyarországnak.

3

5

Bodleian Library-ban található (MS Auct. F. I. 14. 2481. 599.). CSAPODI Csaba,
CSAPODINÉ Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek
Magyarországon 1526 előtt. II: K-Z. - Budapest: Akadémiai, 1993. - p. 131. II. Abd
ul-Aziz 1869-ben négy hiteles korvinát adományozott a Nemzeti Múzeumnak,
melyeket jelenleg az Országos Széchényi Könyvtárban őriznek (Clmae 121, Clmae
234, Clmae 241, Clmae 281). CSAPODI Csaba, CSAPODINÉ Gárdonyi Klára:
Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt
I: A-J. - Budapest: Akadémiai, 1988. - p . : 240-241; 248-249; 251.
Jelenleg hat olyan középkori, biztosan Magyarországhoz köthető kódexről tudunk,
melyeket most is Isztambulban, a Topkapi Szerájban őriznek. Ezek nagy része
Mátyás könyvtárához tartozott, és feltehetőleg mind 1526-ban I. Szulejmán
zsákmányaként került Budáról a török fővárosba. CSAPODI, CSAPODINÉ: i. m. (2.
jegyzet). - p. 23-24.) alapján DEISSMANN, A.: Forschungen und Funde im Serail, Mit
einem Verzeichnis der nichtislamischen Handschriften im Topkapi Serai zu Istanbul.
Berlin-Leipzig, 1933. - Nr. 42., 44., 46., 47., valamint Valtarius, Robertus Deissmannál nem szereplő - De re militari című műve.
A Budapesti Egyetemi Könyvtár kódexei közül nincs bizonyítékunk, hogy a
következők hiteles corvinák lennének: Cod. Lat. 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20.,
24., 26., 28., 29., 30., 31.
Olyan latin kódexeket is találhatunk Konstantinápolyban, melyekről nem merült fel a
gyanú, hogy corvinák lennének. DEISSMANN: i. m. (3. jegyzet). - Nr. 23; 30; 41; 43;
45; 52; 58; 60; 62; 63. és két töredék (Nr. 79: egy fólió és 82: 7 fólió Donatustól).
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A budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. Lat. 20. jelzetű kódexét a korvina-szakirodalom a második csoportba sorolja, eszerint valószínűleg
Mátyás könyvtárához tartozott. Mi indokolja ezt a besorolást?
/. 1. VITÉZ JÁNOS HUMANISTA BEJEGYZÉSEI

A korvinák különböző humanista bejegyzéseinek Vitéz Jánoshoz
kapcsolását 1878-ban, egy Pozsony közeli Szent Antal-kolostorból
előkerült kódex vetette fel, amely Nagy Szent Leó pápa beszédeit
tartalmazta. Ennek végén találhatunk egy utalást arra, hogy a kódexet
Vitéz János olvasta át és javította ki. A 101. beszéd után szerepel ez a
bejegyzés: „Visa et emendata aliqualiter Strigonii 1457. Jo. E. W." majd
alatta: ,Jn certa autem parte Waradini completus et signatus 1458" A
monogramot
könnyen
feloldhatjuk:
Jo(hannes)
E(piscopus)
W(aradiensis). Ezekből kiderül, hogy a kódexet két részletben nézte át az
érsek, ami Fraknói Vilmos szerint a bejegyzések írásképének eltéréséből is
látszik.6
Már Fraknói is több kódexben hasonló bejegyzéseket vélt felfedezni.
A javításokkal ellátott kódexek teljes listájának összeállítására Csapodiné
Gárdonyi Klára vállalkozott.7 Az egyetlen hiteles írásmintát jelentő
kódex jelenlegi lelőhelye ismeretlen, mindössze két régi fotót őriznek róla
az Országos Széchényi Könyvtárban.8 E kódexen kívül találhatunk
néhány hasonló hitelesnek tekinthető Vitéz-bejegyzést, sok Csapodiné
által említett helyen azonban semmi okunk sincs ezt feltételezni.
A Cod. Lat. 20-ban található humanista bejegyzéseket is ez utóbbi
csoportba sorolhatjuk. A kódexben több, egymástól eltérő, gótikus írással
írt javítást, az illuminátor számára vörös tintával haloványan írt szavakat,
és különböző humanista bejegyzéseket találhatunk. Ez utóbbiak nem

6
7

8
9

FRAKNÓI Vilmos: Vitéz János könyvtára. Második közlemény. A Vitéz által javított
kódexek. In: Magyar Könyvszemle, 2. évf., 1878. - p . : 79-91, itt: 85.
CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: A budapesti Egyetemi Könyvtár korvinái. In: Magyar
Könyvszemle, 97. évf., 1981. - p.: 221-225. CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Die
Bibliothek des Johannes Vitéz. Budapest: Akadémiai 1984.
CSAPODINÉ: i. m. (7. jegyzet). - p.: 112-113. OSzK Facs. Ms. 76.
,Jo. Ar. Legi transcwrendo 1467, sed mansit inemendatus" (EK Cod. Lat. 9.),
,JFinivi transcurrendo Nitrie die II Iunii MCCCCLXVIII. Emendare bene non potui
propter inemendatum exemplar" (EK Cod. Lat. 10.). CSAPODl, CSAPODINÉ: i. m. (2.
jegyzet/1988/).-p.: 128-129.
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egyeznek azokkal, amelyeket Csapodiné említ.10 A kódex átnézése után
arra a megállapításra juthatunk, hogy több kéz írt a kódexbe a 15-16.
század folyamán, és nem tudhatjuk, kik. Egyikük írása nagyon hasonlít a
kódex egyik előzéklapján (II1) szereplő szentírásidézetek lejegyzőjének
írásához. Ennél többet azonban nem lehet mondani.
I. 2. Л CASTELL1NI-CÍMER

A budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. Lat. 20. számú kódexének l r
oldalán található egy romlott állapotú címer, amelyet többféleképpen
azonosítottak. Csontosi János, aki 1877-ben a 35 korvináról az első
részletes leírást adta, a következőket mondja róla: „arany, zöld és kékostáblás görög keresztben ismeretlen czímer látható, mely vörös pajzsban
három tornyú ezüst várat s aranypajzsfőben fekete egyfejű sast arany
koronával tüntet fel. Dr. Dethier Zágráb város czímerének tartotta, Báró
Nyári Albert jeles heraldikusunk azonban a Castellini család czímeret
ismerte fel benne. - Mikor a codexet Kubinyi, Ipolyi és Henszlmann

CSAPODINÉ: : i. m. (7. jegyzet). - p. 93. a fol. 22, 30, 48, 61-t említi, ezzel szemben
a 22. fólión nem találtam sem egykorú gótikus, sem 15. századi humanista
szövegjavítást, vagy bejegyzést. A kódex átnézése során három, egymástól eltérő
humanista írást tudtam elkülöníteni. Ezek egy személytől is származhatnak, ha
különböző időpontokban javította a kódexet, de ez a kevésbé valószínű magyarázat.
1) Vörös tintával írt humanista bejegyzések alkotják az egyik csoportot. l v : bal margón két tartalmi bejegyzés látható; 2r: bal margó és 1. sor vége, 9. sor [szövegjavítás]; 27r: jobb margó, 3. sor [szövegjavítás]; 61 r : bal margó, 16. sor.
2) Az előzőtől eltérő, széteső humanista írással bejegyzett szövegjavítások külön
csoportot képeznek: 29v: bal margó, 12. sor; 30r: jobb margó, 5. és 10. sor; 48v:
jobb margó, 15. sor; 49v: jobb margó, 9. sor; 50r: jobb margó, 11. sor; 51r: jobb
margó, 12. sor; 60r: bal margó, 8. sor.
3) Ügyetlen humanista írás: 29v: jobb margó, 2. sor; talán 61r: jobb margó, alulról a
16. sor. Ez utóbbi hasonlít a If-en található két szentírásidézet írásképéhez.
Nyári Albert az 1848-1849. évi események utáni itáliai emigrációja során bejárta a
főbb könyvtárakat és levéltárakat, és a heraldika elismert szakértője lett, még az
Olasz Heraldikai Társulat is tagjává választotta. MÜLLERNÉ Lovas Krisztina: Báró
Nyári Albert. In: A márciusi ifjak nemzedéke : „Nem küzdenénk mi sem dicsőségsem díjért" / szerk. KÖRMÖCZI Katalin. - Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum,
2000. - p.: 391-399. Az általa közölt meghatározást a később publikált heraldikai
lexikonok is megerősítik. Armoral General. I. / szerk. RIESTAP, J. B. - H. п., 1888. p. 384.
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látta, " a czímer két oldalán A. és J. betű volt, de ezek az új kötéskor a
rothadt hártyarészekkel együtt elpusztultak."
Csapodiné Gárdonyi Klára azonosította a Castellini és a Castiglione
családok milánói ágának címerét, így a kódexet Milánóhoz kötötte. Heraldikai kézikönyvekből kiderül, hogy a Castellini és a Castiglione család
címere alig hasonlít egymásra. A Castellini család heraldikailag két ágra,
egy milánói14 és egy római ágra oszlik. Ez utóbbi család ghibellin ágának
saját címere van,15 amely megegyezik kódexünk, illetve a szintén 1877ben korvinaként adományozott budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. Lat. 24.
számú kódexének Г oldalán található címerével. Ez utóbbi annyiban
különbözik a Cod. Lat. 20-étól, hogy nincs körülötte „arany, zöld és kékostáblás görög kereszt", de látható egy A és J betű, amely Csontosi
informátorai szerint korábban kódexünkben is megvolt. A két címer
azonosnak tekinthető, bár a 20. kódexben ennek jelenlegi állapota
megengedi a különbözőséget is. A vár egy része és a sas egyik fele itt is
tisztán kivehető.
A Castiglione család heraldikailag három nagy csoportra osztható: a
lyoni, a mantovai és a milánói ágra. Ezek közül a milánói ág címere16
mutat némi hasonlóságot a Castellini család milánói ágáéval. Közös
elemek az oroszlán és a vár. A várnak azonban a Castellini családnál öt, a
Castiglione család milánói ágánál három tornya van, a vár bejárata előtt a
Castellini család milánói ágánál van egy oszlop; az oroszlán a Castellini
család milánói ágánál arany és fekvő helyzetben van, szemben a Castiglione családdal, ahol ezüst. Tehát még ezek is csak távolról hasonlítanak
egymáshoz, ugyanakkor teljességgel különböznek a 20. és 24. kódex cíKubinyi Ferenc, Ipolyi Araold és Henszlmann Imre 1862-ben látogattak Konstantinápolyiba a korvinák felkutatására. Anton Dethier a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából írta le a lehetséges korvinákat.
' CSONTOSI János: A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai
ismertetése. In: Magyar Könyvszemle, 2. évf., 1877. - p . : 157-218. itt: 195.
14
Armoral General. I. / szerk. RlESTAP, J. B. - H. п., 1888. - p. 384.: „Castellini Milan: De gueules ä un lion couché d'or en pointe, et en chef un chateau d'argent
sommé de cinq tours aux toits pointus; les 1, 3 et 5 plus élevées que les deux autres,
ouvert et ajouré du champ, et une colonne d'argent dans l'ouverture de laporte"
15
Armoral General. I. / szerk. RIESTAP, J. B. - H. п., 1888. - p. 384.: „Castellini Rome. D'azur ä un chateau sommé de trois tours d'or, ouvert et ajouré du champ
[Les branches de cette famille qui embrasserent le parti des Ghibellins, portaient: De
gueules á un chateau d'argent, au chef d'or, charge d'une aigle éployée de sable]."
16
Armoral General. I. / szerk. RlESTAP, J. B. - H. п., 1888. - p. 384.: „Castiglioni Milan. De gueules au lyon d'argent, supportant de sa patte dextre un chateau
sommé de trois tourelles d'or"
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mereitől, ahol oroszlánnak semmi nyoma. Csapodiné azonosítása ezért
feltehetőleg tévedésen alapul.
/. 3. AZ EGYKORI KÖTÉSTÁBLA

Erre a minden bizonnyal téves azonosításra még kifogásolhatóbb érvelés épült. Négy kódexről tudjuk, hogy milánói eredetűek. Anton Dethier,
aki az 1860-as években Isztambulban dolgozott, a Magyar Tudományos
Akadémiától azt a megbízást kapta, hogy készítsen egy részletes leírást
azokról a kódexekről, melyek Budáról kerülhettek Konstantinápol у ba. Ő
ezt a feladatot szerencsére még azelőtt elvégezte, hogy a török szultán
adományait újraköttette volna. Az ő jegyzetei jelentik az egyedüli
dokumentumot a kódexek korábbi állapotáról, így a kötéstábláiról is.
Dethier leírásából tudjuk, hogy a budapesti Egyetemi Könyvtár Cod.
Lat. 21., 22., 27. és 32. kódexeinek eredeti kötésén Francesco Sforza
(1447-1466) mellképe és nevének felirata volt látható.17 Csapodi Csaba
véleménye szerint a négy kódex az 1480-as évek második felében került
Magyarországra, akkor, amikor házassági tervek szövődtek Bianca Maria
Sforza és Corvin János között. Pulszky Ferenc más érv alapján köti
össze e négy kódexet. Közöl egy levelet, melyet a milánói herceg 1488.
november 10-én írt Corvin Jánosnak, és ebben a „teljes" Pompeius
Festust tartalmazó kódexet kéri tőle átmásolásra. Pulszky feltételezi,
hogy az elküldött Pompeius Festust Milanóban lemásolták, majd ezt
újrakötve másik három kódexszel együtt Budára küldték.19 A Cod. Lat.
22 ugyanis éppen Pompeius Festus munkájának Paulus Diaconus által
rövidített változata. E szöveg kiváló magyar ismerője, Ponori Thewrewk
1

18
19
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Franciscus Sforíius Mediolanensium Dux POMPPP.; PULSZKY Ferenc: A Corvina
maradványai. In: Magyar Könyvszemle, 2. évf., 1877. - p.: 145-152, itt: 150; KISS
Farkas Gábor: Adalékok a mítoszok újjászületésének történetéhez. In: Tanulmányok
Ritoók Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére. - Budapest, 1999. - p.: 127—
135, itt: 130-132.
CSAPODI: i. m. (1. jegyzet).-p. 217.
PULSZKY: i. m. (17. jegyzet). - p. 149-150: „inter que maxima portio est doctissimi
vocabulorum interpretis Festi Pompei, quern integrum in Biblioteca Vestra et quam
Serenissima parentis Vestri Majestas summa sua laude, et opera vera Regia
comparat, [...] rogamus illustrissimam Dominationem Vestram, ut hujus eruditissimi
voluminis participes nos faciat, ex his duobus alterum impertiendo, ut aut librum
ipsum ad nos mittat tantisper, dum hie transcribi eurem us, aut istinc ipsa ejus
exemplum confici iubeat quam emendatissimum ac quam celeriusfieripossit, deinde
ad nos mittatur. Hoc tanti a nobis estimabitur, ut inter jucundissima Dominationis
Vestre erga nos obsequia coUocaturisimus"
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Emil szerint az eredetileg elküldött mű is csak a rövidített változat
lehetett.20
Csapodiné szerint a kódexek 1465/1466-ban kerültek Budára. Ennek
oka, hogy a Cod. Lat. 27-ben és Cod. Lat. 32-ben21 szintén vannak humanista bejegyzések. Ezeknek pedig Vitéz János halála (1472) előtt
kellett belekerülniük, mivel ezek - szerinte - tőle származnak. 1465—
1466 körül tudomásunk van Buda és Milánó közötti kapcsolatokról, ezért
ekkora teszi e négy és a két „milánói" címereket tartalmazó kódex
Budára kerülését.22 Az elmélet már ott megdől, hogy a Cod. Lat. 20. és
24. esetében címereik világosan mutatják, hogy nem Milánóból, hanem
Rómából származnak.
A kifogásolható módszer eredménye az lett, hogy a négy kódex helyett hatot lehetett átemelni a valószínű korvinák csoportjába. Ha azonban szigorú kritikát alkalmazunk, kénytelenek vagyunk megállapítani:
semmivel sem tudunk többet most erről a hat „korvináról", mint 1877-ben,
amikor Budapestre kerültek.
II. EGY ÚJ VIZSGÁLATI MÓDSZER

A fentebb kifejtett módszer szerint külső bélyegek alapján próbálták a
kódexek történetét feltárni és a tudományos közvélemény kérdéseire válaszolni. Megítélésem szerint ez a kérdésfeltevés kissé egyoldalú volt, és
korlátot emelt az új eredmények elé. Mióta a korvinák hazaérkeztek, a
közvélemény arra volt kíváncsi, hogy a 35 kódex a fentebb említett
három csoportból melyikbe tartozik.23 A kutatás célja a második és harmadik
csoport kódexeinél az volt, hogy olyan érveket találjon, melyek
segítségével a harmadik csoportból a másodikba, ha pedig lehetséges, az

12

THEWREWK Emil: A Corvinabeli Festus-Codexről. In: Akadémiai Értesítő, 1877, p. 197-205; UŐ.: Codex Festi breviati Corvinianus. In: Nyelvtudományi
Közlemények, 14. évf., 1878. - p.: 209-264; UŐ.: A Festus Pauli-féle Corvin-codex.
In: Egyetemes Philologiai Közlöny, 2. évf, 1878. - p.: 4-12; UŐ.: Der Festus Pauli
Codex der Corvina. In: Literarische Berichte aus Ungarn, 2. évf, 1878. - p.: 97-103.
A Cod. Lat. 32 végén található egy évszám: Finitus 1463.
CSAPODINÉ: i. m. (7. jegyzet). - p. 223.
A korvinák szövegét filológiai szempontból alig vizsgálták azóta, hogy Ábel Jenő az
összes hazaérkezett kódex szövegét átolvasta és rövid filológiai elemzést adott róluk.
ABEL Jenő: Corvinkódexek. - Budapest, 1879. Rajta kívül Id. még BEREGSZÁSZI
Magdolna: A BEK Cod. Lat. 13. jelzetű Suetonius-corvinájának filológiai vizsgálata
a Tiberius-életrajz tükrében. - Budapest, 2000. Kézirat. Latin Tanszék Könyvtára:
SD 16.951.
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elsőbe emelheti át őket. Részletesebb vizsgálatot csak az első csoport
tagjai érdemeltek. E módszernek megvoltak a korlátai, s egy ponton túl
megfoghatatlan érveket eredményezett, melyek egymást erősítették. Ezt
kitűnően szemlélteti kódexünk példája. E kérdésfeltevés mögött talán az a
szemlélet húzódik meg, hogy gazdagabbnak érezzük magunkat, ha egy
kódexről bebizonyítjuk, hogy korvina.
Ez a szemlélet - megítélésem szerint - napjainkban már tarthatatlan.
A magyar könyvtárakban őrzött középkori könyvállomány egy jelentős
része jóval később került hazánkba, és e kódexek nem tartoznak hazánk
középkori kultúrájának vizsgálati körébe. Megítélésem szerint
feladatunknak kell tekinteni e kéziratok tanulmányozását is, a velük
kapcsolatban elért eredményeket értéknek kell tekintenünk, akkor is, ha
ezek nem hazánk kultúrtörténetéről gyarapítják ismereteinket. Ez a
szemléletmód a kutatói objektivitást is segíthetné.
A külső bélyegek összehasonlításának módszere egy bizonyos pontig
megbízható, amit épp a korvinákkal kapcsolatban elért rengeteg eredmény
mutat, de egy ponton túl veszélyeket is rejt magában, ahogy ezt kódexünknél láttuk. Ez a körülmény indokolttá teszi, hogy kódexünk esetében
más módszert dolgozzunk ki. Megítélésem szerint csak akkor tudunk
előbbre jutni, ha a kódexet önmagában vizsgáljuk. Tehetjük ezt azért, mert
a középkori könyvkötészetnek, a szövegek lejegyzésének szigorú szabályai voltak. Ha a pergamenlapok jelenlegi és török átkötésük előtti állapotát, az egyes szövegek jellegét, a szöveghordozó írások paleográfiáját
szembesítjük a korabeli szabályokkal, akkor az egyes jelenségek
önmagukat fogják magyarázni, az ellentmondások feloldása pedig új
ismereteket eredményez. A korábbi eljáráshoz képest e módszer előnye,
hogy nem szorul rá olyan bizonytalan adatok felhasználására, amelyek
nem feltétlenül állnak kapcsolatban a vizsgált anyaggal, illetve
módszertanánál fogva sokkal megbízhatóbb eredményekhez vezet, mint a
korábbi eljárások. Ezekre az objektív eredményekre, ha majd sok
kódexnél rendelkezünk velük, komoly érveket lehet építeni.
HL 1. A COD. LAT. 20. SZÁMÚ KÓDEX LEÍRÁSA

A budapesti Egyetemi Könyvtár kézirat-katalógusában található leírás
pontatlan,24 ezért közlöm ennek pontosított változatát. A könyvtár Cod.
Ladislaus: Codices Latini Medii Aevi Bibliothecae
Budapestinensis. - Budapest: Akadémiai, 1961. - p.: 39-40.
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Lat. 20. számú kézirata egy, a 14. század első felére datálható pergamenkódex, melynek levélmérete 250x185 mm. A szövegek egy
hasábban, 33 sorban íródtak. A sorok előzetes vonalazása a kódex
egészében, így az üres leveleken is megfigyelhető. A kódex számos
pontján a rothadás nyomait fedezhetjük fel.
I r -II v : vacant25
Г-14 г : M. Т. Cicero: De amicitia
14-26 v : M. T. Cicero: De senectute
26v-76v: M. T. Cicero: De officiis I—III.
76v-79v: M. T. Cicero: De somnio Scipionis
80r-80v: M. T. Cicero: Pro Milone, 1-3
81-82 v : M. T. Cicero: Rhetorica ad Herennium, III. 19-20.
83-86 r : vacant
86v-87v: [Ps.] Bernardus [Carnotensis]: Epistola paraenetica ad
dominum Raimondum
88r:
vacat
88v:
Phalaris: Ad Demotelem epistola
89 r -89 v : vacant
A kódex négy kéz nyomát viseli:
1. kéz: l r - 79r: gothica textualis, 14. század első fele, az egyes
könyvek kezdeténél aranyozott iniciálékat tartalmaz.
2. kéz: 8 0 r - 80v: 14-15. századi gothica rotunda.
3. kéz: 8 Г - 82v: apró betűs félkurzív minuscula humanistica írás
sok rövidítéssel a 15. századból.
4. kéz: 86v - 87v és 88v: feltehetőleg ugyanattól a kéztől származó
cursiva libraria humanistica szintén a 15. századból.
HL 2, A KÓDEX EREDETE

Erről a szakirodalom semmi biztosat nem tud mondani. A hazaérkezett
korvinák első leírója, Csontosi János így jellemzi: „A burgund
könyvfestészeti iskola kitűnő terméke. A czímlap függélyes margóin arany
és zöld színű csík fut végig, melyből a felső és alsó lapszélre, arany, zöld
A kódex korábbi leírásaiban nem szerepel ugyan, de világosan kivehető a IIr oldalon
két idézet a szentírásból: Justus ut pálma flór ebit et sicut cédrus quae est in Libano
multiplicabitur'" (Zsolt 91,13). ,JEcce virgo concipiet in utero et pariét fillium [sic!]
et vocabitur nomen/ eius Emanuel" (íz 7,14).
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kék és vörös tüskés lombozatok ágaznak ki; a hat nagy kezdő domború
arany miniatűrt képez gyönyörű arabeszkes ékítéssel, a kisebb kezdők
fényes aranyból valók s csinos tollrajzokkal vannak díszítve. Ezeken kívül
színes kezdők is jönnek elő, hasonló tollrajz díszítéssel. " Más ikonográfiái leírást nem találtam, egy művészettörténész szakértő bizonyára pontosan meg tudná határozni a kódex elkészítésének és az első kéz általi lejegyzésnek a helyét, idejét a 14. század első felén belül.
A kódex tulajdonosát - a címer alapján - a Castellini-család római
ágánál kell keresnünk. A Cod. Lat. 24. számú kódexben található azonos
címer valószínűvé teszi, hogy a 15. század első felében (a Cod. Lat. 24.
kódex paleográfiai alapú datálása miatt) mindkét kódex még a
címerekből kikövetkeztetett család tulajdonában volt, utána pedig közös
volt a sorsuk, és ismeretlen úton valamikor együtt kerültek
Konstantinápolyba.
III. 3. A KÓDEX TERJEDELME

A kézirat jelenlegi állapotának vizsgálata mellett felhasználtam Anton
Dethier leírását is, amely az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában
található Rómer Flóris akadémikus hagyatékában:27
„700. feuilles parchemin quatro (18x26 centim) de Cicerón
fal 25 officiorum lib I-III.
fol 68 lib de somnio Scipionis
fol 92 -94 blanc
puis 2 feuilles écrites,
96-99. blanc,
fol 98. Epistola beatissimi Bernardi de vita domestica,
fol 100 aleris Demoteli salutem. "
E leírás annyira eltér a kódex jelenlegi állapotától, hogy az egyszerűség kedvéért korábban figyelembe sem vették. A legszembeötlőbb ellentmondást mindjárt a kódex terjedelme jelenti: ez Dethier leírásában 100
levél, ma mindössze 89. A kutatók korábbi magatartásával szemben nem
tekintem kidobandónak Dethier jegyzékét. Bizonyára van benne tévedés,
CSONTOSI: i. m. (13. jegyzet). - p. 195.
OSZK Fol. Hung. I. 1110. 160. A francia könyvtáros leírásából csak a használhatónak vélt részeket adták ki, tehát nem az egész listát. HENSZLMAN Imre: A Sztambuli
Szeraiban európaiak által látott nyugati nyelven írt codexek. In: Magyar Könyvszemle,
2. évf., 1877. - p.: 153-157. A kódexnek Dethier a No Cicerón 14 jelzetet adta.
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de használható adatokhoz is juthatunk. Munkáját rendkívül nehéz körülmények között végezte, így megbocsátható esetleges tévedése és nehezen
olvasható fólió-számai. A kódexek állagát és tárolásuk módját jól mutatják Ipolyi Arnold szavai: yyAz általunk vizsgált s ismert kódexek
néhányán feltűnő volt a leszakadt, vagy megsérült kötésűeknél hátlapjaik
nedvessége, hiánya, rothadása és penészes volta. Ez arra mutatott, hogy}
a könyvek a földre hányva egy halmazban fekszenek, s hogy az alsók a
padló nedvességétől szenvednek.""8 Pulszky Ferenc leírásából pedig
megtudjuk, hogy az egyik 1869-ben visszakapott korvinában egy 15.
századból származó kártyát találtak, tehát valószínűleg Konstantinápolyban azóta nem nyúltak a kódexekhez.29 Ezek után nem csoda,
ha a török könyvkötő feljavította a kódexek állagát üres lapokból, és a
nagyon rothadó lapokat egyszerűen kidobta. Dethier a kódexet a török
könyvkötő beavatkozása előtt látta, ezért mint egyetlen hiteles forrást erős kritikával - felhasználom. A kódex török átkötés előtti terjedelmét, a
művek egymás utáni sorrendjét, az üres lapok elhelyezkedését hitelesnek
tekintem.
Az egész kódexben megvizsgáltam a füzetek szerkezetét, és a fóliók
egymáshoz való viszonyát, ti. hogy a pergamen hús- vagy szőr oldala következik-e egymás után. A vizsgálat egy fontos középkori könyvkötészeti
szabály követését igazolta. Amikor megnyúztak egy birkát és bőréből
pergament készítettek, ezt meghatározott szabályok szerint hajtották
össze és alkották meg belőle a bifóliókat, ezekből pedig a füzeteket.
A bőrnek két oldala van, az egyik, ahol az állat szőrzete volt korábban, a másik pedig, ahol a húsa helyezkedett el. Ez utóbbi fehérebb, szebb;
a szőr-oldal a szőrtüszők miatt sötétebb és kevésbé sima felületű. A középkor folyamán figyeltek arra, hogy a szebb hús-oldal mellett a következő
lap is hús-oldal legyen, szőr-oldal mellett pedig szőr-oldal, illetve hogy
egy kéziratot mindig a szebb (hús-) oldalon kezdjék, hiszen ide általában

IPOLYI Arnold: Mátyás király könyvtára maradványainak felfedezése 1862-ben. In:
Magyar Könyvszemle, 3. évf., 1878.-p.: 103-120, itt: 115.
,Midőn 1869-ben О Felsége a suezi csatorna megnyitásának alkalmából
Konstantinápolyt meglátogatta, a szultán a legdíszesebb négy kéziratot a Corvinából
neki ajánlotta fel, О felsége pedig a M. Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Az
Akadémia ezeket Mátray és Toldy felolvasásaiból elégségesen ismeri, s emlékezni
fog még azon, a rézmetszet történelmére nézve is nevezetes kártyáról, melyet az egyik
kötetben valamelyik olvasója, talán Mátyás király jegyül bennhagyott, s mely azt
bizonyítja, hogy a 15. század óta e könyvet senki nem nyitotta föl." PULSZKY: i. m.
(17. jegyzet).-p. 147.
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díszes kezdőbetűk, címerek és más díszítmények kerültek. A kódex ép
részei következetesen mutatják ezt a szabályt, tehát joggal
felételezhetjük, hogy a kódex korábbi állapotában is így volt. A két leírás
összhangba hozásánál ezért egy olyan állapotot kell rekonstruálnunk,
amely ennek a szabályszerűségnek is megfelel.
A második kéz által írt szöveg (80v: Cicero: Pro Milone) egy mondat
közepén szakad meg, a 105 paragrafusból álló beszéd 8. paragrafusában
{„...пит ipsa senex accipiat iuniorem"), és a következő oldalon egy
teljesen más szöveg kezdődik, teljesen más kézírással (harmadik kéz):
Rhetorica ad Herennium részlet (III. 19. §.). Észrevehető, hogy a 80v
jobb oldala eléggé kopott. Ez szinte egyértelművé teszi, hogy a beszéd
tovább folytatódott, és a török könyvkötő a rothadó lapokat a kódex
Ciceró-szöveghagyományt tekintve legértékesebb részével együtt
kidobta, az esetleges üres lapokat pedig újrahasznosították. A Pro
Milone hiányzó része (97 kiskaput) körülbelül 10 fólión fér el. Ha az így
nyert 10 fóliót hozzáadjuk a 89 fólióhoz, akkor már csak egy fólió
hiányzik a Dethier által említett 100-ból.
Az utolsó hiányzó lap megtalálását a pergamen szőr-hús oldalának
vizsgálata segíti. A kódex egyetlen levele tér csak el a szabálytól, ez
pedig a 89. fólió, amely fejjel lefelé van a kódex végéhez kötve; ezt a
vonalkázások elhelyezkedése mutatja. A lap hajlása azt sejteti, hogy egy
hajdani bifólió jobb oldalán helyezkedett el. Tehát ennek egykor máshol
kellett lennie, ha pedig a szőr-hús oldal szabályszerűségét figyeljük,
akkor egyértelmű, hogy az egykori 91* lap, mivel a Pro Milone és a
Rhetorica ad Herennium közötti két üres lap (91* és 92*) közül ez
azonos a 89. levéllel szőr-hús oldal szempontjából. De ha ez így van,
akkor még mindig hiányzik egy fólió a 100-ból. Ezt az Г és 21 lapokon
találjuk meg a rothadt felületre ragasztva. Ugyanis a 35 ajándékul adott
korvina mindegyikébe II. Abdul-Hamid török szultán arany tintával
törökül odaírta üdvözlő szavait: „Л törvényhozó szultán Szulejman khan ő
30
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Gaspar René Gregory 1885-ben Brüsszelben adta elő észrevételeit a kódexlapok
szőr-hús oldalainak szabályos elhelyezkedéséről, ami a lenyúzott állatbőr összehajtásának technikájával is magyarázható. A kodikológiában e jelenséget az ő tiszteletére
Gregory-szabálynak nevezik. LEMA1RE, Jacques: Introduction á la Codicologie. Louvain-la-Neuve, 1989. - p . 4 6 ^ 9 .
Ábel Jenő (ÁBEL: i. m. (23. jegyzet). - p. 68-78.) átolvasta a hazaérkezett korvinákat
és megvizsgálta a bennük lévő latin szövegek minőségét szöveghagyomány
szempontjából. Általában lesújtó véleménye volt a humanista szövegek értékről. A
Pro Milone beszédről viszont elismerően szól, amely a legjobb variánsokat
tartalmazó kódexekkel mutat sok helyen azonosságot. Szomorú, hogy épp ezt dobta
ki a török könyvkötő.
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felsége ideje óta, a topkapui császári palota könyvtárában őrzött könyvek
közül való. Az oszmán birodalom padisahja, a felséges II Abdul Hamid
khan ő felsége, Magyarország tudomány egyetemének adott ajándéka.
1294 (1877.) Rebbi ül evvel 25-én"32 A 20. kódex eredetileg itt rothadt
volt, így a szultáni iratnak méltó felületet kellett teremteni. Ezt a török
könyvkötő úgy oldotta meg, hogy a hús oldallal felfelé ragasztotta a 1v és
2r oldalra az egykori 92* fóliót. Az üres oldal vonalkázása, amely az
egész kódexben megfigyelhető, mutatja, hogy ennek a 92* fóliónak
kellett lennie. így megvan mind a 100 levél, ugyanakkor a rekonstruált
állapot is megfelel a szőr-hús oldalak szabályának. Az elveszett füzetek
szerkezetét utólag már nem lehet rekonstruálni, de feltűnő, hogy a kódex
összes füzetének közepe hús oldalon van, ezért ezt a szabályt bizonyára
az elveszett részek is követték.
HL 4. A MŰVEK LEJEGYZÉSÉNEK SORRENDJE ÉS A KÓDEX ESETLEGES
KÖZÉPKOR/ ÁTKÖTÉSEI

Azt is megvizsgáltam, hogy a kódexünkben szereplő müveket milyen
sorrendben jegyezhették le, illetve hányszor kötötték át még a középkor
folyamán. Látszólag értelmetlen feltenni a kérdést, de a kódex fentebb
rekonstruált állapotában van egy magyarázatra szoruló jelenség. A művek
közötti üres levelek ugyanis szokatlanok, mivel a pergamen nagyon drága volt, így aligha hagytak volna ki üres oldalakat, hogy a kódexbe tematikailag illő müveket másoljanak.
Az első három kéz által írt szövegek - szerzőjüket tekintve egységet képeznek, mind Marcus Tullius Cicero művei, hiszen a
harmadik kéz által lejegyzett „Rhetorica ad Herennium "-ot ekkor még
Cicero művének tekintették. A tematikától csupán az utolsó kéz által írt
művek térnek el. Ez magyarázza, hogy lejegyzőjük az utolsó levél
hátoldalára, a kódex utolsó oldalára [88v (100v*)] másolta a Phalariszlevél fordítását, majd szintén verso oldalon [86v (98v*)] kezdte a Szent
Bernát-levelet. ~ Tehát ez volt a kódexbe másolt utolsó mű. Ezt azzal a
mindennapi magatartásunkkal lehet megmagyarázni, hogyha tematikailag
oda nem illő szöveget jegyzünk le, még ma is füzetünk utolsó lapjára
írjuk, ezt a folyamatot pedig hátulról visszafelé lapozva folytatjuk. Ezért
- Dr. Erődi Béla fordítása. CSONTOSl: i. m. (13. jegyzet). - p. 158.
A Szent Bernát-levélnek KRISTELLER (KRISTELLER Paul Oskar: Iter Italicum. Vol. IVI. Italy. - London-Leiden, 1965-1997. [a továbbiakban: KRISTELLER + kötet és
oldalszám) tizenegy humanista kéziratát említi. Id. Melléklet.
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nem szabad feltétlenül elfogadnunk, hogy a szövegeket folyamatosan
másolják. Magyarázatunkkal megoldottuk a 83-86' (95r*-98'*,
Dethiernél: „96-99. blanc") és 88r (1001*) üres lapjainak problémáját.
Már csak azt a két-három üres levelet kell megmagyaráznunk, amely
a Pro Milone és a Rhetorica ad Herennium között volt egykoron. Mivel
tematikailag szorosan az előzőekhez tartozik, csupán azzal tudom ezt a
furcsaságot megmagyarázni, hogy a kódexet a 15. században átkötötték,
mégpedig egy olyan quaterniót (négy bifólióból álló füzetet) kötöttek
hozzá, melyen már rajta lehetett a harmadik kéz által írt szöveg. Ezt az
elképzelést az is alátámasztja, hogy a harmadik kéz által írt mű kezdete
egybeesik egy új füzet kezdetével.
Ha a második kéz által lejegyzett Pro Milone szöveg elhelyezkedését
megnézzük, akkor láthatjuk, hogy egy füzet utolsó vagy utolsó előtti (az
elveszett 81 * helyzetétől függ) levelének recto oldalán kezdődik. Ez azt
sejteti, hogy a kódexet a 14-15. század fordulóján is átkötötték épp e szöveg kedvéért. Itt az első kéz szövegét folytatták, nem hagytak ki üres oldalt. Ez a magyarázat az előzőt is alátámasztja, illetve mutatja, hogy a
kódex a 14. század első felében a De amicitia, De senectute, De officiis
és De Somnio Scipionis szövegkorpusz számára készült, és legfeljebb
egy-két üres levél maradt benne.
A 20. kódex kötései:
1. 14. század, Burgundia (?).
2. átkötés: 14-15. század fordulója, amikor még a Castellini család
római ágánál kellett lennie, ezért valószínűleg Rómában kötötték át.
A Cod. Lat. 24. kódex azonos címere bizonyítja, hogy ekkor még a
család tulajdonában volt.
3. átkötés: 15. század második fele. Nem lehet tudni, Itálián belül
pontosan hol.
4. Konstantinápoly: 1877 előtt. A 8. és a 80. fólió után nagy hézag
található. A kódexet 1989-ben a Budavári Palotában Szlabey
Györgyi restaurálta.
/ / / . 5. A HUMANISTA BEJEGYZÉSEK HOZZÁVETŐLEGES DATÁLÁSA

Pontos datálást nem tudok adni, de feltűnő, hogy csak az első kéz által lejegyzett szövegnél vannak humanista szövegjavítások, jegyzetek. Mivel
ezek időben lehetnek korábbiak a harmadik kéz, de későbbiek a második
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kéz írásánál, könnyen lehet, hogy a két újrakötés (2-3) között kerültek
bele. A 3—4. kéznél egy humanista javítás, bejegyzés sincs.
Ha el szeretnénk dönteni, hogy Vitéz János elméletileg az eddig felsorolt sok bizonytalanság ellenére javíthatta-e a kódexet, ebben egyedül a
Phalarisz-levél fordítás datálása és vizsgálata segíthet, mivel ez a 15.
század folyamán született, és ez a kódexben szereplő legfiatalabb és
utolsó előttiként bemásolt mü.
IV. 1. GIOVANNIAURISPA

PHALARISZ-LEVÉL

FORDÍTÁSA

Magyarországon ezt a szöveget korábban nem azonosították. A
kéziratban szereplő címzett, Démotelész neve alapján az eredeti görög
szöveg megtalálható a ránk hagyományozódott 148 levélből álló
Phalarisz-korpuszban (38. levél).34 Egy jelenleg Milánóban található és
1443-ban lezárt kódex bejegyzéséből tudjuk,35 hogy e fordítást Giovanni
Aurispa (1376-1459) Tommaso Fregosónak (1370-1453) címezte,
Sabbadini szerint 1438 körül.36 Ki volt a fordító és ki volt a címzett?
A 38. Phalarisz-levél fordítója, Giovanni Aurispa az itáliai humanista
tudósok első generációjához tartozott. Életútja a tudomány szolgálatában
telt, többször járt diplomataként a Bizánci Birodalomban, és útjairól
mindig gazdag görög kódexgyüjteménnyel tért haza. Aktív részese volt a
korabeli Itália tudományos életének, Janus Pannonius tanítójának, a
ferrarai Guarinónak jó barátja, Lorenzo Valla görögtanára volt.37 Korának görög kódexekben egyik leggazdagabb könyvgyűjteményét hozta létre.38 Aktív irodalmi életet élt, olaszul és latinul egyaránt írt. Több görög
Kritikai kiadása: Epistolographi Graeci. / szerk. HERCHER, Rudolphus. - Parisiis,
1873.: főszöveg: 418., kritikai apparátus: LIV.
Milano, Biblioteca Ambrosiana, С 43. sup. misc. XV. s. - f. 52. (sic!) „Aurispe
Tranlatio ad Thomam de Campofregnusio in qua Phalaris regnans negat a se
relinquendam fore impérium assumptum nisi cum morte. Phalaris Demoteli s. Monitus
tuos Demoteles non egre tuli." In: KRISTELLER I. - p. 297. és II. - p. 531.
SABBADINI, Remigio: Carteggio di Giovanni Aurispa. - Roma, 1931. - p. 176.;
FRANCESCHINI, Adriano: Giovanni Aurispa e la sua biblioteca. Notizie e documenti. Padova, 1976.-50., 62.
BlGI, Emilio: Aurispa, Giovanni. In: Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. IV. Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1962. - p.:
593-595.
Giovanni Aurispa hatalmas könyvtáráról egy 1459-ből fennmaradt hagyatéki
jegyzékből szerezhetünk tudomást. Vö. FRANCESCHINI: i. m. (36. jegyzet). Ebben
578 tétel szerepel. A Sforza család páviai könyvtárában ugyanezen év leltára szerint
824 könyv volt. Vö. PELLEGRIN, Elisabeth: La bibliothéque des Visconti et des
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műnek első latin fordítását ő készítette el, akárcsak e levél-fordítás esetében.40 E müveket itáliai hatalmasságoknak, mecénásainak címezte,
ajánlásai közül az egyik Sabbadini kiadásában is hozzáférhető.
Tommaso Fregoso, akinek levelünket ajánlották, 1415-1421 és
1436-1442 között genovai dózse volt. Két uralkodása között tizenöt évet
száműzetésben töltött, eközben kétszer sikertelenül próbálkozott a
hatalom visszaszerzésével. Második uralkodása után tizenegy évet élt
száműzetésben egészen haláláig. Tudjuk, hogy az antik kultúra kedvelője
Sforza dues de Milan au XVе siécle. - Paris, 1955. {Publications de l'Institut de
Recherche et d'Histoire des Textes, V.). Ebből is felmérhetjük e könyvtár
gazdaságát, melyet a görög kódexek rendkívül nagy aránya is emelt.
Giovanni Aurispa a Phalarisz-levelek közül csak ezt fordította le, ezen kívül fordított
Lukianosztól és Kassziosz Dióntói a római Battista Capodiferronak 1425-ben, Hippokratész leveleit Niccolö d'Estének 1430 körül, szintén Lukianosztól Leonello
d'Estének 1429-1430 körül, Plutarkhosztól Timóleon életrajzát Giordano Orsini
bíborosnak, szintén Plutarkhosztól Tomasso Parentucellinek, a későbbi V. Miklós
pápának 1440 körül, Plutarkhosz egy másik müvét Niccolö Specialénak 1443 körül,
Hieroklésztől 1441-1454 között V. Miklós pápának. Ezek ránk is maradtak. Több
fordítása elveszett: Pszeudo-Hérodotosz „Vita НотегГ című munkáját 1437-ben
fordította le. 1444-ben Alfonz királynak megígéri Ailianosz ,JDe instruendis
aciebus" című munkájának fordítását, Xenophón Kyropaideiáját és OikonomikoszáX
is lefordította, sőt Archimédészhez is hozzálátott. SABBADINI: i. m. (36. jegyzet). - p.
174-177.
Erre a következtetésre jutunk, ha megvizsgáljuk más kortárs Phalarisz-levél fordítás
megszületését. Egy-egy levél fordítására az Aurispa-fordításon kívül még a következő példákat találjuk.
Az 57. levél fordítását Rinucius, egy itáliai humanista egy Pythagoras-, egy Lysislevél kíséretében N. capuai kardinálisnak címezte még 1443 előtt. A prefáció kiadása: LOCKWOOD, Dean P.: De Rinutio Aretino Graecarum litteraram interprete. In:
Harvard Studies in Classical Philology, 24. évf, 1913. - p.: 50-109, itt: 60-61.
Kéziratai: Berlin; Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Lat. qu. 558. - f. 204v.
In: KRISTELLER III. - p. 490-491. Cambridge; University Library, Add. 6188. 130132v. In: KRISTELLER IV. - p. 10. Oxford; Balliol College, 131. mbr. - f. 108M09.
In: KRISTELLER IV. - p. 244. Madrid; Biblioteca de la Universidad Central
(jelenleg:) Archivo Histórico Universitario, Universidad Complutense de Madrid,
cod. 129. cart, (és mbr.). - f. 48v. In: KRISTELLER IV. - p. 587-588. Vaticanus 305. f. 98r-99r. In: LOCKWOOD: i. m. - p. 57-61.
Több levelet is lefordított egy ismeretlen szerző. Egyetlen kézirata: Belluno; Biblioteca Civica, 430. cart. misc. XV. - f. 41-106. Epistolae Phalardis görög jegyzetekkel
és javításokkal, inc. Phalaris Alciboo. Policletus Messenensis quem accusas, des.
(Demaratusnak szóló levél) a tyranno tunc punitos esse. 106. Abaris Phalaridi, inc.
Demonstrasti naturam. „Traductiones Urhani in fabulas Esopi ex epistolis Phalaridis
de verbo ad verbum." Mazzatinti az Aisopos-, Phalaris- és Isocrates-fordításokat
mind Urbánus Bolzaniusnak tulajdonítja. In: KRISTELLER II. - p. 494.
SABBADINI: i. m. (36. jegyzet). - p. 177 -178.
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volt és számos humanista tudóssal kapcsolatot tartott, többek között
Giovanni Aurispával is.42 Az Aurispáról szóló irodalom tanúsága szerint
kettejük között egyedül ez a levél a kapcsolódási pont.
Aurispa Phalarisz-levél fordításának kéziratairól tudjuk,43 hogy
kizárólag itáliai eredetű kódexekben találhatók meg. Általában miscellanea-kódexekben szerepelnek más görög művek latin fordításai mellett,
vagy más Aurispa-műveket tartalmazó kódexekben. A kéziratok legtöbbször nem tüntetik fel, hogy Aurispa a fordító. Ez arra utal, hogy nem a fordító tekintélye, hanem a levél tartalma segítette nagyszámú lemásolását:
az a tény, hogy egy Phalarisz-levél latin fordítása. Ezt a népszerűséget
pedig azt követően a legkönnyebb elképzelni, hogy megszületett a teljes
levélkorpusz latin fordítása (1449 előtt),44 különösen akkortól, amikor
megjelent e fordítás editio princepsz (1470). Ezután e levelek váltak az
egyik legolvasottabb görög művé. Ezt a népszerűséget világosan illusztrálja 1500 előtti kiadásaik száma: 34 különböző kiadást különítenek el az
ősnyomtatványok kutatói, Tuder szerint ez 1500 előtt 10 000 fölötti példányszámot jelent.45 Az Aurispa-fordítás 21 kéziratának legnagyobb
része minden bizonnyal ebben az időszakban keletkezett, ezek közül a
legkorábbi 1443 előtti, amit egy possessor-bejegyzésből tudunk.46 Ennél
AM ELŐTTI, Luca: Fregoso (Campofregoso), Tommaso. In: Dizionario Biografico
degli Italiani. Vol. L. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da
Giovanni Treccani, 1998. - p.: 448-451. Aurispán kívül Giacomo Bracellivel,
Bartolomeo Guascóval, Bartolomeo Fazióval, Antonio Astensanóval, Giovanni
Mario Filfelóval és és Antonio Cassarinóval is jó viszonyban volt.
Id. Melléklet.
A levélkorpusz teljes latin fordítását Franciscus Aretinus (Francesco Accolti vagy
Francesco Griffolini) készítette el és Malatesta Novellónak (Cesena ura) címezte Tuder szerint 1449 előtt. A levelek olasz fordítását erről Bartolomeo Fonzio készítette
el (ed. princeps: 1471), majd Fr. Aretinus négy levéllel kibővített változatát Joannes
Andreas Ferrabos is lefordította (1475). A görög szöveg editio princepse 1498-ban
jelent meg Velencében (Aldus Manutius). Tu DER, Lauri Oskar Theodor: The
Epistles of Phalaris. Preliminary Investigation of the Manuscripts. - Helsinki, 1932.
— p.: 115-123. A Phalarisz-levelek későbbi népszerűségét a 16-18. század folyamán
a görög-latin kiadásainak és olasz, francia, angol nyelvű fordításainak nagy száma
mutatja. Vö. British Museum. General Catalogue of printed books. Photolithographic edition to 1955. Vol. 188. - London, é. n. - p. 569-575.
HAIN 12871-12900.; COPINGER 4736.; REICHLING 185, 676, 1318. TUDER: i. m. (44.
jegyzet).- 116-117.
Milano, Biblioteca Ambrosiana, С 43. sup. misc. XV. In: KRISTELLER I. - p. 297. és
II. 531. Vö SABBADINI, Remigio: Un biennio umanistico (1425-1426) illustrate» con
nuovi documenti. In: Gioraale Storico della Letteratura Italiana. Supplemente, 6.
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pontosabb datálást csak akkor tudunk adni, ha a levél tartalmát Tommaso
Fregoso életének aktualitásával vetjük össze és megvizsgáljuk, Aurispa
mit tett hozzá a görög levélhez, amikor lefordította.
IV. 2. A LEVÉL LATIN SZÖVEGE (BUDAPEST, EGYETEMI KÖNYVTÁR, COD.
LAT.20.881)

A 20. számú kódex szövegét közlöm, és lábjegyzetben megadom egy
másik kézirat eltérő olvasatait (Róma, Biblioteca Corsiniana 583 [45 С
18] 112r). A közölt szöveg a kézirat helyesírását követi.
i.
2.
3.
4.

47

48
49
47
<F>aleris Demoteli salutem. Moni tus tuos demoteles non égre
túli. Imperator enim nunquam factus principatum depon ere consul is imperátori. Nullum tarnen deorum ad huius
rei securitatem iussorem fidei adhibes. Quo forsam50 michi51 per-

évf., 1903. - p.: 74-119, itt: 83.) A kódex Francesco Pizzolopasso tulajdona volt
(tl443), tehát a fordításnak ezelőtt kellett keletkeznie.
A kezdőbetűnél egy apró F betű látható az illuminátor számára.
A római kéziratból hiányzik, helyette van vörös tintával irt címmegjelölés: R Demosthenes philosophus Phalari tyranno suadebat ut tyrannidem deponeret: cui et contra
Phalaris respondet hoc ingens pacto.

M
R Demosthenes
™ R forsan
R mihi
M
R persuadentem
" R multo
R utilis
55
56
tyranni adipiscantur
adipiscantur "" R teneat
R uiuat
R tyranni
5Í<
Rrelinquat
61
54
R Demosthenes
R sollicitudinem
R homini non nasci
M
f>2
R
ciuem
vite
tempus
R от.
R quam
67
65
R mala
R edocens consuluisses
R in eo от.
M
R persuasus fuissem 7() Rad
Rom.
n
71
R recte
R от.
Rplurima
74
Ret
R insederet
Rom.
79
11
R in me ii
R non
R inimicos
R quicquid
*° Rmihi
R uillas
K?
KS
R от
Rnec
R от.
86
HERCHER: i. m. (34. jegyzet), főszöveg: p. 418., kritikai
R add. vale
apparátus: p. LIV.
m
Pindarosz, Pyth. I. 185
™ A Phalarisz-levelek szöveghagyományát és utóéletét TUDER: i. m. (44. jegyzet) és
Krumbacher (KRUMBACHER, Karl: Geschichte der byzantischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches (527-1453). - München : Beck, 1897".
- p.: 603-604.) foglalták össze. Mindmáig HERCHER (i. m. (34. jegyzet). - p.: 409459.) kiadása a legjobb, de nem tekinthető kritikai kiadásnak, mert sok fontos
s2
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5. suaderenr te sane arbitratus consultum pro hac re et aptum
6. et dignum. Uerum non recte iudicas, si tutius imperátori fore
7. putas summám rerum omittere quam tenere. Nam ut priuato
8. uiro multum53 utilius54 est ciuiliter uiuere55 quam adipiscantur
tirani9. dem,56 ita imperátori principatum tenere57 quam linquat.58 Omni<no>
i o. de imperio ita cogitandum reor ut de generatione et uita h<ominum>.
и. Si quis enim penas possibile nasciturum quempiam natus monu12. isset ad quantam solicitudinem59 ad quanta infortunia nascimur,
13. certe nunquam nasci uoluisset. Et si ambitioso ante usum regni
14. persuadere quis potuisset, que imperio infelicitates ad<iuncte
sunt>,
15. ciuis uere quam ciuium dominus esse maluisset. <itaque demote->
16. les non nasci homines utilius est quam ad hanc infelicem et62
<uariis>
17. implicitam curis uitam uenisse. Et omne vite tempus <ciuem63 ui>18. uere quam imperare prestat. Quam ob rem si ante hanc regn<i
usur>kódexet mellőz. A Phalarisz-levelek szakirodalmát Beschorner (BESCHORNER,
Andreas: Griechische Briefbücher berühmter Männer. Eine Bibliographie. In: Der
griechische Briefroman. Gattungstypologie und Textanalyse / szerk. HOLZBERG,
Nikolas. - Tübingen, 1994. - p.: 168-190, itt: p. 186-187.) foglalja össze. Az újabb
szakirodalomból említést érdemel: NÉMETH György: Phalaris-levelek. In:
Világirodalmi Lexikon. 10. köt. - Budapest : Akadémiai, 1986. - p.: 497-498.,
BlANCHETTl, Serena: Falaride e Pseudo-Falaride. Storia e Legenda. - Roma, 1987.,
RÜSSEL, D. A.: The Ass in the Lion's Skin. Thoughts on the Letters of Phalaris. In:
Journal of Hellenic Studies, 108. évf., 1988. - p.: 94-106., MERKELE, Stefan,
BESCHORNER, Andreas: Der Tyrann und der Dichter. Handlungssequenzen in den
Phalaris-Briefen. In: Der griechische Briefroman. Gattungstypologie und
Textanalyse / szerk. HOLZBERG, Nikolas. - Tübingen, 1994. - p.: 116-168.,
ROSENMEYER, Patricia A.: Ancient Epistolary Fetions. The Letter in Greek
Literature. - Cambridge, 2001. - p.: 224-231. A császárkori fiktív leveleket kiválóan
bemutatják, s az egész kérdéskörről bőséges irodalmat közölnek BESCHORNER: i. m.
és ROSENMEYER: i. m.
BENTLEY, Richard: Dissertation on the epistles of Phalaris, Themistocles, Socrates,
Euripides and others and the fables of Aesopus. - London, 1697.; UŐ.: Dissertation
upon the epistles of Phalaris with an answer to the objections of Hon. Ch. Boyle. London, 1699.
BENABEN, Louis-Guillaume-Jacques-Marie: Les Lettres de Phalaris, Tyran
d'Agrigente. - Angers et Paris, 1803.
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19. pationem que in eo6~ malla esse solent <con>silio disseruisses,
omnino
20. michi 68 persuasum fuisset69 non dominari. Nunc quoque cum ob
<regni>
71

77

71

r-

21. necessitatem coactus plura fecerim que non esse " recto facta
op22. inioni hominum iam74 insederit, 75 nunquam m<on>eri possem <ut>
23. hunc principatum relinquam, non etiam 6 ab ipso Ioue. Nam
24. non solum innimicos 77 haberem, quos nunc puto imo <hi quos
in>25. fidos arbitror non modo contra me seuirent, quin etiam contra
26. illos quos michi 80 beniuolos suspicarentur. Nee hominum <cla>ü I

09

27. des eos satiaret, domos etiam et uilas
et quodquod
ad me
<meosque>
28. pertinere cognoscerent, mine usque ad interitum darent. Atque
no<n>
Ol

29. rerum sed nominis etiam extinetionem peterent. Quare <ne ad>
30. hec que maximé timeo perueniam, omni ind<ustria> nitar ut
31. contra omnes imperem et hanc dignitatem cum uita relinquam.
87
IV. 3. A GÖRÖG SZÖVEG MAGYAR FORDÍTÁSA

Démotelésznek!
Megbocsátom neked buzdító szavaid, hogy türannosz ugyan sosem
voltál, mégis azt tanácsolod, mondjak le az egyeduralomról, s közben
egyetlen biztosítékról kezeskedő istent sem említesz, akinek magam is
rögtön hinnék, hanem önmagad képzeled a legmeggyőzőbb kezesnek egy
ilyen ügyben; fogalmad sincs arról, hogy az egyeduralom megszerzésénél
kockázatosabb megválni tőle. Mert ahogyan egy magánember számára az
egyeduralomnál sokkal előnyösebb, ha nem egyeduralkodó, úgy az
59
62
65
6X
71
74
77
SO
КЗ

80

R sollicitudinem
Kom.
R in eo от.
R от.
R plurima
R от.
R inimicos
R mihi
R nec

6(i

63
66
69
72
75
7N
SÍ

S-l

R Demosthenes
R ciuem vite tempus
R mala
R persuasus fuissem
R от.
R insederet
Rnon
R uillas
R от.

6i
64
67
70
73
76
79
X2
X5

R homini non nasci
R quam
R edocens consuluisses
Rad
R recte
Ret
R in me ii
R quicquid
R от
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egyeduralkodónak is előnyösebb a hatalmáról való lemondás helyett
annak megtartása. Összességében pedig az egyeduralomról úgy kell
gondolkodnunk, mint az emberek születéséről és életéről. Mert ha az
ember saját születése előtt hallaná, ha valahogy lehetséges volna, mennyi
kellemetlenség éri az életben, soha meg se akarna születni, így a
magánember, ha egyeduralomra sóvárogva előre értesülne annak
nyomorúságairól, sose akarna uralkodni, s a türannosz se akarna
magánemberként élni. Épp ezért, Démotelész, úgy vélem, az embernek a
születésnél előnyösebb meg nem születnie, az egyeduralkodásnál pedig
előnyösebb mindhalálig magánembernek maradnia. Ha még az
egyeduralom előtt adtál volna tanácsot bemutatva annak árnyoldalát,
mindenképp elfogadtam volna, hogy ne legyek türannosz, most viszont,
hogy már türannosz vagyok, s az uralom kényszerűségénél fogva sok
elhamarkodott tettet követtem el, egyetlen ember sem tud meggyőzni
arról, hogy lemondjak erről a hatalomról, még a leghatalmasabb istenség
sem. Mert ha lemondanék az egyeduralomról, jól tudom, sok
szörnyűséget kellene elszenvednem korábbi alattvalóimtól, s így kellene
befejeznem
életem.

IV. 4. A 38. PHALARISZ-LEVÉL GÖRÖG SZÖVEGE

ДгЦД.ОТЕ^Е1.
EDYYvdí)|ir|v ex© cjoi TCŰV jrapocivétfEcov TÚpavvoq yáp ob yeyovéq
TOpávvco crDußoiiA-EUEK; катаЭеабоц TTTV TUpavvíSa, Gecov fxév
o\)8éva |xoi 8iSoi)<; EyyurjTrrv xr\q áüípaA-EÍag, ф т а ^ а a v кос!
é7t£Ía8riv, á^iÓTriaxov 8ё aaanov tiyoúu-Evoc, áváSoxov гжЕр
TriA-iKoÍHoi) ярауцатос;, G%eböv оЬк eiSáx;, őxi той ктпаааВои TTTV
Toiamrrv áp^rrv £7tia(paA,£(JT£póv écm то ката0ео"0а1. едатгЕр yáp
Í8IÓTT| TOÍ> TUpavvfjcai
поХХф XvGiTEXécizpóv
écm TÖ u.r|
Tupavvfjaai, отЗтш TUpávvco тог) KaTaOÉaGat то jifi катабеабаг TTIV
äp%i\v тщ TUpavvíSoq. каЭоХог) 8ё то ттЕрг T\)pavví8o<; ойтсос; шс,
TCEpi yEvécjEcoi; Kai í,(úf\q ávOpamoa) (ppovnréov OUTE yáp ávQpomoc,
акоЬоас, ттро хщ еагпог) yEvéüEax;, EÍ ттсос; yévoiTo bvvaxóv, б а о ц
|i£Ä,A,£i S'üCKÓA-oiq EyKupfjCEiv ттара TÓV ßiov, y£vvr|0f|vai ßou>ir|0£iri
тсот' áv, OUT' 18штпс; £Отгог)8аксЬ<; xvpavvfjaai, 7rpo7tv>0ó|XEvo<; та«; év
TUpavví8i KaKo8aip.ovía<;, TÚpavvoc; áv, á\X' огж íSicoTriq EBEATJGEIE
KaTaßicovai. ог>тш, АТЩОТЕХЕ«;, áv0pcbn:cú тот) p.év yEvéaÖai
(Xi)p(popcbT£pov орш то jifj y£vécy0ai, тог> TUpavvfjaai 8ё то p.£Ívai
\ié%pi £ « % iSicöTrjv. EÍ U-EV oí>v яро %f\q TupavvíSoc, т а iiEpi amije;
|д,01 8iryyr|cyáu.£vo<; к а к а G\)VEpoi)X,£"U£q, návnaq av £7T£Ía0rjv \ii\
Tt>pavvr|crai, T\)pavvoq 8' cov Kai 8iá TTJV áváyKT|v Tfjq áp%f}<; EÍC;
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коХХа TTpojtETTTcoKcbq ob% oTov сп>9рс!жср xivi 7ieiG0EÍr|v áv
KaxaBéaGai xfjv хатщ e^ouaiav, áXX' оЬЬг GECŰV хф Suvaaxeuovxi.
KaxaGéuxvov yáp xrjv áp^rív oT5' őxi 5 E Í TÍOXXÖL Kai 8eiva naQóvza
npöc, xwv xupavvrjoevxcov ouxco Kccxaaxpé\|/ai xöv ßiov.
IV. 5. A DÉMOTELÉSZ-LEVÉL LATIN ÉS GÖRÖG VÁLTOZATÁNAK
ÖSSZEVETÉSE; Al)MSP A, A FORDÍTÓ
Nézzük meg e levél kapcsán Aurispa fordítói sajátosságait. Mivel göröglatin fordításai közül egyiknek sincsen nyomtatott kiadása, csak e levelet
vehetjük szemügyre ebből a szempontból.
Ha a levél első görög mondatát összevetjük a latin fordítással, számos különbséget találunk. Aurispa egyetlen hosszú mondatból több rövidet alkotott. A görög mondat uxv^Se és az ehhez kapcsolódó participium
coniunctum szerkezetet a latin változat ragozott igealakkal, külön
mondatban adja vissza. Egy komolyabb változtatás is mutatja a fordító
szövegtagolási szándékát. A quo-va\ kezdő mondatban a vonatkozó
névmás az előző mondat tartalmát fogalja össze, a görög ú az ёуу\)т]хг|Уre vonatkozik. Ha a latin változatban a iussorem-те vonatkozna, akkor
сш'-nak kellene szerepelnie.
Érdekes megvizsgálni a görög-latin megfeleltetéseket és az Aurispa
által hozzátett többletet. А кахабеавса xfrv xi)pocvví8a-t szétbontja
„principatum deponere imperátori "-vá. Az áa(paX,£Ía<;-t is szétbontja ad
„huius rei securitatem"-re,
az á^iÓ7cicrxov-t és ócváöoxov-t iysane
consultum et aptiim et dignum "-ra, az egész kifejezést ügyesen latinizálva.
A őxi-val kezdődő egységből ov-vel kezdődő mellékmondatot farag, és a
göröggel ellentétben Démotelészt teszi meg alannyá, emellett a xouxúxr|v
ctpxrjv-t „summám rerum "-mai interpretálja, ugyanakkor a görögben nem
szereplő imperátor szót is betoldja. Ha figyelembe vesszük, hogy az ekkor
beszélt latin nyelvben a quod-ádX és quia-val kezdődő alárendelt tárgyi
mellékmondatok voltak használatban, e lépésben mindenképpen tudatos
klasszicizálást kell látnunk. Görög-latin megfeleltetések: előbbiek,
xbpavvoq-imperator, ap%r\\-principatum, summám rerum, ob jtyováiqperfectum miatt egy numquam-ot is betold, \iev-tamen, be-verum.
A következő mondatban két változatást emelnék ki: a xö |if|
x\)pavvfjaai-t „civiliter vivere"-ve\, a xö ц.Г| Kaxa0écr6ai-t „(summám
rerum) tenere"-vo[ fejezi ki. Tehát a szóismétlés elkerülése érdekében
más szót keresett.
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A következő görög mondaton is változtat, talán ismét a tagolás és a
közérthetőség kedvéért. A személytelen (ppovrrtéov-t „cogitandum reor "ral fordítja.
Ezután az őcvOpcojioq á\cob<jaq-t (ált. alany + part.) elegánsan „SÍ
quis monuisset"-re cseréli, s közben a mondat alanya és tárgya is helyet
cserélnek. A latin tehát értelmező fordítás. А яро %щ ecruxou yEvéaecűqга találékonyan találja meg az éppen ezt jelentő nasciturum-oX (aki
születése előtt áll). A görög SwTKÓXoiq-t két szóval adja vissza:
solicitudo, infortunia. A tagolás és a párhuzamosság kedvéért az
íSiómiq-t civis-szel fordítja szemben a korábbi „vir privatus "-szál, a
-rúpccvvo^-t pedig „civium dominus"'-ként írja körül.
A következő mondatban a ragozott (sing. 1) görög igealak ellenére
általános alanyt használ (utilius est), a xou YEvéc8cci-t bővebben
körülírja: „ad hanc infelicem et variis inplicitam curis vitám venisse," Az
i5ubTr|<;-t ismét civis-szel fordítja.
Ezt követően a G'uvEßo'uXe'ueq-t két szóban fordítja: „consilio disseruisses"; a кака-t kifejti: „que in eo mala esse solentr Az ezutáni
mondatban az ei<; noXká 7ipoTt£7iTC0K(bc;-t egyszerűsíti, s „plurafecerim"
-mel adja vissza. Ezt a nehezen értelmezhető részt értelmező fordítással
egészíti ki, ami nincs benne a görög szövegben: „que nan esse recto facta
opinioni iam insederitr A mondat végén a 9ecov тф 6t>vaGT£Í)ovTi-t
egyszerűen ab Iove-ba sűríti.
Az utolsó mondat fordításánál Aurispa szokatlanul nagymértékben
elszakad az eredeti szövegtől. Az általánosan kifejtett gondolatokat sok
konkrét példával frissíti fel, s másképp fejezi be a levelet, mint a görög.
Az eredeti változatban Phalarisz számot vet azzal a lehetőséggel, hogy ha
lemond hatalmáról, megölik egykori alattvalói, ezzel szemben a latin
szöveg Phalarisza teljes tudatossággal és hatalomvágyból vállalja fel az
uralmat.
A levél aktualitását Aurispa többletként megjelenő értelmező fordításrészeiben kereshetjük. Mivel a türannosz rosszat tesz alattvalóival, ha
lemond hatalmáról, egykori alattvalói őt magát, a családját, a tulajdonát,
híveit mind elpusztítják, sőt nevét is eltörlik a föld színéről. Mikor bírhatott ez különös jelentőséggel Tommaso Fregoso számára? Minden bizonynyal második uralkodása alatt (1436-1442), amikor a hatalom
elvesztése foglalkoztathatta. így nagy valószínűséggel ekkor
keletkezhetett a levél fordítása.
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V. A URISPA FORDÍTÁSÁNAK HELYE A
HAGYOMÁNYÁBAN

PHALARISZ-LEVELEK

Phalarisz az ókori Szicília Akragasz nevű városának (ma a dór
templomáról híres Agrigento) türannosza volt a Kr. e. 6. század első
felében, aki az ókori irodalomban a kegyetlen zsarnok mintaképe lett.
Már Pindarosz88 azt mondja róla, hogy ellenségeit élve halálra sütötte egy
bronzbikában. Lukiánosznál találkozhatunk a Phalarisz melletti retorikai
megnyilatkozással, és innen sejthetjük,
hogy a császárkor
szónokiskoláiban szokásos gyakorlat lehetett Phalarisz szemszögéből
érvelni.
Ránk maradt egy 148 levélből álló gyűjtemény görögül, melyek
legjavát Phalarisz írta korának jelentős személyeihez, néhány esetben
azonban az ö leveleire válaszolnak. Az újkori filológia első jelentős
alkotása Richard Bentley 1697-es tanulmánya volt, amelyben
Themisztoklész, Euripidész és Szókratész levelein kívül Phalarisz
leveleiről is kimutatta belső ellentmondások alapján, hogy császárkori
hamisítványok, és nem állítólagos szerzőik írták őket.90 Hosszas vita után
győztek Bentley ésszerű érvei, és e levelek elvesztették állítólagos
régiségük által kölcsönzött népszerűségüket. Azóta a tudomány
mostohán bánt velük, amit az a tény is mutat, hogy a teljes korpusz
legmodernebb élő nyelvű fordítása 1803-ban jelent meg franciául,91 és jó
kritikai kiadása sincs. E levelek a 15-16. században voltak a
legnépszerűbbek, ahogyan ezt korábban láthattuk, és épp az általunk
vizsgált volt az első, amelyet Itália lakói latinul olvashattak. Ez biztosít
neki előkelő helyet a Phalarisz-levelek utóéletében.
BEFEJEZÉS

Ahogy fentebb láttuk, semmi okunk sincs feltételezni, hogy az Egyetemi
Könyvtár Cod. Lat. 20. jelzetű kódexe 1877 előtt járt Magyarországon,
ezért kénytelenek vagyunk áttenni a harmadik csoportba, a nem hiteles
korvinák közé. Sem amellett, sem az ellen nem tudunk érveket felhozni,
hogy a kódex humanista bejegyzéseit Vitéz Jánoshoz kössük. Ezt utólag
lehetetlen eldönteni, de semmi nem indokolja ennek feltételezését, igaz,
kizárni sem tudjuk. Bár vizsgálatunkkal kódexünket megfosztottuk magyar vonatkozásától, mégis számos kérdést sikerült tisztáznunk, talán
ezek megbízhatóbb eredmények, mint a korábbiak.
"8 Pindarosz, Pyth. I. 185
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MELLÉKLET

1. Aurispa Phalarisz-levél fordításának eddig fellelt párhuzamos
kéziratai
2. A Szent Bernát-levél humanista kéziratai
3. Az EK 20. sz. kódexének felépítése
1. Aurispa Phalarisz-levél fordításának eddig fellelt párhuzamos
kéziratai
Olaszország: (16 db)
Bologna, Biblioteca Universitaria, 2948. cart. misc. XV-XVI. s. - f.: 39v
- 40r. In: KRISTELLER I. - p. 25. tr. Aurispa. Kristeller megjegyzi,
hogy a levél előtt egy prefáció található (39-39 v ), s csak ezután
következik maga a levél.
Brindisi, Biblioteca Pubblica Arcivescovile "Annibale de Leo", A/6.
Korábban 115. In: KRISTELLER I. - p. 38.-ban 80. mbr. mise. XV. s.
(1473). - f.: 122-123. In: KRISTELLER I. - p. 38. (tr. Aurispa.) A
kódex teljesen azonos a firenzei Biblioteca Riccardiana 67l-es
kódexével, ez utóbbi Landinusnak még egy beszédét és levelét
tartalmazza többletként. A kódex vége a következő bejegyzést
tartalmazza: „Gabriel Finalis anno domini МСССС1ХКШГ
{Firenze, Biblioteca Gaddianae, Plut LXXXX. Sup. Cod. LH. [47] b}
Közvetlenül Aurispa-művek után következik. Mivel Aretinus
elterjedt fordításától különbözik, a kéziratkatalógus kiadója
feltétezi, hogy Aurispa fordítása, ^halaridis Epistola Demoteli
Philiosopho, qui ei suadebat, ut tyrannidem deponeret, eodem forte
Aurispa interpreted In: Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae
Mediceae Laurentianae... / szerk.: BANDINIUS, Aug. Mar. Tom. III.
- Florentiae, 1776. - col. 630. Kristellernél e kódexet nem találtam.
Firenze, Biblioteca Laurentiana, 201. (278-210), mise. XV. s. fólio-szám
nincs, de a kódex utolsó előtti darabja. In: KRISTELLER I. - p. 83. tr.
Aurispa. Közvetlenül a Phalaris-levél előtt egy másik Aurispa-levél
és -költemény található.
Firenze, Biblioteca Riccardiana, 61\ (N IV 24). - f.: 104v-105r. In:
KRISTELLER I. - p. 196. A kódex kevés többletétől eltekintve
egyezik a Brindisiben található Biblioteca Arcivescovile 80-as
kódexével. A fordítót Kristeller nem tünteti fel.
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és ui. 969. cart. misc. XV. s. - f.: 481 - 49r. In: KRISTELLER I. - p.
212. (tr. Aurispa).
{Milano, Archivo di Stato, Codex Cibrarius, vagy Codex Castiglione,
cart. misc. XV. s. - f.: 157} In: KRISTELLER VI. - p. 28-30. A
második világháború óta holléte ismeretlen.
Milano, Biblioteca Ambrosiana, С 43. sup. misc. XV. s. - f.: 57. In:
KRISTELLER I. - p. 297. és II. - p. 31. tr. Aurispa. Sabbadini
(SABBADINI: i. m. (36. jegyzet) 83.) e kódex bejegyzésére utal
Aurispa szerzőségével kapcsolatban: f. 52. (sic!) ,^iurispe Tranlatio
ad Thomam de Campofregnusio in qua Phalaris regnans negat a se
relinquendam fore impérium assumptum nisi cum morte. Phalaris
Demoteli s. Monitus tuos Demoteles non égre túli.'1'' A kódex Franc.
Pizzolopasso tulajdona volt (ti443), tehát a fordításnak ezelőtt
kellett keletkeznie.
Milano, Biblioteca Nazionale Bradiense (Brera) AG IX 10. misc. XV. s.
fólió -szám nem szerepel. In: KRISTELLER I. — p. 353. tr. anon. (i.e.
Aurispa).
Palermo, Biblioteca Comunale, 2 Qq С 79. XV. s. cart. misc. fólió-szám
nincs megadva. In: KRISTELLER II. - p. 26. Philaris (sic!) Demoteli
salutem. (tr. Aurispa). A kódex sok más művet is tartalmaz
Aurispától.
Pisa, Biblioteca del Seminario Arcivescovile Santa Caterina, cod. 136.
misc. XV. folió-számok nincsenek megadva. In: KRISTELLER VI. p. 142. A kódex több Aurispa-fordítást is tartalmaz.
Ravenna, Biblioteca Classense, 271. mbr. mise. XV. s. - f.: 117v-118v.
In: KRISTELLER II. - p. 81. (tr. Aurispa). Kristeller megjegyzi, hogy
a kódex fólió-számozása következetlen. A Phalaris-levél pontos
száma nincs feltüntetve, de az előtte levő munkáé 115v-117, az
utána következőé pedig 119v-127v, ezért valahol a kettő között kell
lennie. E kódexben található egy szatíra, melyet Firenzében 1432ben Jo. Aurispának írtak (f. 137-139, tehát a Phalaris-levél
fordítása után másolták be).
Roma, Biblioteca Corsiniana (Academia dei Lincei), Corsin. 583 (45 С
18). cart. misc. XV. s. - f. 112'. In: KRISTELLER IL - р. ПО. A
kódexben a levél címzettjét elírták Demosthenésznek. A kódex több
más fordítást is tartalmaz Aurispától, például közvetlenül e levél
után Lukianosz egyik dialógusának fordítását.
Roma, Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo
Rossiano, 50 (VII a 50) mbr. mise. XV. - f.: 106v-107v. In:
KRISTELLER II. - p .
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Roma, Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo
Barberiniano Latino, 98 (VIII 98), mbr. mise. XV. s. fólió-szám
nincs feltüntetve. In: KRISTELLER IL - p. 442.
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, lat. XI. 100 (3938). cart. misc.
XV. s. - f.: 120-120v. In: KRISTELLER II. - p. 255. A kódex egy
bejegyzése szerint 1454-ben Bened. de Ovetariis civis Vincenvie
birtokában volt.
Németország: (2 db kódex, a levél szövegének három változata)
Berlin, Staatsbibliothek Preißischer Kulturbesitz, Lat. fol. 557. cart.
misc. XV. - f.: 147v-148. In: KRISTELLER III. - p. 482^83. A
kódex több művet tartalmaz Aurisp ától.
Berlin, Staatsbibliothek Preißischer Kulturbesitz, Lat. qu. 601. cart.
misc. XV. s. - f.: 4V-5V és 113-114. Kétszer ugyanez a levél. In:
KRISTELLER III. - p. 491. Több Aurispa-mű is szerepel e kódexben.
Magyarország: (ldb)
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára, Cod.
Lat. 20.-f.:88 v
Spanyolország: (1 db)
Toledo, Biblioteca del Cabildo, jelenleg (1952, 1955): Archivo у
Biblioteca Capitolares, cod. 100, 42. cart. misc. XV. - f.: 102. In:
KRISTELLER IV. - p. 645-646. A kódex itáliai eredetű, és több más
művet is tartalmaz Aurispától.
Amerika Egyesült Államok: (3 db)
New Haven, Connecticut; Yale University Library, Ms. 63. cart. misc.
XV. - f.: 152—153v. A Szent Bernát-levelet is tartalmazza. In:
KRISTELLER V. - p. 277-278.
New Haven, Connecticut; Yale University Library, Marston Collection
ms. 100. cart. misc. XV. s. - f.: 103v-104v. In: KRISTELLER V. - p.
286. Aretinus Phalarisz-levélkorpusz fordítása is megtalálható e
kódex elején.
Princeton, New Jersey, Princeton University Library, Kane Collection;
Kane 22. mbr. misc. XV. s. - f.: 115V. In: KRISTELLER V. - p. 381.
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2. A Szent Bernát-levél humanista kéziratai
i. Franciaország, Paris, Biblioteque Nationale, Ital. 1022. mbr. mise.
s. XV. - f.: 213-216. Ps.-Bernard, epistola ad Raimundum. In:
KRISTELLER III. - p. 311.

2. Olaszország, Borgonovo Val Tidone (Piacenza), Convento di S,
Bernardino, cod. 2. mbr. és cart. misc. XV-XVI. Cicero, Brutus.
Ps.-Bernardus, epistola ad Raimundum. In: KRISTELLER V. - p.
512.
3. Olaszország, Foligno; Seminario Vescovile, Biblioteca Jacobilli, С
IX 18. mbr. mise. XV. 57. - f.: 9V—10. Bernardus ad Raimundum.
In: KRISTELLER V. - p. 631.

4. Olaszország, Napoli, Biblioteca Nazionale, Giá Viennesi lat. 34
(Korábban: Vindob. 1048). mbr. XIV. Címmegjelölés (92v):
Explicit tabula super 336 epistolis Beati Bernardi cum dictis
eiusdem ordinatis per materi as secundum literas alfabeti edita de
mandato... papé Johannis 22 i a fratre Francisco Tóti de Perusio de
ordine minorum et episcopo Sarnensi. In: KRISTELLER I. - p. 437.
Lehet, hogy a kérdéses levél nincs benne, de a korpusz nagysága ezt
valószínűvé teszi.
5. Olaszország, Udine, Biblioteca Arciscovile, Fondo Bartolini,
Bartolini 83. cart. misc. XV (1449). Scritto per Francesco Horlandi
a Montevarchi. Ps.-Seneca, de quattuor virtutibus. Isopus. Disticha
Catonis. Ps.-Bernardus, epistola ad Raimundum. Toszkán nyelven.
In: KRISTELLER VI. - p. 237.

6. Olaszország, Udine, Biblioteca del Seminario Arciscovile, s.n. cart,
misc. XVI. Nincsenek fólió-számok. A kódex végén: Ps.-Bernardus
ad Raimundum. In: KRISTELLER VI. - p. 245.
7. Olaszország, Prato, Sezione Archivio di Stato, fasc. E. s. XIV-XV.
13 fols. Ricette. fasc. J. cart. misc. XIV-XV. 43 fols. Petrarcaszonáták és más költemények, végül pedig: Ps.-Bernardus levele
Raimundushoz, volg. In: KRISTELLER VI. - p. 147.
8. Spanyolország, Madrid, Biblioteca Nációnál, 20530. cart. XV. - f.:
45-49 v . Epistola Bernardi Raymundo. 50. egy levél vége: des.
sponte mea contentus sum. 50v üres. In: KRISTELLER IV. - p. 578.
9. USA, Durham, North Carolina, Duke University Library, Latin ms.
46 (folio), cart. misc. XV. 132 fols. Itáliai eredetű. - f.: 131—132v
(más kéz). Epistola Bernardi ad Raimundum. In: KRISTELLER V. p. 260-261.
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10. USA, New Haven, Connecticut, Yale University Library, Ms. 63.
cart. misc. XV. 151. Ex epistola Beati Bernardi. - f.: 152-152v.
Epistola Phalaris Demotelli, inc. Monitus tuos. In: KRISTELLER V. p. 277-278. A kódex leírása nem utal arra, melyik Bernát-levél van
benne, érdekes azonban, hogy a Démotelész-levél is megtalálható
közvetlenül a Bernát-levél után.
п. USA, New Haven, Connecticut, Yale University Library, Marston
ms. 247. cart. misc. XV. S. Bernardo, epistola ad Raimundum,
volg. (145M48). In: KRISTELLER V. - p. 288-289.
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SUMMARY

The University Library's manuscript Cod. Lat 20. is one of those 34
manuscripts, which were sent back by the Turkish Sultan, Abdul-Hamid
II. (1842-1918) in 1877 - because it probably belonged to the famous
library of King Matthias (1443-1490). The present study tries to prove
that the manuscript couldn't be in Hungary before 1877, that's why we
have to count it as unauthentical monument of Humanism in Hungary.
There are no convincing arguments that the notes ont he argins of the
manuscripts are are from János Vitéz (1408-1472), bishop of Esztergom
- as alleged previously -, or not. Neinter the armorial on the first page of
the manuscript resolves the question. In the end of the essay the most
valuable part of the Codex, a Latin translation of one of the letters of
Phalaris, is analysed deeper along with a publication of its text having an
important role in clearing up the history of the codex.

ZUSAMMENFASSUNG

Die im Titel erwähnte Handschrift der ÜB Budapest ist eine jener 35
Handschriften , die im Jahre 1877 vom osmanischen Sultan Abdul Hamid
IL als Geschenk aus Konstantinopel nach Budapest geschickt wurden
und die einst in den Bestand der berühmten Bibliothek des ungarischen
Königs Matthias Corvinus (1443-1490) bereicherten. Der Autor versucht
es zu beweisen, daß die Handschrift vor 1877 in der Bibliothek
sicherlich nicht vorhanden war, d. h. keine echte Corvina ist, und die
selbe Tatsache scheint auch die heraldische Untersuchung des Wappens
am Anfang der Handschrift zu bestätigen. Der Autor untersucht
desweiteren einen lateinsprachigen Phalaris-Brief, der zum ersten Mal
in Druck erscheint. Mit seiner Publikation möchte der Autor beweisen,
daß das Nachleben der Phalaris-Briefe in Ungarn von großer Bedeutung
ist und mit der Publikation auch zur Klärung der Herkunftsgeschichte
beigetragen werden konnte.
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TOTH PETER
KÉSŐANTIK ÉS KÖZÉPKORI GRAMMATIKAI
HAGYOMÁNYOK EGY HUMANISTA TERENTIUS-KÓDEXBEN
I.
A címben említett kódex egy a XV. század közepéről (egészen pontosan
1444-ből) származó papírkódex, mely jelenleg a Budapesti Egyetemi
Könyvtár gyűjteményében található, s tulajdonosát vagy legalábbis egyik
korrektorát Vitéz Jánossal szokás azonosítani. A kézirat Terentius hat
megmaradt komédiáját tartalmazza, a különböző prózai és metrikus
prológusokkal valamint didascaliákkal együtt, végül pedig néhány
érdekes Terentius-kommentár és egy három részből álló grammatikai
traktátus zárja a kézirat szövegét.
A kódex két szempontból is méltó arra, hogy a kutatás
behatóbban foglalkozzék vele. Egyrészt egyetemes vonatkozásban, mivel
- mint arról később még szó lesz - olvasatai sok esetben komoly
szövegkritikai jelentőséggel
rendelkeznek
a
Terentius-corpus
rekonstruálásában. Valamint azért, mivel a kézirat záró része, néhány
olyan Terenius-kommentárt, életrajzot is tartalmaz, melyeknek
viszonylag kevés kézirata ismeretes, ezért kódexünknek fontos szerep
juthat e kommentárok szövegkritikai értékelésében is.
Másrészt, a hazai kultúrtörténet szempontjából, azért, mert a
kódex egészen bizonyosan Magyarországhoz köthető, s minden
bizonnyal kapcsolatba hozható az egyik legjelentősebb magyarországi
humanista, Vitéz János személyével, s ennek fényében érdekes képet
adhat a hazai humanizmus irodalmi, irodalomtörténeti és szövegkritikai
igényeiről, s Terentius meglehetősen intenzív utóéletéről a középkori
Magyarországon.
A magyarországi vagy magyar vonatkozású kódexek között ugyanis az Egyetemi
Könyvtárét nem számítva három Terentius-kézirat található, közülük kettő az OSzKban, egy a gyulafehérvári Batthyaneum gyűjteményében, s e három kódex közül kettő
tartalmaz Terentius-kommentárokat, egyik az OSzK Clmae 263-as jelzetű darabja a
Commentum Brunsianwn szövegét, míg a gyulafehérvári (R. I. 159) mind a Praefatio
Monacensis-i mind a Commentum Brunsianum-ot tartalmazza, sőt egy egészen hosszú
(mintegy 32 folionyi) meghatározatlan Terentius-kommentárt is. Vö. BART0N1EK,
Emma: Codices Latini Medii Aevi Bibliothecae Széchényi Musei Nationalis Hungarici.

Tóth Péter

Az Egyetemi Könyvtár Terentius-kézirata ugyanis csaknem teljes
bizonyossággal tekinthető magyar vonatkozásúnak, története ugyanis más középkori kódexekhez hasonlóan - ezt igazolja. A kötet ugyanis
1877-ben II. Abdul-Hamid szultán ajándékaképpen került a könyvtárba,
aki a magyar egyetemisták egy a krími háború elleni tiltakozó tüntetésére
válaszul harmincöt kódexet adott vissza az egyetemnek, amelyet a török
csapatok
Buda
154 l-es
elfoglalásakor
hurcoltak
magukkal
Konstantinápolyban s amelyek közül azóta többről bebizonyosodott,
hogy hiteles korvina, azaz része volt Mátyás híres budai könyvtárának.3
Természetesen a szultán által visszaadott darabok közül azok is
nagyon fontosak, amelyek nem bizonyultak korvináknak. Ezek,
minthogy a törökök egészen biztosan Magyarországról vitték őket
magukkal, s mivel sok esetben régebbiek is, mint maguk a korvinák
érdekes bepillantást engednek a XIV-XV. század világi könyvtárainak
összetételébe. Közülük való például az Egyetemi Könyvtár két
leggazdagabban díszített kódexe is, mindkettő a XIV. századból, s
ugyancsak a török ajándékkal került vissza egy a XIII. század végén talán
francia területen íródott, de valószínűleg Magyarországról elszármazott
gazdagon díszített Biblia,5 s még néhány más érdekes és értékes kódex.6
A szultán ajándéka tehát amellett, hogy a visszakapott korvinák révén
felbecsülhetetlen kinccsel gazdagította a magyar könyvkultúra hazai

- Bp. : Országos Széchenyi Könyvtár, 1940. - p.: 236-237, ill. SzENTIVÁNYI Róbert:
Catalogus concinnus librorum manuscriptorum Bibliothecae Batthyanyanae. - Szeged :
Hungária 1958. - p. 84. 111. RlOU, Yves-Francois: La traditon manuscrite du
«Commentum Brunsianum» des comedies de Terence. In: Revue d'Histoire des Textes,
3.évf., 1973.-p. 92-93.
2
Az 1877-es török küldöttségről és az ajándékozásról ld. ERÖDI Béla: Csók jasa! A
török küldöttség látogatásának emlékkönyve (Сок Yasa! Türk heyetinin ziyareti'inden
hátira kitabi). - Bp. : Akadémiai 2001.
' Jelenleg 13 darabot tartanak nyilván korvinaként (Cod. Lat. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
11; 12; 13; 31(?)). Vö. CSAPODI Csaba, CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Bibliotheca
Corviniana. - Bp. : Helikon 1990. - p.: 34-36.
4
Cod Lat. 15 (Abulcasis-kódex) és Cod. Ital. 1. (Dante-kódex). Vö. BERKOVITS Ilona:
A Budapesti Egyetemi Könyvtár Albucasis-kódexe. In: Magyar Könyvszemle, 53. évf.,
1937. - p.: 229-240, ill. UŐ.: A Budapesti Egyetemi Könyvtár Dante-kódexe s a XIIIXIV. századi velencei miniatürafestészet története. - Bp., 1928. 111. Lásd még Domokos
György e kötetben megjelenő tanulmányát.
5
Cod. Lat. 18.
Pl. Cod. Lat. 25 (ún. Sztárai-kódex, magyar nyelvű széljegyzettel), Vö. KATONA
Lajos: A Gesta Romanorum Sztárai-codexe. In: Egyetemes Philologiai Közlöny, 22.
évf.. 1898.-p.: 401-411; 878-879.
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emlékeit, új adalékokkal szolgál és szolgálhat a magyarországi középkor
és humanizmus könyvkultúrájának további kutatása számára is.
E Konstantinápolyból érkezett kódexek között találjuk a Cod. Lat.
31-es jelzetű, Terentius hat komédiáját tartalmazó kódexet is, amelyet a
következőkben bemutatunk.
A kódex első leírását közvetlenül a kéziratok visszaszolgáltatása
után, 1877-ben Csontosi János készítette el.7 E a leírás, régisége ellenére,
még mindig az egyik legalaposabb tartalmi feltárást nyújtja a kódexről.
Részletesen elemzi az egyes darabokat és az őket megelőző tartalmi
összefoglalókat (periochákat) és prológusokat, a kódex végén található
Terentius-életrajzoknak és kommentároknak azonban nem tulajdonít
különösebb jelentőséget. Összefoglalásában ugyanis csupán ennyit ír: „A
még hátralevő levelet, Terentius életrajza, vígjátékainak kritikai
méltatása és egyéb verstani fejtegetések foglalják el s a codexnek utolsó
részét képezik."8 Ezen „kritikai méltatások" vagyis a „codex utolsó
részének" tartalmi feltárását azonban Csontosi már nem végezte el.
Kétségbevonhatatlan érdeme azonban, hogy a Terentius darabok sorai
közé számos helyen beszúrt jegyzetekben és a sűrűn előforduló
margináliákban ráismert a néhány más kódexből már ismert ún. „nyitrai
emendátor" kézírására,9 akit Vitéz Jánossal szokás azonosítani,10 s ennek
alapján a kódexet az ő személy évei hozta kapcsolatba.11 Ugyancsak
Csontosi hívta fel a figyelmet egy, a későbbi elemzők által teljesen
figyelmen kívül hagyott részletre, Terentius sírversére is,12 ezzel is
kiemelve, hogy a „codex utolsó része" számos érdekes szöveget tartogat
még a további kutatás számára.
CSONTOS! János: A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai ismertetése.
In: Magyar Könyvszemle, 2. évf, 1877. - p . : 157-218; 204-205.
8
1 , т . 205.
A „nyitrai" név egy Tertullianus-kéziratból ered, amelyben (Cod. Lat. 10, f. 178v) a
következő mondatot olvassuk: „Finivi transcurrendo Nitrie die 2 Junii 1468."
10
Vö. FRAKNÓI Vilmos: Vitéz János könyvtára. In: Magyar Könyvszemle, 3. évf., 1878.
- p. 85. 111. CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Die Bibliothek des Johannes Vitéz. -. Bp. :
Akadémiai 1984.-p. 140.
Talán ugyancsak az ö személyére vall az a tény, hogy Vitéz egyik levelében (Epistola
3.: „ita parum reperies a me dictum, quod non dictum sit prius", vö. SCHWANDTNER,
Johann Georg: Scriptores rerum Hungaricarum. II. - Vindobonae 1746, 11) előfordul
egy idézet az Eunuchus prológusából (Eunuchus 41), amely a darab kritikai kiadásában
nem ebben a formában (hanem „quod non sit dictum prius" alakban, vö. FLECKEISEN,
108), a kódexben viszont pontosan a Vitéz-levélben olvasható szórendben (f.: 25r „quod
non dictum sit prius") bukkan fel Talán ebből a kéziratból ismerte Vitéz?
'" Ld. alább a 144v fólió kapcsán.
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Csontosi után Ábel Jenő foglalkozott a Terentius-kódex-szel, aki
egy Mátyás könyvtáráról írott tanulmányában - igaz ugyan csak néhány
megjegyzés erejéig - de már kiemelte a korvina szövegkritikai értékét.
A munkát Ábel egy a korvinákról írott átfogó tanulmányában folytatta
tovább, ahol már részletesen is elemezte a Terentius-kézirat olvasatait
és megállapította, hogy a kódex a kézirati hagyomány negyedik
csoportjába tartozik, amelynek minden tagja „megérdemli, hogy végig
collationáltassék, mert gyakran oly variánsokat tartottak fenn,... mely
minden eddig ismert variánsnál jobb".15 Befejezésül idéz is néhány
példát a kódex olvasatai közül. A kódex végén található kommentárokra
azonban itt sem tért ki részletesen.
Nem sokkal ezután látott napvilágot az Egyetemi Könyvtár
kódexeinek katalógusa, melyben a latin kódexek leírását Ábel Jenő
végezte el, aki a kódex befejező részének leírásában a következőket írja:
,ff. 144b-l5la: Vita Terentü Oxoniensi similis, Andriae prosa oratione
scriptum, vita Terentü Oxoniensis, argumenta singularum Terenti
comoediarum et explicatio didascaliorum, in fine reguláé metricae."" A
tartalom részletes feltárására tehát itt sem vállalkozott.
Nem sokkal ezután - valószínűleg kódexünktől sem függetlenül jelentette meg Ábel a Terentius-életrajzok mindmáig széles körben
használt kiadását,17 amelyben az Egyetemi Könyvtár kódexére is
támaszkodott, s a bizonyos „utolsó részből" a két életrajz-recenziót ki is
adta.18
Körülbelül ennyi az, amit a kódexről, annak tartalmáról jelenleg is
tudunk. A későbbi katalógusokban ugyanis gyakran még annyit sem
találunk, mint Csontosinál vagy az Ábel-féle leírásban. Mezey László

ÁBEL, Eugen: Die Bibliothek des Königs Matthias Corvinus. In: Literarische Berichte
aus Ungarn, 2. evf. 1878. - p . : 556-581, itt: 569.
14
ÁBEL Jenő: Corvin-codexek. Bp., 1879. - p . : 11-13.
15
1, m. 12.
6
Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis
Budapestiensis I: Catalogus codicum. - Bp. : Universitatis Reg. Scient., 1881. - p.: 15.
17
ÁBEL Jenő: Az ó- és középkori Terentius-biográfiák. - Bp., 1887.
18
I. m. 33-38 (Oxoniensis), ill. 38-40 (Oxoniensis breviata).
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például csupán átveszi a régi kódex-katalógus adatait, az őt követő
leírások pedig többnyire Mezey katalógusán alapulnak."
A kódex szakirodalma is hasonló képet mutat. Az egyetlen, aki
Ábel óta filológiai szempontból foglalkozott kézirattal, Maróti Egon volt,
aki egy Terentius magyarországi hatásával, utóéletével foglalkozó
tanulmányában röviden kitért az Egyetemi Könyvtár Terentius-kódexére
is. De ő is csupán Csontosi és Ábel eredményeit ismétli, sőt egy helyütt
félre is érti Ábel megjegyzését, s ez a félreértés azután egy olyan
tévedéshez vezetett, amely mind a mai napig tartja magát a
szakirodalomban. Maróti szerint ugyanis a kódex szövegkritikai
szempontból érdekesnek tűnő olvasatai az emendátor glosszáiban
jelentkeznek," míg Abel Jenő több helyütt is utal rá, hogy azok
valójában a kódex saját olvasatai, melyeket az emendátor sok esetben az
elterjedtebb, romlott variánsra javított (pl. Andria I, 1, 17 esetében).22
Itt kell azonban megjegyeznünk, hogy a kódex további
vizsgálatához elengedhetetlenül fontos elkülöníteni a különböző
korrektorok kézírását. Csontosi és Ábel megjegyzései alapján ugyanis
úgy tűnhet, hogy a kódex lapjain kizárólag a nyitrai korrektortól, azaz
Vitéztől származó margináliák olvashatók. A valóságban azonban
legalább három korrektor írását lehet megkülönböztetni.
Ahogyan ez a könyvmásoló műhelyekben általában szokás volt a
scriptor munkája befejeztével még egyszer átnézte a szöveget, s az
esetleges kihagyásokat, tévesztéseket igyekezett minél kevésbé feltűnő
módon javítani. E munka jelei egy-egy kimaradt betű vagy szó
pótlásának formájában kódexünkben is érezhetőek.23 Ezen kívül azonban
MEZEY László: Codices Latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestiensis.
- Bp. Akadémiai 1961. - p.: 46-47, szó szerint megismételve az Ábel-féle leírást, s a
„nyitrai emendátor" már Csontositól és Ábeltől is érintett kérdését még csak nem is
érinti.
20
Vö. pl. CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Die Bibliothek des Johannes Vitéz. Bp. :
Akadémiai, 1984. - p.: 140, 139, vagy CSAPODI Csaba, CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára:
Bibliotheca Corviniana. - Bp. : Helikon 1990. - p.: 36.
21
MARÓTI Egon: Terenz in Ungarn. In: Das Altertum, 8. évf, 1962. - p.: 243-251, itt:
245: „neben dem Grundtext aus erster Hand einige Korrekturen enthält, die ein
unbekanntes, vorzügliches Manuskript verraten und eine bessere Lesung bieten als
irgendeines unserer bekannten Terenz-Manuskripte."
22
Vö. ÁBELJ.: i. m. (14. jegyzet), - p . 12.
Vö. pl. f. 24vf. 28vf. 31v-32r, ahol a javító igyekezett teljesen elhalványítani a hibás
formákat s helyükre írni a helyeset, de az elhalványítás miatt a javított forma tintája
halványabb lett, mint a szöveg többi részében, s így a javítás mégis viszonylag könnyen
észrevehető.
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- amennyire ezt meg tudtam ítélni - Vitéz írásán kívül még legalább két
másik kéz javításai, bejegyzései láthatók a sorok között illetve mellett.
Az egyik, talán a legkésőbbi néhány szórványos tárgyi, illetve kiemelésjellegű jegyzetet írt a margókra vagy időnként a sorok közé.24 Míg a
másik, mely talán a főszöveggel egyidős vagy legalábbis nem sokkal
fiatalabb nála, terjedelmes magyarázatokkal, glosszákkal látta el a
komédiákat, s talán az ő javításai a leggyakoribbak a szövegben." E
bejegyzések gyakran nem is javítások, hanem csupán olvasói jegyzetek,
egy-egy furcsa nyelvtani alak megvilágítására, vagy egész sorok prózai
értelmezése stb. Az igazi szövegkritikai jellegű javítások azonban a
„nyitrai" kezétől származnak, s a tőle már más kódexekbői is ismert
rendszerben bukkannak föl.
Az emendátor/ok személyével kapcsolatban azonban fontos, hogy
felhívjuk a figyelmet egy a szakirodalomban előforduló másik tévedésre
is. Csapodiné Gárdonyi Klára ugyanis egy az Egyetemi Könyvtár
korvináiról írott cikkében kitért a Terentius-kódex elemzésére is, s ott
Maróti cikkéről szólva a következőt írja, „azt olvassuk nála [t.i.
Marótinái], hogy Vitéz a hat vígjáték közül csak egyet, a
Heatontimommenost kísérte a margóra piros tintával írt bejegyzéseivel."
Valójában azonban Marótinái nem találunk ilyen kijelentést, a
megállapítás ugyanis eredetileg Csontositól származik," s már Abel
felhívta a figyelmet megalapozatlanságára, mivel már az Andriában is
észrevett ilyen emendálásokat,28 sőt ezt a kódex más helyein magam is
megfigyeltem. A Maróti szájába adott téves megállapítás azonban
Csapodinénál egy bonyolult hipotézis forrásául szolgál amely azt
24

Vö. pl. f. 2r; f. 3r. stb. Az írás viszonylag késeinek tűnik, talán az ún. gothica cursiva
currenssel azonosítható.
25
Vö. pl. f. 5v; f. 1 Ír; f. 40r; ff. 41r-v, ahol különösen terjedelmes margináliák
találhatók. Az írás maga gothica cursiva textualisnak tűnik.
26
A „nyitrai emendátor" tevékenységéről talán legékesebben kézírása, gyönyörűen
kerekített betűi, főleg a jellemző formájü „g" betű tanúskodik, de jellemző még a más
kézirati variáns bevezetésénél használt „al" (a. m.: „alius" vagy „aliter") megjelölés is.
Minderről ld. kimerítően BEREGSZÁSZI Magdolna: Egy Suetonius-kódex rejtélye avagy
ki a nyitrai korrektor. In: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. XII. - Bp., 2004. - p.: 1334.
27
CsONTOSl János: A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai ismertetése.
In: Magyar Könyvszemle, 2. évf., 1877. - p. 205: „a harmadik vígjátékban
[Heautontimorumenos T.P.] a két Corvina nyitrai javítnokának írásához hasonjeílegű
glossákat tüntet fel."
28
ÁBEL Jenő: Corvin-codexek. - Bp., 1879. - p. 12.
Vö pl. az Andria szövegében: f. 3v; f Юг, az Eunuchusban: f. 36r vagy az
Adelphoeban: f. 75v
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igyekszik bizonyítani, hogy Vitéz talán egy Johannes Calpurnius
Brixiensis nevű szerző Heatontimorumenos-kommentárja alapján
javította volna a darab szövegét, s ezzel volna magyarázható, „hogy miért
éppen ehhez az egy drámához írt bejegyzéseketet".
A kódex szövegének a többi Terentius-kézirattal való - egyébként
ígéretes - aprólékos összevetése tehát mindez ideig még nem történt
meg, s a befejező rész Terentius-kommentárjaival sem foglakoztak
egészen a hetvenes évekig. 1973-ban ugyanis Yves-Francois Riou egy a
Commentum Brunsianum kézirati hagyományáról írt cikkében
érintőlegesen szólt az Egyetemi Könyvtár Terentius-kódexének
kommentárjairól is, és megállapította, hogy a „codex utolsó részében1'
több különböző koraközépkori eredetű Terentius-magyarázat van
összeszerkesztve. A tartalmi elemzés során megkülönböztette az ún.
Praefatio Monacensis és a Commentum Brunsianum szövegét, s ez
utóbbinak az Andriára vonatkozó részét részben az Egyetemi Könyvtár
kódexe alapján ki is adta.
A két kommentár minden bizonnyal koraközépkori eredetű, s
keletkezésüket általában a karoling reneszánsz idejére szokás helyezni. A
Commentum Brunsianum, amely nevét első kiadójáról Paul Jacob
Brunsról kapta, aki egy hallei kézirat alapján kiadta Terentius darabjait a
kéziratban talált glosszák és kommentárok szövegével együtt. A
„commentum" szövege azóta több kéziratból is előkerült, s mára már
bizonyossá vált, hogy a szöveg jóval hosszabb, mint a Bruns által kiadott
változat, s a rekonstrukciók alapján egy terjedelmes magyarázat szövege
rajzolódik ki előttünk, amely ősformájában három fő részből áll. Az első
helyen a Terentius-életrajz egy változata (általában a második típus, az
ún. Oxoniensis breviata) áll, ezt követi egy az Andriára vonatkozó rövid
glossza, majd a darab prózai összegzése, argumentuma, utána a darab
szövege következik, amelyben általában a sorok között, illetve a
margókon olvashatók a kommentárok, s ez a legrégibb kéziratokban
ugyanebben a rendszerben ismétlődik meg minden darab szövege előtt.33

CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Az Egyetemi Könyvtár korvinái. In: Magyar
Könyvszemle, 97. évf., 1981. - p.: 221-225, itt: 222.
31
[BRUNS, P. J.:] P. Terentii Afri Comoediae sex. 1-2, Leipzig, 1811. (A továbbiakban:
BRUNS + oldalszám)
32
Riou lajstromában 27 található, vö. RlOL): i. m. (1. jegyzet). - p. 81. és 89-90.
33
Vö. R(OU: i. m. (1. jegyzet). - p. 79-80.
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A Commentum vagy Praefatio Monacense/is arról a müncheni
kéziratról34 kapta a nevét, amelyben először felfedezték. Ez a
Brunsianum-hoz hasonlóan épül fel. Szövegét egy Terentius-eletrajz
(általában a második típus, az Oxoniensis) nyitja, majd ugyancsak egy
rövid glossza az Andriához, mely után a darab argumentuma következik,
s ezt követik a sorok közé iktatott magyarázatok, s ez - éppúgy, mint
к

fentebb láttuk - minden egyes darab előtt így ismétlődik.
A későbbiek folyamán azonban minkét kommentár szövege egyre
tömörebbé vált, a kommentárok és magyarázatok lassanként kiszakadtak
a komédiák szövegéből, s az életrajzzal és az argumentumokkal együtt
egyre inkább a darabok előtt kaptak helyet.36 A XIV-XV. századra a
korpusz még egységesebbé vált s egyre inkább egy az egész Terentiuskorpuszhoz fűzött egységes kommentár formáját kezdte ölteni, s mint
ilyen a kéziratokban gyakran a darabok szövege után mintegy azok
függelékeként jelenik meg.37 Ebbe a kéziratcsaládba tartozik a
magyarországi, illetve magyar vonatkozású Terentius-kéziratok
mindegyike, s velük együtt az Egyetemi Könyvtár kódexe is.
Mégis kiemeli őket a csoport többi tagja közül az, hogy
mindegyikben találhatók a Commentum Brunsianum és a Monacensis
szövegéhez képest adalék anyagot képező más Terentius-magyarázatok,
illetve a komédiák szövegéhez kapcsolt különböző grammatikai vagy
metrikai traktátusok is,38 melyek egyrészt a humanizmus növekvő
grammatikai, irodalomtörténeti és kritikai igényeiről, másrészt Terentius

München Bayerische Staatsbibliothek Clm 14420 Vö. DZIATZKO, Karl: Zu Terentius
im Mittelalter. In: Jahrbücher für Classische Philologie, 149. évf., 1894. - p.: 465^477.
35
Ed.: SCHLEE, Friedrich: Scholia Terentiana. - Leipzig : Teubner 1893. - p.: 79-162.
A továbbiakban SCHLEE + oldalszám.
36
Vö. RlOU: i. m. (1. jegyzet). - p. 81-89. ill. Riou, Yves-Francois: Le Commentum
Brunsianum de Terence dans le Clm 29004c. In: CAMBIER, Guy (ed.): Hommages a
André Boutemy. Bruxelles, 1976.-p.: 315-325.
RlOU, Yves-Francois: Essai sur la tradition manuscrite du Commentum Brunsianum
des comedies de Terence. In: Revue d'Histoire des Textes, 3. évf, 1973. - p.: 89-102.
Az OSzK kódexében egy a szakirodalom által Commentarius recentior-nak nevezett
magyarázatból (Ed. SCHLEE, 163-179.) vett részlet található, vö. BARTONIEK Emma:
Codices latini. - Bp. : Országos Széchenyi Könyvtár 1940. - p.: 236. és RlOU: i. m. (37.
jegyzet). - p. 93. Míg a Batthyaneum példányában egy még azonosítatlan, de feltűnően
hosszú magyarázat (R. I. 159, ff 10v-42v) olvasható, vö. RlOU: i. m. (37. jegyzet). - p.
92.
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hazai népszerűségéről, olvasottságáról a komédiák minél mélyebb
megértésére irányuló igényről tanúskodik.j9
Éppen ezért érdekes az Egyetemi Könyvtár kódexének
adalékanyaga is. Kéziratunkban ugyanis a két nevezetes kommentár
szövegét elöl (f. 145r) és hátul (ff. 149r-151r) egyaránt egy-egy érdekes
szöveg kíséri. Legelöl, közvetlenül a Terentius darabjait záró rövid
versek után az Andriában előforduló nehezebb kifejezések, szavak
magyarázata következik, részben a későantik (Donatus-, Eugraphiusféle ) és koraközépkori (Commentum Brunsianum és Monacense)
hagyományok alapján, részben azonban más, illetőleg új anyagot nyújtva
(ezen szövegrész kiadása található a második rész első felében).41
A kommentárok végén pedig egy érdekes három részből álló
traktátust találunk, amely első részében a ritmikus próza törvényeivel a
„cursusok tudományával" foglakozik,4" majd a központozási szabályok
szokatlanul teljes és részletes leírása következik (ez utóbbi szövegrész
kiadása található a második részben), majd egy metrikai traktátus zárja a
kódexet.
Mindez tehát világosan mutatja, hogy egy-egy Terentius-kódex,
milyen változatos grammatikai hagyományokat képes felvonultatni, a
A Riou által felsorolt 27 kézirat közül a magyar vonatkozásúakon kívül érdekes
módon csupán egy einsidleni és egy müncheni kéziratban találni hasonló szövegeket.
Vö. RfOU: i. m. (37. jegyzet). - p. 93; 94-95.
40
WESSNER, Prosper: Aeli Donáti quod fertur Commentum Terenti accedunt Eugraphi
Commentum et scholia Bembina. 1-3. - Leipzig : Teubner, 1902-1908. (A továbbiakban
WESSNER + kötetszám és oldalszám)
Nagy valószínűséggel önálló magyarázattal, s nem valamiféle a kódex szövegéből
kiemelt utólagos összegzéssel vagy gyűjtőmunkával állunk szemben, mivel a
kommentár által magyarázott szöveghelyek gyakran egészen más alakban fordulnak elő
a kódex szövegében (vö. pl. „ehodum" a kommentárban, „eodum" a kódexben (f. 4v),
„volt" a kommentárban, „vult" a kódexben (f 4v), „antehac" a kommentárban, „quod
an" a kódexben (f. 5r) „ubivis" a kommentárban, „ubi facilius vis" a kódexben (f. 5r)
stb. Ez tehát azt látszik valószínűsíteni, hogy egy önálló, utólag bemásolt szöveggel van
dolgunk.
" A cursusokról szóló rövid szövegrész vizsgálata is érdekes eredményeket tartogathat
még, tekintve, hogy Vitéz műveiben maga is gyakran élt a cursusok adta ritmikus
lehetőségekkel, s a szövegben lefektetett elvek és Vitéz cursusainak összehasonlítása
talán megerősítheti a kódex és Vitéz kapcsolatát és érdekes bepillantást nyújthat a
humanisták cursuselméletének hazai recepciójába is. A kérdéshez vö. Dl CAPUA, F.:
Fonti ed essempli per lo studio dello „stilus curiae Romanae" medioevale. - Roma,
1941, ill. JAN SON, Tore: Prose Rhytm in Medieval Latin from the 9th to th 13 th
Century. - Stockholm, 1975. - p. 80-104., ill. magyar viszonylatban BORONKAI Iván: A
ritmikus próza Vitéz János leveleiben. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 73. évf.,
1969.-p.: 693-696.
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későantik magyarázóktól egészen a kor legmodernebbnek számító
helyesírási és prozódiai elméleteiig. Éppen a kódexben olvasható
szövegek eme tarkaságának hangsúlyozására, illusztrálására döntöttünk a
rövid Terentius-kommentár és a központozásról szóló traktátus közlése
mellett. Az előbbi ugyanis későantik és koraközépkori grammatikai
gyökerei révén még a múlt, az évszázadok során kialakult és
felhalmozódott grammatikai tradíciók felé mutat, míg a helyesírási
értekezés azzal, hogy a humanizmus korában használt írásjelek pontos
definícióit és használatuk szabatos szabályrendszerét mutatja be, már a
későközépkor modern helyesírási elképzeléseit tükrözi.43 Másrészt
azonban azért is jelentős, mivel ma még viszonylag kevés olyan szöveg
hozzáférhető, amely kifejezetten a helyesírással az egyes korokban
használatos írásjelek használatával foglalkozna,44 s mint ilyen talán
adalékul, segítségül szolgálhat a téma további kutatása számára is.45
A szövegek közlése előtt azonban a kommentárok elrendezésének
és a kódex szerkezetének megvilágítására szükséges, hogy az eddigi, a
részleteket nemigen tükröző leírások helyett egy új, jóval részletesebb
tartalmi feltárást is adjunk a kódex egészéről részben az eddigi
szakirodalom, részben saját megfigyeléseink alapján. A következőkben
tehát a kézirat leírása, majd a tartalmi feltárás végül az említett szövegek
közlése olvasható.

~ A humanizmus központozási hagyományaival, ill. az írásjelek egyre növekvő
számával kapcsolatban Id. PARKES, Malcolm В.: Pause and Effect: An Introduction to
the History of Punctuation in the West - University of California Press, 1993. - p. 4 1 49 és 81-87. (A továbbiakban PARKES + oldalszám)
44
Az ilyen jellegű művek. Boncompagnus traktátusától (SUTTER, Carl: Aus Leben und
Schriften des Magisters Boncompagno. - Freiburg in Breslau, 1894), vagy Capuai
Tamás művétő (HELLER, Emmy: Die Ars dictandi des Thomas von Capua. Heidelberg,
1929.), illetve néhány válogatástól (HUBERT, Martin: Corpus stigmatologicum minus. Bruxelles, 1970. - p. 124-126) eltekintve gyakorlatilag kiadatlanok.
45
A központozási hagyományok kutatása valójában csak napjainkban kezdődött,
mindez ideig talán Parkes fentebb idézett műve az egyetlen átfogó munka a kérdésről.
Vö.
pl.
az
egyik
legújabb
„Manuscipt
Studies" с.
összefoglalást
(http://www.ualberta.ca/~sreimer/ms-course/course/punc.htm), ahol a következőt
olvashatjuk: „There is little literature on medieval punctuation, partly because there is
so much evidence which needs to be studied, and partly because editors of texts have
considered the effort needed to be a waste (since usually the pointing is not authorial
anyway). "
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II.

A KÓDEX LEÍRÁSA

Jelzete: Cod. 31 (-Cod. Lat. 31), 151 fólióból álló papírkódex,
első szennylapja azonban pergamen, 19 quaternio alkotja. A fóliók
mérete 142 x 198 mm, a szöveg egy hasábos kb. 138 x 75 mm nagyságú
és átlagosan mintegy 26 sorból áll, melyek barna elővonalazása tisztán
kivehető. Az írás ún. gótikus bastarda, valószínűleg két részletben
készült, a tinta ugyanis a 143r után egészen a kódex végéig a korábbi
szürkés-feketés színről barnás színre változik, az írás azonban szemmel
láthatólag változatlan marad. A scriptort név szerint is ismerjük, a 144v
fólión ugyanis megnevezi magát és a kézirat elkészültének dátumát:
„Galoysius Haudry sfcripsit] de 1444."46 A kódexben semmilyen díszítés
sem látható, csupán néhány vörös tintával (rubrummal) írott sor ill. a
szereplők ily módon jelölt neve. Eredeti kötése ismeretlen, a szultán
ugyanis 1877-ben a visszaszolgáltatás előtt vörös bőrbe köttette, s az
előlapot Mátyás arannyal díszített címerével, a hátlapot pedig arany színű
félholddal díszítette. A szöveget végig különböző marginális és
szövegközi megjegyzések kísérik, melyek között a „nyitrai emendátor"
keze is felfedezhető.47
A KÓDEX TARTALMI FELTÁRÁSA48

Cod. 31. (=Cod. Lat. 31)
P. TERENTIUS AFER: C o m o e d i a e s e x
f. I-'

vacat

1.
a.)

P. Terentius Afer comoediae sex
Andria

46

Érdekes azonban, hogy a nevet - amennyire sikerült utánajárnom - mindmáig nem
azonosították pontosan, érdekes azonban, hogy az ismert scriptorok olaszos hangzású
nevével szemben (vö. CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Mátyás király könyvtárának
scriptorai. In: Magyar Könyvszemle, 73. évf., 1958. - p.: 327-344.) Haudry franciásnak
tűnik.
47
A korrektorokról ld. fentebb.
48
A tartalmi feltárás során megtartottuk a kódex helyesírását.
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f. 1
ib.

argumentum [С. Sulpicius ApoUinaris: Periocha] "Argumentum
incipit"
incipit
"Sororem falso creditam meretricule ..."
desinit
"...aliam corino coniugem."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.Leipzig 1910.-p.: 2.)

f. 1
(r)

prológus

"Prológus pupli terentii afri fabule andrie incipit"

incipit

f. Г

desinit

"Poeta cum primum animum adscribendum
appulit..."
"...sint prius vobis."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 3.)

f. 1'

textus
incipit

f. 23

desinit

"Simo senex et sosia libertus et totus (r) - Vos istec
intro auferte..."
"... Intus transigetur si quid est quod restat О
plaudite caliopius recensui." "Explicit andria" (r)
(Ed.: Fleckeisen, A (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 4-47.)

b.) ff. 23-47'

Eunuchus
"Incipit Eunuchus feliciter" (r)

f. 23 argumentum I. [Didascalia]
"Acta ludis megalensibus 1. postumio 1. cornelio..."
incipit
"...famio consulibus."
desinit
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 105.)

f. 23' argumentum
II.
"Argumentum metricum" (r)
ib.
incipit
"Meretrix adolescentem cuius,
ib.
desinit
"...amoris illuditur."
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(Prete, S. (Ed.): P. Terenti Afri comoediae. - Heidelberg,
1954.-p.: 178.)

f. 23' argumentum
III.
[C. Sulpicius Apollinaris: Periocha] "Argumentum
prosaicum " (r)
ib.
"Sororem falso dictam thaidis..."
incipit
ib.
"... audiente permenone."
desinit
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediaeLeipzig 1910.-p.: 106)

ff. 24-25
f. 24 incipit
f. 25 desinit

"Prológus " (г)
"Si quisquam est qui piacere se studeat bonis..."
".. .quid sibi eunuchus velit."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.Leipzig 1910.-p.: 107-108.)

f. 25

textus
incipit

f. 47' desinit

"Phaedria parmeno (manu posteriore) - Quid igitur
faciam..."
".. .valete, plaudite caliopius recensui. Terentii afri
Eunuchus Explicit.
Incipit Heautontimorumenos."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediaeLeipzig 1910.-p.: 109-157.)

c.) if. 48-73
f. 48
ib.
ib.

incipit
desinit

[Heautontimorumenos]
"Eautontumorumenos "
[Didascalia]
"Acta ludis Megalensibus 1. cornelio..."
"...sempronio consulibus."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.Leipzig 1910.-p.: 51)

f. 48
ib.

argumentum [С. Sulpicius Apollinaris: Periocha] "Argumentum
eiusdem" (r.)
incipit
"In militiam proficisci gnatum..."
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ib.

desinit

"...uxorem accepit."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 52.)

ff. 48 '-49'
prológus
ib.
incipit
f. 49' desinit

"Prológus eiusdem"
"Ne cui sit vestrum mirum..."
".. .potius quam sibi."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 53-54.)

ff. 49'-73
textus
f. 49' incipit
f. 73 desinit
Terenty afry"

"Cremes Menedemus senex duo" (r.)
"Quamquam hec inter nos nuper..."
".. .vos valete et plaudite. Caliopius recensui.
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 55-101.)

d.) ff. 73 '-98

[Adelphoe]

f. 73'

[Didascalia]
"Incipit adelphe terenty afry" (r.)
"Terenty affri incipit adelphe. Acta ludis
funebribus...
".. .anicio m. comelio consulibus."

ib.

incipit

ib.

desinit

(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 259.)

ff 73'-74

argumentum [С. Sulpicius Apollinaris: Periocha]
"Argumentum eiusdem"
f. 73' incipit
"Duos cum haberet demea adoloscentulos..."
f. 74 desinit
"... patre duro demea."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.Leipzig 1910.-p.: 260.)
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ff. 74—'
prológus
"Prológus eiusdem"
f. 74 incipit
"Postquam poéta sensit..."
f. 74' desinit
"...augeat industriam."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 261.)

ff. 74'-98
textus
f. 74' incipit
f. 98

desinit

"Micio senex secum" (r.)
"Storax non rediit hac nocte..."
".. .istuc recte valete plaudite caliopius recensui.
Explicit adelphos foeliciter." (r.)
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.Leipzig 1910.-p.: 262-304.)

e.) ff. 98'-119'
f. 98'
ib.
incipit
ib.

desinit

Несут
[Didascalia IL]
"Terenty affri Incipit echyra feliciter Acta ludis
romanis se. Iul caes. Gneo cornelio..."
".. .marchio edilibus curulibus."

ff. 98'-99
argumentum [C. Sulpicius Apollinaris: Periocha]
"Argumentum " (r.)
f. 98' incipit
"Uxorem duxit pamphilus..."
f. 99 desinit
"...pamphilus cum filio."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 216.)

ff. 99-100
prológus
f. 99 incipit
f. 100 desinit

"Prológus"

(г.)

"Hechyra est huic nomen..."
".. .pretio emptas meo."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 217-218.)
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ff. 100'-119'
textus
f. 100' incipit
f. 119' desinit

"Philotis meretrix Syra lena" (r.)
"Per pol quam paucos reperias..."
".. .hunc diem umquam. Vos valete plaudite.
Caliopius recensui."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 219-256.)

f.)f. 120-144'
f. 120
ib.
incipit
ib.

desinit

Phormio
[Didascalia]
"Incipit phormio feliciter" (r.)
"Incipit phormio acta luis romanis lucio
postumio..."
"...valerio consulibus."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 161.)

ff. 120-120'
argumentum [C. Sulpicius Apollinaris: Periocha] "Incipit
argumentum eiusdem "
f. 120 incipit
"Chremetis fráter aberat..."
f. 120' desinit
".. .a patruo adgnitam."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 162.)

ff. 120Ч2Г
prológus
f. 120' incipit
f. 121' desinit

"Incipitprológus"

(r.)

"Postquam poeta netus..."
".. .atque equanimitas."
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediae.
Leipzig 1910.-p.: 163-164.)

ff. 12Г-144
textus
f. 12Г incipit
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f. 144'

"Terenty affri phormio explicit. Deo gratias Amen.
Galoysius Haudry s[cripsit] de 1444." (rubro)
(Ed.: Fleckeisen, A. (Ed.): P. Terentii Afri comoediaeLeipzig 1910.-p.: 165-211.)

2.f. 144'

[Petrus de Muglio: Versus]
"Andria vel heunucus heuton adelphes echyra
Phormio succedens fabula sexta datur."
(Ed.: Riou, Yves-Francois: Notes sur quelques manuscrits de
textes classiques latins conserves a la Bibliotheque Vaticane:
Un accessus aux Comediae de Terence interpolé d'extraits de
la Vita Terentii de Pétrarque. In: Revue d'Histoire des Textes
1. évf., 1971. - p . 224. Cf. Walther I, 968.)

3. f. 144'
ib.
incipit
ib.
desinit

"Epithaphium super Terentium"
"Natus in excelsis tectis cartaginis urbis..."
"...puto cautus erat."
(Ed.: Baehrens, A- (ed.): Poetae Latini minores. 5. -- Leipzig,
1880. - p. 386; Buecheler, F. - Riese. A. (ed.): Anthologia
Latina. 1/2. - Leipzig, 1906. - p . 40. num. 487c. Cf. Walther
I, 11627).

4 f. 145

[Explicatio locutionum difficilium]
(szövegét lásd alább: III. 1.)

5.f. 145-145'

Praefatio Monacensis

a.)f. 145
f. 145 incipit
ib.
desinit

Vita Terentii (III: Oxoniensis breviata)
"Terentius affer genere extitit civis cartaginensis..."
"...maiorem eius fabule caperent mrorem."
(Ed.: Abel Jenő: Az ó- és középkori Terentius-biográfiák. Bp., 1887.-p.: 38^0.)

b.) f. 145
ib.
incipit
ib.
desinit

[De Andria]
"Fabula prima andria vocatur eo quod..."
"...venit qui et passibula vocatur."
109

Tóth Péter

с.) f. 145'
ib.
incipit
ib.
desinit

[Argumentum Andriae]
"Orto bello athenis chremes..."
"...dederunt karino sodali illius."
(Ed.: Riou, Yves Francois: Essai sur la tradition manuscrite
du Commentum Bransianum des comedies de Terence. In:
Revue d'Histoire des Textes, 3. évf., 1973. - p.: 106-113.
col. 2.)

5. f. 145'-149
a.)i. 145'-146
f. 145' incipit
f. 146 desinit

[Commentum Brunsianum (sine commentariis)/
[Vita Terentii] (II: Oxoniensis)
"Terentius comicus quidam extitit affer. Civis ,
carthaginensis..."
"...adelphi echira phormio. Sed nunc de andria
videamus."
(Ed.: Ábel Jenő: Az ó- és középkori Terentius-biográfiák.
Bp., 1887.-p.: 34-38.)

b.)K 146-149
f. 146 incipit
ib.

desinit

c.jff. 146-146'
f. 146 incipit
f. 146' desinit

[De Andria]
"Andria prima fabula ideo vocatur quia cum ex
andro insula... "
"...sicut consequentia manifestant. Argumentum
tóti us fabule istud est."
[Argumentum Andriae]
"Bello exorto Athenis cremes quidam
Atheniensis..."
"...acta sit apud Grecos et quo apud Latinos."
(Ed.: Riou, Yves Francois: Essai sur la tradition manuscrite
du Commentum Bransianum des comedies de Terence. In:
Revue d'Histoire des Textes, 3. évf., 1973. - p.: 106-113.
col. 1.)

d.)ít 146M47
f. 146' incipit
f. 147'desinit
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(Ed.: Bruns, P. J.: Terenti Affri comoediae sex. 1. - Halle
1811.-p.: 153-156.)

e.)íí. 147'
f. 147' incipit
ib.

desinit

[Argumentum ad Heautontimorumenum]
"Actaest et recitata est ludis megalensibus Lucio
Comelio Lucio Valerio Flacco..."
".. .maledictis omnibus respondit"
(Ed.: Bruns, P. J.: Terenti Afíri comoediae sex. 1. - Halle
1811.-p.: 269-270.)

f.)íí. 147M48
f. 147' incipit
f. 148 desinit

[Argumentum Adelphoe]
"Acta est ista fabula Adelphoe quam Terentius
Latinus..."
"...legendo videbuntur."
(Ed.: Bruns, P. J.: Terenti Affri comoediae sex. 1. - Halle
1811.-p.: 3-4.)

g.Jíí. 148-'
f. 148 incipit
f. 148' desinit

[Argumentum Hecyrae]
"Hechira dicta est a loco non longe distantie ab
Athenis..."
"...cum ipso fillio parvulo quem ceperiyt
Philomena."
(Ed.: Bruns, P. J.: Terenti Affri comoediae sex. 1. - Halle
1811.-p.: 95-97.)

h.)fl 148'-149
f. 148' incipit
f. 149 desinit
6. ff. 149-15 Г

[Argumentum Phormionis]
"Argumentum istius fabule istud est. Duo senes
germani fratres..."
"...sequenti plenissime manifestabunt. Amen. Deo
gratias."
[Commentarius in Terentium] (szövegét
lásd alább: HI. 2)
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ni. 49
[DE LOCUTIONIBUS ÄNDRIAE]
1.
Нет]50

Expavesentis. 51 Atatf2

Quorsumf

In quo loco.

53

interiectio expavesentis."
Datum

iri]>6 dari.

Emp

admirantis. Eho dum]59 reus tu veni. Adverbium vocandi.
Dum]61 sillabica adiectio. Volt]62 vult. Hoccinefy
64

Istuc]

istud. Antehac]

65

an hoc.

ante hoc temporis. Herde]66

pro

49

A szövegek kiadása során a tradicionális latin helyesírást használtuk, a főszövegben a
komédiák kritikai kiadásának helyesírása szerint írtuk a magyarázott szavakat, az
esetleges eltéréseket az apparátusban jelöltük. A párhuzamokat igyekeztünk minden
esetben jelölni, ahol ezt nem tettük, ott szövegünk olyan helyet értelmez, amelynek
magyarázatát más kommentárban nem sikerült megtalálnunk.
50
Andriall4.
51
Hasonló („expavescentis") értelmezés csak a Commentum Monacense müncheni
kéziratában (Clm 14420) olvasható (VÖ. SCHLEE, 81.), a szó egyébként szokásos
értelmezése „irascentis", vö. SCHLEE, 82, 84, 86, 87, 93, 100, 108, 111, 115, 142, ill.
BRUNS, 27.

" Andria 125.
Vö. SCHLEE, 81. Ez a hagyományos értelmezés, vö. SCHLEE. 98, 107; ill. BRUNS, 29.
Donatusnál: „interiectio admirantis", vö. WESSNER, 76.
54
Andria 127.
55
Sem Donatus (WESSNER I, 76),sem Eugraphius nem magyarázza, csak a Monacense
(vö. SCHLEE, 82.) és a Brunsianum (BRUNS, 29).
56
Andria 177.
57
Sem Donatus, sem a Monacense nem magyarázzák a szót, csak a Brunsianum, mely
kódexünkhöz hasonlóan („dari") értelmezi (vö. BRUNS, 37)
58
Andria 183 vagy 184. Ugyanaz a magyarázat a kódexben (f. 4v) a 183. sor fölé írva.
59
Andria 184.
60
Csak a Monacense és a Brunsianum magyarázza, az első szerint: „interiectio
vocantis", vÖ. SCHLEE, 88, míg az utóbbi kódexünkhöz hasonlóan („adverbium
vocandi") magyarázza (vö. BRUNS, 38.).
1
Valószínűleg ugyanezen hely magyarázata
62
Andria 184.
63
Andria 186.
64
Andria 186.
65
Andria 187.
66
Andria 194.
33
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Hercule. Нет]67 irascentis. 68 Intellestimf9
70

Circumitione]

narrantibus. Ubivis]

71

an intellexisti.

quaelibet res. Segnitia

corporis]12 secordia animi. Sin]7i pro si. Pol]74 pro poluce. 75
Obstinate]76

perseveranter. Irrevocabliterr. Fiet]77 pro fit.

Adeon]7% an, an tantum. 79 Egon]m an ego. Morigeraß1

bonos

mores gerens. 82 Morigeror tibi] bonos mores gero tibi velte
diligo ut tu me. Usque antehacf* adverbium temporis. 84
Edepol]

QC

pro deo Apolline. Satius]

Qf.

melius.

Q"7

Neutiquam]

OD

bl

Andria 194.
Andria 194. Ez a tradicionális értelmezés, a Commentiimban (vö. SCHLEE, 81.) és
Donatusnál (vö. WESSNER, 91.) egyaránt ezt találjuk.
69
Andria 201.
70
Andria 202. Szemben a tradicionális „circumlocutione" (SCHLEE, 81) és periphrasis
(Donatus: WESSNER, 93)értelmezéssel.
71
Andria 204.
72
Andria 206 (?)
73
Andria 210.
74
Andria 229.
75
Ugyanígy a Brunsianum (vö. BRUNS, 47.)
Andria 243. Kommentárunk itt a Commentum Monacense-hez áll közelebb, amely
szerint a szóértelme: „perseveranter" (vö. SCHLEE, 82.)
77
Andria 314.
78
Andria 315
A szót csak a Brunsianum magyarázza, a következőképpen: „pro ade ne, num quid in
tantum" (vö. BRUNS, 50.).
80
Andria 384.
81
Andria 294.
82
A helyet a különböző kommentárok általában mind megmagyarázzák, de egészen más
(„mores componens vei moribus serviens", vö. SCHLEE, 83; ill. az Eugraphiuskommentárban: „tuis moribus inserviens", vö. WESSNER III, 28.) értelemben.
83
Andria 303.
84
Csak Donatus tatja fontosnak megmagyarázni: „antequam tua verba audirem" (vö.
WESSNER I, 119.)
85
Andria 305.
86
Andria 307.
A kommentárok ezzel a hellyel kapcsolatban nem magyarázzák, a Hecyra egy
sorában (Нес. 730), előfordul és ott a Commentum Monacense hasonlóképpen
(„melius", vö. SCHLEE, 147.) magyarázza.
88
Andria 330.
68
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nullo modo. Adverbium temporis. 89 Adipiscier]
EugeJ ' laetare.

2. eodum cod.

92

Proin]

ъ

94

inde. HehemJ

aquirer.

ridentis(?)

5. circuitione cod.

2.

[TRACTATUS

DE PUNCTUATIONEl

Punctus est signum segregans intellectum et spiritum
recreans prolatoris. Intellectum et sententias et earum
particulas.

Spiritum

recreans

quare

homo

dicendo

et

pronuntiando punctatim recreatur et non tantum fatigatur
deducit et ad memóriám dicenda et fit firmior vox sua.
Confert puncuatio auditori quare memoriae mandat seriatim
quae

pronuntiantur.

Spatium

habet

cogitandi

melius

intelligendi. Confert punctus ipsi matériáé, quoniam reddit
ipsam intelligibiliorem et continuorem. Cum per punctum

!9

Donatus és a Commentum Monacense is magyarázza, ez utóbbi éppen úgy, mint
kódexünk: „nulla, tenus, nullo modo", vö. SCHLEE, 83.). Donatus is hasonló értelmet
tulajdonít neki, de más kifejezést („nequaquam", vö. WESSNER I, 127.) használ.
90
Andria 332.
91
Andria 345.
(p

Donatus (WESSNER I, 130.) szerint „interiectio", míg a Commentum Monacense
(SCHLEE, 84.) értelmezésében „salve, vox salutantis", talán ebből ered az itt olvasható
„laetare" magyarázat.
93
Andria 408.
94
Andria 417.
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ipsa distinguitur ut in hoc exemplo Reginam

interficere

bonum est timere. Nolite. Et si omnnes consenserint ego non,
Contradico.

5

Fit punctus in scriptura scilicet in dictionibus,

distinctionibus, subdistinctionibus et clausulis. Et dividitur
subdistinctio, oratio imperfecta

sub proficienda

septem

módis ut hic: / , . ., .. - ; Primus nominatur virgula /.
Secundus comma ,. Tertius colon .. Quartus periódus .,.
Quintus gemipontus :. Sextus semipontus - .
ponctus

interrogantivus

?.

Fit

etiam

Septimus

ponctus

in

pronuntiatione ut quando ponctate pronuntiatur.
Virgula quidem est ponctus sursum ductus, fit ad
denotandum suspunctionem et imperfectionem sensus, ut
dum lego / edisco. Ad distinguendum sententias ambiguas
propria nomina virorum / dignitatum / et officiorum / cum
multa coacterentur in unum immediate. 96
Comma ponctus planus cum virgula sursum ducta,
fit quando animus adhuc remanet suspensus 97 eo quod adhuc
aliquid potest addi ad perfectionem sententiae itaque habet
punctum planum ad significandum perfectionem orationis
quo(?) ad constructionem grammaticam et habet virgulam ad
A híres mondat a hagyomány szerint János esztergomi érsektől származik, aki Bánk
bán és társai Gertrudis királynő megölésére irányuló szándékára állítólag ezzel a
mondattal felelt. Érdekes azonban, hogy a mondat állítólagos elhangzása (1213) után
nem sokkal már felbukkan, ráadásul ugyanebben és nem a tradicionális (reginam
occidere) formában egy a XIII. sz. végén íródott retorikában is. Vö. ALESSIO, Gian
Carlo: II commento di Jacques di Dinant álla "Rhetorica ad Herermium". In: Studi
medievali, 35 évf., 1994. - p . 878-879.
Un. „virgula supensiva", „melyet a szövegben előforduló legkisebb szöveg vagy
megállás jelzésére használtak" - írja Parkes (PARKES, 307.)
Hasonló megfogalmazást találunk Capuai Tamás (fi 239) Ars dictaminis с művében
is: „Coma est punctum cum virgula superius ducta, quando scilicet adhuc suspensus
permanet animus auditoris", vö. HELLER, Emmy: Die Ars dictandi des Thomas von
Capua. - Heidelberg, 1929. - p. 42, ill. egy cambridge-i kéziratban: Cambridge, Trinity
College, 0.9.29 (a. 1441), f. 56v: „Coma est punctum cum virgula sursum...".
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denotandum quod adhuc aliquid potest addi in oratione
proposita, verbi gratia: Cuiuslibet

virtuoso placet

insticia

veneranda , quae aliarum virtutum est domina et regina.
Colon ponctus planus sine virgula et cum animus
non est suspensus, licet aliquid addi posset" sine quo instare
potest precedens oratio, et fit ad denotandum perfectionem
orationis

et

sententiae,

ut

Dum

potes

audias

verba

prüden turn . licet sapias per te multum.
Periódus est punctus planus cum virgula inferius
ducta,

quando

videlicet

dictatoris quiescit,
nobilitat

101

possesorem

animus

tarn

auditoris,

verbi gratia: Scientia
. ipsumque

duvitiis

suum
et

quam
quippe

honoribus

locupletat. Post hunc punctum nihil sequitur. In aliis semper
aliquid sequitur, quod est aut dictio dictionem aut oratio
102

orationem aut senentia sententiam.
Gemipunctus fit per dua puncta plena unum post
aliud ut sic: .. Et fit, quando ignoratur nomen alicuius

98

Az írásjel maga a XIV. századi itáliai scriptoroknál fordul elő a leggyakrabban,
„rövid ritmikailag vagy értelmileg még nem teljes egység jelölésére, ahol azonban
mégis meg kell állni" -írja Parkes, (vö. PARKES, 302-303.)
9
A mondat párhuzamát ugyancsak Capuai Tamásnál találjuk: „Cola est punctum
planum, cum animus auditoris necesse non habet aliud expectare, et tamen aliquid addi
potest." Vö. i. m. 42.
100
„Egy olyan egység jelölésére szolgál, mely értelmileg ugyan teljes, de jelentését
tekintve még nem" - mondja Parkes, (vö. PARKES, 302.) Érdekes azonban, hogy a
Parkesnál a jele: :
101
Hasonló megint csak Capuai Tamásnál: „Periódus est punctum planum cum virgula
inferius ducta, quando scilicet animus auditoris пес amplius expectat, пес amplius
adicere querit intentio proponentis...", vö. i. m. 42.
102
„Egyetlen gondolatot kifejező teljes retorikai szerkezet jelölésére" - írja Parkes, (vö.
PARKES, 306.)
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personae, sobolis, loci, dignitatis vei pronomen, cognomen
aut nomen ut: dilecto amico .. etc. de .. etc.
Semipunctus est quaedam virgula producta modicum
sursum, quando videlicet fit sectio alicuius vocabuli in fine
alicuius lineae quod perseqitur immediate in principio
sequentis lineae ut: pacem ad oculum consideranti.
Punctus interrogativus est planus cum virgula retorta
sursum ut hic ? et ponitur in fine alicuius orationis positae
interrogativae ut Iamne putas exisse domo mea gaudia nutrix
? (Ovid. Heroid. XV, 41.) Ultimo notandum, quod punctus,
qui nominatur titulus, duplex est: positus et privatus. Positus
fit triplex: vei super lineam vei ad latus lineae vei per
medium lineae et tunc semper abbreviat, verbi gratia: p. q. p.
Secundus ponitur sub linea semper et tale privat semper ut
hic: repelh.,m

1. intellectus cod.

1. regina cod.

17. dignitatem cod.

18. coacternantur cod. 22. aliquit cod.

103

„Reverenzpunktnak" is szokás még nevezni az alapvonalra helyezték különböző
cím- és rangjelzések előtt.
04
104
A „semipunctus" a szó elválasztását volt hivatott jelezni.
I 05
Parkes szerint a liturgikus hagyományból ered, a kérdő mondat végét jelzi. (vö.

PARKES, 306.)
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SUMMARY

The manuscript Cod. Lat. 31 of the University Library from the year
1444 contains the six surviving comedies of Terence along with the
metrical and prose prologues and didascalies. At the end of the
manuscripts, however, there are some interesting play-commentaries and
a three-parted grammatical treatise are to be found. The manuscript itself
seems to be interesting in respect of modern philological researches
because of two different reasons. Firstly, because of its role in Terencephilology, while the text of the manuscript conserves some very
important readings among the marginal glosses and notes going back to
the most ancient and valubla codices of Terence. Moreover the
commentaries preserved at the end of the codex are also interesting
because they conserved texts, the known manuscripts of which are not
quite numerous in the libraries of Europe, so the manuscript of the
University Library has an important role in the reconstruction of the text
history of the lives of Terence and the late antique commentaries (e. g.
Commentum Monacense, Commentum Brunsianum). Secondly the
importance of the manuscript lies in the fact, that it can obviously be
connected with the Hungarian humanism, because the codex itself was
presumably in the possession of one of the most estimated Hungarian
humanists, John (Vitéz) Bishop of Várad, who wrote some interesting
corrections and notes in it. Therefore the manuscript with its
commentaries and grammatical treatises can give an elaborated picture of
the literary and grammatical culture of the 15th century Hungarian
humanism.

ZUSAMMENFASSUNG

Unter der Signatur Cod. Lat. 31 befindet sich in der ÜB Budapest ein aus
dem Jahre 1444 stammender Kodex, der sechs Komödien von Terenz mit
verschiedenen prosaischen und metrischen Prologen bzw. „didascalien"
zusammen enthält, worauf einige interessante Terenz-Kommentare und
ein aus drei Teilen bestehender Traktat folgen. Der Codex verdient es aus
zweifachen Gründen, daß die Forschung sich eindringlicher mit ihm
befaßt.
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Aus universellem Aspekt heraus, weil ihre Lesearten in der
Rekonstruktion des Terenz-Textfassung in vielen Fällen von
textkritischer Bedeutung sind, bzw weil am Schluß der Manuskript einige
Terenz-Kommentare und Biographien enthalten sind, die anderswo
relativ selten vorkommen und daher wichtige Rolle in einer textkritischen
Untersuchung dieser Texte spielen mögen.
Aus speziellem ungarischen kulturhistorischen Aspekt gesehen, weil der
Codex sich mit Ungarn und mit der Person des berühmten Humanisten
und Graner Erzbischofs János Vitéz in Verbindung bringen läßt und im
Licht dieser Tatsache ein interessanter Beitrag ist, welche literarische,
textkritische und grammatische Ansprüche für den einheimischen
Humanismus carakteristisch waren und welch ein recht intensives
Nachleben Terenz in dem mittelalterlichen Ungarn hatte.
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BIBOR MATE JÁNOS
GYULAFFI LESTÁR LENGYELORSZÁGI KÖVETJÁRÁSAI
Gyulaffi1 Lestár (Csobánc, 1556. szeptember 20. - Kolozsvár?,
1606. június 10. után) fiatalon az erdélyi fejedelmi udvarba került.
Kancelláriai titkár és diplomata volt, főként történeti följegyzései
maradtak fenn. Az erdélyi fejedelmi udvarban Báthory Kristóf, majd
Báthory Zsigmond ill. Báthory András idején dolgozott az
uralkodóváltásoktól szinte független, fontos pozícióban. Néhány éves
visszavonultság után, Bocskay István fejedelemsége alatt feltehetően
ismét szolgálatba állt. Legkésőbbre datált, fennmaradt jegyzete 1606.
június 10-ére vonatkozik. A secretarius szó ebben az időben nem a mai
értelemben vett titkárt jelentett, hanem olyan müveit, felkészült
diplomatát, akire kényes ügyeket is rá lehetett bízni, aki (ok)leveleket,
beszédeket fogalmazott, országos ügyekben tárgyalt, és akár külföldön is
képviselte az országot. Politikai döntéseket azonban nem hozott, a
tanácsurak és a fejedelem határozatainak végrehajtása volt a feladata.
Államszolga volt tehát (mai fogalmak szerint köztisztviselő), igaz a
legrangosabbak egyike.
Gyulaffi jegyzetei Szamosközy István történetíró kéziratai között
maradtak fenn, az ő számára készült, vagy legalábbis rendelkezésére
bocsátott kivonatok, másolatok, melyeket később Bethlen Farkas is
fölhasznált. Gyulaffi jegyzeteinek nagy része Erdély kül- és
belpolitikájával foglalkozik. Saját följegyzései közé számos korabeli
oklevelet, levelet és beszédet is besorolt lehetőleg eredetiben, ha ez nem
volt lehetséges, akkor másolatban. Különösen érdekesek az ezekhez
fűzött kommentárjai. írásaiból egy objektivitásra törekvő humanista
alakja rajzolódik ki. Tárgyilagos szemléletére jellemző, hogy eddig
felekezeti hovatartozását sem sikerült megnyugtatóan tisztázni.2
i

A család nevét sokféleképpen írták, Gyulaffi Lestár autográf aláírásában a ffi-s alak
olvasható.

2

Gyulaffi írásainak és a rá vonatkozó adatoknak folyamatban lévő feldolgozása
eredményeként remélhetőleg megválaszolhatóak lesznek az életével, műveltségével,
könyvtárával, a fejedelmi udvarban létrejött humanista körhöz fűződő viszonyával és a
Szamosközyvel való együttműködésével kapcsolatban felvetődő kérdések is.

Bibor Máté János

Gyulaffi fennmaradt írásainak jelentős része a Collectio Prayana 58-59.
kötetének részeként került az Egyetemi Könyvtárba.3 Ezeket Szabó
Károly adta ki más gyűjteményekből és a ún. Bánfi-codexből4 származó
másolatokkal kiegészítve.5 1891-ben került a Könyvtárba a Gyulaffi
számos kéziratát is tartalmazó „Wenzel-Codex". Néhány évvel később
jelentette meg Szilágyi Sándor az ebben található Gyulaffi-jegyzeteket
előbb a Történelmi Tárban,6 majd kötetben is.7 Gyulaffi írásaiból ezen
kívül csak néhány szemelvény látott napvilágot,8 irodalomtörténeti
alkotások alig említik. Az 1880 előtt megjelent művek többnyire Bod
Péter,9 az újabbak Szabó Károly10 adatait ismételgetik.11 Az éppen száz
3

A Gyulaffi-autográfok ma az Egyetemi Könyvtár (a továbbiakban: BEK) Kézirat- és
Ritkaságtárában, a Litterae et Epistolae Originales (a továbbiakban: LEO)
gyűjteményben találhatóak.

4

Szabó szerint „a bonczidai könyvtárban" található, jelenleg lappang.
GYULAFY Lestár följegyzései. / kiad. SZABÓ KÁROLY. - Bp. : MTA, 1881.
(Monumenta Hungáriáé Historica, Scriptores : Magyar Történelmi Emlékek : Második
Osztály : írók (a továbbiakban: MHH-S), 31). - p.: 1-124.
6
SZILAGYI Sándor: Gyulafy Lestár Történeti maradványai. In: Történelmi Tár, 16. évf.,
1893. - p . : 109-145, 193-231.

5

7

Gyulafy Lestár Történelmi maradványai. / kiad. SZILÁGYI Sándor. - Bp., MTA, 1894.
(MHH-S, 33).-p.: 1-80.

8

KULTSÁR István: Krónika : A mohátsi veszedelemtől a' bétsi békülésig Magyar
országban, Erdélyben, Havasalföldön és Moldvában történt dolgokról. - Pest : Trattner,
1805. - p.: 31-131; JAKAB Elek: Gyulafy Léstár följegyzése Dávid Ferencz fogsága s
halála körülményeiről. In: Keresztény Magvető, 15. évf, 1876. - p.: 193-195; GYULAFI
Lestár: Az székelségnek Bocskai mellé való állásának bizonyos eredeti. In: Tűzpróba
1603-1613. / bev. BÍRÓ Vencel. - Bp.: Franklin-Társulat, [1941] (Erdély öröksége :
Erdélyi emlékírók Erdélyről, 3). - p.: 46-64.; 189-190; Cälätori sträini despre |ärile
Románé. III. / ed. Maria HOLBAN, M. M. ALEXANDERESCU-DERSCA BULGARU, Paul
CERNOVODEANU. - Bucuresti: Editura Stiintificä, 1971. - p.: 206-209.; Utazások a régi
Európában: Peregrinációs levelek, útleírások és naplók (1580-1709). /, vál., előszó,
jegyz. BINDER Pál. - Bukarest: Kriterion, 1976 (Téka). - p: 40-47.: 184-185.
9

BOD Péter: Magyar Athenas. - [Nagyszeben :] s. typ., 1766 [1767!]. - p. 95.
SZABÓ Károly: Gyulafi Lestár élete és munkái: Bevezetésül. In: SZABÓ: i. m. (5.
jegyzet).-p.: 3-11.
и
HORÁNYI, Alexius: Memoria Hungarorum. II. - Viennae : Loewi. - 1776. - p . : 63-64;
SZILÁGYI Sándor: Erdély irodalomtörténete különös tekintettel történeti irodalmára. In:
Budapesti Szemle, 2. évf., 1858. - p. 182; SZINNYEI József: Magyar írók élete és
munkái. IV. - Bp. : Homyánszky, 1896. - p.: 130-134; BARTONIEK Emma: Fejezetek a
XVI-XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. - Bp. (kézirat gyanánt),
1975.-p.: 541-542.
10
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éve megjelent, s eddig egyetlen, Gyulaffi írásaival foglalkozó könyvecske
nem jelentett előrelépést,12 Gernot Nussbächer viszont fontos adatokat
tett közzé.13
Az Erdélyi Fejedelemség szolgálatában Gyulaffi Lestár számos
belföldi megbízatásnak is eleget tett, diplomáciai feladatai közül
legfontosabbak mégis lengyelországi követségei voltak. Első útjáról így
ír:
"1582. Fui destinatws in Poloniam ad nuptias Magm^ci Domini Francisci
Veselini, quae Regali pompa in Arcé Cracouiens/ sunt celebratae maxima
Procerum frequentia. [Lengyelországba küldtek nagyságos Wesselényi
Ferenc14 úr esküvőjére, amit az előkelők igen nagy részvételével, királyi
pompával ültek meg a krakkói várban.] Mivel hogi az feiedelem [a
lengyel királlyá választott Báthory István fejedelmet helyettesítő Báthory
Kristóf vajda] zemelieth represewtaltam [képviseltem] az fw' helt nekem
attak es igen böchw'letessew láttának az vrak. Ket viragos <k> Nagi öreg
kupath mutattam be vrunk zavaval Illendő oratioual [szónoklattal], Es Egi
Aran lanczoth kyben Niolczzaz Arani uólth. Az Tanach vrakis es
azonképpen az nemességnek az feie, inkab mind kw'lömb kw'lömb zeep
aiandekot kw'ldtenek általam."15
Ugyanerről - 1582. április 30-i dátummal - Szamosközy István is
részletesen beszámol.16 Ugyanő a következő év április 7-re teszi Gyulaffi
12

SEBESTYÉN Józsa: Gyulafy Lestár történeti maradványainak művelődéstörténeti
vonatkozásai. - Bp. : Franklin-Társulat ny., 1905 (Művelődéstörténeti Értekezések, 14).
NUSSBCÄHER, Gemot: Adatok Gyulafí Lestár utazásaihoz. - Szeged : [JATE ВТК],
1972 (Irodalomtörténeti Dolgozatok, 67), klny. Acta Históriáé Litterarum
Hungaricarum, 10-11. évf., 1971. - p . : 37^42.
14

r

Wesselényi Ferenc (fi 595) Báthory István udvarmestere volt.
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet). - p. 18; kézirat: BEK, LEO 188, 561. - Szamosközy
lapszámozása szerint. Külön jelzés nélkül a továbbiakban is ez szerepel. Minthogy a
MHH-S sorozatban megjelent kötetek mostanra elavultak (többé-kevésbé hiányos és
meglehetősen átszerkesztett szöveg, következetlen írásmód, pontosításra szoruló
szöveghelyek), a máig fennmaradt kéziratokról célszerűnek látszott új, betűhű átírásokat
készíteni. A feloldott rövidítéseket dőlt betű, a kiegészítéseket és fordításokat szögletes
zárójel, a magyarázatokat szögletes zárójelbe tett dőlt betű jelzi. Ha a kéziratra nem
történik hivatkozás, akkor annak lelőhelye jelenleg ismeretlen (pl. „Bánfi-codex").
Ezekben az esetekben csak a nyomtatott kiadás áll rendelkezésre, így az átírás nem
betűhű.
i6

SZAMOSKÖZY István Történeti maradványai. I kiad. SZILÁGYI Sándor. IV. - Bp. :
MTA, 1880 (MHH-S, 30). - p. 63; Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély
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második lengyelországi útját.17 Ez esetben az évszám - mint már Szabó
Károly is megállapította - nyilvánvalóan téves, hiszen Szamosközy azt
írja, hogy a Báthory István által Lengyelországba vitt unikornis-szarvat,
vagy a lengyelek által helyette fölajánlott harmincezer forintot, a
fejedelem halála (1586. december 13.) után követelték vissza.18
Gyulaffi tagja volt annak a követségnek is, amelyet Báthory
Zsigmond 1587-ben Kovacsóczy Farkas kancellár vezetésével küldött a
varsói királyválasztó országgyűlésre. Miután Báthory Zsigmond számára
nem sikerült a lengyel trónt megszerezni, az eredménytelen küldöttség
visszatért Erdélybe. A lengyelek III. (Wasa) Zsigmondot (1566-1632)
választották királyuknak (uraik. 1587-1632), aki század végén néhány
évig (1592-1599) svéd uralkodó is volt. Gyulaffi lejegyezte III. János
svéd király követének és Kovacsóczynak beszédét, s ennek a 14 levélből
álló füzetnek lapszéleire leírta szokásosnál hosszabbra nyúlt útjukat.
M
Eze« az vto« mentw'nk Varsouara Kovacziociual. Bereczkre, Által az
oytozorc, Tatrosra [Tirgu TrotusJ, Bakóra [Bacäu], Roman Vasarhelre
[Roman]. Az Besterche [Bistri^a] vizet Bakónál költök el Az Moldua
vizet Roma« Vasarhelnel. Inét Suchuara [Suceava] meli molduanak
metropolissá Az vara fön zep hegie« vagio« Despot varának hiak mert
benne öltek megh Despotot.19 Inét Zerett Vasarhelre [Siret], az Zeret
vizet itt költök el. haiokorc mert megh aradot vala. Inét Chyarnochra
[Cernivci] meli az Molduai birodalomnak vtolso varosa. Orozok lakiak.
Ide 2. mérföld az lengiel határ itt Ciarnochnal költök el az Prut vizeth.
Inét Russiaba« meli oroz orzag oppidomia [mezővárosa]. Inét
Schnetinben [Snjatyn]. Az meg mo/tdot Cyarnocho/i az molduai vaidanak
fw' harmi[n]chadia vagio/z ki minden eztendöberc zaz ezer fi [forintnál]
Töbet tezen Akkor hogi azon el mentw'nk Pw'nkösd sokadalmara ciak az
egi sokadalomra 30.ezer baromnál töbet haitotanak vala. <mindenik .. .20
múltjából. Szamosközy István történetíró irata. XVII. század eleje. A nyelvemlék betűhű
átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. / kiad., jegyz. E. ABAFFY Erzsébet, KOZOCSA
Sándor. - Bp. : Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1991 (A magyar nyelvtörténet
forrásai, 2). - p. 183; kézirat: BEK, LEO 1523. - p. 587.
17

SZAMOSKÖZY: i. m. (16. jegyzet). - p. 64; ABAFFY, KOZOCSA: i. m. (16. jegyzet). - p.

183; kézirat: BEK, LEO 1523. - p. 587.
SZABÓ: i. m. (10. jegyzet). - p. 5.

19

Despot Vodä - azaz Iohannes Iacobus Heraclides - görög származású moldvai vajdát
(uraik. 1561-1563) lázadó bojárok ölték meg 1563-ban.

20

További öt kihúzott szó olvashatatlan.
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> az 30 ezer barom 80 ezer forewtot tett, onet Bololaiba« [Kolomyja?]
iutotunk onet Cyartoueczre, <... 2l > onet Jedzerara, onet Tlamochra, onet
ol'zanichara, onet Hannosonchra, ott költök el az Bistricha vizeth
haioko«. onet Czesouichara Ezek mind oppidomoczkak [mezővároskák],
onet Haliczban [Zalescyky] ez zep kis Keretet Városka. Itt költök által az
Nestor [Dnistr] uizet, onet Venglenara, onet Barstenre [Burstin], onet
Knehiniczre onet Bubenkara, onet Illyuoba/? [Lvov], onet Tarenkara, onet
Belzre - az Cancellariws22 varara erős helle« fekzik ez mint Egi Kisuarda.
Onet Tilsouiczre, Zaualara, Kraznoiztanra, Bobrounikra, Stelnichre,
Vilzara, Korceffre, Meggijersinbe/í, Varsouabarc, meli Mazouianak [=
Varsó környéke, átvitt értelemben: Lengyelország] fw' varossá iuttotunk
<Iutotunk> ide 24 Junij öt egez hétig es harmad napig <indultunk>
uoltunk in itinere [úton]. Indultunk penig feier varról23 18 Maij 1587
Vizzaindultunk Varsovarol 16 Augusti omnia iuxta wetus kalendar/ww
[mindegyik a régi naptár szerint]24 Jutw'nk penig Huztra es tandem
[végül] feier varra Istenek Segitsegeböl iutottunk haza 7 septemhns nagi
örömei, per multas rerum diffícultates laboresqwe pene Herculeos [a
dolgok sok nehézsége és szinte herkulesi munka árán]. Vizza iövet penig
az munkachi vtra iw'tw'nk. Az nevezet varosok kikre iw'tw'nk ezek,
Szandomirra [Sandomierz] It költök el az Vistlat, Jaraslauiara [Jaroslaw]
itt [van] a [jezsuita?] Páterek collegiomia. Primisliere [Przemysl],
Zamborra [Sambir], Munkachra. Nagi baniara akarunk vala inet iw'ni de
hire érkezek hogj az Nemetek hadai volnának Nagi báni a« es ciasar
zamara akarnak foglalni, kenzeritete/ik azért mára maros fele fogni,
menenk Zigetre meli mára marosnak Egi mezzo varoskaia onet
Vinczfaluara meli az rut izoniu lapos havasának alatta vagio/? kinek
izoniu köves, hegies, es sáros voltat senki meg nem mondhatia Ebből
oláh laposra egi hitvan falura fakkatunk ki, az után magjar laposra, inét
Pechetsegre Es Desre által"25 "Kestw'nk Varsovaban a' mig a' Giw'les
tartót tudni illik VI hétig. Molduara longo ambitu [hosszú kerülővel]
mentw'nk be. Nem leuen zabád az nemet birodalmon [keresztül] menni.
21

Egy áthúzott szó olvashatatlan.
Jan Zamoyski (1542-1605) lengyel kancellár.
23
Fej érváron mindvégig Gyulafehérvár értendő.
22

24

XIII. Gergely pápa 1582-es nap tárreformját a királyi Magyarországon 1588-ban,
Erdélyben pedig 1590-ben vezették be.
25
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 20-21; kézirat: BEK, LEO 156. - p. 591-596.
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Az molduai vaida Gazdalkotatot minden halo helerc 2 vago ökrét 15 juhot
es egi hordó sört attanak es egi altalag bortis. Vizza iöuet huztra es mára
marosra iw'ttw'nk."26
Ehhez a követséghez köthető Gyulaffí Lestár egyik fennmaradt
költeménye, amelynek műfordítása is megjelent.27
"Futurae ruinae Polonicae prognosis scripta ab Eustachio Gyulaffí in
Comitiis Varsoviensibus, dum Polonos tumultuantes coelum terrae
miscere videret, Anno 1587. mortuo rege Stephano.
Sentiet hostiles secura Polonia Turcas,
Et magni amittet nominis orba decus
Graecia sie periit, periit sie belliger Hunnus,
Et Trapezuntini nobilis ora soli.
Dii prohibete nephas, Dii tantam avertite pestem,
Floreat auspieijs terra Polona suis.
Sic ego; sic contra velatus tempóra lauro
Intonsa Paean conspieuusque coma:
Stat lex firma Deum, duroque adamante notata est,
Cedat28 ut Ismariis Sarmatis ora viris.
Cuspide non Mavors, non protegat aegide Pallas,
Aequoreas non si Vistula vol vet aquas."29
[Lengyelország közelgő romlásának jövendölése, amelyet Gyulaffí Lestár
írt a varsói országgyűlésen, midőn látta, hogy a nyughatatlan lengyelek
eget-földet felforgatnak, az 1587. évben, István király halálakor.
Meg fogja tapasztalni a gondtalan Lengyelország az ellenséges törököt, és
elárvulva elveszíti a nagy név dicsőségét. így pusztult el Görögország, így
pusztult el a harcos hun és a Trapezunt-föld nemes partvidéke. Istenek,
akadályozzátok meg ezt a szörnyűséget, Istenek fordítsátok el a hatalmas
veszedelmet, virágozzon a lengyel föld saját uralma alatt. így [szóltam]
én. Ezzel szemben a babérral befedett homlokú Paean [= Apolló]
nyíratlan hajjal láthatóvá válva így [szólt]: Keményen áll az istenek
törvénye, kemény gyémánttal jelöltetett meg, hogy engedjen a szarmata
26
27

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 21-22; kézirat: BEK, LEO 156. - p. 606-607.

TÓTH István: Költök virágoskertje : A gyulafehérvári humanista költészet antológiája.
- Bp. : Accordia, 2001 (Hagyományőrző Könyvek, 1). - p. 108.
28

29

Ed.: Caedat.
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet). - p. 22-23.
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part [= Lengyelország] az ismarusi [= trák, itt: török] férfiaknak. Se Mars
lándzsája, se Pallas pajzsa ne védelmezze már, amíg csak a Visztula
görgetni fogja áradó hullámait.]
Gyulaffi életének számos adatát őrizték meg kolozsvári és brassói
sáfárpolgárok élelemről és szállításról szóló számadásai. Megtudható
belőlük például, hogy 1588. május 22-én - útban Lengyelország felé? Kolozsvárról Tordára ment. Június 13-án pedig Lengyelországból volt
visszatérőben, amikor 2 ejtel (pint) óbort küldtek neki.30 Erről a
követségéről más adat nem ismeretes.
Báthory Zsigmond mindenképpen szabadulni akart a török
fennhatóság alól, még a királyi Magyarország és Erdély Habsburg-főség
alatti egyesítése árán is. 1590-ben Gyulaffit küldte Zamoyski
kancellárhoz annak érdekében, hogy a lengyeleket is fenyegető törökök
ellen a két ország összehangoltan védekezzen. Az ügy sürgőssége miatt
Gyulaffí két hét alatt31 tette meg az utat oda-vissza. (Általában csak
magára az utazásra öt-hat hetet szántak.) A nagy hőségben különösen
megerőltető utazás közben vérhast kapott. Ekkor érte édesanyja halálának
híre.
"1590. Kw'ltenek engem legelözör Cancellariushoz [Zamoyski]
llliovoba« [Lvov] ki akkor ertue« az Töröknek nagi indulattiath ott akart
neki occuralni [elébe vágni]. Es ott vala táborban. [...] Indultam
Feiervarrol die 5. Julij [Szamosközynél 4-én], ide es oda summa
caloritote [a legnagyobb melegben] keth hétig uittem véghez ez vtath. In
reditu ob immensos exantlatos labores, ac immodicos solis calores cum
reverse fuissem in grauissimam febrem continuam incidi 24 Augustj,
simul que in disenteriam planeqwe pro desperato fui habits durauit
morbus hie ad diem usque Michaelis ex quo tandem uix me collegj
Morbum hunc ohitus quoqwe matris charissmae exasperavit non nihil, de
cuius morte dum essem in reditu nuntium aeeepti."32 [Visszatérésem
során a kimerítő, roppant erőfeszítés és a Nap túlságos heve miatt
30

NUSSBCÄHER: i. m. (13. jegyzet), - p . 37-38.
SZABÓ: i. m. (10. jegyzet). - p. 5. hét hétről ír (július 5-augusztus 24. valóban annyi
telt el), holott a kéziratban jól láthatóan két hét szerepel. A szöveg szerint maga az
utazás tartott két hétig, s ezt követte Gyulaffí betegsége. A légvonalban összesen
kilencszáz kilométeres utat a különleges státusú követnek hét hét alatt megtenni nem
lehetett különleges feladat, két hét alatt megjárni viszont valóban rendkívüli teljesítmény
volt.
32

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet). - p. 24-25; kézirat: BEK, LEO 188. - p. 558-559.
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megérkezésemkor, augusztus 24-én igen súlyos, állandó lázba és
egyidejűleg vérhasba estem, s teljesen reménytelen állapotba kerültem.
Ez a betegség körülbelül Mihály-napig [szeptember 29.] tartott, alig
tudtam összeszedni magam, mert hőn szeretett anyám halála is jelentősen
súlyosbította a kórt. Haláláról visszatérésem közben szereztem
tudomást.]
Ugyanerről a követségről Szamosközy is beszámol.33 Gyulaffi azért
tarthatta ezt első útjának, mert ekkor járt először önálló követként
Lengyelországban.
A következő esztendőben Gyulaffi négyszer vagy ötször járt
Lengyelországban.
A bizonytalanság oka az, hogy a Szamosközy által 1591. február 8-i
dátummal említett követségben Gyulaffi részvétele kétséges. Egyéb
forrás erről az útról nem szól.34
Csak kései másolata van meg Gyulaffi 1591. március 9-én
Gyulafehérváron Zamoyski lengyel kancellárhoz írott levelének.35
Gyulaffi másolatában maradt fenn viszont Báthory Zsigmond 1591.
április 2-án Gyulafehérváron kelt Zamoyskinak szóló levele,36 s
Gyulaffinak 1591. április 18-án a kancellárhoz intézett beszéde.37 Ennek
az áprilisi útnak egyik erdélyi szakasza lehetett, amikor Gyulaffi 10-én
Kolozsvárról Désre ment.38 Még május 8. előtt visszatért
Lengyelországból, mert Gyulafehérváron ekkor kelt a fejedelem
megbízása Gyulaffi következő útjához. Báthory Zsigmond ugyanekkor
levelet írt a lengyel királynak, amelyet nyilván Gyulaffi vitt el a
címzettnek. E két iratnak csak másolata maradt fenn.39 Május 9-én

33

SZAMOSKÖZY: i. m. (16. jegyzet). - p. 64 (említés és beszámoló); csak említés:
ABAFFY, KOZOCSA: i. m. (16. jegyzet). - p. 183; ez utóbbi kézirata: BEK, LEO 1523. p. 587.
M
SZAMOSKÖZY Történeti..., 64; Magyar nyelvű..., 184; kézirat: BEK, LEO 1523. p. 587.
35
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 51-52.
36

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 52; kézirat: BEK, LEO 1523. - p. 62 (modern,
ceruzával).
" SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 53-61; kézirat: BEK, LEO 172. - p. 619-627.

38

39

NUSSBCÄHER: i. m. (13. jegyzet), - p . 38.

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p . 61-63.
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Gyulaffi Kolozsvárról Gyaluba utazott. Öt nappal későbbi zilahi útja40 az
újabb lengyelországi követség első szakasza lehetett.
Gyulaffi Krakkóban III. Zsigmondnál járt a Stanislav Mescouscius41
halálával megüresedett krakkói püspökség ügyében, amelyet a király az
erdélyi fejedelem unokatestvérének, Báthory Andrásnak ígért.
Ugyanekkor sürgette az unikornis-szarv helyett járó harmincezer forintot
is.
"1591. die 10 Maij. Második vtam in Poloniam uolth ad Regem
Cracouiaw? [a királyhoz Krakkóba]. Az Cracai pw'spökseg felöl
törekettew hogi Cardinalnak [Báthory András] cowferalia [engedje át]
kirali, igireti zerint. Mortuo turn Stanislao Miscouscio Episcopo
Cracouiens/ sane fere silicernio. [Mivel éppen akkor halt meg Stanislav
Mescouscius krakkói püspök, torán] Soli citáltam [szorgalmaztam] az 30
ezer fi [forint] adossagotis kiralnal."42
A bíboros érdekében Anna özvegy királynéhoz, I. Zsigmond lengyel
király lányához, Báthory István özvegyéhez intézett beszédei másolatból
ismertek,43 akárcsak a május 10-én Zamoyskihez intézett szónoklata44,
amelynek végére az alábbi jegyzetet írta.
"Igen szoros vala akkor a kapcza. Nagy hirtelenséggel expediálnak
[küldenek] vala. Felette igen rémült vala mind urunk [Báthory Zsigmond]
és mind az egész tanács. Éjjel nappal mentem postán, a mint mehettem.
A lengyel cancellariust [Zamoyski] táborban találtam vala Ilyvónál
[Lvov], ott exponál ám [előadám] néki e dolgot. Azután magam is néki
betegedém és egy ideig Illyvóban feküdtem; ő maga is cancellarius uram
látnom jött vala. A tertiana febris affligált [harmadnapos hideglelés
terített le]. E. Gyulaffi"45

40
41

NUSSBCÄHER: i. m. (13. jegyzet). - p. 39.

Stanislav Mescouscius, azaz Piotr Myszkowski (1505-1591) 1563-tól alkancellár,
1568-tól plocki, 1577-től pedig krakkói püspök.
" SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 25; kézirat: BEK, LEO 188. 559. - 1591. május 10-i
datálású Gyulaffinak egy, csak másolatból ismert, a 44. jegyzetben említett szónoklata
is.

43

44
45

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 66-69.
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 63-65.

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 65. - Azt a szónoklatot, amelynek végén a jegyzet
található, - címe szerint - Gyulaffi 1591. május 10-én mondta el Zamoyski előtt. Lehet,
hogy az évszám téves, hiszen a beszéd és a feljegyzés tartalma 1590-re utal.
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Ugyanez év őszén-telén (Szamosközy szerint október 15-én)
Báthory Griseídisnek, a fejedelem meghalt húgának, aki Zamoyski
lengyel kancellár felesége volt, hozományát kellett visszakövetelnie.
Báthory Zsigmond - másolatból ismert - megbízólevele október 3-án
kelt,46 Gyulaffí 16-ára datálta beszédét.47
"Harmadik vtam in Foíoníam Ad magnum Cancellarium Zamostiam
hjeme asperima in causa dotis maiora frigora in vita non sensi."48
[Lengyelországba, a nagy Zamoyski kancellárhoz a tél legzordabb
szakában, a hozomány ügyében. Nagyobb hideget életemben nem
éreztem.] "Az dos [hozomány] a' mintt masuttis megh irtaw zaz huß eßer
fi [forintot] tetth mind ruhakval Arani es ezw'st miuel drága köuekkel
eggiw'tt Mind addig iartara vala, hogy az pénzen kw'w'l mindenekéit
meg igirtt vala Cancellarius."49
Másolatban maradt fenn Gyulaffinak egy másik, szintén
Zamoyskihoz intézett szónoklata,50 valamint jótállása Buccella lengyel
királyi orvos51 számára arról, hogy a Báthory Andrást támogató lengyel
uraknak az orvos által ígért húszezer forintot a fejedelem kifizeti.52
1591 végén Gyulaffí az unikornis-szarv ügyében a lengyel királyt
kereste föl, de ezúttal Wislicán, ahova III. Zsigmond a pestis elől
menekült. Gyulaffí ott töltötte a telet, majd Húsvétkor a megözvegyült
kancellárnál sürgette a hozomány visszafizetését. Aztán Krakkóba ment a
király és Anna osztrák hercegnő esküvőjére (1592. május 31.), s nyár
elején tért vissza Erdélybe.53 E követség számos dokumentuma ismert.
Kései másolatban maradt fenn a király előtt elmondott beszéde (Wislica,
1592. január 12.)54 és két Zamoyskihoz írott levele (Krakkó, 1592. január
18.,55 ill. egy másik datálatlan, de 1592. januárjából való56). Gyulaffí
46

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet)-p. 70-71.
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p . 71-76; kézirat: BEK, LEO 186. - p. 651-659, 663.
48
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p . 25; kézirat: BEK, LEO 188. - p . 559.
49
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 83; kézirat: BEK, LEO 175. - p. 668.
50
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 76-79.
51

Niccolo Buccella (ti599) padovai családból származott, s 1574-ben állt Báthory
István szolgálatába.

52

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 79.

' SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 25-26; kézirat: BEK, LEO 188. - p . 559.

54
55

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 80-81.
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) -- p. 81.
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másolatából ismert a lengyel király Báthory Zsigmondnak írott levele
(Krakkó, 1592. január 22.).57 Korabeli másolatban maradt fenn Zamoyski
Báthory Zsigmondnak szóló levele (Bjezla, 1592. január 29.).58 Egykorú
másolatból ismert Báthory Zsigmondnak a lengyel királyhoz írott levele
is (Gyulafehérvár, 1592. április 7.).59 Ennek végére Gyulaffi a következő
jegyzetet írta:
"1592. Legelözör kiralt kerestem meg az xxx [ezer] forest végett, az utarc
Cancellariwshoz kellett mennem az Dosert [hozományért], Egez teletsaka
inkab mind kiralnal voltam sollocitavarc [sürgetvén] azt az adósságot.
Végre kiralj chyak zep zoval akara expedialni [elküldeni]. Irais vrunknak
me/itve/í magath mierth nem adhatnaia most megh. Es behiuata engem.
Es fölada az köuetsegett, de mivelhogj meg vala vrunktul hagivan hogy
zep zoval onett ki ne haggiam magam bezelgetni <„.60> es az pénz
nekw'w'l meg ne iwyek, megrnondam kiralnak hogi nem mi vélhetem,
hanem mindazon által el kw'ldöm az levelet Vrunknak. Kitth mégis
cielekettem. Ezt kw'lde azért az levelet Vislichere Vrunk Es ott adak meg
nekem. Akkor kor61 Cracobol az Pestis előtt kirali oda budosott vala Es 3.
holnapot laktunk ott. Cracobaw ad purificatiotionem62 Beatae Virginis [a
Boldogságos Szűz tisztulása = Gyertyaszentelő Boldogasszony = február
2.] terw'nk megh pesté iam non nihil mitigata [a pestis már eléggé
megenyhült]. Visliczere kw'lte vala vrunk ezt a leueleth Nekem.
Adhortaltam [nógattam] vala hogi mégis irion kjralnak. Ez a massa."
Természetesen minderről Szamosközy István is beszámol.
Jegyzetének Gyulaffi Lestár követségeit felsoroló része azonban
tisztázásra szorul. Az utazások listája nem időrendi, egymáshoz való
időbeni közelségük pedig két esetben irreálisnak tűnik.
A negyedik követséget 1591. október 15-re, az ötödiket 1591. május l-re,
a hatodikat 1592. augusztus l-re, a hetediket 1591. február 8-ra, a
nyolcadikat 1591. május 10-re, a kilencediket 1592. szeptember 2-ra, a
tizediket 1594 október l-re, a tizenegyediket 1596. július 5-re datálja.
56

58
59

60

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 83-84.
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 81-82; kézirat: BEK, LEO 186. - p. 661.
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 83; kézirat: BEK, LEO 175. - p. 668.
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 85; kézirat: BEK, LEO 180. - p. 666-667.

Egy kihúzott szó olvashatatlan.
A megismételt szótag Gyulaffi utólagos betoldása.
62
A megismételt szótag Gyulaffi utólagos betoldása.
61
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Összevetve ezt a többi forrással, látható, hogy csak az ötödik (1591.
május 1.) és a hatodik (1592. augusztus 1.) lóg ki a sorból, de lehet, hogy
ezek az utak azonosak a nyolcadikkal (1591. május 10.) ill. a
kilencedikkel (1591. szeptember 2.). A hetedikről (1591. február 8.) nincs
más adat, maga Gyulaffi Lestár sem említi. A probléma magyarázata
lehet az is, hogy nem mindig volt ö a legátus. Ezt támasztja alá, hogy
Szamosközy éppen a kérdéses esetekben nem adta meg a diplomata
nevét, viszont a hatodiknál odaírta, hogy Gyulaffi volt az.63
Gyulaffinak a levelekhez fűzött megjegyzései két érdekes témára
világítanak rá. Egyrészt a törökellenes szövetséggel kapcsolatos adatokat
tartalmaznak.
"Az Saxoniai [szászországi] Herczeg64 es a' többi az Angliai kiralne
azzonnial65 akartak ligát cynalny. Ezt ielerctette vala meg en altalaw az
lengiel Cancellariws [Zamoyski] Vrunknak [Báthory Zsigmond]. Itt azon
kéri hogj talalion modott benne [hogy] végiek bele közzeiek. Az Portanis
az foedusbarc [szövetségben], kitt az Polonusok az Törökéi cynalnak vala
lenne benne Erdelj. hogy ha mikor Erdeit az Török meg bantanaia Akkor
az Kiralneazzoni foedussais fölbomoliek az Törökkel. De new vehete az
Kiralneazzoni rea az Törököth. Azt mo«ta [a török] hogj vasalussa volth
neki Erdély mindenkor. Es meg eri vele Erdeli ha azon törueniebe« tartja
mint en kedigh kith az kiralne azzonierth meg is cyelekezik."66 "Ennek is
csak fele vala tréfa; futó félben vala ismét urunk: de jól adá isten. Éhez az
én általam való izenethez képest sietséggel expediálák [küldék] a
lengyelek legátusokat [követüket] a portára a nusztbőrökkel és egyéb
ajándékokkal. És véghez ment a békesség, kivel ha nem siettek volna,
igen gonosz volt a szándék mind mi hozzánk, mind pedig a lengyelekhez.
Mindenek felett pedig az angliai királyné asszony törekedése felette igen
használt mind Érdélnek, mind a lengyeleknek, ki [I. Erzsébet] igen nagy
respectusban [tekintélyben] vagyon a töröknél. Isten után ő neki
tulaj donithatja mind a két nemzetség megmaradását. E. Gy."67
63

SZAMOSKÖZY: i. m. (16. jegyzet). - p. 64-65; ABAFFY,
- p . 183-184; kézirat: BEK, LEO 1523. - p . 587-588.
64

KOZOCSA:

i. m. (16. jegyzet),

Christianus II. de Wettin, dux elector Saxoniae (1583-1611, szász választófejedelem
1591-től).
65
I. Erzsébet (1533-1603, uraik. 1558-től).
66
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 56; kézirat: BEK, LEO 172. - p. 622.
67

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 79.
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A feljegyzésekből megtudható az is, hogy Gyulaffínak megbízása
volt a lengyel trónra igényt tartó Báthory Zsigmondot támogató párt
szervezésére. Természetesen minden a legnagyobb titokban zajlott,
Gyulaffi útjait az unikornis-szarvért járó harmincezer forint sürgetésének
álcázták. A fejedelem által aláírt megbízólevelet 1592. február 14-én
állították ki Gyulafehérváron.68 A követ feladatát megkönnyítette, hogy
III. Zsigmond, apja69 halála után, annak örökébe akart lépni. A lengyel
uralkodó kibékült a Habsburgokkal, s feltételesen (ha elnyeri a svéd
trónt) felajánlotta nekik Lengyelországot. Ellenfelei Zamoyski
vezetésével szervezkedtek. Gyulaffi igyekezett mindent előkészíteni, még
mielőtt Ш. Zsigmond 1593-ban Svédországba távozott. Az erdélyi
fejedelem számításait azonban keresztülhúzta, hogy a következő évben
III. Zsigmond visszatért, s élete végéig (1632) lengyel király maradt. (A
svéd tróntól még 1599-ben megfosztották.)
"Izent vala tw'lem vrunknak az Cancellariws besegessen Minth es hogi
ment volna el király Es hogi semmj remensegek nem volna meg iöuetele
felöl. Intuen azon vrunkath hogj gondolkogiek felöle mindenben io
moggia lezen Es meg echer az Batorj neueth in culmine constitualhatiak
in Polonia [magasba emelhetik Lengyelországban]. Arra felel meg itt
vrunk neky. Kire mikor ennelis iobb Valazt izent volna tw'lem
Cancellariws. Az Vtan oztan ezen dologban Mind Cancellariushoz Mind,
Bucellahoz, Mind Cardinalhoz Enihanzor mentem be. Veghezis megien
vala ha kirali meg nem iw' vala. Igen titkon tractaltak [tárgyalták] e'
dolgoth, az 30 ezer Forent Praetextussá [ürügye] alat, hogi mar azt
sollicitalom [szorgalmazom] az Respublikánál [Lengyelország ekkor
nemesi köztársaság volt]. Eröss hitett monda Cancellarius vram hogy
soha ezeben sem voltt Nemis kiuanta soha Ingien hazaianak meg
maradását ha ki kiuannia, w' volna az a' kj hazaia mellett nem cyak
penzeth es morhaiat de eletetis kez volna elfogiatni. En általam vrunk
serió [komolyan] intj vala hogi mas houa ne bochassa, hanem maga vegie
föl az fei edel emseget, sok zep ratiokal [okokkal] de quid quis potius
toleraturj sunt poloni quam regem quempiam e' numero Procerum [a
lengyelek bárkit inkább el fognak viselni királyukként, mint valakit a
főnemesek köréből]. Az io akaratot vrunknak igen megh közöné. Non me
inquit tanto dignor honore etc. [Nem vagyok méltó ilyen tisztségre

69

SZABÓ: í. m. (5. jegyzet) - p. 86; kézirat: BEK, LEO 178. - p. 682.
III. János svéd király (1537-1592, uraik. 1568-tól).
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stb.]"70 "Az föliw'l meg irtt dolgok adanak es subministralanak
occasiotth [nyújtottak alkalmat], hogj Vrunkath az kiralsagh felöl
Sveciaba« [Svédországban] leue« a' kyraly en általam interpelalnaia
[szólítaná fel] Cancellaruw vram Zamoiski János. Es annak vtanna oztan
chyak zinten ez dologerth ennihanzor iartam be nagy faratsagal in
Poloniaw illyen zin allatt hogy törekegienek az Vrak ha Kirali haza iw'
az xxx ezer forenterth kiralnal. Hopciherw'nk [udvari megbízottunk]
Nicolaus Bucella a' Doctor volth, apud nobilitatem polonicaw [a lengyel
nemeseknél], kitt SidmoHt attianak tartoth. Es crederctiakat [hitellevél] irtt
általam vrunk neky. Az Cardinalis omni conatu [minden törekvésével]
fotatta. Es immár Prussiabaw [Poroszországban] annira vitte volt a' dolgot
hogj 6 ezer ember vrunk mellett fölw'lt volna ha kiua^t alath volna. De
kiralj haza iövetele mind el bonta. Jw'tt penig meg kirali 1594 in
octobri."71 "Es ha megh nem iw' vala kirali veghezis vizzek vala."72
Gyulaffi 1592 őszén ismét Lengyelországba ment. Szamosközy
említi egy követségét augusztus 1 -i dátummal73, erről azonban más forrás
nem szól. О is beszámol az őszi útról,74 amelynek kései másolatban
ugyan, de fennmaradt megbízólevele75, s az erdélyi fejedelem levele a
lengyel királyhoz76, eredetiben pedig egy Báthory Zsigmond által aláírt,
János kurlandi herceghez77 szóló levél.78 Minthogy ez a három irat 1592.
szeptember 1-én kelt Gyulafehérváron, s Szamosközy 2-ra datálja a
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SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 57-58; kézirat: BEK, LEO 172. - p. 623-624.
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p . 61; kézirat: BEK, LEO 172. - p . 627.
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet)-p. 71; kézirat: BEK, LEO 186.-p.651.
SZAMOSKÖZY: i. m. (16. jegyzet). - p. 64; ABAFFY, KOZOCSA: i. m. (16. jegyzet). - p.

184; kézirat: BEK, LEO 1523. - p. 587.
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SZAMOSKÖZY: i. m. (16. jegyzet). - p. 64; ABAFFY, KOZOCSA: i. m. (16. jegyzet). - p.

183; kézirat: BEK, LEO 1523. - p . 587.
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 87-88.
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SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 87.
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Kurland, azaz Kurföld a mai Lettország területén a Német Lovagrend államából 1561ben létrejött, lengyel fennhatóság alatt álló, világi hercegség volt. 1587-től Friedrich
Kettler (1569-1641) volt a herceg.
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SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 88-89; kézirat: BEK, LEO 182. - p. 686. - Az
eredetileg a levél borítékául használt lapon (697-698) később készült, Báthory
Zsigmondot szamárháton ülve ábrázoló gúnyrajz látható. (Valószínűleg Szamosközy
alkotása.)
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követséget79, valószínű hogy az utazás egy szakasza lehetett az, hogy 8án Gyulaffí útja Kolozsvárról Szentmihályra vezetett.80
"Eötödik vtaw in Poloniam Varsouiam ad Comitia generalia
[Lengyelországba, Varsóba, az országgyűlésre]. Elösör cardinalhoz
mentem Vrocerisre [Wrzelowiec?] oneth oztan 28 septembvis indultam
Varsoua fele."81
Feltehetően ehhez a követséghez kapcsolódik Báthory Zsigmondnak a
lengyel trón megszerzését is célzó nősülési kísérlete, amely azonban nem
valósult meg. Szamosközy István írja, hogy "Ez leant egy Lengéi Nagy
vr, Kotkowitz82 Newe, Giulaffi Lestar által comwendalta Bathori
Sigmo/idnak, hogy vegye el felesegwl, ez igherc titkon volt. Mert ez leány
vta« Sigmoid fejedelem eggik lábat be tehetne az Lengéi birodalomba, es
végre az kiralsagba wdöwel.83
Valószínűleg Gyulaffí hozta el Bucella lengyel királyi orvosnak
Varsóban 1592. október 31-én és III. Zsigmondnak ugyanott a következő
napon az erdélyi fejedelemhez írott levelét. Előbbi kései másolatban,
utóbbi Gyulaffí kézírásával maradt fenn.84 Gyulaffí valószínűleg
hamarosan hazatért, de csak december 21-én szerepel írott forrásban,
ekkor Kolozsvárról Tordára utazott.85
Közben Báthory Zsigmond törökellenes szövetséget ajánlott II.
Rudolf német-római császárnak (aki I. Rudolf néven magyar király is
volt), XIII. Kelemen pápának és I. Erzsébet angol királynőnek.
Megkezdődött a tizenötéves háború. 1594 februárjában Erdély vezetői
elhatározták, hogy szakítanak a törökökkel, és szövetséget kötnek a
királyi Magyarországgal, ezt azonban sem az országgyűlés, sem a tanács
nem volt hajlandó kimondani. Július végén Báthory Zsigmond lemondott,
átadta a hatalmat unokatestvérének, Báthory Boldizsárnak, s egy tatár
betörés elől Kővárba menekült. Hamarosan meggondolta magát, s
augusztus 8-án Bocskay támogatásával visszatért. Három héttel később a
SZAMOSKÖZY: i. m. (16. jegyzet). - p.
184; kézirat: BEK, LEO 1523. - p . 587.
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65; ABAFFY, KOZOCSA: i. m. (16. jegyzet). - p.

NUSSBCÄHER: i. m. (13. jegyzet), - p . 39.
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 26; kézirat: BEK, LEO 188. - p. 560.

Valószínűleg Mikolaj Kotkowski (f 1603 májusa előtt) főpohárnok, akinek nyolc fia
és egy Aleksandra nevű lánya volt.
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ABAFFY, KOZOCSA: i. m. (16. jegyzet). - p. 176; kézirat: BEK, LEO 1523. - p. 474.

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 89-90; utóbbi kézirata: BEK, LEO 1523. - p. 668.
NUSSBCÄHER: i. m. (13. jegyzet). - p. 39.
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kolozsvári országgyűlésen elfogatta az ellenzéki (török párti) főurakat.
Közülük Báthory Boldizsárt, Kovacsóczi Farkast és még nyolc embert
vizsgálat és bírói ítélet nélkül lefejeztetett, fölakasztatott ill. megfojtatott.
A kivégzettek vagyonán a fejedelem és tanácsosai osztoztak, de jutott
belőle a tizenötéves háború miatt megnőtt hadi kiadásokra is.
A fejedelem Gyulaffit küldte Lengyelországba magyarázkodni.
Arról, hogy Kolozsvárra szeptember 13-án "iőt meg az Lengyel Országi
kőuetsegbol", s Tordára ment, a számadásokban maradt adat.86
Szamosközy október l-re datálja a követséget, s részletesen beszámol
róla. Szerinte "Mostis az dost [hozomány] es az Vnicornis Zarua arrat
keretté. <Ha> Az instructioban ezis vagyo«, ha Batori Boldisar dolga
felöl valami emlékezet volna, vgy szollio« az mmt it eleibe attuk,
vgymo«d, etc. így attak volt penig Giulafinak eleiben hogy szolhoz
felöle, hogy Boldisar az fogságba banattya mia, vér fóliásba, vérhasba
eset, es <az> Noha Doctorokatis Sigmoid bochyatot hozza, de nem
giogithattak megh, es vgy holt megh w magatul."87
Gyulaffi a Zamoyskival történt újabb találkozásról így ír: "Megesve« az
vrako« a' dologh es az Bathori Boldisaris megöletvén, hogj engem be
kw'ltenek vala [Lengyelországba] cyodalkozott az nagi Cancellaru«
raita, hogi neki illie« kese« lett értésére holotth w' az mint értette regj
simultas [ellenségeskedés] uolth köztok hoc est inter principem et illos
[azaz a fejedelem és amazok között]. Atta volna vgimond lste« hogj bar
ne törte«t uolna, de feltem en mindé« кого« tacite [csendesen] eze« hog
igi leze«."88
Hazatérte után, november 7-én Gyulaffi Kolozsvárról Zilahra
ment,89 ám hamarosan fordult is vissza Lengyelországba. Saját
kéziratában maradt fenn a lengyel király előtt december 15-én elmondott
beszéde,90 kései másolatban pedig a lengyel kancellárhoz intézett
szónoklata.91 Minthogy egyedül nem sikerült eredményt elérnie, - amint
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NUSSBCÄHER: i. m. (13. jegyzet).-p. 39.
SZAMOSKÖZY: i. m. (16. jegyzet). - p. 64-65; ABAFFY,
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SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 98-102.

136

Gyulaffi Lestár

ezt Baranyai Decsi János is megemlíti92 - Sennyei Pongrác tanácsurat
küldték utána. (Az ő megbízólevele szilveszterkor kelt.93) Kettejüknek a
király és a rendek előtt 1595. február 18-án elmondott beszéde Gyulaffi
fogalmazványában maradt fenn.94
„Az Co/rfoederatiokor [szövetségkötéskor], hogy Senniej Vramal
Cracoba« mentw'nk vala Eggiw't voltunk zallasoz-z. Es miúel hogj egi
házban haltunk niha egjröl masrol conferaltúnk [beszélgettünk] az ágiban
leúen, egjmassal. Inter alia [egyebek közt] hozok égikor az Galffi
halalatis95 elő."96 „1595. 2. fcbruarii juta be Cracoban az Giw'lesre az
Nagi Cancelleriws es másnap salutala [üdvözlé] a kiralt Radiuil
Cardinal97 hazánál
Salutaltok die lómo Februarii salutaltok Sennei vramal. Sok dolgaitul
elöb nem leheteth. Vendegleth meg bennw'nk[et] die 19 February
Die 18 Februarij coram Rege et Senatu Dominus Sennei causam
IWustrissimi Principis me interprete et explicavit [a király és a tanács
jelenlétében Sennyei uram a legkiválóbb fejedelem
ügyét
tolmácsolásomban fejtette ki]. [...]
Die \2mo martij convivo excepti surm/s cum Domino Senniei ab
lllustrissz'mo Duce Macro vi censi ас honorifi centi ssime tractati [Sennyei
urammal az igen kiváló Macrovicenus herceg vendégeként lakomáztunk,
s nagyon megtisztelőén bántak velünk]. [...]
Die 29/770 Mártii exceptws a' nobis convivio Martinus Berzevicius
[lakomán vendégeltük meg Martinus Berzeviciust98].
Die 4. Április posteaquam patetice satis Regem et ordines Regni alocutws
fuissem, eis cum dommo Senniej in frequenti senatora/77 consessu
valediximws [a király és az uralkodó rendek előtti, eléggé szenvedélyes
beszédem után Sennyei urammal búcsút mondtunk a tanácsosok népes
gyülekezetének]. Summái feleleteknek az minth masuttis meg iedzem
ciak ez len, hogj a' török nekiek semmi okoth nem adotth, kierth vele regi
" BARANYAI DECSI János: Magyar históriája [1592-1598]. / ford., bev. KULCSÁR Péter.
- Bp. : Európa - Helikon, 1982 (Bibliotheca Hungarica) . - p. 201.
93
94

95
96
97

98

BEK. LEO 202. - p. 664.
i. m. (5. jegyzet)-p. 102-107; kézirat: BEK, LEO 1523. - p . 465-468; 473.
A fejedelem 1593. március 8-án végeztette ki Gálfí János udvarmestert.

SZABÓ:

SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 28-29; kézirat: BEK, LEO 188. - p. 547.
Jerzy Radziwiil bíboros, krakkói püspök.

Berzeviczy Márton (1538-1596) volt Báthory István Lengyelországban működő, de
az erdélyi ügyekkel foglalkozó kancelláriájának vezetője.
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bekesegeketh föl köllene bontaniok. Intenek minket is, hogj olian nagj
fában ne vágj ok feizenketh.
Altera die quae mit die 5. Április, Cracoúia domun? versus movimus, cum
ego medium fere annum ibi exegissem dominus autem Sennei tres menses
et dies aliquot. [Másnap, amely nap április 5. napja volt, Krakkóból
hazafelé indultunk, akkor én már majdnem fél évet ott töltöttem, Sennyei
uram pedig három hónapot és egynéhány napot.] [...] Vigesima Április
Albae pervenimws. [Április 20-án érkeztünk meg Fehérvárra.]"99
A hazatérő Gyulaffinak április 16-án a kolozsvári bíró pecsenyét,
négy ejtel bort és négy fél fontos csukát küldetett ajándékba. A
sáfárpolgárok feljegyzéseiből kiderül az is, hogy másnap negyedmagával,
május 6-án pedig szolgáival Tordára ment.100
Ő maga nem ír róla, de Szamosközy beszámol utolsó, július 5-re
datált lengyelországi útjáról.
"1596, vgian azon Giulafit kwlte Sigmoid <Erd> Lengéi orzagba vgian
azon Dosért [hozományért], es az Vnicornis Zaru arranak megh adásáért.
Az wdöben volt Lengéi orzagba az papa köweti Cardinal Caietanus101,
ennekis irt volt Sigmond es kerté hogy ezen dolgokban es egyebekben
törkeggyk az kiralnal, es az Lengéi respublicanal. Annakfelette ha az
Lengelek Moldoua felöl zolanak, miért Sigmond magának vsurpalta
[birtokba vette] volna, az okait Giulafi mondana eleö.102
Ugyanehhez a követséghez kapcsolódik Joó Jánosnak a fejedelemhez
írott, s nyilván a követ által továbbított levele (Krakkó, 1596. szeptember
1.), amelynek végén olvasható, hogy "Quae hie omissa sunt, dicet et
referet fideliter Dominus Gywlaffy."103 [Az itt elhagyott dolgokat híven
előadja és elbeszéli Gyulaffi úr.]
Szabó Károly téved, amikor azt állítja, hogy Gyulaffi és Sennyei
utolsó lengyelországi útjára 1599-ben, a lengyel országgyűlés kapcsán
került sor.104 Szamosközy világosan megírja, hogy feladatuknak - a
havasalföldi vajda miatt - nem tudtak eleget tenni.
99

SZILÁGYI: i. m. (7. jegyzet). - p. 25-26; kézirat: BEK, LEO 272 b. - p. 249-250.
NUSSBCÄHER: i. m. (13. jegyzet). - p. 39.
101
Henricus Caetani bíboros, lengyelországi pápai legátus.
102
SZAMOSKÖZY: i. m. (16. jegyzet). - p. 64-65; ABAFFY, KOZOCSA: i. m. (16. jegyzet).
- p . 184; kézirat: BEK, LEO 1523.-p. 588.
юз
SZABÓ: i. m. (5. jegyzet) - p. 11 l-l 12; kézirat: BEK, LEO 1523. - p.: 475-476.
100

104

SZABÓ: i. m. (10. jegyzet). - p. 7.
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"A megbízatás végrehajtására a bíboros [Báthory András fejedelem]
Sennyei Pongrácot és Gyulaffl Lestárt jelölte ki, akik már előbb is több
alkalommal jártak el ügyesen és méltóképpen lengyelországi követi
tisztükben. Próbálkozásukat azonban Mihály vajdának néhány nappal
későbbi betörése alaposan elgáncsolta."105
Gyulaffl Lestár később is a fejedelemség szolgálatában maradt, de
az Erdélyt átmenetileg elfoglaló Vitéz Mihály (Mihai Viteazul)
havasalföldi vajda nem bízott benne, s nem vette igénybe munkáját. Az
egyetlen 1600-ból fennmaradt, Gyulaffiról szóló adat éppen erről szól.
Szamosközy írja, hogy "Annakelötte penigh ket héttel az Conspiratio
[összeesküvés] elöt, <kwldo> kwldötte volt [Mihály vajda] Lengéi
orzagba Racz Geörgyöt, mely mellet volt Saruari Mihaltis. De ezek elöt
akarta volt kwldeni Giulafi Lestart, Racz Georgyel, de Giulafi felöl
voltak olliak, hogy arra tanaczlottak az vaidat, hogy ne kwlgye Giulafit,
mert eleitwl fogwa Giulafi az Batoriak zolgaia volt, es felö hogy new iar
el hiwerc az dologba. Mert Noha oda [Lengyelországba] be ighe« sok es
Nagy köwetségekbe iart Giulafi az Batoriaktul, de azért nem bátorságos <
wd> wtet nem kwldötte, így azért Giulafit el hagywan, Racz Georgyot
kwldötte106
A 16-17. század fordulóján - azzal, hogy III. Zsigmond végül is
lengyel király lett, nem pedig svéd - az erdélyi fejedelmek számára a
lengyel trón elérhetetlenné vált. Természetes tehát, hogy a korábban
Lengyelország felé irányuló erdélyi diplomácia másfelé orientálódott.
Gyulaffl Lestár életének utolsó éveiben - néhány belföldi megbízatástól
eltekintve - visszavonultan élt, Erdélyre pedig egész történetének egyik
legsúlyosabb korszaka várt, aminek csak Bocskay István hatalomra jutása
vetett véget.*

105

SZAMOSKÖZY István: Erdély története [1598-1599, 1603]. / ford. BORZSÁK István,
bev., jegyz., vál. SlNKOVics István. - Bp.: Magyar Helikon, 1977 (2. kiad., Bibliotheca
Hungarica) . - p . 210.
106

ABAFFY, KOZOCSA: i. m. (16. jegyzet). - p. 40; kézirat: BEK, LEO 272a. - p. 249.

Ezúton is köszönöm Bárczi Ildikó, Horn Ildikó, Madas Edit, Orbókné Jagietto Anna és
S. Sárdi Margit segítségét.
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IDŐRENDI ÁTTEKINTÉS
1582. április 30.

Wesselényi Ferenc esküvőjén Krakkóban
Gyulaffi Lestár (a továbbiakban: Gy. L.) képviseli
Báthory Zsigmondot.
1586 után április 7.
Gy. L. lengyelországi útja az unicornis-szarv
ügyében.
1587. május 1 8 - szeptember 7. Gy. L. tagja a királyválasztó lengyel
országyűlésreVarsóba delegált erdélyi
küldöttségnek.
1588. május 22.
Gy. L. Kolozsvárról Tordára (és tovább
Lengyelországba?) megy.
1588. június 13.
Gy. L. visszatér Lengyelországból. (?)
1590. július 4/5-1
Gy. L. a törökellenes együttműködés ügyében
Lvovban jár.
1590. augusztus 2 4 - szeptember 29.
Gy. L. beteg, közben megkapja
édesanyja halálhírét.
1591. február 8.
Gy. L. követsége Lengyelországba. (?)
1591. március 9.
Gy. L. Gyulafehérvárról keltezett levele a lengyel
kancellárhoz.
1591. április 10.
Gy. L. Kolozsvárról Désre (és tovább
Lengyelországba?) megy.
1591. április 18.
Gy. L. beszéde Zamoyskihoz.
1591. május l./10.(?) Gyulaffi Lestár követsége a lengyelkirályhoz a
krakkói püspökség és a harmincezer forint
ügyében. Lvovban felkeresi Zamoyskit (1590?),
ismét megbetegszik (1590?).
1591. május 14.
Gy. L. Kolozsvárról Zilahra (és tovább
Lengyelországba?) megy.
1591. október 15/16. Gy. L. a fejedelem nevében visszaköveteli a
megözvegyült lengyel kancellártól, Báthory
Griseldis hozományát.
1591 vége
Gy. L. ismét Lengyelországba megy,
ott tölti a telet.
1592. január 12.
Gy. L. Wislicán a lengyel királynál sürgeti a
harmincezer forintot.
1592. január 18.
Gy. L. Krakkóból ír levelet Zamoyskinak.
1592. Húsvét
Gy. L. a lengyel kancellárnál jár a hozomány
ügyében.
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1592. május 31.

Gy. L. Krakkóban részt vesz III. Zsigmond és
Anna osztrák hercegnő esküvőjén, majd hazatér.
1592. augusztus 1.
Gy. L. újabb követsége Lengyelországba. (?)
1592. szeptember 2. Gy. L. a varsói országgyűlésre indul.
1592. szeptember 8. Gy. L. Kolozsvárról Szentmihályra (és tovább
Lengyelországba?) megy.
1594. szeptember 13. A Lengyelországból (?) visszatérő Gy. L.
Kolozsvárról Tordára megy.
1594. október 1.
Gy. L. a lengyel királynál és a kancellárnál sürgeti
a hozományt és a harmincezer forintot, s
magyarázkodik a kivégzések miatt.
1594. december 15.
Az ismét Lengyelországba utazó Gy. L. beszéde
Krakkóban III. Zsigmond előtt.
1594 december
Gy. L. szónoklata Zamoyskihoz.
1595. február 16.
Zamoyski fogadja Gy. Lestárt és Sennyei
Pongrácot.
1595. február 18.
Gy. L. és Sennyei beszéde III. Zsigmond és a
rendek előtt.
1595. április 4.
Gy. L. és Sennyei búcsúbeszéde a lengyel
tanácsosok előtt, másnap hazaindulnak.
1595. április 16.
Gy. L. Kolozsvárra ér, ahonnan másnap tovább
indul Tordára.
1595. április 20.
Gy. L. megérkezik Gyulafehérvárra.
1596. július 5. - szeptember 1.
Gy. L. utolsó lengyelországi
követsége a hozomány és a harmincezer forint
ügyében.
1599 október vége
Gy. L. és Sennyei Pongrác lengyelországi
követségét Mihály vajda betörése meghiúsítja.
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SUMMARY

Lestár Gyulaffi (1556-1606) was a diplomat and secretary of the
Transylvanian chancellor, and a lot of historical notices remained after
him. He was the secretary of Princes Kristóf Báthory, Zsigmond Báthory
and András Báthory in the Princely Court of Transylvania; probably he
worked during the time of István Bocskay's reign again. His last, existing
notice dates from June 10, 1606. Gyulaffi was a well educated, excellent
diplomat, who could handle the most delicate affairs. He composed
letters, speeches, charters, conducted public affairs and deputized for his
country abroad. In contrast with earlier opinions, he didn't make political
decisions, his duty was only to implement the decisions of the Princes of
Transylvania and their councillors. The main part of his notes content
various material concerning the foreign and internal political affairs of
Transylvania. Among his own texts one can find original charters, letters,
speeches, but it is his commentaries on the various notes, which are
extremely important. From 1582 to 1596 he travelled to Poland at least
fifteen occasions, one of the aims of these legations was to organize a
party for political support of Zsigmond Báthory.
Beside Gyulaffi's diplomatical works there are two Latin poems
remained among his papers; one of them is the „Prediction of the
imminent ruine of Poland" written by Gyulaffi at the Diet in Warsaw of
the year 1587.

ZUSAMMENFASSUNG

Lestár (Eustach) Gyulaffi (geb. 20. Sept. 1556 in Csobánc. - gest.
in Klausenburg? nach dem 10. Juni 1606) war Sekretär und Diplomat der
Hofkanzlei in Siebenbürgen, in erster Linie blieben seine historischen
Aufzeichnungen erhalten. Am fürstlichen Hof Siebenbürgens war er
Sekräter von Kristóf (Christoph) Báthory, dann von Zsigmond
(Sigismund) Báthory bzw. von András (Andreas) Báthory. Später,
während des Fürstentums von István (Stephan) Bocskay stand er
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vermutlich wieder im Dienst. Seine spätesten, erhalten gebliebenen
Aufzeichnungen beziehen sich auf den 10. Juni 1606.
Gyulaffi war ein gebildeter, auf alles vorbereiteter Diplomat, dem
man sogar heikle Angelegenheiten anvertrauen konnte, er formulierte
Urkunden, Briefe und Reden, erledigte Staatsangelegenheiten und vertrat
auch im Ausland seine Heimat. Im Gegensatz zu früheren Ansichten hat
er aber keine politischen Entscheidungen getroffen, seine Aufgabe war
die Durchführung von Beschlüssen der Ratsherren und des Fürsten.
Die Notizen Gyulaffis sind zwischen den handschriftlichen
Aufzeichnungen von István Szamosközy erhalten geblieben, für ihn
waren sie bestimmt, auf jeden Fall die ihm zur Verfügung gestellten
Auszüge und Kopien, die später auch von Farkas (Wolfgang) Bethlen
verwendet wurden. Der Großteil der Aufzeichnungen von Gyulaffi
beschäftigt sich mit der Aussen- und Innenpolitik Siebenbürgens. Unter
seine Aufzeichnungen hat er zahlreiche zeitgenössische Urkunden, Briefe
und Reden womöglich im Original eingeordnet, wenn das nicht möglich
war, dann als Kopie. Besonders interessant sind seine dazu hinzugefügten
Kommentare. Aus seine Schriften entfaltet sich das Bild eines nach
Objektivität strebenden Humanisten. Charakteristisch für seine objektive
Anschauungsweise ist, dass man bis heute nicht einmal seine
konfessionelle Zugehörigkeit feststellen konnte.
Neben Aufträgen im Inland ist er zwischen 1582 und 1596
mindestens fünfzehnmal in Polen gewesen. Hier war seine Aufgabe, für
Zsigmond Báthory, den Anwärter auf den polnischen Thron eine Partei
zu organisieren und auch noch eine polnische Frau für den Fürsten zu
finden. (Nachdem der Plan von Zsigmond Báthory vereitelt wurde, hat
sich die früher in Richtung Polens orientierende Politik Siebenbürgens in
eine andere Richtung begeben.) Es gab Jahre, in denen er mindestens
viermal aufbrach. In einer besonders dringenden Angelegenheit ist er
innerhalb zwei Wochen zurückgekehrt, obwohl im allgemeinen nur für
die Reise fünf bis sechs Wochen vorgesehen waren.
Zu seinen Aufgaben gehörte, dass er nach dem Tod von István
Báthory das vom Fürsten-König nach Polen gebrachte Einhorn, und nach
dem Tod von Griseldis Báthory (der Frau des polnischen Kanzlers, Jan
Zamoyski) deren Mitgift zurückfordert. Er verhandelte mit Zamoyski
auch darüber, dass es notwendig sei gegen die, beide Länder, Polen und
Siebenbürgen gleicher massen bedrohende Türkengefahr einen
abgestimmten Schutz zu organisieren. Es ist ihm aber nicht gelungen, für
András Báthory das Krakauer Bißtum zu verschaffen. Er musste sich vor
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dem
Kanzler
wegen der Hinrichtung der
oppositonellen
(türkenfreundlichen) Hochadeligen Siebenbürgens entschuldigen. Auch
bei königlichen und hochadeligen Hochzeiten repräsentierte er sein
Heimatland.
Zwei Gedichte in lateinischer Sprache sind von Gyulaffi bekannt,
eins davon lautet 'Prophezeiung von alsbaldigen Verfall Polens', das er
im Jahr 1587 wärend der Parlamentssitzung in Warschau geschrieben hat.
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II. EGYETEM- ÉS FELSŐOKTATÁSTÖRTÉNET

FABÓ EDIT
A HELY SZELLEMÉNEK HUMORA
(ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁR, 1865-1965)
Az alábbi tanulmány a dualizmus kori magyar élclapok karikatúráinak
vizsgálatához végzett anyaggyűjtés első eredménye. Kísérlet arra, hogy a
nagyon gazdag forrásból egy morzsányit kiemelve, hogyan lehet hasonló
témájú paródiák motívumait feltárni.1
A gyűjtőmunka során előkerült két, szorosan az ELTE Egyetemi
Könyvtárral kapcsolatos írásra és másik két - általában a - könyvtárhoz
fűződő témájú karikatúrára esett a választás. így egyrészt tükröződik a
Könyvtár gyűjteményének rendkívüli gazdagsága, másrészt az
intézményben előforduló élethelyzetek kényszermegoldásait próbálták
humorral oldani, ezért az eredeti időhatár a 20. század második
harmadáig tolódhatott. Megelevenedett az 1945 utáni korszak
szocializmusának első felében virágzó könyvtári humor. Az alább közölt
cikkek, kéziratok helyesírása az eredeti maradt, lektorálásuk nélkül is
élvezhetőek.
A dolgozat első részében a könyvtári karikatúra a 19. századi
intézmény egészét - azt, mint a társadalmi jelenség szintjén megjelenő
képződményt - parodizálja. Az Egyetemi Könyvtárban és Levéltárban
felkutathatók azok a források, történeti adatok, amelyeknek görbe tükröt
állítottak. Izgalmas feladat volt a valós történeti eseményeket, tényeket
megfeleltetni az él clap karikatúráinak, valamint a kritika hátterét
megvilágítani. A forráskeresés és -értékelés során derült ki, hogy a
dualizmus kori Könyvtár történetét feldolgozó munkatársak maguk is
kedvelték a humort, vidám jeleneteket írtak. Megváltozott az élcelődés
formája és alapja. A dolgozat második fele a 20. századi Könyvtár
mikrotörténetét olyan nézőpontból szemléli, amelyre eddig nem volt
példa. Az akkori könyvtárosok az intézmény falain belüli hivatali élet
visszásságait jellemkomédiákban fogalmazták meg. A karikatúrákat
egymás szórakoztatására el is játszották. Természetszerűen ezek nem
1

Elméleti alapvetést 1. Fabó E.: A reflektív társadalomismeret nyilvánossága In: Az
Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. XI. - Bp.: 2003. - p.: 301-316.

Fabó Edit

kaptak nagyobb nyilvánosságot, kéziratban maradtak. A vidám versek,
jelenetek a létesítmény belső, alulnézeti képét adják, amelyet mindig is egy viszonylag - zárt közösség alkotott.

Az Egyetemi Könyvtár olvasóterme. (Háry Gyula, 1886)
A II. világháború utáni diktatórikus hatalom demagógiája semmilyen
kritikát nem engedett meg. Viszont eltűrte a helyi, szűk körű élcelődések
szervezettebb formáját, a kabarét. Abban a rendszerben, amely
kíméletlensége, ostobasága az emberi szubjektumot és annak értékét
minimalizálta, az - 1950-es, 1960-as években - itt dolgozó
könyvtárosok, mellőzött tudósok a vidám jelenetek írását, előadását
választották, amikor megszervezték a Műsoros előadóesteket az
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Egyetemi Könyvtárban2 A rendezvények segítették a hétköznapok
embertelenségét, kilátástalanságát elviselni.
Ameddig 19. századi humor kívülről, olvasói szemszögből
ábrázolja az Egyetemi Könyvtárat, addig a 20. századi változata az
intézmény belső, zárt világába enged betekintést.
A KARIKATÚRA SAJTÓKÖRNYEZETE

Az 1880-as évekre letisztult a magyar társadalom kritizált problémaköre.
Körvonalazódtak a társadalmi szereposztások, kialakultak a polgárosodó
közélet megfelelő fórumai. Pártok, egyletek, társaságok, kávéházak,
kaszinók, sajtó, színház stb., mind-mind olyan közterek, ahol a
különböző érdekérvényesítési lehetőségek nyíltak meg.

2

Műsoros előadóestek az Egyetemi Könyvtárban. Kézirat. G 850. ELTE EK Kézirat- és
Ritkaságtár. A forrásra Dr. Knapp Éva hívta fel a figyelmem.
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Ekkor kézenfekvő, hogy egy Borsszem Jankóbzlx - a fenti báli jelenet
alatt - paródia (1888. 6. számának február 5-i hetedik oldalán) érdekes
előadásra invitálta az olvasót: A magyar Schiller egy kaszinóban, mely
„tragikomédia egy jelenetben", színhelye „találdkihol", szereplői pedig a
Könyvtáros, a Méltóságos úr, a Szellem és a kórust megtestesítő
„többek". íme:
„Könyvtárnok
Tess, nagysás, méltsás, exciás urak!
Vagyon szerencsém bejelenteni,
Hogy egy péotaféle jó magyar
- Különben mártírtársam egykoron
Kiss Terézvár Babilon nevű
Egyes rendszerben épült börtönében Jelent meg nálam im e felhívással,
Melyben a német nemzet legnagyobb
Demokratája legjobb színműveit
Ajánlja olcsó pénzen hazai nyelvre
Ékes versekben átültetve. - Akkép
Gondolja ő - a jámbor - hogy, ha csak
Egy-egy szivarral támogatja őt
Nagy Széchenyinek minden rang-utódja;
Úgy nemsokára lészen Schillerünk
Nemcsak pinczékben - könyvtárakban is.
Ajánlom mártírtársamat tehát a
Tess, nagysás, méltsás, exciás uraknak.
Méltóságos úr
Tisztelt bizottság! Úgy emlékszem még
Legény koromból, hogy nekünk egészen
Megvannak Schiller minden művei.
Innen hordtam ki én is jó anyám
Komornájának és nővérem
Gouvernante-jának, kik rajongtak érte.
Valamint - négy szem közt mondva én meg értők.
És ily versfélét s színművet soh' sem
Szerettem, még az iskolába' sem.
Aztán a fordítás! Itt a kaszinó
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Mindegyik tagja bírja annyira
Schillernek nyelvét...
Szellem (közbevág)
Fájdalom!
Méltóságos úr
Hogy a
Fordításokra épen nem szorul.
Ki menne tóra vagy patakra,
Hogy szomjúságát oltsa, amidőn
A forrásfejek gyöngye pezsg előtte?
Szellem
Hát Virgilt, Dantét vagy Hornért, Horáczot
Hogyan olvasta a ki műveik
Forrásfejétől távolabb esik?
Avvagy „Wallenstein" hármas szinmüvét
- Trilógiának híják németül „Az Orleans-i szűz" csodás alakját,
„Teli Vilmost" és „Don Carlost" vagy „Stuart
Mariét" németben állítsák-e a
Magyar nemzetnek színpadára? Vagy
A Kaméliás - már nem Demi-moude S a többi gallus, nyelven járja-e?
Könyvtárnok
Nem arról van szó, méltóságos úr,
Hogy a könyvtárnak megrendeljük-e
Schillernek legjobb színi müveit;
Hanem, hogy egy-egy drága czigárót
Gazdálkodjunk meg vagy hat hónapon át
S az árát adjuk annak, a ki a
Nagy német költőt jó Árpád apánk
És Pázmány nyelvén megszólaltatá.
Nem ajándokul adjuk azt neki,
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Kapunk azért szép csinos könyveket
Egy-egy könyv s egy-egy úri czigáró!
Méltóságos úr
Ugyan könyörgök! - Nem fogy el csodám,
Hogy lelkesülhet a könyvtárnok úr
Egy rósz poéta kölcsön-üzletéért?
Ki olvas immár mostan könyveket
Kivéve még a kis diákokat;
Mert a nagyobbak a könyvüket lapokra
Szétszedve hordják mellényök zsebében
Az iskolába, míg a jobb kezükkel
Szivarkát, avvagy négyest hordogatnak
Szájukba', baljuk a kabát zsebében.
Ki érne rá most a könyv-olvasásra?
Mióta száz meg száz hírlap érdekesné,
Vonzóbbnál vonzóbb közleményeket
Tálal fel napról napra oly üdén,
Hogy szinte párolg rajt a nyomda-festék.
S ha már nem olvas könyvet senki sem,
Mi végre - kérdem - könyvtárt tartani?
És a könyvekre pénzt pazarlani?
Én a könyvtárnok úr ajánlatát
El nem fogadván, indítványozom:
Fejezzük be e tárgyban a vitát!
Többen
Éljen! fejezzük bé s menjünk tovább.
Szellem
Szegény poéta!! hát eredj te is,
Eredj az úri kör szolgáihoz,
Kik felében-harmadában elszítt
Arós czigárók végit összegyűjtik.
Talán juttatnak abból neked is,
A mit jó kedvvel elbagózhatol, vagy
Apróra vágva elpipázhatod.
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Mulathatsz Schiller művein tovább Vagy nyöghetd míg élsz, ha kinyomtatod."
A paródia szignált szerzője: Kárpáti Czimbalmos három fontos
lábjegyzetet fűzött müvéhez.3 Ezekből megtudható, hogy a katonák
akkoriban egymás közt a Pavilont Babilonnak nevezték, és a diákok
szívták a legolcsóbb négyes szivart, s a tanárok beérték a két krajcáros
dohányáruval, illetve a Schiller-művek egy Tomor nevű, nehéz sorsú
fordítóra utalnak. A lelkes műfordító hiába kapta meg a Kisfaludy
Társaság dicséretét, müvét mégis csak saját költségén tudta kiadni. Az
alkalmi jelenet írója, Tomor Ferenc felfedte magát a hivatkozásban,
álnevét egy korábbi verses kötetének címéből kölcsönözte. A jelenet több
kérdést fogalmazott meg. A dualizmus idején a századvégi fővárosban
még nagy számban ismerték a német nyelvet, hiszen - többek között képes volt eltartani a német nyelvű sajtót. A kifogásolt műpártolás nem
gátolta, csupán késleltette az irodalmi művek megjelentetését. Érdemes
belelapozni a paródiát megelőző korabeli sajtóba, hogy milyen
események voltak hírértéküek, azaz mi foglalkoztathatta akkor a
közvéleményt.
A Fővárosi Lapok, a Pesti Napló4 és a Nemzet5 1888. évi januári
és február eleji számaiban a fenti paródiához kötődő laponként
ismétlődő, három hírcsokor található. Az első egy Schiller-elemzés
felolvasóestjéről, a második a budapesti kaszinó közgyűlésekről, a
harmadik az Egyetemi Könyvtárbeli olvasói szokásról adott hírt.
Mindháromról a Fővárosi Lapok „Fővárosi hirek" rovatában tudósított a
legrészletesebben, így az alábbi közlések onnan származnak:
„^Felolvasások. A filológiai társaság holnap, szerdán,
délután 5 órakor az akadémia palotájában felolvasó ülést
tart. Tárgyai: Schiller »Demetrius«-a, Timár Páltól; és
»Aesthetikai törekvések Magyarországon 1772-1817b e n « , Radnai Rezsőtől. A felolvasásokat követően
választmányi zárt ülést tart."6
Majd két nappal később a hír bővült:
Borsszem Jankó. 1888. 6. sz. febr. 5. 7. p.
Pesti Napló, Esti kiadás. 1888. 39. évf., 30. sz. jan. 30. - p.: 2.
5
Nemzet., Esti kiadás, 1944.(27.) sz., 1888. jan. 27. - p.: 2., 1951.(34.) sz., 1888. febr.
3.-p.:2.
6
Fővárosi Lapok, 1888. 25. évf., 31. sz., jan. 31. - p.: 223.

4
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„*A filológiai társaság tegnap délután P. Thewrewk Emil
elnöklete alatt felolvasó ülést tartott. Timár Pál a Schiller
Demetriusát vette kritikai boncolgatás alá, utána pedig
Radnai Rezső olvasott föl tanulmányt »Aesthetikai
törekvések Magyarországon« cimmel. Dr. Pecz Vilmos
titkár jelentése szerint a társaságba 27 uj tag lépett be.
Örömmel vették tudomásul, hogy József főherceg, a kit a
múlt nagygyűlésen tiszteletbeli taggá választottak, a
társulat alapitói közé lépett.
*Három kaszinó tartott tegnap közgyűlést a fővárosban.
A n e m z e t i k a s z i n ó közgyűlésén hg. Odescalchi
Gyula elnökölt. A titkári jelentés a tagok számának
növekvését konstatálta. A bevételek a múlt évben 127,480
frt 50 krra, a kiadások 109,217 frt 56 krajcárra rúgtak. A
pénztári maradvány 15,262 frt 94 kr. Végül a
választásokat ejtették meg. A Széchenyi-lakomát február
5-én tartják s ünnepi beszédet gr. Károlyi István mond. Az
o r s z á g o s k a s z i n ó közgyűlése Ghyczy Béla
altábornagy elnöklete alatt folyt le. A tagok sorában tavaly
több változás történt, részint tagok belépése, részint tagok
kilépése által. A múlt évi bevételek 49,174 frt 98 krt, a
kiadások 45,409 frt 97 krt tettek. Az egylet pénzkészlete a
múlt év végén 13,591 frtra emelkedett. Az idei költségelőirányzatot 42,570 frt bevétellel és 40,713 frt kiadással
állapiták meg.Végül tisztújítás következett.A 1 i p ó t v á г
o s i k a s z i - n ó Falk Miksa elnöklete alatt tartotta meg
közgyűlését. A kaszinó tagjainak száma 317-re emelkedett
s anyagi körülményei is oly kedvezőek, hogy az alakulás
céljaira felvett 7000 frt kölcsönt végleg törlesztheti. A
tavalyi bevétel 15,418 írt, a kiadás 12,015 frt volt. A
gyűlésen csak a vigalmi bizottságnak tettek soron kívül
egy kis szemrehányást, mivel a mulatságok rendezéséről
nem gondoskodott. Itt is a választmány megújításával
végződött a közgyűlés.
*Mit olvasnak a könyvtárban. Az egyetemi könyvtár
januártól kezdve a helyben használt művekről szakok
szerinti statisztikai kimutatást vezet, mely hü képét
7
8

FL., 1888. 25. évf., 33. sz., febr. 2. - p.: 238-239.
FL., 1888. 25. évf. 30. sz., jan. 30. - p.: 217.
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mutatja az olvasó közönség szakigényeinek. E szerint a
múlt hóban 3107 helybeli olvasó 3496 művet használt,
mely utóbbi szám a kilenc főszak közt következőleg
oszlik meg: 26 hittudományi, 615 jogtudományi, 161
államtudományi, 749 orvostudományi, 385 matematikai és
természettudományi, 124 filozófiai, aesthetikai és
pedagógiai, 342 történelmi és földrajzi, 675 filológiai és
literatúrai, végül 420 enciklopaediai mű. Házon kívül 153
kölcsönző 371 művet használt."9
A fentiek alapján elképzelhető, hogy - hír szintjét meghaladó
módon - az 1880-as évek végén, Budapest élénk társasági életében
aktuális téma volt Schiller munkássága, a különböző kaszinók éves
zárszámadása, és az Egyetemi Könyvtár látogatottsága. Ha a megidézett
kaszinók egyike megróhatta vígalmi bizottságát, mert nem tett eleget
feladatának, akkor bizony jogosnak tekinthető Tomor Ferencnek az úri
réteget ért fricskája. Viszont a Könyvtár adataiból az is érzékelhető, hogy
1888. januárjában mekkora volt a szépirodalom iránti igény,
mindamellett, hogy a műfaj valóban tekintélyes mértékben
reprezentálódott a korabeli sajtóban (1. 1. táblázat).

9

FL., 1888. 25. évf., 36. sz., febr. 5. - p.: 259.
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1. táblázat

Szakok
Hittudomány
Jogtudomány
Államtudomány
Orvostudomány
Matematika és
Természettudomány
Filozófia, esztétika
és pedagógia
Történelem és
Földrajz
Filológia és
Literatúra
Enciklopédia
Összesen

Művek
26
615
161
749
385

%-os megoszlás
0,74
17,73
4,60
21,41
11,00

124

3,54

342

9,77

675

19,30

420
3497 f!]

12,01
100

A nyelvészet és irodalom szakja összemosódik, ezért csak
feltételezhető, hogy körülbelül 10 % feletti arányban olvastak
szépirodalmat. (A sajtóban szereplő könyvtári részadatok egy számmal
többet tesznek ki az összesben közreadott értéknél.) A 19. század végi
magyar társadalom olvasói érdeklődését jobban árnyalja, ha felmérhetőek
a más ismeretágakat tartalmazó kiadványok kínálata, kereslete. Ehhez ad
támpontot Gerő Lajos 1889-es kiadói statisztikája (1. 2. táblázat).10 A
kimutatás szerint a szépirodalom részesedése 12-13 %. Önálló kategóriát
kapott az alig 1 %-os ifjúsági irodalom, és jelentősek az egynegyed részt
maghaladó pedagógiai kiadványok. Rendkívül nagy a szórás a
tudományos és ismeretterjesztő szakirodalomban, ahol az évkönyveké és
címtáraké a vezető hely, de kiemelkednek még a vallási, a jogi, a
közigazgatási, a történelmi, az életrajzi, társadalomtudományi,
közgazdasági, politikai, statisztikai és természettudományi jellegű
müvek. A táblázatból jól tükröződik, a Nyugathoz felzárkózó,
polgárosodó magyar társadalom mely területek szakismereteire
támaszkodott mindennapjaiban. Az 1880-as évek hétköznapjaiban nem
feltétlen hiányzott Schiller műveinek magyar fordítása. Szükségszerű

Idézi Kovács Máté: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. - Bp.:
Gondolat, 1970.-p.: 91.
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volt, hogy a fordítónak végül magának kellett gondoskodnia munkájának
kiadásáról, amelyet így is hat évvel később, 1894-ben valósíthatott meg.
2. táblázat
Szakok
Tudományos,
ismeretterjesztő
és szakmai

Szépirodalom
Ifjúsági irodalom
Nevelés,
tankönyv
Összesen

Szakok alosztása

enciklopédia
évkönyv, címtár
vegyes
filozófia
vallás
társadalomtudomány,
politika, közgazdaság,
statisztika
jog, közigazgatás
nyelvtudomány
irodalomtudomány
művészet
történelem, életrajz
földrajz, térkép
hadászat
matematika
természettudomány
orvostudomány
mező-, erdőgazdaság
ipar, kereskedelem

Művek

%-os megoszlás

3
209
71
6
178
90

0,12
8,79
2,98
0,25
7,49
3,78

149
72
48
67
159
47
26
36
90
56
66
58
299
23
632

6,27
3,03
2,02
2,81
6,69
1,97
1,09
1,51
3,78
2,35
2,77
2,44
12,58
0,96
26,59

2376

100
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A 19. SZÁZAD KARIKÍROZOTT EGYETEMI KÖNYVTÁRA

A dualizmus kori Budapest három nagy nyilvános könyvtárral bírt: a
múzeumival, az akadémiaival és az egyetemivel. A fővárosi könyvtárügy
két alkalommal került terítékre a Borsszem Jankóban. Mindkétszer 1874ben és 1876-ban, sem előbb, sem később nem fordult elő sem az adott,
sem más élclapban. A paródiák szerzősége kérdéses, viszont annyi
bizonyos, hogy jól ismerte az akkori könyvtári viszonyokat.
Horvát Árpád 1867 áprilisától volt az Egyetemi Könyvtár őre,
majd 1874 januárjától 1876 decemberéig volt annak igazgatója. 1875-ben
költözött a könyvtár új épületbe, ez év végén az olvasótermi kézikönyvtár
nyomtatott katalógusa elkészítésének módjában szembekerült az egyetem
vezetésével. Ez a munka Szinnyei Józsefre hárult. A vitában az igazgató
és a kultuszminiszter ellentéte tovább mélyült, amelyben a döntőbírók
Pulszky Ferenc, az országos gyűjtemények, könyvtárak és múzeumok
felügyelője, illetve Fraknói Vilmos múzeumi könyvtáros lettek. Horvát
Árpád alulmaradt, ezért megromlott egészségi állapotára, egyetemi tanári
elfoglaltságaira hivatkozva lemondott igazgatói tisztéről.11 Az 1874 és
1876 közti időszakban Horvát nem volt a helyzet ura, a Könyvtár
igazgatása csak bosszúságot jelentett számára. Szinnyeinek is
kellemetlen volt ez a néhány év, mert rátermettsége miatt vele
végeztették el a - feletteséhez tartozó - feladatot. Tudását diplomájának
hiányában nem tudták előléptetéssel elismerni. Horvát munkássága nem
valószínűsít könnyed élclapi kitérőt, Szinnyei publikált ugyan irodalmi
lapokban, de nem tudni, hogy elmerészkedett-e az élclapok
szerkesztőségeibe.
Az egyik írás aláírója „Horváth Almos", a másik
paródia szerzője viszont Pulszky Ferenctől határolódik el. Az
alábbiakban ez utóbbi olvasható:

11

Tóth András - Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár története. - Bp.: EK., 1982. p.: 259-265.,
Vértesy Miklós: Szinnyei József és Horvát Árpád. In: Az Egyetemi Könyvtár
Évkönyvei. I. - Bp.: 1962. - p.: 97-104.
12
Egy adomázó irodalmi forrás szerzője, a két egykori rivális mindennapos
riposztjainak felidézésekor a parodizált szabályzatot - tévesen - Horvátnak tulajdonítja,
mintha az az igazgató szőrszálhasogató egyéniségének, s egész ténykedésének
kifigurázása lenne, holott „csak" az aláírás utal a könyvtárvezetőre. Érdemes lenne
alaposabban megvizsgálni a két ellenfél érveit, motivációit, hiszen lehet, hogy
revidealásra szorulnak a Horvátot elmarasztaló kritikák. (1. Kenyeres Ágnes: Egy
könyvtár hétköznapjai. - Bp.: Szépirodalmi Kk., 1985. - p.: 118-119.)
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„Budapest könyvtáraiból
(Nem Pulszky Ferencztől)
A könyvtárak bőségének szüksége Budapesten ép
oly érezhető, mint azok szükségének bősége. Különösen
áll ez a nyilvános könyvtárakról, mert ami a
magánykönyvtárakat
illeti,
azokról
szintén
áll.
Egyáltalában
nyilvános
könyvtáraink
magánkönyvtárainktól
abban
különböznek,
hogy
amazokba sokan nem járnak, emezekbe pedig
tulajdonosuk nem jár.
Nyilvános könyvtáraink a következők:
1. A múzeum könyvtára. Barna-féle berendezésű,
mely igen tartós szín és könnyen tisztogatható. Mióta
Xantus János a könyvtárnok, igen jó karban van, mert a ki
a bogarakhoz ért, ért a könyvekhez is, t. i. a szút, molyt
stb. mind kibogarászván a könyvekből, ezek jó karban
maradását garantirozza. Jelenleg kisérletek tétetnek,
vájjon nem jobb-e a könyveket is gombtűre szúrva őrizni;
az ebbéli eredmények eddig igen kielégítők. Igen bő e
könyvtár a xanthologiákban; de előfordul a „Mátrai
vadászok" czimü színdarab is, notabene könyvészeti
ritkaságot képez, az egyetlen példány lévén, melyek czime
így van nyomtatvaa: „A M á t r a y-vadászok" - Gábor
bácsi nagy szomorúságára és nyugdíjazására. Igen erős
oldalát képezik e könyvtárnak a gomblyukak is,
melyekben a b e t ű z é s t nagyban gyakorolják, t. i. az
ordók betüzését. Nemkülönben kiemelendő az igen jól
képviselt finn irodalom (derék fmnistánk Barna Nándor
igyekezete folytán), pédául: Ossián „Finngáj"-ja,
Finncziczky által fordított orosz népdalok; a finnek
kalevallásos irodalma finn és parafinn nyelvtanok stb.
nagy választékban.
2. Az egyetemi könyvtár. Igen erős a Horváth
Árpád-kori nyomtatványokban. Ezeknek osztálya a
legnagyobb bőrkereskedés Budapesten, tömérdek borjú-,
disznó- és kutyabőrt tartalmazván. A Hungaricák nagy
halmazából különösen kiemelhetjük: a z Á l m o s - k ö n y
13

Borsszem Jankó, 1874. 362. sz., dec. 6. - p.: 9.
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v e t , mely Álmos vezérünk viselt és viseletlen dolgait
tárgyaíja; T a t á r P é t e r vegyes munkáit, mely a
tatárjárásokról szóló legrégibb történelmi forrás; S a n с t
a H i 1 a r i a apácza életrajzát számos konyha-reczipével,
mely a hires S a i n t H i l a i r e apácza 8-ik századbeli
latin szakácskönyvének franczia fordítása magyar
nyelven; а „В о r s s z e m J a n k ó " 25-ik évfolyamát,
mely csak 17 év múlva fog megjelenni, tehát
legnevezeteseb irodalmi régiségeink közé tartozik; azután
válogatott magyar nyelvemlékeket, melyek a könyvtári
személyzet többrendbeli villás reggelijéről maradtak fönn
a sarokbasöprés bibliographicus mivelete folytán; „isa por
es chomuv uogmuc" legrégibb kiadását, és pedig a
„chomuv" a kemenczében, a „por" kiadását pedig
mindenütt őriztetvén; B a l a s s a B á l i n t válogatott
sebészeti operáczióit négyrimü Sándoros versekbe
foglalva és angol flastromra nyomtatva (unicum) stb. A
tömérdek nagybecsű incunábulák közöl megemlítjük: a
budai ló vasút bárczáinak nagy gyűjteményét; egy 3
krajczáros levél bélyeget 1874-ből (a gummi-nyomtatás
egy ritka példányát); Horváth Árpádkori fidibuszmardaványokat, melyeken még az ősmagyar írás
tanulmányozható, stb. - E könyvtár valamennyi közt a
leglátogatottabb, mert 1874-ben 317 patkány, 426 egér, 17
bőregér, 204 pók és mintegy másfél millió légy látogatta.
Jan. 15-kén meg farkasvadászat volt a hátsó terem
ismeretes farkasorditójában.
3. Az akadémiai könyvtár Ez valamennyi közt a
legdíszesebb. Szép bronzé-oszlopai vannak vasból;
márványfalainak gipszpompájában az összes modern
tudomány tükröződik. Egyáltalán mondhatni, hogy ez a
legújabb tudományosság dicső temploma, az emberi
szellem minden haladásainak múzeuma. Mint ilyen
természetes, hogy kizárólag a magyar tud. akadémia
kiadványaiból és tagjainak műveiből kell állania. Ezeknek
legbecsesbjeit is egyenkint megemlítenünk lehetetlen,
mindazonáltal emeljük ki a következőket: A k i n Károly
összegyűjtött bibliophilippikái az akadémia ellen (13
folians zsebkiadásban, igen vastag bőrben); H a b e r e r n
Jonathan bölcseleti rendszere, ógörögre fordítva
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Aristoteles 1. tag által; F о g a r a s i nagy magyar szótára
mongol nyelven, kék czuczorpapir borítékban; M á j d i n
g e r
Venczel válogatott legújabb ókori adomái,
okiratokkal; B a r a b á s Miklós 1. tag láttávlatának
„hibaigazitásai" (nem a szerzőtől); G y u l a i Pál titkár
„folyó
ügyek"
czimű
periodicusan
megjelenő
forrásmunkája; S z á s z
Károly ref. imádságos
könyvének elemi számtana, temcséni C s á k Máté által
eszközölt műforditásban stb. stb. Mindezen fontos
munkák csaknem hetenkint használtatnak megtörőlgetnivaló gyanánt, ami a könyvtári szolgák tudományos
képzettségére nagy hatással van. Még fontosabb
tudományos munkálat tán még e könyvtár lajstromozása,
mely már 1848 óta folyik és legfölebb 250 esztendő múlva
lesz befejezve. Ezen időszakra Hunfalvy Pál és Budenz
József jeles tudósainkkal köttetett meg a szerződés, kik
akkorra az egész munkát bevégezni kötelesek. Éljenek!
A
budapesti
magán-könyvtárak
közöl
megemlíthetjük a következőket:
1. Titán Laczi könyvtára. Áll ezen ünnepelt költő
költemény-füzéreiből = 30.000 példány. (Fájdalom sok
közte wasserflekkes.)
2. Az országház könyvtára. Csupa igen fontos
könyv, legalább is tizfontos mindegyik.
3. Ghyczy Kálmán könyvtára. Legnagyobb, pedig
csak egy könyvből áll, - de ezt maga vezeti.
4. Gr. Andrássy Gyula vörös könyvtára. Nem
eléggé nemzeti szinü, hogy fehér lapjain zöld sürgönyök
legyenek. Inkább kissé szintelen.
S a többi.
E magán-könyvtárak látogatását azonban csak csendéletfestőinknek ajánlhatjuk."
A másik paródia az Egyetemi Könyvtár olvasótermi szabályzatát
karikatúrázta ki. A regula alapja a Toldy Ferenc által körültekintően
kidolgozott 99 §-os szervezeti és működési szabályzat, amelynek VI.
fejezete (57-77. §) szól A könyvtár közhasználatáról. A 72. § olyan
részletekre is kiterjed, mint amely szerint „Az olvasó teremekben
19/F Vegyes iratok. Könyvtári utasítások, 1848. ELTE Egyetemi Levéltár
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kiszolgáltatott könyvekről egy Olvasó-Napló vezettetik, mellynek rovatai
az illető nap feljegyzése után a következők: a) Olvasó elő- s vezetékneve;
b) tanosztálya vagy [a nem tanulóknál] egyéb állása; с) a kiadott munka
vagy munkák címe s kötete; d) a kiadott kötetek száma; e) visszaadás: ha
van, észrevétellel. Az olvasó maga tölti be a rovatokat, hol szükséges egy
könyvtártiszt utasítása mellett. Kitűnőbb személyek helyett a tiszt tölti be
a rovatokat.1', vagy a 75. §: „Az olvasó-orák alatt a könyvtári személyzet
közöl legalább egy egyednek kell mindenik teremben mindenkor jelen
lenni." Az olvasóterem használatának 12 §-os rendjét 1875-ig láthatta
kifüggesztve az egykori látogató. A következőkben egymás után,
egymást váltogatva olvasható az eredeti szöveg (kurzívval) э és annak
átköltött változata16:
„ Olvasóteremi szabályok.
Házi rend
az egyetemi könyvtár olvasótermében
/• §•

A magyar királyi egyetemi könyvtár olvasóterme nyit\>a áll
naponként dél előtt 9-től 12-ig; délután 2-től 4-ig. Kivétetnek az egyházi
ünnepek, vasárnapok és hétfők, december 24. és 31-dike, húshagyó kedd,
a nagy hét (húsvét-keddig bezárólag), О Felsége születése napja, úgy a
tanév-végi közvizsgálati hónap, mely időkben az olvasóterem zárva
marad.
I.
Minthogy integritás nélkül Cicero >de officiis< czimü munkája
szerint jellem nem képzelhető az uj terem tudományos jelleme
tekintetéből különösen annak integritása lesz megóvandó, mire nézve:
2. §•

Ki a királyi egyetemi könyvtárat használni kívánja, az
olvasóteremben megjelenvén, mindenek előtt beírja könyvek kiadásával
megbízott könyvtártiszt asztalán levő olvasó-napló illető rovataiba nevét,
állapotját, kiadott könyvek számát, úgy a visszaadást.
15
U,

Uo.
BJ., 1876. 430. sz.,ápr. 2.
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II.
a terem minden néven nevezendő koptatása már azért is tiltatik,
mert kopt nyelv a m. kir. tud. egyetem tantárgyai közé nem tartozik.
s.§.

Az olvasóteremben mindennemű, de különösen képes munkákat és
kéziratokat használó olvasók részére külön asztalok vannak; s könyvek,
kéziratok és képes munkák csak addig adatnak ki, míg e külön helyek
elfoglalva nincsenek; minthogy a szükséges felügyelés és ellenőrzés
tekintetéből állva olvasni nem engedtetik meg.
III.
Nevezetesen tilos a székeknek nadrág-csúsztatás által való tönkre
súrolása (Galenus II. 13 de fictionis effects), a köpködés (Hippocrates III.
5 de sputorum natura) s a mély lélekzés, mely által (Hero Alexandrinus
V. 14 vires aerostatici) a terem bei-levegője megritkittatván, a küllevegő
nyomása a falakra tetemesen növekszik s ez utóbbiak szilárdságát
kompromittálja.
4.§.
A könyvtárnak az olvasóterembeni használása, a munkák
minemüségét tekintve, korlátozva nincsen, úgy hogy mindennek, ki
azokkal élni képes, oly munkák is kiadhatnak, melyeknek hazára
kikölcsönzése tilos; az utóbbiak tekintetében feltévén, hogy az olvasó az
igazgató vagy őrök előtt magát bemutatja, s a használat célját kijelenti;
megjegyezvén különösen:
IV.
Az olvasó anyag rendben tartása tekintetéből (Cic >ordo anime<
etc.) a könyvek csak elülről hátra, de hátulról előre nem olvashatnak,
a) hogy oly munkák, melyek csak az érettebb korúak által kár
nélkül forgathatók, ifjabb, vagy kevesbbé mívelt olvasónak ki ne
adassanak, hanem figyelmök hozzájok illőbb, hasznos és tanulságos
munkákra irányoztassék;
b) hogy mulattató könyvek, valamint
kéziratok is, csak bevallott tudományos célra közölhetők.

s.§.

Az olvasóteremben rendszerint csak egy kötet adatik ki olvasás
végett egyszerre. Hol azonban valamely munka helyes használása vagy
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több részek, vagy segédkönyvek, például: szótárak, nyelvtanok,
magyarázó és felütő munkák, atlaszok stb használását is kívánná, ilyek is
mellé adathatnak.
V.
A csend föntartása végett, mint Erdélyben, ugy itt is csendőrség
állíttatik föl, melynek kötelessége arra figyelni, hogy:
a) Ovidius Nasonál egyéb orr ne fuvassék,
b) köhögni mindenki az ajtó elé menjen, (>Janua patet<: Plin.)
c) beszédes talpú csizma (>Caligula ita locutus<: Seuton.) előbb
az ambituson (>ambitus longus<: Vitruc.) kibeszélje magát, csak azután
jöjjön be,
d) hogy csendzavaró fölkiátó jelekkel ellátott könyvek az olvasó-terembe
ne kerüljenek.
6.§.
Hasonlókép megengedtetik, hogy azon egy nap egymás után több
különböző munkák is kiszolgáltassanak valamely olvasónak. Ha
mindazonáltal a kivonatok tökéletes tervetlenséget és puszta kapkodást
árulnának el, a könyvtártiszt fel van jogosítva vagy alkalmatos utasítást
adni, vagy az ily követeléseket vissza is igazítani.
VI.
Minthogy a könyvtár kiválólag hazai természetű, a külföldet
benne emlegetni is tilos, kivéve indirekt módon, például: Nantes városát
igy: >Rari n a n t e s in gurgite vasto< (Virg. Aeneis), vagy W a l e s
herczegséget ekképen: >Si v a l e s bene est, ego quidem valeo< (Cic.
epistolae.)
7.§
Az olvasás végett közlött bármely munkákból a kiírás és kivonatok
készítése, úgy rajzoknak szabad kézzel másolása is, minden megszorítás
nélkül szabad.
VII.
Nő személyeknek az olvasóteremben csak ugy van helyük, ha
Lotz által al fresco a pflafondra pingáltatják magukat a többi közé.
8.§.
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Kivonatok, másolások s megjegyzések tételére az olvasó maga
köteles papirost hozni magával. E mellett azonban a legnagyobb vigyázat
és tisztaság ajánltatik, nehogy a könyveken, rajzokon, abroszokon akár
tintafolt, akár egyéb sérelem ejtessék. Viasszal vagy olajjal itatott
papiroson át rajzolás, továbbá javítások és jegyzéseknek, hacsak ónnal
is, könyvekbe irása, levelek behajtása, végre könyveknek alátételül
használása szigorúan tiltatik.
VIII.
A f e n n s z ó v a l (voce fennica) folytatott olvasás csak
Helsingforsban megjelent könyvekből engedhető meg.
9.§.
Ha az olvasó valamely munkán sérelmet ejtene, a kár teljes
megtérítésével köteles; s mielőtt ezt teljesítené, a könyvtár használatával
nem élhet.
IX.
A használatban levő könyveket egészen kiolvasni nem szabad,
hanem még a következők számára is kell bennök hagyni valamit.
10. §.
Tanítók- s más tudományos férfiakkal, sőt felsőbb tanosztályi
mívelt ifjakkal a címtárak is közöltethetnek, azok kivételével, melyek
kizárólag a könyvtár kezelésére szolgálnak.
X.
Szótárak ki nem adatnak, mert a meglevők már úgyis ki vannak
adva illető kiadóik által; az egyetemi könyvtár pedig könyvárusi
üzletekkel nem foglalkozhatik.
U. §.
Az olvasóteremben a leg-nagyobb csend követeltetik; minélfogva
nem csak egymás közt, de még a tisztekkel is a fennhangon szólás, úgy
minden másnemű háborgatás tilos.
XI.
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Az illedelmes magaviselet érdekében az olvasók fölkéretnek,
hogy ne verekedjenek és ne szidják egymást, kivéve ha ez klasszikus
módon történhetik; például igenis megengedhető az ilyen szidalom:
>M a k r a b i b a s z ! < mert ez (>uxxxpá ßißaq<) görögül azt jelenti,
hogy: >n a g у о к a t 1 ép v е< és Homer Odysseájában (IX. ének 450.
vers) fordul elö.
12. §.
A tisztviselők kötelessége minden olvasóval udvariasan és
nyájasan bánni, óhajtásaikat, a szabályok határai közt, készséggel
teljesíteni; viszont az olvasóktól is ezek irányában illedelmes viselet
váratik, s ha ki rendre utasításra adna alkalmat, azt figyelemmel fogadni
tartozik.
Toldy Ferenc т. k.
am. к. egyetemi könyvtár Igazgatója.
Ezen szabályok а' т. k. tud. egyetemi Tanács által helyben
hagyattak és megerősítettek. Pest, 1848. febr. 1. és 8. napjain folytatva
tartott egyetemi tanács 1. üléséből 58. sz. alatt.
Szabó János s. k.
a m. kir. Tudomány-Egyetem ez idei Rectora, és Academiai Tanács. "
XII.
Jelen házi rend nem a terem falaira, hanem, hogy a kinekkinek folyvást
szem előtt lebegjen, minden egyes belépőnek hátára ragasztandó.
Horváth Álmos, s. k.
Igazgató"
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A stílszerű könyvtár fejlődése:

17

Homár korAbitn.

A iovn дтедеп уeíc boas.

A romai irókwáí

S h нке« р«<аг«чк öaayт*4г*

Üstökös. 17. (2328.) sz. 1902. ápr. 27. p. 200.
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K A B A R É A 20. SZÁZADI EGYETEMI K Ö N Y V T Á R B A N

Magyarországon a kabaré a 20. század műfaja. Néhány korábbi
kísérlettől eltekintve, 1901-ben kapott először helyet a Fővárosi
Orfeumban. 1945-ig teljesen kiforrott, majd az új hatalom a „morgás
joga" mentségén megtűrte. A második világháború utáni magyar kabaré
legnehezebb időszakát 1949 és 1963 között élte, mégis a vidám
jeleneteket, előadásokat nemcsak az erre fenntartott szórakoztató
intézményekben,
hanem
munkahelyeken,
iskolák,
egyetemek
kollégiumaiban is játszották. Különösen népszerű volt az ifjúság körében,
ahol jelentős 1945 előtti hagyományai voltak (1. Eötvös Kollégium).18
Az Egyetemi Könyvtár történetét Vértesy Miklós, Tóth András,
Dümmerth Dezső és más egykori, nagynevű kollégák írták meg. Az ő
kutatásaiknak köszönhetően maradt fenn a „farkasordító" fogalmának
jelentése, s nem az írói fantázia gazdagságának könyveljük el. Szinnyei
1876 előtti időkről szóló emlékezéseiben található a tartalmi feloldás: „
... farkasordító ... így neveztük a nagy könyvtártermet, melyben mindig
2-3 fokkal hidegebb volt, mint az utcán ... Innen kellett kihoznom a kért
könyveket, melyek azonban nem voltak megszámozva, tehát keresnem
kellett a megjelölt thékában és polcon ... létrát kellett odacipelnem, úgy
földszint, mint a karzaton, s azon felmászva, néhány száz között
turkáltam, közben meggémberedett ujjaimat is kellett fújnom, hogy
18

Kosa László (szerk.): Szabadon szolgál a szellem, 1895-1995. - Bp.: Gift Kft, 1995. p.: 105-106.
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kiegyenesedjenek és alkalmasok legyenek a keresésre..." A mostoha
körülmények között dolgozó 19. századi elődök pályáját feldolgozva
keserű megállapításra jutottak: „... nyomasztó, terhes kishivatalnokszolgálat, mely kevés fizetéssel, az előmenetel kilátástalanságával és a
nyugdíj bizonytalanságával ... A könyvtár írnok-szolgálat tragikumát
legfeljebb az a körülmény színezi és fokozza, hogy gyakran nagy
műveltségű és tudomány szomj as embereknek jutott ez a sors, akik éppen
abban a reményben vállalkoztak az alacsony szolgálatra, hogy a könyvek
közelsége számukra az ismeretszerzés és a tudás magaslatát szerzi meg,
... Legtöbbször azonban talán mégis félúton tört pályájú emberek
húzódtak ide, akikben élt ugyan valami vágy és érdeklődés a tudás iránt,
képességeik azonban nem nyújtottak magasabb lehetőségeket. Voltak,
akiknek sikerült magasabbra emelkedniök, mások pedig, amikor látták,
hogy nem boldogulnak, elhagyták a szolgálatot. De akadtak, akiknek
nem volt más választás, mint megvárni a szolgálatban a halált."
A megállapítások komorságát sötétíthette saját élethelyzetükkel
való párhuzam. Köztük akadtak olyanok, akik mint a hatalom előtt nem
kívánatosak, kegyvesztettek itt leltek menedéket. Nem foglalkoztak
ugyan a 19. századi előlapokkal, de a Kézirattár egy vékony dossziéja
elárulja, hogyan tették elviselhetőbbé, élhetőbbé peremlétüket: a
könyvtár és a tudomány szikárnak hitt alattvalói az iróniát, a humort
lopták az intézmény falai közé. Segítségével képesek voltak
felülemelkedni hétköznapjaik nyomasztó valóságán. Diákéveik,
kollégiumi élményeik és az egyetemisták körében szintén elterjedt
kabarék mintájára műsoros előadóesteket rendeztek. Másokról írt
verseiket elszavalták, színdarabjaikat eljátszották. Egy 1950. november
2-i rendezvényre szóló Meghívó 21 tetején ezt a verset olvashatták:
„Legyen fent, vagy legyen lent,
Mindenkép meghívjuk Önt!
S nehogy némi bajok érjék,
Hozza el nejét, vagy férjét.
Lesz zene, tánc, büffé, - s végre
Ön kerül a terítékre.
Dümmerth Dezső: Kishivatalnokok az Egyetemi Könyvtár szolgálatában 1836-1895.
In: Az Egyetemi Könyvtár Evkönyvei. II. - Bp.: 1964. - p.: 136.
20
Uo.
21
Műsoros előadóestek az Egyetemi Könyvtárban. Kézirat. G 850. ELTE EK Kéziratos Ritkaságtár.
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Ne felejtse: szombat este
'Л 6-kor legyen itt a teste!
Ezért kérjük, ha eljön,
írja nevét ide Ön."
A sok közül talán az alábbi színlapon olvasható szereposztás
személyneves minősítéseiből egy aprólékos levéltári kutatással
rekonstruálható
a
dolgozók
hierarchiabeli
és
egymásközti
rokonszenvessége, vagy népszerűtlensége:
„Az Egyetemi Könyvtár Nagy Színháza""
1963. március 2.-án, szombaton fél 8-kor
I. Családi kör - írta: Aranyvértesy Miklós
II. Hét nap - a bagdadi könyvtárban
(Az Ezeregy Éjszaka nyomán írta: Szerzői
Munkaközösség)
Ősbemutató
A prológust elmondja : Madár Lajos, Ardó Mari díjas
Narrator: Lay Béla, Hunyadi-díjas, kiérdemesült művész
Serif Musztafa Janda: Madár Lajos, a Bagdadi Könyvtár
igazgatója, Ardó Mari díjas
Abdul Benal Dini titkár: Vértessy Miklós, Raffanidesdíjas
Mátrai professzor, külföldi könyvtárigazgató: Keresztényi
József, a sport érdemes művésze
Rang-Natha Abu Tódor : Szentmihályi János, m.v., az
orfeológia professzora, Sebestyén-díjas
Alserif Ben Ákos: Szikszay Dénes, Mátrai-díjas
FátimveraBül-Bla: Rodé Ivánné, Faragóné-díjas
Mehemed Bendi Tot: Sándor Ernő, Madár-díjas
Rezs de Szala-Bella: Dezső László, érdemes életművész
Miki ibn Vért-Bej: Szikszay Dénes, kétszeres Mátrai-díjas
Imám Ben Szalaj: Szikszay Dénes, háromszoros Mátraidíjas
Ben Szelim Gyufa: Sándor Ernő, kétszeres Madár-díjas
Leila im Futkos: Rodé Ivánné, Déryné-díjas
Kleopátra Sáfrány: Szana Mária, K. Máté-díjas
11

Uo. A színlap teljes változata F. E. birtokában
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Hak Tonni Szabbó: Tóth András, Tóth András-díjas
Bali Szeráf: Engel Pál, majdnem Perényi-díjas
Ben Béla Rumi: Sándor Ernő, háromszoros Madár-díjas
Ben Béla Viszki: Köves István, Lengyel-díj as
Eli Szál ágy: Köves István, kétszeres Lengyel-díjas
Al Juszuf Tot: Nagy József, szakszervezeti tagdíjas
Titkárnők, címfelvevők - ide-odaliszkek:
Bezenyi Béláné, Czermann Lajosné, Heé Mária f.h., Rodé
Ivánné, Szana Mária és Szentgyörgyi Vera f.h.
Rendezte: Egy Hirtelen Gyaur
Technikai rendező: Horváth Lóránd, kiváló tűzmester
Vége: Talán soha
Olvasójegyek kaphatók naponta 10-fél 3-ig és szombaton 10-fél l-ig a
Kölcsönzőnek elnevezett teaházban"
Az akkor szervezett karikírozó előadóesteken célba vett munkatársak
sértettsége, s - ebben a zárt közösségben - emiatti kiszolgáltatottsága
megkeserítette a légkört, ahogy ezt Vértesy Miklós az 1956. március 3-i
összejövetel Üdvözlő versében szemléltette:
„Szép kartársnők, jó kartársak
És várvavárt vendégek!
Mindenkit hő szeretettel
Üdvözöl e kis ének.
Javaslom azt, hogy legyünk
Jókedvűek mindnyájan,
Töltsük el a mai estét
Kellemesen, vidáman.
Távozz tőlünk bánat, rosszkedv,
Savanyúarc és epe,
Legyen ez a mai este
A jó kedvnek ünnepe.
Az aki komoly gondot
Nem hagyja el ma, dőre,
Gábor Te se gondolj most az
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Elveszett sárcipőre!
Figyeljék meg humorunk
Találó és vakító,
Bár idén nem telefonál
Sem Szimonné, sem Bibó.
Persze azért bevallom, lesz
Fullánk is egy csipetnyi,
De csak olyant, kit szeretünk
Szoktuk mi megcsipkedni.
És így, ha lesz netalántán
Megsértődés vagy harag,
Haragudni csak az fog, ki
A műsorból kimarad.
Mindemellett a respektust
Nem szorítjuk hátra itt
És mélységes tiszteletből
Nem csipkedjük Mátrait.*
De tán sokat is beszéltem
Ezért abba is hagyom
S kívánom, hogy mindannyian
Mulassanak jól nagyon!" "
A Műsoros estek dossziéjában a gépelt, stencilezett kéziratokon rendszertelenül - feltüntetett időpontok az 1950 és 1963 közé esnek. A
13 évet felölelő anyagban ezen az egyetlen helyen (*) található utalás
arra, hogy a pellengérre állított személy nem vette jól a lapot. Ez a valaki
az igazgató, Mátrai László volt. Alakja máskor is feltűnt a jelenetekben, s
egyszer viszont mégis a kritika fókuszpontjába került. A kéziratokból
gyanítható, hogy az egy hónappal korábbi alkalommal, 1956
februárjában bemutatott vitriolos élű Könyvtári értekezlet" színdarab
válthatta ki az igazgató rosszallását.

»Uo.
Uo. A teljes szöveget lásd a Mellékletben.
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1945 után Mátrai László lett az Egyetemi Könyvtár igazgatója és élete
végéig lakhatott a Könyvtár épületében. Vezetése alatt az intézmény
megőrizte integritását és tekintélyét, sokak számára jelentett oltalmat. A
szatíra léte, művelése bátorságról tanúskodik, hiszen a kor hivatalos
esztétikája elvetette a műfajt, mondván, hogy a szocialista társadalomból
hiányoznak azok az ellentétek, amelyeket ábrázolhatna. Ahogy a
hatalom, úgy Mátrai is teret engedett a könyvtári humornak. Ekkor a
szatíra kétélű fegyver volt, hiszen a karikírozott emberek könnyen
üldözöttekké válhattak, jobbik esetben csak a munkahelyen, rosszabbik
esetben a Könyvtár épületén kívül. A versek, a jelenetek mögött ugyanaz
a szerzői kör állt. A kéziratokon látható, hogy ugyanaz a néhány név
ismétlődik, ha fel van tüntetve akár gépelve, akár ceruzával. Ugyanígy az
is megállapítható, hogy kik voltak műsoron, hogyan karikírozták őket,
érintőlegesen kerültek-e terítékre, vagy személyük állandó célpont volt-e.
A kéziratokban vannak visszatérő nevek. A nyilvántartások szerint
viszont voltak olyan kollégák is, akikről egyáltalán nem találunk
semmilyen említést a karikatúrákban: ők képezték azt a belső elitet, akik
érinthetetlenek voltak. A védettség határmezsgyéjén mozogtak azok, akik
csak időnként szólítattak meg. Külön elemzés tárgyát képezi, hogy kik
milyen alkalommal, helyzetben, környezetben és jegyekkel jelentek meg,
illetve az, hogy kik kiket személyesítettek meg. Az alább idézett négy
jelenetben - eltérő hangsúllyal - 25 könyvtári dolgozó neve szerepelt a
61 alkalmazottból." Az igazgatót az az ember játszotta, aki már máskor
is megszemélyesítette. A darab a hírhedt jelenléti ív ellenőrzésével
indult:
„Tátrai (bejön, foga felkötve, kezében negró zacskó, szájában
cigaretta, telefonál): Halló! Dénes Te vagy? Mondd,
cigaretta van? Mennyi? — Moszkva? Drug? — Na,
jó ... Tóth Andris hol van? Már megint kutat? —
Eéértem! (Rágyújtás) Na, gyere be, kérem az ívet.
Szikszay (bejön, kezében ív, dossier, cigaretta): Parancsolj
kérlek alássan a cigarettát!
Tátrai: Hol az ív? Az én kicsi ívem, az én szép kis ivettem.
Ezzel fekszem, ezzel ébredek, „egy gondolat bánt
engemet" - az ív! Na lássuk! (Nézi az ívet) Mi az,
hogy Bibó pontosan itt volt? 8.28-ra van beírva, hát
ma nem 9-kor érkezett? Ez komoly? Ja igaz! Ma
ELTE Értesítő 1955/56-os tanév. Bp.: ELTE, 1956. - p.: 234-235.
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földrengés volt és az összes órák előreugrottak
negyven percet. Eéértem. — Dériné. Na most már
tisztáztad kérlek, hogy Dériné naponta háromnegyed
órát szoptat, vagy más felelet. Ezt most már rendbe
kell hozni! — Mondd Dümmerth kutatónapjával mi
van voltaképpen? Eddig úgy tudtam, hogy naponta
elosztva 55 percet végez kutatómunkát különböző
levéltárakban. Most miért nincs itt? Rájött arra, hogy
elmélyülten kutatni csak úgy lehet, ha legalább négy
órát rászán az ember? Hej, ha nekem ennyi időm
lenne! — Madár. Már megint szabadórás? Ezt nem
értem! Ki kell ellenőrizni ezt az embert! Nem lóg ez
túl sokat? Ez kérlek veszélyes beosztás, erre vigyázni
kell! Ez rendőri ügy! — Na, öregem ez a Rajnai,
szabadságon van! Ez megéri a pénzét! Tudod mi
ennek a meséje? Hát kérlek: én ma reggel - tíz éves
könyvtárvezetésem óta először és utoljára 7 óra 5
perckor lent voltam a portán. És jött ez a Rajnai.
Amikor meglátott, rémesen zavarba jött - amit nem
csodálok - és rögtön kijelentette, hogy ő nem késett,
ő ma szabadságot vett ki. Hát tudod: ez az ember
igazán tervszerűen gazdálkodik a szabadságával! —
Szentmihályi! Na vajon most mit csinál? Tanít az
egyetemen, vizsgáztat, könyvtárvizsgálaton van, vagy
a fogát húzzák? Okvetlenül adjon munkajegyet! Nem
engedhetek meg ilyen lazaságokat! Itt komoly baj van
a munkafegyelem körül! A munkafegyelmet be kell
tartani. És nekem az a feladatom, hogy a vonatkozó
szabályokat betartassam! Nézd ez a Vörös, olyan
mint a gép! Minden áldott nap pontosan hétre itt van!
Nem gyanús ez neked? — Mondd a Wolf már tudja,
hogy a munkaidő nyolckor kezdődik? Hát nézd, egyre
inkább az a véleményem, hogy nagyon helyes volt az
ellenőri intézmény életbeléptetését elrendelnem! Itt
komoly ellenőrzés kell! Itt vannak az ellenőrök
ellenőrzési naplói?"
Tovább folytatódott a párbeszéd, melyet egy látogató szakított félbe,
majd megvitatták az épp aktuális újítási javaslatokat s azok értékét. Az
értekezlet tárgya természetesen a hazai könyvtárügy volt, a vendégek a
172

A hely szellemének humora

szakma korabeli vezéregyéniségei voltak. A Nemzöröghy átköltött név
Haraszthy Gyulát, az Akadémiai Könyvtár igazgatóját, a Hollós Varjas
Bélát, az Országos Széchenyi Könyvtár igazgatóját, a Hintós Szekeres
Pált, a Közgazdasági Egyetemi Könyvtár igazgatóját, az Üllő Kovács
Mátét, a Debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatóját és a Tátrai Mátrai
Lászlót, az ELTE Egyetemi Könyvtár igazgatóját takarta. A
hozzászólásokból
kirajzolódott
a
szocializmus
magyar
könyvtárpolitikájának átfogó bírálata. A felszólalások nyelvezete az
1950-es évekbeli könyvtári szakzsargon irányzatainak kitűnő
stílusparódiái:
„Tátrai (egyedül, olvassa a napirendet): A könyvtárvezető
kollégium napirendje. 1. Könyvtári, levéltári, adattári,
irattári, moktári, lomtári, batári, rajztári stb.
gyűjtőköri problémák és határesetek koordinálása,
különös tekintettel a profilra. 2. A könyvtárak
munkatervei a „csabacsűr" féle globális komplex idő, bér-, teljesítmény abnormák és álindexek tükrében.
(A munkapercekre és a másodpercekre kibontott
egyéni munkaterv-javaslat véleményezése.) 3. Egyéb.
(Időjárás, Salvus, földrengés, részleges tasakolási
eljárások, üvegfödémek, könyvtári pletykák stb.)
Tátrai: Hát mint vendéglátó gazda - nem mint ülnök,
üdvözlöm az elvtársakat. Mielőtt voltaképpeni
tárgyunkra rátérnénk engedjék meg, hogy mint
közismerten udvarias ember, elnézést kérjek a
vendéglátás szerény volta miatt. (Az asztalra mutat,
melyről időközben a terítőt leverték.) Ez minden, amit
adni tudok! Én, mit a legrégibb magyar könyvtár
vezetője! Kérlek vegyétek figyelembe, hogy nincs
reprezentációs alapom!!! Ezt ugye úgy mondják,
hogy szűk a vendéglátási keresztmetszetem! Na
tessék, kérem szolgáljátok ki magatokat! (Kínálás,
evés, ivás, rágyújtás, elhelyezkedés)
Üllő (bejön, kezel, leül): Bocsánat, de nem tudtam hamarább
jönni. Sok az állásom, sok a dolgom!
Szótárszerkesztés, Nyíregyházai könyvtárigazgatás,
szakmai tanácsadás a kül- és belkereskedelmi
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minisztériumnak, könyvtári törvényelőkészítés stb.,
stb. ... - Na, miről van szó?
Tátrai: Ki is az előadó? Gyula, ugye te? Már azt hittem, hogy
én, pedig felkészültem! Talán kezdd el kérlek, mert
kifutunk az időből!
Nemzöröghy (elmondja a babiáját, közben már az első
mondatok után Tátrai óvatosan felkel, kisomfordál, az
ajtóból visszanézve ujját a szája elé teszi).
Hollós: Ami az előttem szóló felszólalásának lényegét illeti,
ez egyike a megoldásra váró problémáknak! Mi
persze az OSZK-ban már régen foglalkozunk vele!
Módszertani osztályunknak ez az egyik súlyponti
feladata! De hogy el ne felejtsem, Bruxellesben talán tudjátok, hogy ott is voltam - [ . . . ]
De beszélnünk kellene a hétórás munkanapról is!
Álláspontom már ezen a téren is régé kialakult!
Alapvető tudományfilozófiai - könyvtártudományi
tanulmányomban már régen megírtam: "A
könyvtártudomány a könyv (a könyv, nem könyvtár!)
társadalmi funkciójának vizsgálatával, e funkciók
betöltésére vonatkozó ismeretek rendszerezésével,
törvényszerűségeinek megállapításaival s azoknak
gyakorlatra
támaszkodó
elvi-elméleti
továbbfejlesztésével foglalkozik." Ebben implicite
benne van ugye a hétórás munkanap. De mint ezt a
fizika,
a könyvtártudomány
elhalásra
ítélt
segédtudománya erre a figyelmet felhívta, az
elvégzett munka időfaktoriális komponensét is
figyelembe kell venni. Ebből következik, hogy [...]
lesznek kisebb nehézségek: р. o. A Nemzeti
Bibliográfia további 40-43 évet fog késni, de ezen
nem lehet segíteni! Szóval a javaslatok ellen nincs
kifogásom, de előbb mindent be kell tervezni!
Hintós: Igen, igen ... én tulajdonképpen már régóta
gondolkoztam ezen és beszéltem is erről. Meg lehet
csinálni. Feltétlenül meg lehet. Persze komplikációk
is jönnek hozzá. Érdekes tervezet a hétórás
munkanap, de figyelmesen kell foglalkozni ennek
könyvtári vetületével. Nekem szerencsére megvannak
az összeköttetéseim a Tervhivatallal és szívesen állok
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ebből a szempontból a kartársak rendelkezésére.
Közösen kell állást foglalnunk. Lényeg mindenesetre
az átszervezés. Enélkül nem megy. Van nekem
néhány használható emberem a könyvtárban, akire rá
lehet bízni a dolgot. Ilyen a Kenessey Bálint. De ő
még nagyon fiatal és kínaiul tanul, ami alapjában
véve helyes. Én úgy oldottam meg a kérdést, hogy a
jó decimátorok a titkárságra kerültek, a legjobb
felvevők a közönségszolgálathoz, viszont aki ragyogó
refenszet tud adni, illetve tudna adni, az a
folyóiratkardexet csinálja. Már végrehajtottam tehát
két átszervezést, de ha behozzák a hétórás
munkanapot, akkor még egy gyökeres átszervezést
kell végrehajtani. Ezt követeli a Nemzöröghy elvtárs
perspektivikus referátuma is, amelyből azonban
teljesen hiányzanak az átszervezésről szóló részek.
Ezeket természetesen helyes megvilágításba kell
hozni. És még egy! Gyűjtőköri probléma, igen
kimondott
gyűjtőköri
probléma.
A
Közgazdaságtudományi Intézetnek a könyvtárhoz
való csatolása. Lehet, hogy másutt ez nem probléma,
de nálunk enélkül sem a gyűjtőkör nem állapítható
meg, sem a 7 órás munkaidő nem vihető dűlőre.
Üllő: A hétórás munkanapot a magam részéről a legmelegebb
szeretettel köszöntöm, úgyis mint enciklopédia
szerkesztő, úgyis mint könyvtárvezető, úgyis mint
tudománypolitikus, úgyis mint ... mint mit tudom én
kicsoda, de valami biztos vagyok! Én ezzel
kapcsolatban már intézkedtem. Még akkor, amikor
még ez a nemes gondolat még titok volt, amikor még
senki sem tudott róla, - én már akkor intézkedtem!
Bizony! Ilyen vagyok én! Én ennek érdekében
átszerveztem az egész nyíregyházi egyetemi
könyvtárat! Át én! A pincétől a padlásig! Át én! Az
egész guruló futószalagját, az összes üres raktárait!
Ez persze nem járt komoly megrázkódtatások nélkül a
könyvtári gyárüzem életében. Át kellett szerveznünk
az egész üzemet, az üzemszervezést is át kellett
szerveznünk. [...] Ja, és hogy el ne felejtsem a
címfelvétel normája változatlan maradt, a szakozás
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normáját és a kölcsönzés normáját, illetve a norma
kölcsönzését, akarom mondani a kölcsönzési norma
szervezését, illetve a szervezés kölcsönzési normáját
nem emeltük fel.
Szóval ezért látom én aggályosnak - legalább is
könyvtári üzemi szempontból - a hétórás munkanap
bevezetését.
Tátrai (Üllő beszédének végén visszajön): Hát ami engem
illet, én veszélyesnek, aggályosnak tartom a hét órás
munkaidőt. Ugyanígy a kutatónapot is. Mert a
kutatónap
tulajdonképpen
rejtett
bércsalás,
fizetésemelés, évente egy hónap fizetés nélküli
szabadság, de nem tudománypolitika. Hogy
teljesítsem én, akarom mondani a könyvtár, mert a
könyvtár és én egyek vagyunk, szóval hogy
teljesítsük a normát és a tervet, ha az olyan
közveszélyes munkakerülők mint Pajkossyné, Tóth,
no meg az a Vértesy hetente egy napot mit tudom én
hol töltenek. Hogy cikket írnak? Hogy publikálnak?
Mindez nagyon szép dolog, de mindezt ne a könyvtári
munkaidőből vegyék el. Adjon az Akadémia
kutatónapot a maga pénzéből. Én nem akarok
börtönbe kerülni, sem így, sem úgy! Rendelje el a
minisztérium írásban, de én azt sem tartom helyesnek.
Üllő: Senkinek nincs nálatok kutatónapja?
Tátrai: Ez nehéz helyzet, ilyen kereken nem lehet
megtagadni, mert az Oktatásügyi Közlöny szerint
tudományos intézet vagyunk. Meg a Dümmerth is
rámutasította vagy háromszor az Akadémiát.
Mindenesetre azt csinálom, hogy évente kétszer
mérges leszek s ilyenkor egy hónapra visszaveszem a
kutatónapokat. Ugye jó? Mi? Ez is 16-17 százalék
munkaidőnyereség a futószalag javára a közönség
érdekében. Ez is valami.
Nemzöröghy. Köszönöm ezeket az igazán értékes
hozzászólásokat,
amelyek
olyan
nagyszerűen
egészítik ki referátumom hiányait és lényegesen
elősegítik a kérdés megoldását.
Hintós: Bocsáss meg, hogy közbevágok, de még valamit
hozzá kell tennem az előbb elmondottakhoz. Közben
176

A hely szellemének humora

gondolkoztam a dolgon és rájöttem, hogy az egy
könyvtáron belüli átszervezés nem oldja meg a
problémát. Meg kell kérdezni a nagy könyvtárak közti
átszervezést is. így a budapesti Egyetemi
Könyvtárból az egész С szakot hozzánk kell áttenni, a
katalógusokkal együtt, mi átadjuk a remotákat az
Akadémiának, az összes egyetemi könyvtár szervezze
meg a rendszeres referensz cserét. Az Akadémia
költözzön át az OSZK épületébe, amely annak amúgy
is szűk, az OSZK ossza fel gyűjteményeit az
Egyetemi Könyvtár, a Közgazdasági Egyetemi
Könyvtár és a Szabó Ervin között, a könyvtárak
szolgálati katalógusait közös helyen állítsák fel talán
a Múzeum utcai új Műszaki Könyvtári épületben ...
ez a pár eszme széles lehetőséget rejt magában, majd
részletesen kidolgozom az átszervezés teljes és
részletes tervét.
Üllő: Az átszervezést illetően - kérem, csak azt szeretném
elöljáróban tisztázni, hogy az átszervezés is
szervezés! Ha tehát szervezés, akkor én is benne
vagyok! Nyakig mégpedig! Ebben mindig! Ebben
mindig nyakig! Ebben mindig éppen nyakig! Ha már
ebbe a grandiózus átszervezésbe belefogtunk akkor
járjunk el kellő megfontoltsággal! Mert ez a fontos
kérem, a megfontoltság! Tehát: Budapesten már nem
lehet több könyvtárat építeni! Erre már nincs több
hely! Példa erre a Széchenyi Könyvtár esete. Tehát
Hajdúhadházán kell felépíteni a III. Nemzeti
Könyvtárat. A II. mellé - pont mellé. [...] Akkor
majd kap az Egyetemi Könyvtár is Pesten kéziratot is,
talán még ősnyomtatványt is. Sőt, akkor az egész
Tiszatáji irodalmat át lehet adni az Egyetemi
Könyvtárnak! Tájbibliográfiástul!
Tátrai: Azt hiszem ezek után nem marad más hátra, mint
hogy elkészítsük a gyűjtőköri megoszlásra vonatkozó
írásbeli javaslatunkat.
Hollós: De talán ne mi töltsük ezzel a drága időnket. Bízzuk
rá egy szűkebb bizottságra.
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Üllő: Nagyon helyes: Úgy gondolom talán, hogy Pajkossy,
Csüry, Sebestyén és Tóth meg fogna felelni erre a
célra.
Tátrai: Végeredményben nagyon könnyű dolguk lesz, mert
csak az itt elhangzottakat kell írásban rögzíteni. Ma
kedd van, péntekre elkészülhetnek vele. Ezután pedig
javaslom, hogy a mai értekezletünket fejezzük be és
legközelebbi összejövetelünkön tárgyaljuk meg a
kijelölt bizottság jelentésének szövegét."
Tátrai-Mátrai angolosan távozott a tanácskozásról, s csak a végére
tért vissza. A jelenetben rejtve maradt - talán tettetett érdektelensége
okán - az Egyetemi Könyvtár igazgatójának álláspontja. De évtizedekkel
később, 1970-ben egy tudományos ülésszakon elhangzott előadásában
kifejtette nézetét. Felszólalásának könyvtárigazgatói retorikájában a fenti
karikatúra markáns stíluselemei fedezhetőek fel:
„Megelőzve az új funkció, profil végleges
kialakulását (ami az Egyetem fejlődésével együtt az
országos könyvtárpolitika függvénye is volt), a könyvtári
technika területén igen lényeges reformokra került sor, s
ezek bevezetése után (kb. 1950-re) a könyvtári „üzem"
nemzetközi méretekkel is korszerű tudományos
nagykönyvtárnak volt tekinthető. E nem könnyű folyamat
főbb állomásai: a teljesen elavult, 1875-ből származó
szakkatalógus helyébe modern decimális (ETO) és
tárgyszókatalógus bevezetése (aminél figyelemreméltó,
hogy a két új szakkatalógus felállítását vállalta, míg a
legtöbb nagykönyvtár, külföldön is, vagy egyik, vagy
másik mellett dönt, a munkamegtakarítás okából, de a
használhatóság rovására); új raktári rendszer, a numerus
currens bevezetése; ez lehetővé tette további reform, a
naplózás és számozás Összekapcsolását; felvilágosító
szolgálat felállítása, tudományos ossztály szervezése és
különféle bibliográfiai kiadványok rendszeres és eseti
kiadása; saját könyvkötő és restauráló műhely felállítása; a
tanszéki könyvtárak fokozatos bevonása a szükséges
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kooperációba; a
megszervezése. "

könyvtári

munka

futószalagszerű

A SZELLEM HUMORA

A 19. századi könyvtári karikatúrák alapját - társadalmi mértékben a
kultúra, a művelődés színtereként - a gyűjtemény állapota,
szabályozottsága, valamint a szolgáltatás és a látogatók felhasználói
igénye közti eltérés képezte. A 20. században a könyvtári humor jobbára
az intézmény falain belül kapott hangot kabaréjelenetekben,
jellemkomédiákban. A zárt világot képező könyvtárban a humornak ezzel
a formájával kényesen kellett bánni. Ugyanis mindamellett, hogy segített
elviselni a diktatúra mindennapjait, könnyen teret adhatott a belső,
szűkebb körből érkező kirekesztő játékoknak.
A szellem humora akkor jó, elfogadható, ha nem sért alapvető
egyéni, személyes értékeket, érdekeket, illetve képes azokon túlmutató
hibákat megjeleníteni. A személyeskedő élcelődés eszközei, céljai
ostobák és alantasak, míg a valódi intellektuális humor az általánosság
szintjén tudja tükrözni a sokszor emberi gyarlóságból fakadó hibák
kritikáját. A jó humornak nincs kézzel fogható mértékegysége, csak
jelzője: „szellemes".

26

Mátrai László: Az Egyetemi Könyvtár fejlődése a felszabadulás után = Az Egyetemi
Könyvtár Évkönyvei. VI. - Bp.: 1973. - p.: 8.
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MELLÉKLET

Könyvtári összejövetel 1956. februárjában
Könyvtárvezető értekezlet az Egyetemi Könyvtárban
Szín: Igazgatói garnitúra, az asztalon a könyvtárvezetői értekezletre
előkészített szendvics, ital stb. anyag letakarva. íróasztal vagy kisasztal
telefonnal.
I. Jelenet. Szín: üres. Bejön Nyáriné. Telefonál.
Nyáriné: Halló Olga, citrom kapható a Közértben. Szaladj le, hozz nekem
is. - Kinek szóljak még? - Jó. - (Újra tárcsáz): Halló, Törökné
kartársnő, citrom kapható a Közértben, nem kell maguknak? —
Érdekes, azt mondja, hogy nincs szolgálatban. Vajon mit csinál,
ha csőrepedés van? (Kimegy)
II. Jelenet
Tátrai (bejön, foga felkötve, kezében negró zacskó, szájában cigaretta,
telefonál): Halló! Dénes Te vagy? Mondd, cigaretta van?
Mennyi? -— Moszkva? Drug? — Na, jó ... Tóth Andris hol
van? Már megint kutat? — Ééértem! (Rágyújtás) Na, gyere be,
kérem az ívet.
Szikszay (bejön, kezében ív, dossier, cigaretta): Parancsolj kérlek alássan
a cigarettát!
Tátrai: Hol az ív? Az én kicsi ívem, az én szép kis ivettem. Ezzel
fekszem, ezzel ébredek, „egy gondolat bánt engemet" - az ív! Na
lássuk! (Nézi az ívet) Mi az, hogy Bibó pontosan itt volt? 8.28-ra
van beírva, hát ma nem 9-kor érkezett? Ez komoly? Ja igaz! Ma
földrengés volt és az összes órák előreugrottak negyven percet.
Ééértem. — Dériné. Na most már tisztáztad kérlek, hogy Dériné
naponta háromnegyed órát szoptat, vagy más felelet. Ezt most
már rendbe kell hozni! — Mondd Dümmerth kutatónapjával mi
van voltaképpen? Eddig úgy tudtam, hogy naponta elosztva 55
percet végez kutatómunkát különböző levéltárakban. Most miért
nincs itt? Rájött arra, hogy elmélyülten kutatni csak úgy lehet, ha
legalább négy órát rászán az ember? Hej, ha nekem ennyi időm
lenne! — Madár. Már megint szabadórás? Ezt nem értem! Ki
kell ellenőrizni ezt az embert! Nem lóg ez túl sokat? Ez kérlek
180

A hely szellemének humora

veszélyes beosztás, erre vigyázni kell! Ez rendőri ügy! — Na,
öregem ez a Rajnai, szabadságon van! Ez megéri a pénzét!
Tudod mi ennek a meséje? Hát kérlek: én ma reggel - tíz éves
könyvtárvezetésem óta először és utoljára 7 óra 5 perckor lent
voltam a portán. És jött ez a Rajnai. Amikor meglátott, rémesen
zavarba jött - amit nem csodálok - és rögtön kijelentette, hogy ő
nem késett, ő ma szabadságot vett ki. Hát tudod: ez az ember
igazán tervszerűen gazdálkodik a szabadságával!
—
Szentmihályi! Na vajon most mit csinál? Tanít az egyetemen,
vizsgáztat, könyvtárvizsgálaton van, vagy a fogát húzzák?
Okvetlenül adjon munkajegyet! Nem engedhetek meg ilyen
lazaságokat! Itt komoly baj van a munkafegyelem körül! A
munkafegyelmet be kell tartani. És nekem az a feladatom, hogy a
vonatkozó szabályokat betartassam! Nézd ez a Vörös, olyan mint
a gép! Minden áldott nap pontosan hétre itt van! Nem gyanús ez
neked? — Mondd a Wolf már tudja, hogy a munkaidő nyolckor
kezdődik? Hát nézd, egyre inkább az a véleményem, hogy nagyon
helyes volt az ellenőri intézmény életbeléptetését elrendelnem! Itt
komoly ellenőrzés kell! Itt vannak az ellenőrök ellenőrzési
naplói?
Szikszay (átadja a naplókat): Pajkossyné még nincs itt. Még nem tudott
vele elkészülni, jelenleg a 32 oldalnál tart.
Tátrai: Kérlek, van egy ötletem! Ez az ellenőrzési hálózat még nem elég.
Ezeket az ellenőröket még nem ellenőrzi senki! Ki fogom jelölni
az ellenőrök ellenőrét! Az fogja ellenőrizni az ellenőröket és az
ellenőrök ellenőrzési naplóit s ő maga is fog vezetni egy
ellenőrzési naplót De ki is legyen az! Megvan! Kecskére
káposztát! О is csináljon valamit! Végeredményben nem
csinálhatok mindent magam! (Telefon szól.) Na, már megint egy
hülye pasas! Valami engedélyt kér! írása van? Igen! Dénes, hozd
be azt az írást!
Sziikszay: Iigen. (Kimegy)
Tátrai: (A telefont figyeli, rendezget az asztalon).
Szikszay: (Visszajön, kezében az írás)
Tátrai: Na, olvasd fel!
Szikszay: „Az Egyetemi Könyvtár igazgatójának. Helyben. E sorok
átadója elmegyógyintézetünk kezeitje immár 23 éve. Patologikus
érdeklődését a szexuális aberrációk iránt úgy véljük a
leghatásosabban ellensúlyozni, ha számára lehetővé tesszük
komolyabb e tárggyal foglalkozó könyvek olvasását. Ebben
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kérjük a könyvtár megértő segítségét. Tisztelettel: Dr. Frejdocska
főorvos."
Tátrai (gondolkodás után): Kés van nála?
Szikszay: Nem hiszem!
Tátrai: Küldd be, még mindig jobb mint Rafanidesz!
Szikszay: (Kiszól)
Kronfiisz (bejön): Kronfusz vagyok ...
Tátrai: Tátrai. Tessék ... Mi tetszik ...
Kronfusz: Nőt! Egy nőt! De jót!
Tátrai: Ezzel sajnos nem szolgálhatok! Szűk a keresztmetszetünk ...
Kronfusz: A főorvos úr pedig, tetszik tudni, azt mondotta, hogy
jóságosak lesznek velem, itt nem bántanak! (Sír)
Tátrai: Látod, Dénes, semmire sem lehet itt használni az embereket.
Kronfusz: Tessék már mondani, kapok?
Tátrai: Nézze kedves barátom ez könyvtár nem pedig ... khkhkhkhkh ...
Kronfusz: Pedig nekem azt mondták, hogy itt egy óriási ... khkhkhkhkh
Tátrai: Nézze, maga ne adjon arra, amit más könyvtárban mondanak.
Elvégre maga egy józaneszű ember ...
Kronfusz: írásom van róla! írásom van és még sem adnak ... (Sír)
Tátrai: Hát nem bánom, Dénes intézkedj! Hívd fel Ginát! Két napra a
remota eroticából kiadható a Rorschbach-teszt. De számolják le a
mellékleteket! (Kronfuszhoz): Nézze, kap egy jó könyvet. Az jót fog
tenni magának! Viszontlátásra!
Kronfusz: Köszönöm alássan! Köszönöm szépen. Köszönöm nagyon
szépen.
Tátrai: Na, ezt megúsztuk! Mondd nem lehetne könyvtárigazgatói
veszélyességi pótlékot rendszeresíteni? (Cigaretta) Hol a posta?
(Szikszay átad egy levelet) Öregem, mi van ma, hogy így
összegyűlt a posta? Hogy mennyi dolga van egy
könyvtárigazgatónak! Mondd, a Varjas dolgozik vajon ennyit?
Na, lássuk a levelet. (Olvassa) Hát öregem, ez aztán felháborító!
A Dál-afrikai Könyvtárosok Szabad Szakszervezete tiltakozik az
ellen, hogy én a Wirth Erzsit a kölcsönzőbe helyezzem! Micsoda
összeköttetései vannak ennek a nőnek! Kérlek, válaszoljon a
Vértesy, de nem, mégsem ő, mert a Donath zokon veszi, válaszoljon a Donath és írja meg, hogy ... na, szóval úgy, ahogy
azt megbeszéltük! Na mi van még?
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Szikszay: Az újítási javaslatok, melyeket Vértesynek az utolsó két
hétben benyújtottak. Sürgős, mert az újítási díjakat még ezen a
héten ki kell fizetni! Ventura a jövő héten nem megy a bankba.
Tátrai: Ajjaj! Én még nem voltam a rektoriban (simítja az állát). És fáj a
fogam! És fáj a torkom! (Negró, utána rögtön cigaretta, tárcsáz)
Tízórait és feketét kérek!
Szikszay: Akkor talán ismertetném az újítási javaslatokat. L, Orsyné
szerint az olvasóterem légáramlásának és a Wc szagtalanításának
kérdését össze lehet kapcsolni. így az olvasóterem büdös, a Wc
pedig huzatos lenne. - Az ELTE újítási bizottsága a tervet
helyesnek találta! - Szerintem a döntés előtt meg kellene kérdezni
Hunyady Piroskát és Szilágyit is!
Tátrai: Ne, ne, ne, ne — ne kérdezzünk senkit. 1000 Ft.
Szikszay: 2., Szentmihályi javasolja a raktárak rendeltetésszerű
használatának fokozását. Szerinte alapjában helytelen, hogy a Kraktárban nem ká-k és a P-raktárakban nem pé-k vannak, hanem
könyvek.
Tátrai: Nagyon jó ötlet! Sőt, ki kell egészíteni! Mondd meg
Szentmihályínak, hogy fel kellene egy külön F-raktárat is
állítani!
Szikszay: Mennyit kapjon Szentmihályi?
Tátrai: Várj! Az Őrsyné kapott egy rossz ötletért 1000 Ft-ot! A
Szentmihályié igen jó ötlet! Viszont tegnap elkésett három
percet! 50 Ft-ot kap!
Szikszay: 3., Nagy Domonkos két újítást nyújtott be. Az első a., a
távvezérlésű központi fűtés megvalósítása ügyében. A javaslat
szerint az épület nyolc kazánja távvezérléssel fűthető úgy, hogy a
vizsgázott fűtő 3 km., a segédfűtő 1 km. távolságban van az
épülettől egyidőben. Tehát a kazán mellett nincs senki, b.,
szénmegtakarítási javaslat a könyvtári hőmérséklet fokozatos
csökkentése útján. A javaslat szerint 50 százalékos megtakarítás
esetén már elérhető a + 8 fok hőmérséklet, ami Fahrenheitben
lényegesen több.
Tátrai: Ez komplex és komplikált kérdés. Ha figyelembe vesszük azt,
hogy a távvezéléses központi fűtési rendszernek anyagi vetülete is
(Te, Winkler, mennyit fizettél ki a kazánjavításért? 3000 Ft-ot?)
- akkor a két javaslat együtt komoly figyelmet érdemel. Én azt
hiszem, legjobb az lesz Nagy Domonkos számára a folyamatos
jutalmazási rendszer állandósításának bevezetése.
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Szikszay: 4., Kenesseyné könyvtártudományi szempontból világraszóló
újítási javaslatot adott be. Egy kocsit tervezett. (A
racionalizálások korában!), mely használható folyóiratszállításra,
kiállításra, zsúrasztalnak és mozgókönyvtárnak. Pótolja a
bibliobuszt és a villamos könyvtárat, valamint az önkiszolgálók
boltját. Az újítási szakértők szerint a kocsi iránt - melyet
feltalálója Fota-kocsinak nevezett el - világszerte nagy az
érdeklődés. Az egyetemi újítási megbízott ennek hatására már
három hónap múlva véleményezte a javaslatot. Mennyit adjunk?
Én javaslok 500 Ft-ot, tekintettel ... tekintettel ... tekintettel ...
Tátrai: Na mire tekintettel? Itt nincs semmi „tekintettel". Sok az 500 Ft.
Mit csinál vele? Elég lesz száz is!
Szikszay: 5., Donath Gina ...
Tátrai: Na, mit akar már megint?
Szikszay: ... javasolja, hogy a kölcsönzési jegyre ezentúl ne csak nevet
és a lakcímet kelljen a beiratkozásnál rávezetni, hanem az állandó
és ideiglenes lakcímet, az asszonynevet, a szülők és a nagyszülők
nevét is, a társadalmi származást, valamint legyen hely az
ujjlenyomat és köpet vizsgálati eredmény számára is! Ez szerinte a
személyazonosság
megállapítása
szempontjából
és
közegészségügyileg fontos, tekintettel a TBC-hétre! - Kérlek, ez
egy aktuális ötlet! Az ilyen mozgékony és találékony, öntevékeny
embereket jutalmazni kell!
Tátrai: Jó, jó, de ne a könyvtár! Ne herdáljuk az állam pénzét!
Szikszay: 6., Újra Szentmihályi János ...
Tátrai: Ne vicceljünk! Ja persze! Messze még 17-e.
Szikszay: ... azt javasolja, hogy az „Olvasómozgalomnak" „A Könyvtár
első számú ellensége az olvasómozgalom"-má fejlesztése felől
gondoskodjunk. Javaslatában arra hivatkozik, hogy ha az
Egyetem a piarista-kápolnában nem kari olvasótermet, hanem
színházat rendez be, akkor nekünk is követnünk kell ezt a
színházat. Értesülései ui. úgy szólnak, hogy komoly szó van az
olvasók elleni mérgesgázok bevezetéséről. Addig is javasolja az
olvasótermi székek ülésének naponta rajzszögekkel való
fel szórás át!
Tátrai: Nagyon jó ötlet! Tetszeni fog az Egyetemnek. Ezért a
Szentmihályi még professzor is lehet! Könyvtártudományi
professzor!!! Hogy mennyit kapjon? Várj csak, gondolkozzunk!
Most kapott fizetésemelést, ma már egyszer magas újítási díjat is
kapott, segélyt is kapott, könyvet is ír - nem kell annak pénz.
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Elég lesz tíz Ft. is. (Menekülés) Ja igaz, mondd kérlek, nem
felejtetted el közölni a könyvtárvezetőkkel, hogy a mai
torokfájásom elmarad, úgy hogy megtartjuk az értekezletet!
Szikszay: Nem, dehogy!
Tátrai: Na, és mit szóltak? Tetszett nekik a viccem?
Szikszay: Nem láttam az arcukat! De van még egy rendkívül fontos és
terjedelmes javaslat. 7., Pajkossy nyújtotta be. A címe: „Az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára által be
nem szerzett művek kardexnyilvántartásának személyi, tárgyi és
dologi vetülete, tekintettel az 1957. évi költségvetési előígéretre."
Ha megengeded felolvasom.
Tátrai (ásít, rágyújt, ásít): Parancsolj kérlek. Hiszen tudod, hogy milyen
nagy mértékben érdekelnek ezek a kérdések!
Szikszay (olvas, a címet újra): Rektor Elvtárs! Hivatkozással az
Oktatásügyi Miniszter 8567/VI/9/AB/Q/1956- CLVII. ü.o. sz
rendeletében foglaltakra, az alábbiakban teszek javaslatot az
Egyetemi
Könyvtár
által be nem
szerzett művek
kardexnyilvántartását illetően: 1. Nyilvántartandó minden olyan
mű, melyet a könyvtár bármely okból nem szerez be. Az okok
részletezését az I. melléklet tartalmazza. 2. A nyilvántartást
kardexszekrényben kell végezni. Erre a célra gondoskodni kell az
összes budapesti könyvtárak összes kardexszekrényeinek az
Egyetemi Könyvtár állományába való leltári átírása felől. A
található kardex-szekrények jegyzékét a II. sz. melléklet
tartalmazza. 3. A nyilvántartás szempontjai a következők: A. A
népkönyvtárak anyagának kiegészítése. В A tudományos kutatás
szempontjai. Ezen belül: a, az egyetemi tudományos kutatás
szempontjai. Ezen belül: alef - ez a héber abc első betűje - a
bölcsészkari tudományos kutatás szempontjai. Ezen belül: elif- a
történettudományi kari kutatás szempontjai. Ezen belül: a
történettudományi kari könyvtárban folyó tudományos kutatás
szempontjai ... (A szempontok jegyzéke a III. mellékletben.)
Folytassam még?
Tátrai: Talán térjünk vissza az európai nyelvekre!
Szikszay: 4. A nyilvántartás bevezetésével kapcsolatos megtakarítások:
a., raktári férőhely megtakarítása, b., a raktári portalanításra szánt
munkaidő megtakarítása, с , a padlózat évi kopási átlagának 15,7
százalékkal való csökkenése, d., a be nem szerzett könyvek ki
nem kölcsönzéséből származó összegszerűen ki nem fejezhető
veszélyességi tételek fel nem merülése, valamint be nem
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kötéséből
származó
megtakarítása,
е.,
a
megfelelő
szerzeményezési hitelkeretek és devizakeretek megtakarítása. 5.
Mindezek alapján javaslom, hogy a be nem szerzett müvek
kardexnyilvántartásából eredő megtakarítások a következőképp
legyenek felhasználandók: a., a megtakarítás 50 százaléka
szerzeményezésre fordítandó, b., a másik 50 százalék a
szerzeményezési osztály berendezési tárgyainak felújítására
fordítandó.
Tátrai: Hát mit mondjak! Ez nagyon ügyes! Hiába! A Pajkossy! És meg
is fogja csinálni, meglátod, még akkor is, ha én nem segítek neki!
A Gyurka mindent megcsinál, amit akar! Még Varga Irén és a
Tóni nyelvpótlékát is megcsinálta! Na mi van még!
Szikszay: 8., Csak egy kis apróság! A decimáló csoport javasolja a tanári
kutatóban levő telefonfülke könyvaszalóvá való átalakítását oly
módon, hogy abban egyúttal a féregtelenítés is elvégezhető
legyen!
Tátrai: Ezen még gondolkodom! Hagyd itt kérlek! Úgy tudom, hogy a
féregtelenítés időtartama jelenleg minimálisan hat hónap. Ennyi
idő pedig nem elég a decimátoroknak az aszalásra! Ez így nem jó!
Át kell dolgozni a javaslatot!
Szikszay: Én végeztem, kérlek szépen. S úgy látom, hogy közeledik a tíz
óra. Lassan már megérkeznek a könyvtárvezetők.
Tátrai: Jaj, bizony, bizony! Menj ki és fogadd őket! Ne várakoztassuk
őket, erre én igen kényes vagyok. Addig én elolvasom a
napirendet. (Óriási méretű keresés az asztalon.) Várj csak! Mi is a
napirend?
Szikszay (kimegy).
III. Jelenet
Tátrai (egyedül, olvassa a napirendet): A könyvtárvezető kollégium
napirendje. 1. Könyvtári, levéltári, adattári, irattári, moktári,
lomtári, batári, rajztári stb. gyűjtőköri problémák és határesetek
koordinálása, különös tekintettel a profilra. 2. A könyvtárak
munkatervei a „csabacsűr" féle globális komplex idő-, bér-,
teljesítmény abnormák és álindexek tükrében. (A munkapercekre
és a másodpercekre kibontott egyéni munkaterv-javaslat
véleményezése.) 3. Egyéb. (Időjárás, Salvus, földrengés,
részleges tasakolási eljárások, üvegfödémek, könyvtári pletykák
stb.)
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IV. Jelenet
Anikó bejelenti a vendégeket. Sorra bejönnek Hintós (Szekeres)
kucsmában, bundában, Salvus vizes üveggel, Holós (Varjas) nagyreveres
kabátban, modern nyakkendőben, Nemzöröghy (Haraszthy) pipiskedő
járással ... Üllő Márk (Kovács Máté) nem jön be
Tátrai: Hát mint vendéglátó gazda - nem mint ülnök, üdvözlöm az
elvtársakat. Mielőtt voltaképpeni tárgyunkra rátérnénk engedjék
meg, hogy mint közismerten udvarias ember, elnézést kérjek a
vendéglátás szerény volta miatt. (Az asztalra mutat, melyről
időközben a terítőt levették.) Ez minden, amit adni tudok! Én, mit
a legrégibb magyar könyvtár vezetője! Kérlek vegyétek
figyelembe, hogy nincs reprezentációs alapom!!! Ezt ugye úgy
mondják, hogy szűk a vendéglátási keresztmetszetem! Na tessék,
kérem szolgáljátok ki magatokat! (Kínálás, evés, ivás, rágyújtás,
elhelyezkedés)
Üllő (bejön, kezel, leül): Bocsánat, de nem tudtam hamarább jönni. Sok
az állásom, sok a dolgom! Szótárszerkesztés, Nyíregyházai
könyvtárigazgatás, szakmai tanácsadás a kül- és belkereskedelmi
minisztériumnak, könyvtári törvény előkészítés stb., stb. ... - Na,
miről van szó?
Tátrai: Ki is az előadó? Gyula, ugye te? Már azt hittem, hogy én, pedig
felkészültem! Talán kezdd el kérlek, mert kifutunk az időből!
Nemzöröghy (elmondja a babiáját, közben már az első mondatok után
Tátrai óvatosan felkel, kisomfordál, az ajtóból visszanézve ujját a
szája elé teszi).
Hollós: Ami az előttem szóló felszólalásának lényegét illeti, ez egyike a
megoldásra váró problémáknak! Mi persze az OSZK-ban már
régen foglalkozunk vele! Módszertani osztályunknak ez az egyik
súlyponti feladata! De hogy el ne felejtsem, Bruxellesben - talán
tudjátok, hogy ott is voltam - bár elkéstem az ülésről, mert a
hottentotta küldöttel ebédeltem, akinek jobb híján átadtam a
szegedi egyetemi könyvtár legújabb bibliográfiáját „Homérosz
textológia a maszek bejárónő számára" - tudjátok el volt tőle
ragadtatva, a szingalézek is azt mondták, hogy így kell ezt
csinálni, ahogy mi csináljuk ... már mint ahogy a szegediek
csinálják! Ugye, a szingalézek csak tudják!
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De beszélnünk kellene a hétórás munkanapról is! Álláspontom
már ezen a téren is régé kialakult! Alapvető tudományfilozófiai könyvtártudományi tanulmányomban már régen megírtam: "A
könyvtártudomány a könyv (a könyv, nem könyvtár!) társadalmi
funkciójának vizsgálatával, e funkciók betöltésére vonatkozó
ismeretek
rendszerezésével,
törvényszerűségeinek
megállapításaival s azoknak gyakorlatra támaszkodó elvi-elméleti
továbbfejlesztésével foglalkozik." Ebben implicite benne van
ugye a hétórás munkanap. De mint ezt a fizika, a
könyvtártudomány elhalásra ítélt segédtudománya erre a
figyelmet felhívta, az elvégzett munka időfaktoriális komponensét
is figyelembe kell venni. Ebből következik, hogy most már
sürgősen véget kell vetni az ország első, legnagyobb egyetlen,
páratlan, legkitűnőbb nemzeti könyvtárában a szűk személyzeti
keresztmetszetnek. Gondoskodni kell e hatalmas, grandiózus,
ugrásszerűen fejlődő könyvtár létszámának 348 fővel való
felemeléséről! Benne legalább nyolc titkárral! Még így is lehet,
hogy lesznek kisebb nehézségek: р. o. A Nemzeti Bibliográfia
további 40-43 évet fog késni, de ezen nem lehet segíteni! Szóval a
javaslatok ellen nincs kifogásom, de előbb mindent be kell
tervezni!
Hintós: Igen, igen ... én tulajdonképpen már régóta gondolkoztam ezen
és beszéltem is erről. Meg lehet csinálni. Feltétlenül meg lehet.
Persze komplikációk is jönnek hozzá. Érdekes tervezet a hétórás
munkanap, de figyelmesen kell foglalkozni ennek könyvtári
vetületével. Nekem szerencsére megvannak az összeköttetéseim a
Tervhivatallal és szívesen állok ebből a szempontból a kartársak
rendelkezésére. Közösen kell állást foglalnunk. Lényeg
mindenesetre az átszervezés. Enélkül nem megy. Van nekem
néhány használható emberem a könyvtárban, akire rá lehet bízni a
dolgot.. Ilyen a Kenessey Bálint. De ő még nagyon fiatal és
kínaiul tanul, ami alapjában véve helyes. Én úgy oldottam meg a
kérdést, hogy a jó decimátorok a titkárságra kerültek, a legjobb
felvevők a közönségszolgálathoz, viszont aki ragyogó refenszet
tud adni, illetve tudna adni, az a folyóiratkardexet csinálja. Már
végrehajtottam tehát két átszervezést, de ha behozzák a hétórás
munkanapot, akkor még egy gyökeres átszervezést kell
végrehajtani. Ezt követeli a Nemzöröghy elvtárs perspektivikus
referátuma is, amelyből azonban teljesen hiányzanak az
átszervezésről szóló részek. Ezeket természetesen helyes
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megvilágításba kell hozni. És még egy! Gyűjtőköri probléma,
igen kimondott gyűjtőköri probléma. A Közgazdaságtudományi
Intézetnek a könyvtárhoz való csatolása. Lehet, hogy másutt ez
nem probléma, de nálunk enélkül sem a gyűjtőkör nem állapítható
meg, sem a 7 órás munkaidő nem vihető dűlőre.
Üllő: A hétórás munkanapot a magam részéről a legmelegebb szeretettel
köszöntöm, úgyis mint enciklopédia szerkesztő, úgyis mint
könyvtárvezető, úgyis mint tudománypolitikus, úgyis mint ...
mint mit tudom én kicsoda, de valami biztos vagyok! Én ezzel
kapcsolatban már intézkedtem. Még akkor, amikor még ez a
nemes gondolat még titok volt, amikor még senki sem tudott róla,
- én már akkor intézkedtem! Bizony! Ilyen vagyok én! Én ennek
érdekében átszerveztem az egész nyíregyházi egyetemi
könyvtárat! Át én! A pincétől a padlásig! Át én! Az egész guruló
futószalagját, az összes üres raktárait! Ez persze nem járt komoly
megrázkódtatások nélkül a könyvtári gyárüzem életében. Át
kellett szerveznünk az egész üzemet, az üzemszervezést is át
kellett szerveznünk. Sőt! Csürynek újra kellet írni a könyvtári
gyárüzemi munkafolyamatok szervezéséről írt könyvét is! A
részletekben: különösen kifejtett könyvtári szakmunkáknál kellett
átszerveznünk a szervezet szervezettségét. Egy példa a sok közül:
A padlópasztázás normáját fel kellett emelnünk másodpercenként
15 cm2-ről 17,56 cm2-re. Az ablaktisztítási normát 100.000 m2ről 129875.765 m2-re (mert nálunk Nyíregyházán egyes
munkafajoknál percre, másoknál, az egységes szervezettség
érdekében havonta állapítjuk meg a normát). Ja, és hogy el ne
felejtsem a címfelvétel normája változatlan maradt, a szakozás
normáját és a kölcsönzés normáját, illetve a norma kölcsönzését,
akarom mondani a kölcsönzési norma szervezését, illetve a
szervezés kölcsönzési normáját nem emeltük fel.
Szóval ezért látom én aggályosnak - legalább is könyvtári üzemi
szempontból - a hétórás munkanap bevezetését.
Tátrai (Üllő beszédének végén visszajön): Hát ami engem illet, én
veszélyesnek, aggályosnak tartom a hétórás munkaidőt. Ugyanígy
a kutatónapot is. Mert a kutatónap tulajdonképpen rejtett
bércsalás, fizetésemelés, évente egy hónap fizetés nélküli
szabadság, de nem tudománypolitika. Hogy teljesítsem én,
akarom mondani a könyvtár, mert a könyvtár és én egyek
vagyunk, szóval hogy teljesítsük a normát és a tervet, ha az olyan
közveszélyes munkakerülők mint Pajkossyné, Tóth, no meg az a
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Vértesy hetente egy napot mit tudom én hol töltenek. Hogy cikket
írnak? Hogy publikálnak? Mindez nagyon szép dolog, de mindezt
ne a könyvtári munkaidőből vegyék el. Adjon az Akadémia
kutatónapot a maga pénzéből. Én nem akarok börtönbe kerülni,
sem így, sem úgy! Rendelje el a minisztérium írásban, de én azt
sem tartom helyesnek.
Üllő: Senkinek nincs nálatok kutatónapja?
Tátrai: Ez nehéz helyzet, ilyen kereken nem lehet megtagadni, mert az
Oktatásügyi Közlöny szerint tudományos intézet vagyunk. Meg a
Dümmerth is rámutasította vagy háromszor az Akadémiát.
Mindenesetre azt csinálom, hogy évente kétszer mérges leszek s
ilyenkor egy hónapra visszaveszem a kutatónapokat. Ugye jó?
Mi? Ez is 16-17 százalék munkaidőnyereség a futószalag javára a
közönség érdekében. Ez is valami.
Nemzöröghy. Köszönöm ezeket az igazán értékes hozzászólásokat,
amelyek olyan nagyszerűen egészítik ki referátumom hiányait és
lényegesen elősegítik a kérdés megoldását.
Hintós: Bocsáss meg, hogy közbevágok, de még valamit hozzá kell
tennem az előbb elmondottakhoz. Közben gondolkoztam a
dolgon és rájöttem, hogy az egy könyvtáron belüli átszervezés
nem oldja meg a problémát. Meg kell kérdezni a nagy könyvtárak
közti átszervezést is. így a budapesti Egyetemi Könyvtárból az
egész С szakot hozzánk kell áttenni, a katalógusokkal együtt, mi
átadjuk a remotákat az Akadémiának, az összes egyetemi
könyvtár szervezze meg a rendszeres referensz cserét. Az
Akadémia költözzön át az OSZK épületébe, amely annak amúgy
is szűk, az OSZK ossza fel gyűjteményeit az Egyetemi Könyvtár,
a Közgazdasági Egyetemi Könyvtár és a Szabó Ervin között, a
könyvtárak szolgálati katalógusait közös helyen állítsák fel talán a
Múzeum utcai új Műszaki Könyvtári épületben ... ez a pár eszme
széles lehetőséget rejt magában, majd részletesen kidolgozom az
átszervezés teljes és részletes tervét.
Üllő: Az átszervezést illetően - kérem, csak azt szeretném elöljáróban
tisztázni, hogy az átszervezés is szervezés! Ha tehát szervezés,
akkor én is benne vagyok! Nyakig mégpedig! Ebben mindig!
Ebben mindig nyakig! Ebben mindig éppen nyakig! Ha már ebbe
a grandiózus átszervezésbe belefogtunk akkor járjunk el kellő
megfontoltsággal! Mert ez a fontos kérem, a megfontoltság!
Tehát: Budapesten már nem lehet több könyvtárat építeni! Erre
már nincs több hely! Példa erre a Széchenyi Könyvtár esete.
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Tehát Hajdúhadházán kell felépíteni a III. Nemzeti Könyvtárat. A
II. mellé - pont mellé. Akkor aztán meg lehet szervezni a nemzeti
tulajdonban lévő anyag szétosztását. Akkor aztán mindent
Debrecenbe lehet vinni. Nem kell adni semmit Hollósnak sem,
nem is beszélve olyan pitiáner intézményről, mint a pesti
Egyetemi Könyvtár Nem kell adni sem könyvet, sem kéziratot!
Az Akadémiai Könyvtár sem lesz akkor érdekes! S ha már
minden Hajdúhadházán lesz, akkor újra meg lehet szervezni az
anyag szétosztását. Akkor majd kap az Egyetemi Könyvtár is
Pesten kéziratot is, talán még ősnyomtatványt is. Sőt, akkor az
egész Tiszatáji irodalmat át lehet adni az Egyetemi Könyvtárnak!
Tájbibliográfiástul!
Hogy ez így helyes, mi sem bizonyítja ékesebben, mint a forgalmi
statisztikánk! 1953-ban 80.000 látogatónk volt! 1954-ben már
540.000! 1955-ben elértük az egy milliót! Ugye ez már
önmagában bizonyítja, hogy Hajdúhadházán kell megszervezni a
III. Nemzeti Könyvtárat.
Tátrai: Azt hiszem ezek után nem marad más hátra, mint hogy
elkészítsük a gyűjtőköri megoszlásra vonatkozó írásbeli
javaslatunkat.
Hollós: De talán ne mi töltsük ezzel a drága időnket. Bízzuk rá egy
szűkebb bizottságra.
Üllő: Nagyon helyes: Úgy gondolom talán, hogy Pajkossy, Csüry,
Sebestyén és Tóth meg fogna felelni erre a célra.
Tátrai: Végeredményben nagyon könnyű dolguk lesz, mert csak az itt
elhangzottakat kell írásban rögzíteni. Ma kedd van, péntekre
elkészülhetnek vele. Ezután pedig javaslom, hogy a mai
értekezletünket fejezzük be és legközelebbi összejövetelünkön
tárgyaljuk meg a kijelölt bizottság jelentésének szövegét.
Szereposztás a következő volt:
Tátrai (Mátrai László Bp. EK-i igazgató): Madár Lajos
Nemzöröghy (Haraszthy Gyula Akad. Kt. ig.): Bruckner János
Hollós (Varjas Béla OSZK ig.): Tóth András
Hintós (Szekeres Pál Közg. EK ig.): Szentmihályi János
Üllő (Kovács Máté Debreceni EK ig.): Szikszay Dénes
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SUMMARY

This study is the first try to match together a caricature and its motive. In
this case it can know a hundred years old (1865-1965) period of the
University Library. It appears, that the librarians criticized their social
and official life's anomalies. In the 19th century jokes were founded on
rigorous rules of the Library and its conditions' backwardness. In the
20th century a parody appeared in the plays' cabaret scene and humour
of the characters, which were performed on the evenings with
entertainment programme in the Library. The jokes could be insulting,
but if they were good, then them witty helped in unfairnesses' suffering.

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Studie ist ein Versuch von der Autorin, das entstandene
Karikaturbild mit dessen ursprünglichem Motiv, mit einem Teil der
Geschichte der ÜB Budapest zu verbinden. In diesem Falle eröffnet sich
vor den Lesers Augen eine hundertjährige Periode, nämlich die der
Geschichte der Universitätsbibliothek von 1865 bis 1965. Es erscheinen
die Bibliothekare von anno..., die gesellschaftliche und konkrete
Widersprüchlichkeiten ihres Amtslebens kritisieren. Im 19. Jahrhundert
dienten vorallem die rigorosen Vorschriften und die mangelnden und
dürftigen Amtszustände in der Bibliothek zur Grundlage des Karikierens.
Der Humor im 20. Jahrhundert kommt in Kabarettszehnen und in
verschiedenen, aktuellen Gelegenheitsparodien zum Ausdruck, die von
den Mitarbeitern der ÜB aus unterschiedlichen Anlässen im Rahmen
lustiger Programme vorgespielt wurden. In manchen Fällen mochte der
Scherz vieleicht bischen derb oder scharf lauten, mit seinem Humor
konnte aber darüberhinweg helfen, was im Alltag schwer oder ungerecht
erschien.
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VÁLTOZÓ HATÁROK, REHABILITÁLT TANÍTÓKÉPZŐK
(Az 1938 És 1941 KÖZÖTT MAGYARORSZÁGHOZ VISSZATÉRT
TERÜLETEK TANÍTÓKÉPZŐINEK KÖNYVTÁRAI)

Magyarország huszadik századi történetéhez - a közép-keleteurópai régióban nem egyedülállóan - hozzátartozik a fél évszázad
alatti többszöri jelentős határváltozás1. A közoktatásügyben, a
tanítóképzésben és könyvtáraik történetében az 1938 és 19441
közötti határmódosulások jelentős változásokat hoztak: a magyar
kormány igyekezett - más oktatási, kulturális intézményekhez
hasonlóan - a korábban is a magyar tanítóképzés szolgálatában
álló, s a trianoni döntés következtében a határon kívül rekedt
oktatási intézményeket ismét a magyar tanítóképzés szolgálatába
állítani. A határmódosulások azonban egymástól eltérő időpontban
történtek, a korábban hazánkhoz tartozó területek visszacsatolását
követő birtokbavétel pedig más és más módon valósult meg,
melynek következményei a képzők rehabilitációját is
befolyásolták.
Az 1938. szeptember 29-i müncheni egyezményben Anglia,
Franciaország és Olaszország hozzájárultak ahhoz, hogy Hitler
újrarajzolja Közép-Európa térképét. A Csehszlovákiához tartozó
magyar területek igényeiről azonban csak kétoldalú megállapodás
született: Ribbentrop és Ciano közösen döntött. Az első bécsi
döntésre 1938. november 2-án került sor, amelynek eredményeként
Magyarország megközelítően tizenkétezer négyzetkilométer
területet, s vele több mint egymillió lakost kapott vissza:
Komárom, Érsekújvár, Léva, Rozsnyó, Kassa, Ungvár és Munkács
környéke. A visszacsatolt területek lakosságának 85,6 százaléka
volt magyar. A döntéssel egyidőben a visszacsatolt területekre
bevonult a magyar katonaság, amely biztosította a rendet. 1939.
A határváltozások bel- és külpolitikai okainak bemutatása nem tartozik a
dolgozat témakörébe, ám hatása a tanító- és tanítónőképzők, illetve az
intézmények könyvtárainak történetére jelentős, ezért azok felidézése
elengedhetetlen. A történelmi tabló felvázolásánál foként a PÖLÖSKEl Ferenc,
GERGELY Jenő, IZSÁK Lajos által szerkesztett, Magyarország története 19181990 (Egyetemi tankönyv. - Bp.: Korona Kiadó, 1997.) című kötetre
támaszkodtam.
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március 15-én - Csehszlovákia formális megszűnése után - a
magyar csapatok megkezdték Kárpátalja visszafoglalását, amely
jelentősebb fegyveres konfliktus nélkül zajlott le, és amelynek
eredményeként Magyarország területe újabb tizenkétezer
négyzetkilométerrel, lakossága pedig mintegy hatszázezer fővel
növekedett. A visszafoglalt területek lakosságából mindössze
negyvenezer magyar, a többi főként rutén nemzetiségű volt. 1940.
augusztus 30-án született meg a második bécsi döntés, amelynek
értelmében Magyarország visszakapta Észak-Erdélyt és a
Székelyföldet. A visszacsatolt, mintegy negyvenháromezer
négyzetkilométernyi területen - benne jelentős magyar városok,
Kolozsvár,
Marosvásárhely,
Nagyvárad,
Csíksomlyó,
Székel ykeresztúr, Zilah, Szatmárnémeti,
Máramarossziget,
Sepsiszentgyörgy - közel két és félmillió lakos élt, melynek több
mint fele magyar, negyvenkét százaléka pedig román nemzetiségű
volt . A területi visszacsatolást kimondó határozat és a visszatért
területek birtokbavétele között azonban ez esetben hetek teltek el,
amíg a régióban a magyar ellenőrzés megvalósult. 1941. április 11én - az önálló Horvátország kikiáltását követően - a magyar
csapatok átlépték a déli határt, s megkezdődött Bácska, a Baranyaiháromszög, a Mura-vidék és a Muraköz megszállása. Az újabb
területgyarapodás következtében több mint tizenegyezer
négyzetkilométerrel növekedett az ország területe, és több mint
egymillióval a lakosság lélekszáma, melynek negyven százaléka
volt magyar. A magyar katonaság által megszállt területekkel
egyidőben visszatértek a korábbi magyar városok is: Zombor,
Zenta, Szabadka, Újvidék.
A területi visszacsatolások következtében, miután helyreállt a
polgári közigazgatás és jogrend - kivéve Kárpátalját, ahol
kormánybiztos működött, és a déli visszacsatolt területeken, ahol a
háborús viszonyok miatt erre nem kerülhetett sor - visszaállították
a Trianont megelőző városi, vármegyei és egyházi autonómiát. A
közigazgatás normalizálódását követően pedig hamarosan
visszaállították a korábbi közoktatási, felsőoktatási intézmények
működését is; már amit a szűkre szabott idő lehetővé tett. A
rehabilitált képzők, valamint könyvtáraik története hozzátartozik a
korszak magyar nevelés- és könyvtártörténetéhez, jóllehet a
mindössze néhány évig tartó folyamat - az ismert történelmi okok
Dél-Erdélyben azonban még további négyszázezer magyar maradt.
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miatt - nem tudta biztosítani a teljes visszaállítást, éppen csak
elkezdődhetett a munka. Dolgozatomban a megkezdett munka
részleges rekonstrukciójára vállalkozom, azoknak a forrásoknak a
felhasználásával, amelyekhez a magyar közgyűjteményekben
hozzá lehet jutni . A rendelkezésre álló, igen hiányos
dokumentumok alapján nem lehet pontosan megállapítani, hogy a
Monarchia Magyarországán működő 108 képzőből melyek voltak
azok, ahol a visszacsatolást követően újból magyar tanító- vagy
tanítónőképző működött. Hiába ismert, hogy a trianoni döntést
megelőzően hol működtek az országban képzők4, az csupán
orientálni tud, de a kérdésre nem válaszol. Egyrészt azért, mert a
két korszak magyar határai földrajzilag nem pontosan fedték
egymást, másrészt azért, mert a területek visszacsatolását követően
nem a régi intézmények mechanikus rehabilitációjával indították
meg az ismét magyar fenntartású tanító- és tanítónőképzést,
harmadrészt pedig azért, mert az „idegen megszállás alatt" több
intézmény az utódország tanító-, illetve tanítóképzőjeként
működött, ahol magyar nemzetiségű tanítójelöltek is tanultak. Sőt
több intézmény éppen azáltal tudott működés- és életképes
maradni, hogy az utód-országokban maradt magyar gyermekeket
tanító, magyar nemzetiségi tanítókat és tanítónőket a korábbi
magyar intézetekben készítették fel hivatásukra.
A képzők visszaállítására vonatkozóan központi intézkedés nem
történt - nem is történhetett az ország időben eltérő növekedése
miatt -, ezért egyedi rendeletekkel szabályozták az intézmények
3

A határváltozásokból eredő oktatási közigazgatás és igazgatás kérdéskörének
részletes feldolgozása még nem történt meg. Kétségtelen, hogy a magyar politika
számára presztízskérdés is volt a visszatért területek kulturális rehabilitációja, de
ezen túl szakmai kérdései sem voltak elhanyagolhatók: az ismét
Magyarországhoz tartozó területeken biztosítani kellett az oktatást, az oktatási
intézmények működtetését, s e szempontból mindegy volt, hogy magyar vagy
idegen nyelvű lakosságról szó. Az ország számára azonban ez jelentős anyagi
terheket jelentett, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy Magyarország 1941.
július l-jétől hadviselő országgá is vált, s a háború egyre jelentősebb anyagi
forrásokat kötött le. A politikai retorika szintjén a teljes intézményrendszer
visszaállítása volt a cél, ténylegesen azonban ez nem valósult meg.
Az intézmények listáját a Nagyváradi Magyar Királyi Állami Leánylíceum és
Tanítónőképző Intézet 1942/43. tanévi értesítőjének 32-33. oldalán tette közzé
Kiss József, a debreceni tankerület királyi főigazgatója, A magyar tanítóképzés
történeti kifejlődése címmel, az évkönyv 17-52. oldalán megjelent
tanulmányában.
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működésének magyar hatáskör alá vételét, amelyek azonban
nyilvánosan - a jelenleg ismert források szerint - nem jelentek
meg, hanem minisztériumi leíratok formájában közvetlen
intézkedések történtek.
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium külön szervezetett
hozott létre a visszatért területek iskolaügyének koordinálására, s
az oktatásügyi igazgatást kiterjesztésére Kassán, Komáromban,
Marosvásárhelyen, Kolozsvárott és Szatmárnémetiben tankerületi
főigazgatóságot állítottak fel. A magyar nyelv és irodalom,
valamint a nemzetismereti tárgyakat külön tanterv szerint
tanították. 1941. augusztus 27. és szeptember 13. között,
Budapesten, az erdélyi és a keleti részek tanítóképző intézeti
tanárai számára szakértekezletet szerveztek5, amelyen valamennyi
tanár részt vett. A szakértekezlet kezdő előadásaként hangzott el
Kiss Józsefnek, a debreceni tankerületi főigazgatónak a magyar
tanítóképzésről írt részletes tanulmánya, melynek záró soriban a
következőket olvashatjuk: „Az örvendetes területi gyarapodások
következtében újra megnőtt a tanítói szükség. Sok tanítóra lenne
szükség. Sajnos, nincs és a hiány évről-évre előreláthatólag
szaporodni fog. igyekezni fogunk segíteni rajta. Kötelesség ez.
Segélyekkel,
a követelmények
időleges leszállításával.
A
tanítóképző intézeti tanárságnak az a kötelessége, hogy teljes
erejének latbavetésével igyekezzék a legjobb, a leglelkesebb, ízzigvérig magyar tanítókat képezni, akiknek lelkében benne éljen a
magyar történelmi öntudat, benne éljen nemzetünk, hazánk,
magyarságunk minden sorsproblémája, érezzék és át tudják
éreztetni, hogy itt nekünk élnünk és halnunk kell. Azért tartjuk a
tanfolyamot, hogy itt minden alkalmat megadjunk arra, hogy az
igen magas fokon álló magyar tanítóképzés minden problémájával,
de minden törekvésével is megismerkedjenek.
Ezeknek az
előadásoknak a bevezetője az én előadásom. "
A magyar tanítóképzés részletes történetének 1939-1945 közötti
korszaka feldolgozatlan, a VKM kronológiailag ideülő iratanyaga
pedig jórészt megsemmisült, ezért dolgozatom megírásához
szükséges kronológiai, történeti áttekintés elkészítéséhez Országos
5

Erre az értekezletre készült Kiss József előzőkben idézett tanulmánya. Ettől az
évtől kezdődően az értekezletet minden év augusztusának végén, szeptember
elején megtartották.
6
Kiss József: A magyar tanítóképzés .... - 52. old.
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Pedagógiai Könyvtár és Múzeum értesítő-gyűjteményének
átvizsgálása tűnt célravezetőnek. Az intézetek listájának alapjául
Kiss József tanulmányában megjelent és - általa ugyan meg nem
adott, de adatai alapján megállapíthatóan7 - az 1929/30. tanév
alapján készült kimutatás szolgált. A jegyzéken működőként
szereplő, „megszállott területen van" jelöléssel ellátott intézetek
1939 és 1944 közötti évkönyveit dolgoztam fel. A katalógus
alapján azonban kiderült, hogy az értesítő-gyűjteményben, a
megadott időintervallumban csupán az alábbi táblázatban felsorolt
intézmények évkönyvei találhatók. Ez nem jelenti azonban, hogy
az évkönyvek alapján összeállított intézményjegyzék teljes lenne,
csupán azt, hogy ezek működéséről maradtak fenn hiteles források.
A háborús évek zavaros viszonyai mellett lehettek más
intézmények is, amelyek rövid idegig magyar képzőként
működtek, ám - ha voltak is ilyenek - azok működéséről vagy nem
adtak ki évkönyveket, vagy nem érkeztek be a magyar
közgyűjteményekbe, illetve megsemmisültek. Az itt tárgyalt
néhány zűrzavaros év időszakában mindhárom feltételezésnek
valós alapja van. Az évkönyvek megjelenése még ezekben az
években is kötelező érvényű volt, sőt a kultusztárca 1942-ben, a
visszatért területek iskolái miatt külön közleményben8 erősítette
meg az évkönyvek kiadására vonatkozó kötelezettséget, és
mintákat közölt az intézményi éves statisztikák elkészítéséhez. Az
intézmények rehabilitációja azonban egy időbeli folyamat

Kiss József: A magyar tanítóképzés ... - 32-33. old. A tanulmányban a szerző
nem jelölte meg, hogy kimutatása mely év alapján készült. A lista részletes
áttanulmányozása alapján azonban egyértelművé vált, hogy a szerző szándéka
szerint a jegyzék tartalmazza valamennyi tanító- és tanítónőképző intézetet,
amely valaha Magyarországon működött, beleértve az időközben megszűnteket,
illetve a határon kívül maradtakat is. A húszas és a harmincas évek fordulóján
létrehozott tanítónőképzők - Zsámbék (1929), Székesfehérvár (1930), valamint
Budapesten a Redemptorissa (1932) és az Orsolyita (1932) tanítónőképző azonban még nem szerepelnek a jegyzéken, illetve a csurgói állami tanítóképző
- melyet az 1932/33. tanévben megszüntettek - még mint működő intézmény
szerepel a listán. Mindez arra enged következtetni, hogy a Kiss József által
közölt intézményi lista - valószínűsíthetően - az 1929/30. tanévi állapotot
rögzítette.
Közlemények: Az Iskolai Évkönyv szerkezete. In: Hivatalos Közlöny. 50. évf.,
1942. 10. sz.-p.: 344-351.
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eredményeként valósult meg , miközben az intézmények működési
területei egyre közelebb kerültek a háborúhoz, sőt hadszínterekké
váltak, ezért - a rendelkezésre álló források alapján - ennél
pontosabb adatgyűjtést elvégezni nem lehetett.
Az 1939 és 1944 között rehabilitált intézmények megjelent
évkönyvei
Ssz.

Az intézmény
típusa

Az

alapítás
éve

1.

Kolozsvári Magyar
Királyi Állami Líceum
és Tanítóképző Intézet

1871

2.

Lévai Magyar Királyi
Állami Líceum

1870

3.

Munkácsi Magyar
Királyi Állami Magyar
és Ruszin Tanítási
Nyelvű Líceum és
Tanítóképző Intézet
Székelykeresztúri
Magyar Királyi Állami
Líceum és Tanítóképző
Intézet
Csíksomlyói Római
Katholikus „Majláth"
Líceum és Tanítóképző
Intézet
Szatmárnémeti Római
Katholikus Líceum és
Tanítóképző Intézet

1914

Meglévő
évkönyvek

1942/43;
1943/44.

1858

1940/41;
1941/42;
1942/43;
1943/44.

1847

1943/44.

7.

Nagyváradi Román
Tanítási Nyelvű Görög
Katolikus Líceum és
Tanítóképző Intézet

1846

1941/42;
1943/44.

8.

Szamosújvári Görög
Katholikus Román
Tanítási Nyelvű Líceum
Tanítóképző Intézet

1869

1942/43;
1943/44.

Tanítóképzők
5.

6.

Megjegyzés

1940/41;
1941/42;
1942/43.
1949/40;
1940/41;
1941/42.
1938/39;
1940/41;
1941/42;
1942/43;
1943/1944.

1870

4.

9

Az intézmény neve

Például a sepsiszentgyörgyi református líceum I-III. osztálya számára csak az
1943/44. tanévben adta meg a tárca az államérvényes bizonyítvány kiadásának
jogát, évkönyve nem jelent meg, ezért a felsorolásban sem szerepel.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kolozsvári Magyar
Királyi Állami
Tanítónőképző Intézet
és Leányi íceum
Nagyváradi Magyar
Királyi Állami
Leánylíceum és
Tanítónőképző Intézet
Nagyváradi Szt.
Orsolya-rendi Római
Katholikus Leányiiceum
Ungvári Görög
Katholikus Leányiiceum
és Tanítónőképző
Tanítónőképzők Intézet
Szatmárnémeti
Református
Leánynevelő Intézet,
Líceum és
Tanítónőképző Intézet
Zombori Magyar
Királyi Állami
Tanítónőképző Intézet
és Leánylíceum
Szamosújvári Görög
Katolikus, Román
Tanítási Nyelvű
Leánylíceum és
Tanítónőképző Intézet

1870

1940/41;
1941/42;
1942/43;
1943/44.

1939

1940/41;
1941/42;
1942/43.

1858

1942/43;
1943/44.

1902

1940/41;
1941/42;
1942/43.

1903

1943/44.

1873

1941/42;
1942/43.

1915

1941/42.

Egy
kötetben

Л Kiss József
által összeállított
listán nem
szerepel.

Az adatok forrása a listán szereplő intézetek évkönyvei.
A visszatért területek kulturális rehabilitációja érdekében
megindult a korábban nem Magyarországhoz tartozó területek
könyvtárainak integrálása is: ez egyrészről a könyvtárak
gyűjteményének magyar könyvekkel történő kiegészítését
jelentette, másrészről pedig az idegen megszállás ideje alatt ott
megjelent müveknek a magyar nemzeti könyvtár számára történő
pótlólagos
elküldését.
A
Magyarországról
szállítandó
könyvgyűjtemények összeállításában és adományozásában a
kormányon kívül társadalmi szervezetek, egyesületek és oktatási
intézmények is részt vettek. 1938. november 11-én megjelent a
VKM rendelete10, amelyben a visszacsatolt területeken lévő
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 112.009/1938. IX. számú
rendelete a visszacsatolt területi ifjúság számára ifjúsági könyvek gyűjtése
tárgyában. ín: Hivatalos Közlöny, 46. évf., 1938. 35. sz. - p.: 424. old.
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magyar ifjúsági könyvtárak számára gyűjtési akciót szerveztek. A
valamennyi oktatási intézménynek címzett rendelet a magyar
tanulóifjúsághoz szóló felhívást közölt, amelynek értelmében a
növendékek saját könyveik, önkéntes felajánlásával járulhattak
hozzá a „hazatérő magyar tanulótestvérek" magyar könyvekkel
történő ellátásához. „A magyar ifjúságban ég a vágy, szeretne
valamit a magáéból áldozni a hazatérő magyar tanulótestvérei
számára. Ezért megengedem, hogy minden iskolában a tanulók
ifjúsági irodalmi olvasmányaik, kedves könyveik közül önként
félajánlhassanak szüleik engedélyével, de azoknak anyagi
megterhelése nélkül annyi kötetet, amennyit nélkülözni tudnak.
Ezzel tanulóifjúságunk olyan valamit nyújt visszatérő magyar
tanulótest\?éreinek, amit azok két évtizeden át nélkülöztek." A
felajánlott köteteket iskolánként gyűjtötték össze, a tanároknak át
kellett vizsgálni, hogy azok megfelelőek-e az ifjúsági könyvtárak
számára, illetve, hogy állapotuk alkalmas-e ajándékozásra. Az
alkalomra a kormányzat külön ex librist1" készíttetett, amelyet a
kötetekbe be kellet ragasztani; az ex librisre rákerült az
adományozó neve és iskolájának címe, ezzel segítették, hogy az
ajándékozó és az ajándékozott közvetlen kapcsolatot tudjon
létesíteni. Az ajándékkönyveket az iskolák csomagolták a „Magyar
a Magyarért" mozgalom szállíttatta el. A jogszabályként közölt
felhívás második részében az egyházi fennhatóságokat is arra kérte
a tárca, hogy hasonló értelmű rendelkezéseket tegyenek. A
felhívásra sorra jelentkeztek a tanítóképző diákjai is, akiknek
könyvadományai többnyire a visszatért területeken működő tanítóés tanítónőképző intézetek könyvtáraiba kerültek. A visszacsatolt
területek magyar könyvvel való ellátására azonban nemcsak a
kormány szervezett akciót: A Közgyűjtemények Országos
Főfelügyelősége 1940. szeptemberében körlevelet küldött a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületéhez, a
visszacsatolt Erdély könyvtárai számára történő adakozás
céljából . A felhívásra igen jelentős mennyiségű könyvadomány

" Az ex libriseket az iskoláknak kellett megigényelniük a „Magyar a Magyarért"
mozgalom vezetőségénél, amely Budapesten, a Miniszterelnökségen (1. kerület,
Vár) székelt.
A gyűjtés felhívására vonatkozó körlevél nem került elő a levéltárban, de a
felhívásra érkezett felajánlások a Magyar Országos Levéltárban őrzött Könyvtári
Központ anyagában - MOL XIX-I-20-40d. jelzet alatt - megtalálhatóak. A

Változó határok, rehabilitált tanítóképzők

érkezett, s a levéltárban fellelhető iratszám alatt a tételes jegyzékek
is megtalálhatók. Dolgozatom terjedelme és teladata azonban nem
teszi lehetőség, hogy azokat teljes terjedelmében közöljem ezért itt
csupán a jelentősebb adományozókat és adományaik mértékét,
tartalmi jellemzőit sorolom fel.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete felhívására
érkezett fontosabb könyvadományok
Ssz.

Adományozó
neve, székhelye

Adomány
0-

zott könyv
mennyisé

Az adományozott

művek

jellege

1.

Athenaeum
Kiadói Rt. Budapest

1000 db.

Ifjúsági könyvek, szakkönyvek, klasszikusok,
kortárs magyar írók.

2.

Csáthy Ferenc
Egyetemi
Könyvkereskedés
és Irodalmi
Vállalat Rt. Budapest

210 db.

Szakkönyvek, operaszövegkönyvek.

3.

Cserépfalvi Kiadó
- Budapest

301 db.

Népi írók müvei

4.

Dante
Könyvkiadó Budapest

Nem közli

5.

Tisza István
Tudományos
Társaság Debrecen

83 db.

Szakkönyvek

6.

Eggen berger-féle
Könyvkereskedés
- Budapest

195 db.

Szakkönyvek

7.

Királyi Magyar
Egyetemi
Nyomda Budapest

1290 db.

Szakkönyvek, tankönyvek különböző típusú
iskolák - többek között a tanítóképzők számára, tantervek, rendtartások, szabályzatok

Szépirodalmi és tudományos munkák, ifjúsági
irodalom

felhívásra érkező felajánlások válaszleveleinek hivatkozásai alapján a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete körlevelének száma 19.274/1940.
volt.
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8.

Földmüvelésügyi
Minisztérium Budapest

154 db.

Mezőgazdasági szakkönyvek

9.

Franklin Társulat
- Budapest

1460 db.

20 db. erre a célra Összeállított, egyenként 28
kötetből álló Franklin-ajándékcsomag,
rendeletek

10.

Kner Nyomda Gyoma

11.

Kókai
Könyvkiadó Budapest

888 db.

24 db. erre a célra összeállított, egyenként 37
kötetből álló ajándékcsomag

12.

Légrády
Testvérek Budapest

2827 db.

28 db. ene a célra összeállított, egyenként 55
kötetből álló ajándékcsomag, és egyéb kiadványok

13.

Magyar Földrajzi
Társaság Budapest

120 db.

Földrajzi Közlemények, Földrajzi zsebkönyv 19181940 között megjelent köteteinek 5-5 példánya;
Balaton-kutatás füzetei 5-5 példányban

14.

Singer és Wo 1 frier
Kiadó - Budapest

430 db.

Szépirodalom

15.

Szent István
Társulat Budapest

46800
db.(!)

60 db. erre a célra összeállított, egyenként 780
kötetből álló ajándékcsomag

16.

Rózsavölgyi
Könyvkiadó és
Kereskedés Budapest

17.

Teleki Pá! Budapest

18.

Vallás- és
Közoktatásügyi
Minisztérium Budapest

Nem közli A nyomda kiadványai

Nem közli Kották

639 db.

Angol, francia, német és magyar nyelvű
könyvek

Nem közli Lexikonok, enciklopédiák, tankönyvek

Az adatok forrása a Magyar Országos Levéltárban őrzött OL XIXI-20-40d. jelzet alatt megtalálható iratcsomó.
A táblázatban felsoroltakon kívül több tudományos intézet,
társaság és egyesület is adományozott, szám szerint ki nem
mutatott mennyiségű könyvet és folyóiratot: Magyar Tudományos
Akadémia,
Luther
Társaság,
Meteorológiai
Társaság,
Nyelvtudományi Társaság, Pszichológiai Társaság, Szociográfiai
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Intézet, Statisztikai intézet, Magyar Történelmi Társulat, Királyi
Magyar Természettudományi Társulat.
Az adományozásra történő felhívással egyidőben megindult a
korábban megszállt területeken működő könyvnyomdák és kiadók
termékeinek az Országos Széchényi Könyvtárba történő
összegyűjtése is14: Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből. Ezek
egy részét a kiadók visszamenőleg, önként küldték meg a nemzeti
könyvtár számára, más részét pedig a könyvtár igyekezett
összegyűjteni15.
Az országból kiáramló adományokból jelentős mennyiséget kaptak
a rehabilitációra kijelölt tanító- és tanítónőképző intézetek is, a
korábbi magyar tanító- és tanítónőképző iskolák pedig
testvérkapcsolatokat létesítettek az újonnan visszatért területek
képzőivel, és a könyvadományozások ezt követően már központi
közvetítés nélkül, közvetlenül áramlottak a visszacsatolt területek
intézményeibe. Az intézmények könyvtárai gyarapodásának egyik
fő forrása ez lett.
A visszacsatolt területeken rehabilitált képzők, felszereléseik,
benne könyvtáraik örökölt állapota jelentős mértékben attól
függött, hogy a számukra korábban otthont adó épületek a
megszállás ideje alatt milyen feladatokat láttak el, de méginkább
attól, hogy a terület visszacsatolását követően mikor vonultak oda
be a rendfenntartást biztosító magyar fegyveres erők. A Felvidékre
A Magyar Országos Levéltárban megtalálható Könyvtári Központ anyagában
- XIX-I-20-40d. szám alatt - őrzött iratcsomó a részben önként megküldött
kötelespéldányok iratanyagát, részben pedig a nemzeti könyvtár által - az ismét
Magyarországhoz tartozó régiókban működő nyomdáktól és kiadóktól - bekért
dokumentumok levelezési anyagát tartalmazza. A 12.113/1939. sz. iratban az
Országos
Széchényi
Könyvtár
megköszönte
Róbert
Károly
nyomdatulajdonosnak, Rimaszombaton, hogy pótlólag beküldte a nála megjelent
kiadványokat; ugyancsak ilyen értelmű köszönőlevelet tartalmaz a 12.092/1939.
sz., valamint a 9760-97/1939 sz. irat, amely a kassai Athenaeum Könyvnyomdai
Rt-nek szólt.
15
Hogy nem volt egyszerű feladat a munka elvégzése azt tanúsítják azok a
levelek, amelyek szintén a Magyar Országos Levéltárban maradtak fenn, és
hasonlóan az előzőkhöz szintén a Könyvtári Központ anyagában - XIX-I-2040d. - találhatók. 1542-53/1940. sz. levél Dr. Makláry Andor, magyar királyi
rendőrkapitány úrnak, a Magyar Királyi Államrendőrség beregszászi
kapitánysága volt vezetőjének, Rozsnyó. A levélben az OSZK segítséget kér
annak felderítésére, hogy az idegen megszállás alatt előállított kiadványokat
összegyűjthesse. Hasonló tartalmú levelet küldtek - 1198-1232/1940. sz. Mandók Sándornak, Munkács megyei jogú város irattárosának is.
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az első bécsi döntést követően azonnal bevonult a magyar
honvédség, a Kárpátalját, valamint a déli területeket pedig a
honvédség foglalta vissza, így a magyar rendfenntartás az első
perctől kezdődően biztosított volt. Ennek ellenére ezeken a
terülteken is megtörtént, hogy a régi államhatalom szinte teljesen
kiürítette az épületet, a felszereléseket elhordták vagy
megrongálták. Az észak-erdélyi területeknek a magyar
rendfenntartó erők általi elfoglalása azonban több napot,
helyenként több hetet is igénybe vett, s ezért a képzők korábbi
felszerelését - benne a könyvtárak gyűjteményét - szinte teljes
mértékben elhurcolták, vagy a használhatatlanságig megrongálták.
A visszatért területeken katonai közigazgatást vezettek be, és
katonai célokra gyakran igénybe vették az intézményeket, illetve az
azokhoz tartozó internátusokat. Ezek miatt a technikai nehézségek
miatt több intézményben csak késve indult meg a tanítás, sőt voltak
olyanok is, ahol a visszatérés első évében még meg sem tudták
indítani a képzést.
Sajátosan alakult az 1914-ben alapított munkácsi állami
tanítóképző sorsa. A trianoni döntés követően a megszálló cseh
hadsereg áprilisban kiadatta a bizonyítványokat, és ezt követően az
intézetet, bezáratta. 1919 szeptemberében az utódállam
tanítóképzőjeként indult meg ismét az épületben az oktatás, ám a
növendékek továbbra is ugyanabból a régióból szerveződtek, így is
magyar és ruszin anyanyelvű tanulók népesítették be a csehszlovák
fennhatóság alatt működő tanítóképzőt, ám a magyar nyelvű
tanítóképzést megszüntették. Az 1938/39. tanévet az intézmény
szeptemberben még csehszlovák fenntartásban kezdte meg, ám
1938. november 7. és 9. között a cseh és ukrán közigazgatás
elmenekült a városból, mivel november 10-én a magyar honvédség
bevonult Munkácsra. Az intézet 1938/39. tanévi értesítőjének 5.
oldalán erről az alábbiakban számol be: „Az 1938/39. tanév elsőkét
hónapja a cseh mozgósítás, légvédelmi gyakorlatok, különböző
irányzatú, de mind magyarellenes politikai tüntetések zűrzavarai
közt telt el. Majd bekövetkezett a bécsi döntés, utána a csehek és
ukránok futása, költözése, a hivatalok és intézetek kiürítése. Ez a
sors érte intézetünket is. November 7., 8., 9-én elhurcolták amúgy
is szegényes fölszerelésének nagy részét. Egyidejűleg elhagyták
intézetünket a cseh, ukrán nemzetiségű tanárok, valamint - nehéz
szívvel bár - Kárpátalja nem Magyarországnak ítélt területén lakó
növendékeink is. Nov. 10-ike volt az a felejthetetlen nap, melyen
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vitéz honvédeink 20 év óta nem látott ünnepélyes keretek között, a
csillogó szemű lakosság kitörő lelkesedése mellett vonultak be
Munkács városába s birtokukba vették azt." Az intézet
birtokbavételét követően még abban a tanévben folytatták a
tanítást: magyar és ruszin nyelvű képzést vezettek be. A korábban
ukrán tanítóképzőként működő nagyszőllősi tanítóképző diákjai tekintettel arra, hogy ezt a települést is Magyarországhoz csatolták
- számára tanulmányaik befejezése érdekében külön osztályt
szerveztek a munkácsi képzőben. Az évkönyv a 12. oldalon
részletesen beszámolt arról is, hogy a cseh megszállást megelőzően
- az 1918/19. tanévben - a tanári könyvtárban 1401, az ifjúsági
könyvtárban pedig 1578 kötet könyvet őriztek. A visszacsatolást
követően elkészült kárkimutatás a korábbi teljes könyvállomány
elhurcolásáról számol be: „A csehek kivonulásukkor magukkal
hurcolták a következő felszerelési tárgyakat (hivatalosan
megállapított kárkimutatás): tanári könyvtár 1401 db., ifjúsági
könyvtár 1587 db." A könyvtár elhurcolása következtében az
intézetben egyetlen könyv sem maradt. „Különösen nagy hiány
volt eleinte magyar vonatkozású tárgyakban és magyar
könyvekben. Tudták ezt az anyaországban, ezért hamarosan
segítségünkre siettek Az elsők között a Magyar Tudományos
Akadémia, mely 269 darab könyvvel és füzettel ajándékozott meg
bennünket. Sok testvérintézettől kaptunk könyvet, címert, nemzeti
zászlót stb. A Magyar a Magyarért mozgalomban 60 darab új
tankönyvvel sietett az ifjúság segítségére." A következő tanév
évkönyve hiányzik, csak az 1940/41. tanévet bemutató kiadvány áll
rendelkezésre. Az 1940/42. tanévet bemutató évkönyv a képző
újabb megpróbáltatásáról számol be: az intézet épületét 1940. július
közepétől a katonaság lefoglalta, és csak szeptember 24-én ürítette
ki. Ettől a tanévtől az intézmény koedukált képzőként működött. A
könyvtár gyarapodásáról, illetve az állomány nagyságáról a
továbbiakban - az 1943/44. tanévben utoljára megjelent évkönyvek tájékoztatnak.
A munkácsi tanítóképző intézet
gyarapodása 1940 és 1944 között

könyvtára

állományának

Az évkönyvet is - annak megjelenéséig - két nyelven - ruszin és magyar adták ki.
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Tanév
1940/41.
1941/42.

1942/43.

1943/44.

A könyvtár
típusa
Tanári
Ifjúsági
Tanári
Ifjúsági
Ruszin
Tanári
Ifjúsági
Ruszin
Tanári
Ifjúsági
Ruszin

Vétel
172
335
195
335
0
Együtt közli
Együtt közli
Együtt közli
Együtt közli
Együtt közli
Együtt közli

Gvarapodás
Ajándék
90
1
223
2
43
a vételt és
a vételt és
a vételt és
a vételt és
a vételt és
a vételt és

Összesen
262
336
418
337
43
906
573
0
416
203
9

Állomány
503
341
729
341
43
1645
914
43
2061
1117
52

Az adatok forrása a Munkácsi Magyar Királyi Állami Magyar és
Ruszin Tanítási nyelvű Líceum és Tanítóképző Intézet 1940/411943/44. tanévi évkönyvei.
Az 1939/40. tanévben, a visszacsatolt Felvidéken, az egyik
legrégebbi alapítású (1870) állami tanítóképző, a Lévai Magyar
Királyi Állami Tanítóképző és Líceum kezdte meg működését17.
Az 1939/40. tanévről kiadott évkönyv jelent meg először. Annak 3. oldalán
részletes beszámolót közöl az igazgató az intézet munkájának megindításáról. „A
bécsi döntés után 1938. november elején a felszabadult Felvidékkel Léva is
visszajött az anyaországhoz. A csehszlovák tanítóképző a városból elköltözött. Az
üresen maradt épület, amely 1918-ig magyar tanítóképző volt, újra a Vallás és
Közoktatásügyi Minisztérium rendelkezésére állott. Sajnos a kiürítéskor igen
erősen megrongáltatott és kifosztattatott a pompás épület s így nem volt alkalmas
arra, hogy benne a magyar tanítóképző újra megnyittassék. Előbb a romokat el
kellett tüntetni, az intézetet rendbe kellett hozni, hogy eredeti rendeltetésének
megfeleljen. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium is megtett mindent hogy
Léva várának ezen szép palotája méltóképpen helyreállíttassék és benne a
magyar kultúra fáklyája újra világítson. 1939. március 11-én kelt 115.620-1938.
IX. ü. o. sz. rendeletével értesítette Léva városát, hogy egyfelől pedagógiai
érdekből, másfelől a város anyagi és kulturális érdekeinek figyelembevételével
1939. szeptember havában állami líceumot szándékozik megnyitni. A líceum
tanítóképző-akadémiával lesz kapcsolatos s férfitanítók nevelését lesz hivatva
szolgálni, s a két intézetet ebben az épületben helyezi el. ... Nyomban elkészült az
átalakításhoz szükséges költségelőirányzat, s az intézet tartalmi munkájának,
felszerelésének elindításával Balázs Béla tanügyi főtanácsost bízta meg. A
rendbehozatalhoz szükséges költségekre 60.000 P-t utaltak ki, s a nyáron
megkezdték a munkát. " A képzés megindításához azonban szükség volt az
intézet berendezésének és felszerelésének pótlására is: a VKM a losonci
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Az 1909 és 1911 között készült, s a város legszebb helyén, a
Kálvária-domb nyugati lejtőjén álló épület rendbetételét, valamint
a személyi feltételek és felszerelések biztosítását követően, 1939.
szeptember 15-én indult meg a tanítás. Az 1939/40. tanév
évkönyve a 15. oldalon beszámol a képző könyvtári és szertári
ellátottságáról is: „Minthogy az intézet a bécsi döntés után került
vissza s Trianon óta idegen célokat szolgált, egészen újra kellett
berendezni. Igyekeztünk a könyvtárakat és a szertárakat
rendbehozni abból az anyagból is, amit a csehszlovákok még
épségben itthagytak. Taneszközeink beszerzése, a szertárak,
könyvtárak anyagának fejlesztésével állandó gondunkat képezi.
Különösen könyvtárunk szegény új magyar munkákban, de az év
folyamán részint vétel, részint a Vallás és Közoktatásügyi
Minisztérium ajándékozása révén több értékes magyar könyvhöz
jutottunk Visszakaptuk a budai tanítóképzőtől a volt lévai
tanítóképző 6 db. mikroszkópját is." Ugyanitt közli az intézet az
azévi könyvtári gyarapodást is: a tanári könyvtár ajándékként 11
müvet kapott, az igazgatói könyvtárba pedig vétel útján 4 kötet
került. Részben a kultusztárca, részben pedig az intézet
előfizetésében 17 folyóirat járt a könyvtárba, melyeket a
növendékek is használhattak: Magyar Szemle, Néptanítók Lapja,
Énekszó, Bars, Turisták Lapja, A Földgömb, Napkelet, Magyar
Pedagógia, Irodalomtörténete, Magyar Gazdák Szemléje, Magyar
Nyelvőr, Magyar Lélek, Pedagógiai Szeminárium, Külügyi
Szemle, Egyetemes Philológiai Közlöny, Hivatalos Közlöny,
Vasárnapi Könyv. Az induló év nehézségei után a képző
rehabilitációja igen gyorsan haladt, ennek jelei a könyvtár
gyarapodásán is jól érzékelhetők. Az 1940/41. tanév értesítőjének
29. oldalán a könyvtár örvendetes gyarapodásáról számoltak be: „A
megindulás után a legsürgősebbnek mutatkozott a könyvtár
gyarapítása, amely ma már minden szakban kellőleg ki van
egészítve új művekkel. " S valóban, a könyvtár statisztikai adataiban
igen intenzív gyarapodást, és viszonylag gazdag állomány találunk:
vásárlás útján 615 kötet, ajándékozás útján pedig 1185 kötet,
összesen 1800 mű került be a könyvtárba, s ez a szám megegyezik
az állomány adataival. Ebben az évben már 24 folyóirat előfizetése
történt meg. Az 1941/42. tanévben az intézmény számára a VKM
tanítóképző bútorait és felszereléseit bocsátotta a lévai intézet rendelkezésére,
ezzel elhárult az utolsó akadály is a képzés megindítása elől.
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külön keretet biztosított a tanári és az ifjúsági könyvtár
fejlesztésére, valamint továbbra is jelentős adományozás történt,
melynek eredményeként a könyvtárban ismét komoly
gyarapodással találkozunk: vársárlással 80, ajándékozás révén 317,
összesen 397 mü került a képzőbe, az állomány nagysága pedig
2152 kötetet tett ki. Ebben a tanévben 26 folyóiratra fizettek elő. A
lévai képző évkönyvei a továbbiakban már nem jelentek meg, így a
későbbi fejlődést nem tudjuk rekonstruálni. Az állományi adatok
azonban egyértelműen mutatják, hogy ebben a képzőben - annak
ellenére, hogy ott a korábbiakban magyar képző, és magyar
könyvtár működött - a visszacsatolást követően a könyvtárat
teljesen újjá kellett szervezni. A képzőbe bekerült könyveket hasonlóan a korábban tárgyalt képzőkhöz - szaktárgyanként
csoportosítva, tizennyolc szakgyüjteménybe sorolták, és az ifjúsági
könyvtárat elkülönítve kezelték.
Az 1902-ben alapított ungvári görög katolikus tanítónőképzőt az
első bécsi döntés értelmében, 1938-ban kapta vissza Magyarország,
és 1938. november 10-én vonult be a magyar honvédség. Az
intézet és a felszerelések állapotáról, a visszatérés körülményeiről,
valamint a képzés újjászervezéséről az évkönyv nem számol be. Az
azonban az 1941/42. tanév évkönyvének 7. oldalán kiderül, hogy a
megszállás ideje alatt is ruszin, valamint magyar nyelvű tanítónőket
képeztek. ,,Intézetünk a tanítóképzésen kívül a szentistváni
állameszme ápolására és kimélyítésére létesült. Benne úgy a
magyar, mint a ruszin nép leányai megtanulták egymás nyelvét,
szokásait kölcsönösen becsülni. Még a 20 évig tartó megszállás
ideje alatt is, amikor sok felvidéki iskolában kihalt a magyar szó,
intézetünk megszakítás nélkül továbbra is ápolta a magyar nyelvet
és a ruszin képesítés mellett magyar tanítói nyelvű népiskolákra is
képesítést adott. " Ungvár visszacsatolását követően továbbra is
megmaradt a kétnyelvű tanítás: magyar és ruszin.19 Az évkönyv
először az 1940/41. tanévben jelent meg, és az 1942/43. tanévben
adták ki utoljára. Az 1940/4l-es évkönyv 83-84. oldalán találunk a
Az összeget nem közölték.
A magyar és a ruszin nyelv egyenlő megítélését mutatja: a kétnyelvű évkönyv
kiadásán túl arra is figyeltek, hogy az iskolai ünnepélyen mindkét nyelven
elhangozzanak az ünnepi beszédek. ,, November 10-én ünnepeltük Ungvár
visszatérésének harmadik évfordulóját. Az ünnepi beszédet Virág Aurélia V. é.
tanuló magyar nyelven. Izsák Pelógia V. é. tanuló ruszin nyelven mondotta. "
1941/42. évkönyv, -p.: 8. old.
19
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könyvtárra vonatkozó adatokat: a könyvtár a harmadik emeleten,
24 négyzetméteres helyiségben volt elhelyezve. Ezen kívül
valamennyi évkönyv rendszeresen közölte a könyvtárak
gyűjteményére vonatkozó adatokat.
Az ungvári tanítónőképző intézet könyvtára
gyarapodása 1940 és 1944 között

állományának

A könyvtár
Gyarapodás
Állomány
típusa
Ajándék
Összesen
Vétel
Tanári
20
40
20
728
könyvtár
1940/41. Ifjúsági
80
61
13
520
könyvtár
Gyak. isk.
8
8
0
98
ktár.
Tanári
9
45
36
773
könyvtár
Ifjúsági
1941/42.
22
22
0
415*
könyvtár
Gyak. isk.
Nincs adat Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat
ktár.
Tanári
12
8
4
785
könyvtár
Ifjúsági
1942/43.
24
24
0
566
könyvtár
Gyak. isk.
0
0
98
0
ktár.
*A 415 ifjúsági könyv kevesebb, mint az előző évben, mert év közben selejtezés
volt, illetve az ifjúsági könyvtárba nem illő könyveket a tanári könyvtárba
helyezték át.
Tanév

Az adatok forrása az Ungvári Görög Katolikus Leánylíceum és
Tanítónőképző
Intézet
1940/41-1941/42-1942/43.
tanévi
évkönyvei.
1940-ben, a második bécsi döntés értelmében Magyarország
visszakapta Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, s benne több jelentős
magyar kultúrával rendelkező nagyvárost. E városok közül többen,
a trianoni döntést megelőzően nagymúlttal rendelkező, állami és
egyházi fenntartású tanító-, illetve tanítónőképző intézet is
működött. A visszacsatolást követően, az 1941/42. tanévben már
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magyar képzőkként sorra jelentették meg értesítőiket, melynek
alapján részben rekonstruálhatóvá váltak könyvtáraik sorsa is.
Az 1871-ben alapított kolozsvári állami tanítóképző épületében, az
elcsatolást követően, 1940-ig nyolcosztályos, román tanítóképző
működött. A visszacsatoláskor azonban már román vöröskeresztkórházként funkcionált az épület. Az 1940. augusztus 30.-i döntés
és a magyar honvédség szeptember 11.-i, Kolozsvárra történő
bevonulása között eltelt időben a román vöröskereszt minden
mozdíthatót elszállított az épületből: gazdasági állatállományt,
felszerelést, konyha- és ebédlő berendezést, az internátus
felszerelését és ágyneműjét, írógépeket, varrógépeket. A
honvédség bevonulását követően az épületet is az vette birtokba,
ezért csak november 25-én tudták a tanítást elkezdeni úgy, hogy a
katonaság is tovább használta az épületet, és majd csak december
13-án távoztak onnan véglegesen. A késve elindított tanév során a
VKM a 61.332/1941. számú rendeletével kinevezte Domokos Pál
Péter, matematika-fizika szakos tanárt igazgatónak, és a tanév
végére feltöltötték a tanári kart is. A líceumi képzés első és
második osztályába csak kevés román nyelvű növendék iratkozott
be, ezért ott nem, de a harmadik évfolyamon, ahol 13 román tanuló
volt, külön magyar és román nyelvű tagozatot indítottak, és a képző
fennállása során mindvégig magyar és román tannyelvű iskolák
tanítói állására képesítő bizonyítványokat adtak ki. Az intézet
megmaradt felszereléséről és berendezéséről az 1941-ben
megjelent és az 1940/41. tanévre szóló évkönyv 52. oldalán adtak
tájékoztatást. „A szétdúlt, megtépett, megrongált okmányokat
szeretettel gyűjtögetjük, melyekből nagy múltú intézetünk hét
évtizedes története kiolvasható, de viszonylag kevés eredménnyel. A
beszédes csoportképeknek keretei és képeket tartó kemény papírjai
megviselten kerülnek a padlás zugaiból elő, szív tel enségről,
durvaságról beszélnek, az utolsó huszonkét évről pedig mitsem
tudnak. ... Csaknem hiánytalanul megtalálták az eredeti bútorzatot,
de ütött-kopott. Szertáraink nagyon hiányosak. Könyvtáraink
rendkívül hiányosak. A román állami tanítóképző könyvtárának egy
részét a honvédség bevonulása előtt elszállították. Magyar nyelven
csak az 1914 előtt megjelent tudományos munkák vannak. A régi
magyar tanítóképzőben a magyar nyelv és irodalom tanításánál
használt segédkönyvek és kötelező olvasmányok a román uralom
alatt tökéletesen eltűntek. ... A tudományos akadémiától értékes
könyvsorozatot kaptunk. Az Országos Közgyűjtemények Erdélyi
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Osztályának főfelügyelőségétől egy láda könyvet sorozhattunk
intézetünk könyvsorozatába. Testvérintézetünk, a budai tanítóképző
a Sztankó-féle hagyaték egy részét juttatta nekünk. Quint Józsefre
értékes pedagógiai művekkel gazdagította könyvtárunkat. Székely
Károly pedig a gyakorlati pedagógus szemével látva meg
hiányainkat, a magyar klasszikus írók műveivel ajándékozott meg.
Ezek a könyvek az 1941-ik költségvetési év örvendetes kezdő
vagyontárgyai." A három tanévben kiadott évkönyv alapján a
könyvtári állomány gyarapítására és állagára vonatkozóan a
következő adatokat ismerhetjük meg. Az 1940/41. tanévben az
intézetben összesen 2709 kötet könyv található, melyből mindössze
121 kötet az ifjúsági anyag, a többi a tanári könyvtár, illetve a
szakonként szétosztott tanári szakkönyvtárak gyűjteményében
található. Ajándékozás útján 160, vásárlás révén pedig 42 kötettel
gyarapodtak a könyvtárak. 1941/42. tanév során összesen 701
kötettel gyarapodott a könyvtárak állománya: 192 kötet vétel, 509
mű pedig ajándékozás révén került be a gyűjteményekbe. Ebben a
tanévben - az előző évi statisztikai adatainak ellentmondva20 - a
könyvtárak meglévő állományát az alábbi adatokkal jelentették:
tanári könyvtár 4962, ifjúsági könyvtár 1009, osztálykönyvtár 221,
gyakorló iskolai könyvtár 236 kötet, összesen 6428 mű. Az
1942/43. tanévre szóló értesítő adatai szerint a könyvtárak összesen
572 kötettel gyarapodtak: a pedagógiai könyvtár 159 darabbal, a
tanári könyvtár 260 darabbal, az ifjúsági könyvtár pedig 153
darabbal; állománymérleget itt nem jelentettek. Ugyancsak ebben
az évben, az évkönyv 58. oldalán jelentette az intézmény az
ifjúsági olvasóterem méretét: 63 négyzetméter, amely a többi
olvasóterem alapterületéhez viszonyítva kiemelkedő nagyságú.
További évkönyv nem jelent, s így a könyvtárra vonatkozó
adatokat a későbbiekre vonatkozóan nem tudom közölni.
Az állami tanítóképző mellett Kolozsvárott állami tanítónőképző
intézet is működött, amelynek évkönyvei - a visszacsatolást
követően - 1940 és 1944 között jelentek meg. A tanítónőképzőt
1868-ban, az Eötvös-féle népoktatási törvény alapján hozták létre.
" Ha az előző tanévi összesített állományhoz - 2709 darab - hozzászámoljuk
1941/42. tanév gyarapodását - 701 darab - az eredmény messze elmarad a közölt
állománymérlegtől - 6428 kötet. Az adatok pontosítását elvégezni nem tudjuk,
mivel a következő tanévi értesítő csak gyarapodási adatokat közöl, de
állománymérleget nem, a további évkönyvek pedig nem jelentek meg.
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Az 1940/41. tanévi értesítő 3-7. oldalán részletesen beszámolt a
román megszállás éveiről, illetve a visszakapott intézmény és
felszerelés akkori állapotáról. "1919. dec. 19-én a román katonaság
szállta meg Kolozsvárt. A tanító és tanítónőképző intézeti tanárok
egytől-egyig megtagadták az esküt és ennek folytán kénytelenek
voltak állásukat elhagyni." Ezt a képzőt sem kímélték a
Kolozsvárról kivonuló román hatóságok és szervezetek: a bécsi
döntés és a honvédség bevonulása között a románok kifosztották az
épületet, elszállították Romániába, többek között a könyvtárat is.
„Szomorú képet mutatott Erdély visszacsatolása után a régi,
többezer kötetes könyvtárunk. Az intézet átvétele alkalmával
egyetlen magyar könyvet találtunk: Zirzen Janka életrajzát,
amelyet hálás tanítványai adtak ki az első magyar állami
tanítónőképző intézeti igazgatónőnek. Itt ragadom meg az alkalmat
a II. kerületi Csalogány-utcai állami tanítónőképző intézet
nagyrabecsült igazgatójának ... és ... a cinkotai állami
tanítónőképző intézet igazgatójának, valamint a Budapesti
Ranolder intézet vezetőségének hálás köszönetemet tolmácsoljam
intézetünk igazgatósága nevében azokért az értékes és
szakértelemmel összeállított szépirodalmi és pedagógiai művekért,
valamint tankönyvekért és folyóiratokért, melyekkel sieh>e ellátták
intézetünket." A testvérintézeteken túl több magánszemély és
szervezet is segítségére sietett az intézménynek; Hóman Bálint
miniszter 183 kötet pedagógiai munkát adományozott; Huszka
János, miniszteri tanácsos a Magyar Történelmi Társulat, Erdély
című kiadványát küldte el; Faltys Hugóné pedig Gárdonyi összes
müveinek díszkiadásával lepte meg az intézményt; a
Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége Erdélyi Osztálya
értékes könyvsorozatot küldött; a Testnevelési Tanács saját
kiadványait ajándékozta a képzőnek. Szintén adományként kapott a
képző 11 féle folyóiratot, esetenként visszamenőleg azok több
évfolyamát is: Muskátli, Magyar Szemle, Magyar Kultúra,
Közművelődés,
Természettudományi
Közlöny,
Magyar
Tanítóképző, Magyar Pedagógia, Protestáns Tanügyi Szemle, Új
Idők, Élet, Turisták Lapja. Hat folyóiratot pedig az intézet fizetett
elő: Hivatalos Közlöny, Budapesti Közlöny, Magyar Tanítóképző,
Néptanítók Lapja, Búvár, Rajzoktatás. Az adományozás
eredményeként a tanév végére a könyvtárban 600 kötet állt

Változó határok, rehabilitált tanítóképzők

rendelkezésre. Az 1941/42. tanévben 1348 könyv21 meglétéről
számolt be az évkönyv, a gyarapodás - 219 kötet - többnyire a
további adományozóknak köszönhető: Magyar Tudományos
Akadémia, Budapest székesfőváros, a Vallás és Közoktatásügyi
Minisztérium, Ambrózy Margit nyugalmazott tanárnő, Rozsondai
Zoltán szakelőadó, de az intézmény 184 müvet saját erőből vásárolt
meg. Ebben a tanévben a tanári könyvtárat szakgyüjteményekre
bontották szét, az ifjúsági könyvtár állományát pedig
osztálykönyvtárakba sorolták: a tanári szakkönyvtárak állománya
813 kötetet, az osztálykönyvtárak állománya 483 kötetet, míg a
gyakorlóiskolai ifjúsági könyvtár 240 kötetet foglalt magában. Az
1942/43. tanévről szóló évkönyv 27. oldalán - miután rövid
összefoglalót ad az elmúlt három év szertári és könyvtári
gyarapodásáról - a könyvtári ellátás gondjairól részletesebben is
írt: „Ha figyelembe vesszük azt, hogy az első 3 év alatt
mindenekelőtt a teljesen elhanyagolt épületet kellett használhatóvá,
a talált berendezés javításával s kiegészítésével a tantermeket
elfogadhatókká, a tanulóotthont lakhatóvá, sőt barátságossá
tennünk, s csak ezután gondolhattunk a szertárak és könyvtárak
tudatos és tervszerű fejlesztésére, kétségtelenül megelégedettséggel
kell gondolnunk könyvtárunk fejlődésére. 3 év alatt 6204.25 P
értékben 1842 kötettel gazdagodott könyvtárunk Ha azonban
figyelembe vesszük azt, hogy a szorosabb értelemben vett
Erdélynek egyetlen állami tanítónőképzője vagyunk, rendkívül
sokan kérik felvételüket, a román tanítási nyelvű iskolákban való
tanításra jogosított tanítónőkre még hosszabb ideig nagy szükség
lesz, s emiatt intézetünk növendékeinek létszámát a kényszer
körülmények hatása alatt, akaratunk ellenére állandóan
fejlesztenünk kellett s a jelen tanévben már 298 osztályozott
tanulónk volt, a jövő tanévben pedig több mint 400 növendékünk
lesz, szomorúan kell megállapítanunk, hogy könyvtárunk a
legelemibb szükségleteknek sem tesz eleget. Még a kötelező
olvasmányokat sem
tudjuk
tanítványainknak megfelelő
példányszámban rendelkezésére bocsátani. A következő iskolai év
A számadatok itt sem egyeznek, ha az előző évi adatokhoz hozzáadjuk a
gyarapodást, illetve ha összeadjuk az egyes könyvtárak állományát,
semmiképpen sem kapjuk meg a jelentett 1348-at. A különbözőség - tekintettel
arra, hogy itt nem több ezres eltérésről van szó - abból adódhat, hogy hol
müveket, hol pedig köteteket számol.
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feladata a könyvtárnak az elengedhetetlenül szükséges könyvekkel
való ellátása. " Ebben a tanévben az iskolai felszerelésekről adott
jelentés szerint a könyvtárak összesen 276 kötettel gyarapodtak: a
tanári könyvtárak 191 ajándék és 82 vásárolt kötettel, az
osztálykönyvtárak pedig ajándékozás útján 3 kötettel. A
könyvtárak jelentett állománya: tanári könyvtárak 1609 kötet;
ifjúsági könyvtár 678 kötet; összesen 2287 kötet". Az 1943/44.
tanévről kiadott évkönyv csupán a könyvtárak gyarapodásának és
állományának statisztikai adatait közölte. Összesen 404 művel
gyarapodtak a könyvtárak: a tanári könyvtár vétel útján 177,
ajándékozás révén 153, az ifjúsági könyvtár pedig vásárlással, 74
kötettel. Az állománymérleg pedig a következőt mutatja: a tanári
könyvtárak állománya 1427 kötet, az ifjúsági könyvtáraké pedig
752 kötet, összesen 2179 kötet23. Az előző évben célként megjelölt
intenzívebb könyvtárfejlesztés tehát megindult, de az indulásnál
tapasztalt nagymértékű lemaradást egyetlen évben valóban
lehetetlen volt pótolni.
Nagyvárad fontos kulturális centrum szerepét bizonyítja, hogy a
városban vizsgált években három tanítóképző intézet is működött:
egy állami tanítónőképző, egy római katolikus - a Szent Orsolya
Rend által működtetett - tanítónőképző és egy román tanítási
nyelvű görög katolikus tanítóképző.
A Nagyváradi Magyar Királyi Állami Tanítónőképző egy kötetben
jelentette meg az 1940/41., az 1941/42. és az 1942/43. tanévre
szóló értesítőjét, de tanévenkénti tagolásban tette azt közzé. Az első
magyar tanévről szóló fejezet az évkönyv 3-4. oldalán részletesen
beszámolt az intézet visszatérésének körülményeiről. „A bécsi
döntést követő második napon, szeptember 1-én rövid jegyzőkönyv
kíséretében a román állami tanítónőképző-intézet igazgatónőjétől,
mint az intézet egyedüli magyar tanára, áftettem az épületet, amely
eddig a román állami tanítónőképző és tanulóotthona céljait
szolgálta, - és a hozzátartozó tanyát. ...Az intézet bútorzatát és
szertárát megközelítően hiánytalanul vettem át, nem úgy azonban a
felszerelési
tárgyakat,
élelmiszer-raktárt,
amelynek
legértékesebbjeit: rádiót, írógépet, gyapjútakarókat, stb. sikerült a
" A statisztikai adatok itt sem egyeznek az előző év egyik adatával sem, de a
nagyságrendet jól mutatják.
Az előző évek tükrében az adatok itt sem egyeznek, de nem ezres
nagyságrendű az eltérés.
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volt igazgatóságnak még idejében elmenekítenie. Csapataink
bevonulása előtt négy nappal - szeptember 2-án már egyedül
maradtam az intézettel és egy magyar altiszttel aki szintén a
tanítóképzés szolgálatában állott. A feszült hangulat, amely a
városban uralkodott, továbbá az elvonulóban lévő idegen uralom
által már nem szavatolt közbiztonság kétséges volta arra késztettek
hogy a Magyar Párt helyi tagozatától karhatalmat kérjek
elsősorban a tanyára. A karhatalmat meg is kaptam: a tanyára
polgárőrséget, az intézet részére pedig a Szent László gimnázium
lelkes kis diákcsapatát. Két nappal később, szeptember 4-én, mikor
Diószegi László c. igazgató összehívta az első magyar tanári
ertekezletet, hogy a Magyar Párt megbízásából intézkedjék az
intezetek és tanulóotthonok átvétele felől, átvettem tőle az
ideiglenes megbízatást az intézet gondozására mindaddig, míg az a
magyar tanügyi hatóságoknak átadható lesz. Ennek a napnak az
estjén szomorú vendégek érkeztek az intézetbe. Kb. 400 aradi
menekült. Otthont, a tanyáról pedig az élelmezésükhöz szükséges
zoldseg-félét nyújtotta nekik hetekig az intézet. Csapataink
bevonulása után pár nappal, mikor megkezdődött a Katonai
Parancsnokság kirendeltségénél a magyar tanügy szolgálatába
való jelentkezés, jelentettem Bendák Gyula Debrecenből kirendelt
tanfelügyelőnek, hogy van Nagyváradon egy szép kétemeletes, most
mar az utódlás jogán magyar állami tanítónőképző, növendék
nélkül egy tanárral. Különösnek találta a jelentést és tanácsolta
hogy jelentkezzem más típusú iskolához tanári szolgálatra. ~ Még a
gondolata is megriasztott annak a lehetőségnek, hogy itt a 22 éven
at román nemzeti érdekeket szolgáló apostoli küldetéssel és
buzgósággal működő román állami tanítónőképzőt utódképpen ne
tanítónőképző kövesse; egy magyar tanítónőképző, amelynek
vezetői és munkásai majd nyitott szemmel nézik és meg is látják a
visszatért Biharország embertalajának olyan fogyatékosságait,
amelyet a 22 evi megszállás után csak egy erős nemzeti szellemben
nevelt, öntudatos magyar tanítónemzedék tud pótolni Ezzel a
gondolattal és Bendák Gyula tanfelügyelő irányításával, továbbá
1-2 saját jószántából munkába álló kartárs segítségével
meghirdettük és megkezdtük a beiratkozást " A tanítás megkezdése
azonban egyáltalán nem volt egyszerű. A korábban a
nyolcosztályos román tanítóképzés struktúrájában tanulók
tanrendjét be kellett illeszteni az akkor érvényben lévő magyar
képzési rendszerbe: részben az öt évfolyamos tanítóképzésbe
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részben pedig a líceumi képzésbe. Igen sok korábbi növendék nem
tért vissza az intézménybe, újak pedig - nem ismerve a képzést nem sokan jelentkeztek, s ráadásul az internátus felszerelésének
kifosztása miatt hetekig nem volt lehetőség a bentlakásra sem. A
katonai parancsnokság gyors-segélye később lehetővé tette a
felszerelések részbeni pótlását, így minimális berendezéssel ugyan,
de az internátus november 11-én meg tudta szolgálatát kezdeni. A
katonai parancsnokság szeptember 24-én összeállította az intézet
12 fős tanári karát, a gyakorlóiskolába pedig három tanítónőt
nevezett ki. Az intézet tanári kara szeptember 30-án tett ünnepélyes
keretek között fogadalmat, és 1940. október 15-én megtartották a
tanévnyitót, majd három nappal később, október 18-án
megkezdődött a tanítás is. November 26-án megszűnt a városban a
katonai parancsnokság, és még azon a napon a debreceni
tankerületi királyi főigazgatóság 32/1940-41. sz. rendeletével Kiss
József, tankerületi királyi főigazgató beiktatta a képzőt a debreceni
tankerület iskolái közé. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium
1941. január 29-én küldte ki számvevő biztosát az intézet
vagyontárgyainak leltárba vétele, valamint az éves költségvetés
megállapítása céljából, s hamarosan megérkezett az intézeti tanárok
VKM általi kinevezése is, amely a katonai parancsnokság
ideiglenes kinevezéseit váltotta fel. Ezekkel az intézkedésekkel a
tanítónőképző integrálódott a magyar oktatásügybe. Szakmai
integrációt segített a győri, valamint a cinkotai állami
tanítónőképzővel történő kapcsolatfelvétel, ahonnan könyvek is
érkeztek. Az első év szerény növendékszáma az 1941/42. tanévben
már négyszeresére - 224 fö - emelkedett. Az évkönyv azonban alig
árul el valamit az intézet könyvtárairól: mindössze az 1942/43.
tanévet tárgyaló fejezet 34. oldalán található néhány adat. „A
felszabaduláskor teljesen üresen álló könyvszekrények is kezdenek
megtelni, bár még távol állanak attól, hogy egy állami intézet
igényeit kielégítsék. Tanári könyvtárunk állománya 747 drb. könyv,
3361.50 P. értékkel. Ifjúsági könyvtárunké pedig 196 drb. 294 P.
értékkel. Ezen állományból
a Vallás és
Közoktatásügyi
Minisztérium ajándéka 202 drb. könyv a tanári, 164 pedig az
ifjúsági könyvtárban, 1059.65, illetve 149.24 P. értékben. "
A román megszállás alatt sajátosan alakult az 1858-ban,
Nagyváradon alapított és a Szent Orsolya Rend által működtetett,
római katolikus tanítónőképző sorsa: a kommunista hatalom és a
román megszállás alatt a nővéreket több inzultust érte, majd a
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román állami hatóság intézkedése következtében, 1939-ben
kénytelen volt kapuit bezárni, de 1940-ben ismét megindították a
tanítónőképzést. Az intézet évkönyve az 1942/43. és az 1943/44.
tanévről jelent meg. Az 1942/43. tanévi értesítőben a könyvtárak,
szertárak adatai a 15. oldalon szerepelnek, mely szerint: a tanév
során a tanári könyvtár vétel útján 50 kötettel, az ifjúsági könyvtár
pedig 47 kötettel és 16 ajándékkönyvvel, valamint a Vallás és
Közoktatásügyi Miniszter ajándékaként 127 kötettel gyarapodott.
A könyvtárak állománya ebben az évben: tanári könyvtár 400 mü,
ifjúsági könyvtár 1390 mü. Az 1943/44. tanév értesítőjének 5.
oldalán ugyancsak beszámoltak a könyvtárak fejlesztéséről.
„Könyvtáraink állománya évről évre gyarapodik. Igyekszünk
pótolni a 22 évi megszállás alatt beállott hiányokat. " Ebben a
tanévben csak vásárlás révén gyarapodott a könyvtárak állománya:
a tanári könyvtár 94 kötettel, az ifjúsági könyvtár pedig 124
kötettel, s így a tanári könyvtár 494 kötetet, az ifjúsági könyvtár
ugyanakkor 1514 kötetet tartalmazott.
Az 1846-ban alapított, román tanítási nyelvű, görög katolikus
tanítóképző a román megszállás alatt is folyamatosan működött.
Évkönyvei az 1941/42. és az 1943/44. tanévre szólóan lelhetők fel.
Az 1941/42. tanév értesítőjének 9. oldalán mutatja be a könyvtárat.
„A magyar nyelv eredményes tanítása céljából ezidén megkezdtük
a magyar könyvtár szervezését, s ezt minden évben fokozatosan
bővíteni fogjuk " A tanári könyvtárat a 65 négyzetméteres tanári
szobában helyezték el. A magyar könyvtár 315 db., a román
könyvtár 1167 db., a pedagógiai könyvtár pedig 377 müvet foglalt
magában. Az 1943/44. tanévre az adatok a következőképpen
módosultak: magyar könyvtár 459 db., román könyvtár 1167 db. s
a pedagógiai könyvtár 377 db. A két utóbbiban gyarapodás a két
tanév alatt nem történt, csupán a magyar könyvtár állománya
növekedett 144 kötettel. Az évkönyvek több információt a
könyvtárakra vonatkozóan nem tartalmaznak.
Szatmárnémetiben római katolikus tanító és református
tanítónőképző működött. Az 1847-ben alapított római katolikus
tanítóképző intézet - az általam vizsgált években - csupán az
1943/44. tanévről adott ki évkönyvet. Az évkönyv 5. oldalán
részletes beszámolót közölt az intézet múltjáról. A trianoni döntést
és a város román megszállását követően, 1922-ben a képző
beszüntette működését. 1943. május 7-én a Vallás és
Közoktatásügyi Miniszter 92.613/1943. VI. 3. ü. o. rendeletével
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jóváhagyólag tudomásul vette az intézet működését, és
engedélyezte az államérvényes bizonyítványok kiadását. A püspök
az iskola és az internátus vezetését a Keresztény Iskolatestvérekre
bízta. A könyvtárral kapcsolatosan igen kevés információt
tartalmaz az évkönyv. Külön könyvtárhelyiséget nevez meg,
amelynek alapterülete 49 négyzetméter, de az nem derült ki, hogy
ez tanári vagy ifjúsági célokat szolgál-e. Az évkönyv 11. oldalán
közölték a gyűjtemény gyarapodásának adatait. A tanári könyvtár
számára 15 darab könyvet vásároltak, s jelentős mennyiségű
ajándékot is kaptak. A kiadvány pontosan felsorolja az
adományozókat és az adomány mennyiségét is: Győri Bencés
Gimnázium 18 mü. Egri Ciszterci-rendi Gimnázium 15 mű,
Nagyváradi Jászóvári Premontrei Gimnázium 57 mü, Kalocsai
Jézus-Társasági Gimnázium 8 kötet és több füzet, Bajai
Miasszonyunk Római Katolikus Leánynevelő Intézet 28 mü,
Sophianum Leánynevelő Intézet 27 mü, Szatmári Irgalmas
Nővérek Római Katolikus Tanítónőképzője 100 mű, a
Székesfehérvári Ferenc József Nőnevelö Intézet pedig 55 pengőt
küldött a könyvtár fejlesztésére.
Hasonlóan az előzőhöz, az 1903-ban alapított Szatmárnémeti
Református Tanítónőképző Intézet is csupán egyetlen évkönyvet
adott ki az 1943/44. tanévről. A kiadvány 10-11. oldalán a
könyvtárra vonatkozó adatokat is találunk. A tanári könyvtár
állománya 2 ajándékkötettel és 6 vásárolt müvei gyarapodott,
állománya pedig 473 mü. Az ifjúsági könyvtár a tanévben 315
vásárolt kötettel lett gazdagabb, s az állománya 1037 kötet.
Ugyanitt közlik az előfizetett 15 folyóirat listáját is: Búvár,
Cselekvés Iskolája, Erdélyi Helikon, Felvidéki Nevelő, Híd,
Magyar Torna, Magyarosan, Magyar Iparművészet, Nevelésügyi
Szemle, Mennyiségtan és Természettudományi Didaktikai Lapok,
Egyháztörténet, Pásztortűz, Természettudományi
Közlöny,
Tanáregyesületi Közlöny, Riadó. Egyéb információt nem közöltek,
s további intézeti kiadvány nem jelent meg.
A visszacsatolt területen, Szamosújváron román tanítási nyelvű,
görög katolikus tanító- és tanítónőképző működött. A
tanítónőképző intézet24 egyetlen tanévben - 1941/42. tanév -

Ezt a tanítónőképzőt nem tartalmazza az a jegyzék, amelyet a tanítóképzés
történetének feldolgozásával foglalkozó Kiss József tett közzé a Nagyváradi
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jelentkezett évkönyvvel, de az is csupán gépiratban maradt ránk.
Az évkönyv 1. oldalán rövid történeti összefoglalót találunk az
intézetről: 1915-ben alapították és 1931/32-ben új épületbe
költözött. Az intézet könyvtárairól mindössze annyit lehet
megtudni, hogy a tanévben a tanári könyvtár vásárlás útján 19
kötettel, ajándékozás révén pedig 8 kötettel gyarapodott, és
állománya 580 művet tartalmaz. Az ifjúsági könyvtár ugyanebben
az évben csak vásárlás révén gyarapodott, 264 kötettel, és
gyűjteménye 2297 kötetet foglal magában. A Szamosújváron
működő másik intézményről, az 1869-ben alapított tanítóképzőről
sem sokkal többet tudunk meg. Két évben - 1942/43 és 1943/44 jelent meg évkönyve, pontosabban szólva az évkönyv kiadásra
nem, csupán leírásra került, s gépirat formájában létezik, de
mindkét évkönyvben található könyvtári adat. Az 1942/43.
tanévben a tanári könyvtár 40 kötettel, vásárlás útján gyarapodott, s
állománya összesen 381 kötet. Az ifjúsági könyvtárba 527 müvet
szereztek be, és 80 kötetet kaptak ajándékba, az állomány pedig
3125 kötet. Az 1943/44. tanévben a tanári könyvtárba 9 művet
vásároltak, ajándékként pedig 2 kötet érkezett, állománya 421
kötet. Az ifjúsági könyvtárba 194 könyvet szereztek be, és egy
kötetet kaptak ajándékba, a teljes gyűjtemény pedig 3752 kötet25.
Az 1858-ban alapított, Csíksomlyói Római Katolikus „Majláth"
Líceum és Tanítóképző Intézet egyetlen kötetben, 1944-ben adta ki
az 1940/41., 1941/42., 1942/43. és 1943/44. tanévekről szóló
évkönyvét. Az évkönyv 1-26. oldalán részletesen bemutatja az
intézet 1858-1908 közötti történetét, majd rátér az 1940/41. tanév
történetének ismertetésére, melyből megtudhatjuk, hogy 1940.
augusztus 30-án délután adta hírül a bécsi döntést a rádió: ÉszakErdélyt és a Székelyföldet visszacsatolták Magyarországhoz. A
tanítóképző ekkor Marosvásárhelyen működött, s ezt a tanévet ott
is fejezték be. Marosvásárhelyre a magyar katonaság szeptember
10-én vonult be. Ezt követően az intézetet az erdélyi katolicizmus
központjába, Csíkba helyezték vissza, de nem Csíksomlyóra,
hanem Csíkszeredába, s majd csak az 1942/43. tanévet tudták az
Magyar Királyi Állami Leány líceum és Tanítónőképző Intézet 1942/43. tanévi
értesítőjében.
Jól érzékelhető, hogy a statisztikai adatok itt sem egyeznek: az előző évi
állomány és az azévi gyarapodás nem eredményezi az aktuális év állományát,
annál jelentősen több.
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intézet eredeti székhelyén, Csíksomlyón kezdeni. Az évkönyv
beszámol arról is, hogy az 1916-os román betörés, valamint az
akkori háromszori költözés miatt a felszerelés és a gyűjtemények
szinte teljesen megsemmisültek. Az újabb költözések miatt a
könyvtárak és a szertárak felszerelésének gyarapítását későbbre
halasztották, s csupán a legfontosabb térképeket, tanterveket és
rendtartásokat vásárolták meg. A tanári könyvtár a VKM-től 209
müvet kapott, amelyből 180 kötet vezérkönyv, vásárlás útján pedig
10 kötetet szereztek be, s így a tanári könyvtár állománya 1123
kötetet tesz ki. Az ifjúsági könyvtár 35 ajándékkönyvvel és 3
vásárolt művel gazdagodott, állománya pedig 178 kötet. Az
1941/42. tanévet az intézmény Csíkszeredán töltötte. Ez alatt az idő
alatt a tanári könyvtár 89 ajándékkötettel és 73 vásárolt müvei
gyarapodott, s állománya 1285 kötetet foglalt magában. Az ifjúsági
könyvtár 104 kiadvánnyal - 75 saját beszerzés, 29 ajándék bővült, s a gyűjteményben 282 kötet található. A tanári könyvtárba
szabályzatokat, utasításokat és rendtartásokat szereztek be, az
ifjúsági könyvtár számára pedig házi olvasmányokat. A
tanítóképző az 1942/43. tanévben költözött be korábbi épületébe
Csíksomlyóra, ahol
a korábban tervezett
intenzívebb
könyvtárfejlesztés nyomai valóban megjelentek. A tanári könyvtár
vétel útján 28, ajándékozással 137 kötettel gyarapodott, az ifjúsági
könyvtár pedig 192 könyvet kapott ajándékba, és oda 14 müvet
szereztek be. A tanári könyvtár állománya 1450, az ifjúságié 488
könyvet foglalt magában. Ebben az évben pótolták a hiányzó
tanterveket és rendtartásokat, de már más jellegű munkákat is be
tudtak szerezni. Az intézetbe hat folyóirat járt: Hivatalos Közlöny,
Kolozsvári Püspöki Helytartótanács Közlönye, Erdélyi Iskola,
Magyar Kórus, Énekszó, valamint Éneklő Ifjúság. Az 1943/44.
tanév adatai között megtalálható a könyvtár alapterületének adata
is: 18 négyzetméter, de az nem tudható, hogy ez ifjúsági vagy
tanári célokat szolgált-e. A tanári könyvtár állománya ebben az
évben vásárlás útján 24 kötettel, ajándékozás révén pedig 139
kötettel gyarapodott, állománya 1613 kötetet tett ki. Az ifjúsági
könyvtárba 53 müvet szereztek be, és 273 könyvet kaptak
ajándékba. A kollekció 814 kötetből állt. Ebben a tanévben a tanári
könyvtár számára már egyáltalán nem módszertani segédanyagokat
vettek, hanem szakkönyveket, az ifjúsági könyvtárba pedig házi
kötelező olvasmányokat szereztek be. A tanév során megkezdték a
könyvtárak átrendezését, megkezdték a helyrajzi, szak, cím és
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szerzői katalógus készítését, melyek szerkesztésébe bevonták a
növendékeket is.
Székelykeresztúron állami tanítóképző intézet működött, melyet
1871-ben alapítottak. Az intézet évkönyve az 1942/43. és az
1943/44. tanévről jelent meg. Az első évkönyv 6-9. oldalán - A
Székelykeresztúri Állami Tanítóképző Intézet története a román
uralom idején (1919-1940) címmel - összefoglalták a több mint két
évtized történetét. Ennek alapján rekonstruálható az intézet román
megszállás-kori története. Az 1918/19. tanév végéig magyar rend
szerint folyt a tanítás, de a képesítő vizsgán román történelemből és
földrajzból külön vizsgát kellett tenni. Az 1919/20. tanévben
szünetelt a tanítás, majd 1920 szeptemberétől állami, magyar
tannyelvű tanítóképzőként működött, olyan zavartalanul, hogy a
magyar tanítóképzős tankönyveket használták. Azonban az „1924.
évi tv. kulturzóna területévé nyilvánította Bihar, Szilágy, Szatmár,
Marostorda, Tordaaranyos, Udvarhely, Csík, Háromszék és
Hunyad megyék területeit. [Ennek értelmében] Az ottani állami
iskolákba a miniszter a Regátban született és nevelkedett tanító- és
tanárszemélyzetet köteles küldeni, akik 50 %-kal magasabb fizetést
és egyéb kedvezményeket is kapnak, ha a különböző nevű
(eteroglata) népeket sikerrel románosítják el. "2Ó Székel ykeresztúr,
valamint az intézet elrománosítása ekkor indult meg, melynek
következtében megváltoztatták a képző nevét, és a magyar
anyanyelvű tanulókat a román nyelv elsajátítására ösztönözték. A
magyar hatóságok az intézetet teljesen lepusztult állapotban,
kifosztottan és közműveiben elhanyagoltan vették át. A magyar
honvédség Székelykeresztúrra történő bevonulását követően itt is
katonai közigazgatást vezettek be, s erre a célra a képző épületét is
lefoglalták, ezért a tanítás csak 1940. október 20-án kezdődött. Az
1942/43. tanév értesítőjének 38. oldalán rövid összefoglalás
található az intézmény felszereléseinek és könyvtárainak
állapotáról. „Az állami tanítóképző-intézet könyvtárai és szertárai a
román közoktatási kormányzat tulajdonában veszendőbe kerültek.
A Székelyföld visszatérésekor pedig román intézkedésre a
könyvtárak és szertárak anyagának nagyobb részét innen
elszállították, s csak kevés álladék volt megmenthető. A magyar
tanítóképzés kívánalmait ez pedig ma már alig szolgálhatja és a
6

A Székelykeresztúri Magyar Királyi Állami Líceum és Tanítóképző Intézet
évkönyve az 1942/43. tanévről. - p.: 7.
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könyvtárak, szertárak korszerű -újjászervezése szükséges. A
következő könyvtárak és szertárak szervezését vettük tervbe: tanári,
ifjúsági könyvtár, gyakorló népiskolai könyvtár és szertár. "
A magyarországi tanítóképzés és a magyar történelem
sajátosságának igen sok jelét viseli magán a Zombori Magyar
Királyi Állami Tanítónőképző Intézet és Leánylíceum sorsa. Az
évkönyv adatai szerint 1816-ban alapították, más forrásokban^7
azonban az alapítás évét 1873-ban jelölik meg. 1816 és 1920 között
görög-keleti, szerb tannyelvű tanítóképzőként funkcionált, majd
1920. augusztus 27-én Jugoszláv" állami iskola lett. Zomboron
1932-ig külön tanító- és külön tanítónőképző intézetben folyt a
képzés, majd az utóbbit koedukáltnak minősítették, és a
tanítóképzőt megszüntették; ezt követően csupán a tanulók 25
százaléka volt leánytanuló. 1940 januárjában rendkívüli képesítő
vizsgát tartottak, majd a politikai viszonyok miatt 1941 áprilisában
beszüntették a tanítást, a növendékeket pedig hazaküldték. A
magyar honvédség bevonulását követően a városban szintén
katonai közigazgatást vezettek be, amely 1941. május 26-án
elrendelte a képzés megindítását. Ugyanebben az évkönyvben
található a könyvtárak gyarapodásának és állagának kimutatása is.
1941/42-ben a tanári könyvtár vásárlás útján 167 kötettel,
ajándékozással 303 kötettel gyarapodott, az állománymérleg pedig
2775 könyvet mutatott. Az ifjúsági könyvtár számára 224
kiadványt vásároltak, és ajándékba kaptak 15 kötetet. Az
állománymérleget nem közölték. A könyvek tartalmáról és a
gyarapodás körülményeiről az évkönyv VII. fejezete" tájékoztat:
„1. Tanári könyvtár. Könyvtárunk a tanév elején magyar nyelvű
könyvvel nem rendelkezett. Nagy halával tartozunk tehát a vallásés közoktatásügyi minisztériumnak, hogy a jövendőbeli
" KISS József : A magyar tanítóképzés történeti fejlődése. In: Pap Sándorné
Varga Ilona (szerk.): A Nagyváradi Magyar Királyi Állami Leánylíceum és
Tanítónőképző Intézet évkönyve az 1940-41, 1941-42, 1942-43. tanévekről . Nagyvárad : Magyar Királyi Állami Leánylíceum és Tanítónőképző Intézet,
1943. - p.: 17-52. old. A zombori képző alapítási évének dátuma a 33. oldalon
található. Az intézet teljes történetéhez az is hozzátartozik, hogy az intézet
1941/42. évi évkönyvének 8-9. oldalán a következő adat is szerepel: 1778-1811
között már görög-keleti, szerb tanítási nyelvű normaiskola mellett működött a
képző. Maradva az évkönyv hiteles elfogadásánál a továbbiakban én 1816-ot
fogadom el alapítási évként.
Oldalszám hiányzik.
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könyvtárunk alapját képező művek beszerzésében bőkezűen segített.
A sok értékes könyvért és folyóiratért is köszönetet mondunk, amit a
vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól, a Magyar Tudományos
Akadémiától, a Pázmány Péter Tudományegyetemtől, az Országos
Sportközpont Vezetőségétől és a Magyar Kir. Egyetemi Nyomdától
ajándékba kaptunk. A kezdet anyagi nehézségei miatt még csak a
következő folyóiratok járnak intézetünknek: Hivatalos közlöny,
Társadalomtudomány, Magyar Lélek, Nevelés, A Gyermek és az
Ifjúság, Néptanítók Lapja, Vasárnapi Könyv, Magyar Zenei
Szemle, Diákkaptár. 2. Ifjúsági könyvtár. Magyar nyelvű iff.
könyvünk a tanítás megindulásakor egyáltalán nem volt. A
beszerzés karácsony után indult meg. A V. К M. 54021/1941. V. Ü.
o.sz. rendeletével engedélyezett művekből főleg irodalmi műveket
vásároltunk, ezenkívül nyelvvédő, néprajzi, történelmi és
elmélkedő-nevelő műveket, s néhány értékes világirodalmi iff.
könyvet szereztünk be. Egyelőre csak egy folyóiratunk van, a
Vasárnapi Könyv. Ezt hétről-hétre 21 növendék vette meg. A
tanulók összesen 190-szer kölcsönöztek könyvet. " Az 1942/43.
tanév értesítőjének 3. oldalán már jóval kevesebb információt
találhatunk a könyvtárakról. „A nagyméltóságú Miniszter úr
gondoskodásából 5000 P-t fordíthattunk könyvtáraink és
szertárainak fejlesztésére, s még 7000 P felhasználását
engedélyezte. Korszerűsített könyvtáraink már alig mutatnak
hiányt." A könyvtári állománymérleget pedig a megkezdett
könyvtárrendezés és leltározás miatt az évkönyvben nem tudták
közölni.
A trianoni döntés következtében elcsatolt területek részbeni
visszatérését követően a kormány, és annak döntéseit megvalósító
kultusztárca gyorsan és nagy intenzitással kezdte meg a tanító- és
tanítónőképző intézetek rehabilitációját és a magyar oktatási
igazgatásba, valamint a magyar oktatási intézményrendszerbe
történő újbóli integrálását. A fentebb bemutatott intézmények
többségét a területek magyar birtokba vételével egyidejűleg ismét a
magyar tanítóképzés szolgálatába állították, de a rehabilitált
intézmények száma - s ez egyenesen következik a csak részleges
területi visszacsatolásból - nem érte el a „boldog békeidőkben"
működő képzők számát. A visszacsatolt területeken azonban nem
homogén, magyar tannyelvű intézetek folytatták munkájukat,
hanem - tekintettel a különböző nemzetiségi kisebbség magas
lélekszámára - nemzetiségi tannyelvű iskolák számára is képeztek
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tanítókat és tanítónőket. Az intézmények magyar oktatásügybe
történő integrálásával egyidejűleg megkezdődött az intézeti
könyvtárak rehabilitációja is. A képzők többségében ez egyet
jelentett a könyvtárak újbóli megalapításával. Ez egyrészről abból
következett, hogy a visszatért területekről kivonuló idegen
közigazgatás és intézményrendszer minden mozdíthatót - beleértve
a könyvtárak gyűjteményét is - magával vitt az iskolákból és az azt
szolgáló internátusokból, másrészt pedig abból, hogy a mintegy két
évtizedes megszállás alatt magyar könyvek nem, illetve csak alig
kerülhettek be az utódállamokba, s a korábban beszerzett magyar
nyelvű művek ez alatt az idő alatt elhányódtak, elhasználódtak,
illetve elavultak. A kultusztárca, a visszacsatolt, illetve
visszafoglalt területek integrálására szerveződő társadalmi
mozgalmak, a magyar tudományos intézményrendszer, a
könyvkiadók és magánszemélyek mind összefogtak annak
érdekében, hogy a magyar könyv, a magyar írásbeliség a
megnövekedett ország lehetőleg valamennyi területére ismét
eljusson. A fentebb közölt adatok azt bizonyítják, hogy az akciók
nem voltak eredménytelenek, hiszen az új alapítású könyvtárak
gyarapodásában gyakran fontosabb szerepet játszott az
adományozás, mint a vásárlás. A visszatért területeken működő
tanító- és tanítónőképzők könyvtáraik és szertáraik újbóli
felszerelésére a kultusztárcától jelentős államsegélyeket is kaptak,
folyóiratokat fizettek számukra elő és a legnagyobb
könyvadományozó maga a minisztérium volt. A tiszavirág életű
magyar intézmények könyvtárainak gyűjteménye - ennek
megfelelően - jelentősen gyarapodott is, ám a néhány esztendő
nem volt arra elegendő, hogy jelentősebb gyűjtemények
halmozódjanak fel. Mint láttuk a kollekciók többsége az egy-,
kétezres nagyságrendet érte el, de nem volt ritka az ezer kötet alatti
állomány sem. A dinamikus állományfejlesztés ellenére sem tudtak
a képzők könyvtárai olyan gyűjteményeket összeállítani, amelyek
valóban ki tudták volna elégíteni az igényeket. Különösen kis
állománnyal rendelkeztek a tanári könyvtárak, amelynek okát
abban a törekvésben kell látnunk, hogy először a növendékek
számára akarták biztosítani a kötelező olvasmányokat, és ez
többnyire felemésztette a rendelkezésre álló kereteket, ezért inkább
a tanári könyvtár fejlesztése maradt el.
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Az 1943/44. tanévben a visszacsatolt területek még be tudták
fejezni a tanévet, s erről az évkönyvek is megjelentek még, a
továbbiakban azonban ezeken a területeken háborús viszonyok
uralkodtak, s ezért az 1944/45. tanévben az oktatás már nem
indulhatott meg. 1945. január 20-án Moszkvában a magyar
Ideiglenes Nemzeti Kormány aláírta a fegyverszünetei
egyezményt, amely diktátum érvénytelenítette az 1938. és az 1940.
évi bécsi döntéseket, és a Kormányt arra kötelezte, hogy az összes
magyar csapatokat, valamint hivatalokat Magyarország 1937.
december 31-i határai mögé vonja vissza, s ezzel a korábbi magyar
intézetek ismét az ország területén kívülre kerültek.

SUMMARY

The repeated and major border changings were extremely
important events of the Hungarian history in the 20th century.
Between 1938-1944 as result of the changing borders the
Hungarian government was trying the educational institutes beyond
the frontier to take service with the Hungarian teachers1 training.
The paper shows the special circumstances of these institutes and
the reorganization of their libraries in this particular political
period. On the basis of primer sources it lists the rehabilitated
training schools, represents their special conditions, reveals the
acquisition of Hungarian documents. It sets out facts about the
collection of students' and teachers' libraries. In addition it presents
the activities of Hungarian authorities, civil institutions and
associations of the disannexed territories for rehabilitation of the
training schools and their libraries.
The essay - with the help of archival resourches - reports the bookgifting action of the „Hungarians for Hungarians" movement and
evaluates the consequences of these years for the future of libraries.
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ZUSAMMENFASSUNG

Zur ungarischen Geschichte des XX. Jh.-s gehört eine etwa 50
Jahre lange Zeitspanne, die
durch mehrfache, bedeutende
Veränderung der Staatsgrenzen geprägt ist. Die Veränderung der
Staatsgrenzen zwischen 1938 und 1941 brachte in der Geschichte
des ungarischen Unterrichtswesens, der der pedagogischen
Ausbildung und der Bibliotheken der Pädagogischen
Bildungsanstalten
bedeutende Veränderungen mit sich. Die
ungarische Regierung war bemüht die früher,vor 1920 im Dienste
der
ungarischen
pädagogischen
Ausbildung
stehenden
Institutionen, die nach dem Trianoner Vertrag außerhalb der
ungarischen Staatsgrenzen geblieben sind, erneut zu aktivieren. In
dieser
Arbeit
versucht
die
Autorin
erstens
den
gesellschaftsgeschichtlichen Hintergrund dieser Bildungsanstalten
bzw die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung in dieser
Zeitspanne zu schildern, zweitens die Neugründung der in diesen
Anstalten früher tätigen Bibliotheken darzustellen. Nach der
Erschließung primärer Quellen wird die spezielle Lage der
einzelnen Institutionen und ihre Tätigkeit beschrieben. Detailliert
werden die Verhältnisse der Neugründung bzw die Frage der
Versorgung dieser Sammlungen mit ungarischen Dokumenten
behandelt. Konkrete Angaben findet der Leser über den Bestand
der Bibliothek des Lehrkörpers und den der Schüler vor der
Entscheidung in Trianon und über die Neuanschaffungen zwischen
1938 und 1941. Zum Schluß werden die Bemühungen der
Behörden, der gesellschaftlichen Organisationen und Vereine bzw
selbst der einzelnen Bildungsanstalten in Oberungam, in der
Karpatho-Ukraine, in der Woiwodina beschrieben, die sie im
Interesse dieser "Rehabilitation"( Wiederherstellung des früheren
Institutionsnetzes) ausgeübt haben.
Auf Grund archivarischer Quellen berichtet die Autorin über die
Zielsetzungen und Aktionen der Zivilbewegung "Ungar hilf dem
Ungar11, die Bücherspendeaktionen organisierte. Anschließend
werden die Ergebnisse bewertet.
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POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA
DOMANOVSZKY ÁKOS ( 1 9 0 2 - 1 9 8 4 )
ÉS A FELDOLGOZÁSI REFORM A
BUDAPESTI EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN

A CSALÁDI HÁTTÉR ÉS A TANULÓÉVEK

Domanovszky Ákos a budapesti Egyetemi Könyvtár 1942 és 1972
közötti időszakának igazgatóhelyettese és a bibliotéka szakmai életének,
tevékenységének irányítója 1902. október 28-án született Pozsonyban,
Domanovszky Sándor és Kastenhofer Berta első gyermekeként. Édesanyja
a budapesti Egyetemi Könyvtár őrének és az első magyar nyelvű
könyvtártan szerzőjének, Kudora Károlynak nevelt leánya volt1. Ám a
Domanovszky-k közül sem a könyvtári szakember, az ISBD katalogizálás
elméleti hátterének kidolgozója és az ISBN magyarországi bevezetésének
indítványozója az egyedüli, aki a magyar tudományos élet jó hírét öregbíti.
Szinnyei József a „Magyar írók élete és munkái"2 című nagylélegzetű
művében - illetve ennek folytatásában, Gulyás Pál munkájában3 - is
találkozhatunk e névvel: a nagyapa, Domanovszky Endre (1817-1895) a
jogakadémiai bölcselettanár, filozófiai író, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja volt. Az ő idős korában született és nagy gonddal,
körültekintéssel nevelt gyermeke Domanovszky Sándor (1877-1955), a
kitűnő történész, művelődéstörténész, aki otthoni neveltetésének - édesapja
tudományos elmélyültségének példáját követve - és nagy tudású tanárainak
köszönhetően már fiatalon a magyar történetírás elismert alakjává vált.
Tanulmányainak befejezése után a budapesti Egyetemi Könyvtár
gyakornoka lett, innen indult tanári-kutatói pályája és ívelt a
gazdaságtörténeti iskolateremtésen át a pesti tudományegyetemi
rektorságig, valamint a magyar, lengyel és osztrák tudományos akadémiai
1

DOMANOVSZKY Sándor és KASTENHOFER Berta esküvői értesítője. Domanovszky Judit
tulajdonában. Ezúton is köszönöm Domanovszky Judit asszonynak, hogy az Édesapja
hagyatékában található iratokat rendelkezésemre bocsátotta és szíves szóbeli közléseivel
segítette munkámat. [A további lábjegyzetekben lelőhely nélkül hivatkozott iratok szintén
Domanovszky Ákos leányától származnak.]
2
SZINNYEI József : Magyar írók élete és munkái. 2. köt. - Bp.: Hornyánszky, 1893. col
988-990.
GULYÁS Pál : Magyar írók élete és munkái. 6. köt. - Bp.: Magyar Könyvtárosok és
Levéltárosok Egyesülete, 1944. col. 59.
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tagságig. (Magyar akadémiai tagságát 1949-ben felfüggesztették és csak
1989-ben állították vissza. Kár, hogy ezt még fiai sem érhették meg, de
művei örökre méltó helyet biztosítanak számára a tudomány panteonjában.)
A híres Domanovszky-k következő generációjához tartozik a könyvtáros
Domanovszky Ákos mellett két öccse, Endre (1907-1974) és György
(1909-1983). Domanovszky Endre festő a művészeti alkotó munka mellett
nagy szerepet játszott a művészeti képzésben is; az 1930-as években
oktatója volt az Iparművészeti Iskolának, 1945 után pedig a
Képzőművészeti Főiskolának; Domanovszky György a népművészet,
kortárs iparművészet és a kerámiaművészet jeles ismerője, a Néprajzi
Múzeum volt igazgatója, számos magyar és idegen nyelvű tudományos
publikáció szerzője.
Ebben a családi és szellemi környezetben nevelkedett, élt
Domanovszky Ákos, 1904-től - édesapja áthelyezése miatt - Budapesten.
1920-ban a Budapesti Kegyes Tanítórendi (piarista) Főgimnáziumban tett
érettségi vizsgát, az 1920/2 l-es tanévtől kezdődően pedig jogi
tanulmányokat folytatott a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter
Tudományegyetem Jog és Államtudományi Karán; jogi doktori oklevele
1925. május 30-án kelt. A XVI-XVII. századi peregrinusok hagyományát a XX. század jeles tudósai, művészei között, de családjában sem
egyedüliként - követve, az 1922/23-as tanévet jogi és nemzetgazdasági
stúdiumokat végezve Münchenben töltötte a Ludwig Maximilians
Universität ösztöndíjasaként . Nem sokkal hazatérte után, 1924. szeptember
l-jétől 1926. augusztus 31-éig5 a Magyar Királyi József Műegyetem
Statisztikai, majd 1926. október l-jétől ismét két tanéven át, 1928.
augusztus 31-éig Nemzetgazdasági Tanszékén tanársegédként működött
Budai László és Heller Farkas professzorok mellett, „de feladatom már itt is
jórészt könyvtárosi jellegű volt: dokumentációs munkát végeztem
professzoraim számára. Akkor még azt hittem, hogy közgazdász lesz
belőlem, s igen nagyra értékelem, hogy e tudomány két ilyen kiváló
művelőjének lehettem a famulusa." - vallotta életének erről a korszakáról7.
Ám rövidesen belekóstolt második - és igazi, végleges - hivatásába: a
könyvtárosságba; de később is megtalálta a lehetőséget arra, hogy jogi és
gazdasági ismereteit szintén kamatoztassa. 1926. április 15. és 1926.
4

Zeugnis zum Abgange der Universität. München, den 29. Mai 1923.
DOMANOVSZKY Ákos 1924. október 13-án kelt 2440-1924. számú kinevezési okmánya.
6
DOMANOVSZKY Ákos 1926. október 15-én kelt 1978-1926. számú kinevezési okmánya.
7
VÉRTESY Miklós : Fél évszázad az Egyetemi Könyvtárban : Beszélgetés Domanovszky
Ákossal. In: Könyvtáros, 1977. - p.: 652.
5

228

Domanovszky Ákos (1902-1984) és a feldolgozási reform

augusztus 31. között az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ
önkéntes díjtalan gyakornoka; Pasteiner Iván, a Központ igazgatója így
indokolta kinevezésének fontosságát8: „Legyen szabad indokaimként
megemlíteni, hogy a Bibliográfiai Központ munkája a Fővárosi
Könyvtárnak és a Statisztikai Hivatal Könyvtárának a Központi
Katalógushoz való csatlakozása következtében oly nagy mértékben
megszaporodott, hogy annak ellátására mai kis személyzetemmel nem
vagyunk képesek [...] E kérdésnek igen kedvező megoldásaként
kínálkoznék Domanovszky alkalmazása és pedig nem csupán mert anyagi
megterhelést nem jelent, hanem azért is, mivel folyamodó már bír némi
könyvtári gyakorlattal". 1926 szeptember l-jétől az Egyetemi Könyvtár
munkatársa lett - ekkor is önkéntes gyakornokként - 1927. január 22-én
pedig könyvtári segédőr kinevezést kapott10. Könyvtárosi végzettségét
szintén ebben az évben szerezte az О KB К szervezésében tartott
tanfolyamon, ahol tanárai Pasteiner Iván, Fitz József és Prohászka Lajos
voltak.
Domanovszky Ákos „tanulóéveiből" számos fontos szakmai és
baráti kapcsolat származik, amelyek életútját a továbbiakban is
meghatározó kötődések voltak. Az OKBK eleinte az Országos Széchényi
Könyvtárban működött, majd Pasteiner Iván - ekkor már az Egyetemi
Könyvtár főigazgatói tisztségét is betöltve11 - 1926-ban indítványozta12,
hogy a Központ az Egyetemi Könyvtár épületébe költözzék. Erre azonban
csak később került sor, mivel eleinte az Egyetemi Könyvtár és a
Gyűjtemény egy etem viszonya rendezetlen volt, a bizottság nem látta a
közös vezető személyével kellően indokoltnak és megalapozottnak a két
1 'X

intézmény egyazon épületben való elhelyezését . A Központ és az
Egyetemi Könyvtár nem egykönnyen és nem feltételek nélkül integrálódott
az Országos Magyar Gyűjtemény egyetembe - jól illusztrálja ezt Pasteiner
8

PASTEINER Iván 1926. április 13-án kelt BK 182/1926. sz. levele Hóman Bálint nemzeti
múzeumi főigazgatónak. ELTE Levéltára, Fond 19/f.
9
DOMANOVSZKY Ákos 1926. október 27-én kelt 1013/1926. sz. „Működési bizonyítvány"a.
10
DOMANOVSZKY Ákos 1927. január 22-én kelt 2455/1927. VKM IV. ü.o. sz. kinevezése.
11
PASTEINER Ivánt 1926. május 15-én nevezték ki az Egyetemi Könyvtár élére. Vö.
Jelentés a budapesti királyi magyar tudományegyetem könyvtárának 1926-27. évi
állapotáról. - p.: 1. Egyetemi Könyvtár Kézirattára. G 841.
12
PASTEINER 1926. június 30-án indítványozta a Tudományegyetemi Tanácsnál az OKBK
átköltöztetését. Vö. ELTE Levéltára, Fond 19/f. 763/1926.
13
Jegyzőkönyv az állandó Egyetemi Könyvtárbizottság 1926. évi augusztus 30-án ... tartott
üléséről. - p.: 2. ELTE Levéltára, Fond 19/f.
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Ivánnak Fitz Józsefhez írt levele1 : „A tanács csatlakozási határozata véleményem szerint - a kérdést még nem döntötte el. Érzésem ugyanis azt
súgja, hogy a 10 évi határidő miatt az OMGY-nél meg fog akadni az ügy.
Azonban ez ne kedvetlenítsen el bennünket. Fogunk mi boldogulni a
Gyűjteményegyetem nélkül is." A költözés végül 1928-ban zajlott le15: „a
Rector Magnificus 1928. jún. 27-én kelt engedélye alapján az igazgatásom
alatt álló Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ 2400 P bér
fizetése fejében 6 évre bérbe vette az udvarra néző földszinti könyvtárőri
lakás 4 helyiségét".
A két intézményben kollégái, tutorai és barátai lettek Domanovszky
Ákosnak többek között Bisztray Gyula, Buday Júlia (dr. Miklódy [1933-ig
Mlinkó] Vencel Imréné 6 ), Moravek Endre és Prohászka Lajos; az
17

Egyetemi Könyvtárban a katalogizálást Czeke Mariannétól tanulta , Fitz
Józseffel kötött barátságának és az egymás iránti szakmai megbecsülésnek,
tiszteletnek köszönhető a későbbi pécsi kinevezés, de bizonyítja ezt a
számos fennmaradt levél18 is.
Az „inasévek" lezárása egy második németországi, ezúttal Berlinbe tett
tanulmányút volt, amely 1928 májusától 1929 áprilisáig tartott:
Domanovszky Ákos a Humboldt Stiftung ösztöndíjasaként végzett
könyvtári és közgazdasági tanulmányokat a Friedrich Wilhelm
Universitäten1 (ma Humboldt Universität). A külföldi stúdiumokról
beszámoló jelentésében a következő olvasható: „A Stiftung teljesen
kötetlen szervezete, mely mindenben tagjaira bízza az ösztöndíj és a
Németországban töltött idő kihasználási módját, lehetővé tette, hogy
teljesen a már itthon megalkotott program alapján osszam be időmet. Ami
könyvtári tanulmányaimat illeti, ebbeli terveimnek a főpontjai a Preußische
Staatsbibliothek és a lipcsei Deutsche Bücherei valamint a Notgemeinschaft
der Deutschen Wissenschaft Bibliothekssausschussának megtekintése
14

PASTEINER Iván levele Fitz Józsefhez. Árosa, 1928. VII. 19. - p.: 1-2. OSZK Kézirattára,
Fond 45/531. 11. sz. levél.
l5
Jelentés a budapesti királyi magyar tudományegyetem könyvtárának 1928-29. évi
állapotáról. - p.: 2. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, G 841.
GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái. 4. köt. - Bp.: Magyar Könyvtárosok és
Levéltárosok Egyesülete, 1942. col. 209.
VÉRTESY Miklós : Fél évszázad az Egyetemi Könyvtárban : Beszélgetés Domanovszky
Ákossal. In: Könyvtáros, 1977. - p.: 654.
DOMANOVSZKY Ákos és Fitz József levelezése az Országos Széchényi Könyvtár
Kézirattárában található: Fond 45/131., 45/822., 45/989.
DOMANOVSZKY Ákos saját kézírású önéletrajza. Keltezés nélkül, tartalma alapján kb.
1949-ből származik. - p.: 1. Részletesebben: „Domanovszky Ákos dr. könyvtári segédőr
jelentése berlini tanulmányútjáról". 548/1929. sz. 1929. július. ELTE Levéltára, Fond 19/f.
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voltak." A dokumentum a továbbiakban a közgazdasági tanulmányokban
való előmenetelről tudósít: óralátogatás az egyetemen, illetve a választott
kutatási - pénz- és hitelelméleti, hitelpolitikai - témában való önálló
elmélyedés. E kutatások eredményeiként születettek meg Domanovszky
első tanulmányai20.

SZAKMAI ÖNÁLLÓSÁG

Németországból visszatérve Domanovszky Ákos feladata „az
újonnan érkezett önálló müvek címfelvételezése, a könyvtár egész
könyvanyagát felölelő kartoték-katalógus felállítása és a könyvanyag
kiegészítése" lett; 1930-ban Pasteiner az Egyetemi Könyvtár szerzeményi
(gyarapítási) osztályának vezetőjévé nevezte ki, de ezzel párhuzamosan
még a kézirattár kezelésével és a gazdaságtudományok területén referensi
feladatokkal is megbízta.
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter 1935. július 1jével könyvtárnoki tisztségbe helyezte és egyidejűleg megbízta a Pécsi
Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem könyvtárának igazgatásával22.
Domanovszky Fitz Józseftől - és az ő javaslatára - vette át e posztot,
amelynek tulajdonképpen Várkonyi Nándor lett volna várományosa, aki I.
világháborús sérülése - siketsége - miatt azonban nem lett volna alkalmas
vezető beosztás betöltésére"3.
Fitz Józsefet 1930-ban helyezte a kultuszminiszter a pesti egyetemi
könyvtárból a pécsi bibliotéka élére, 1934-ben azonban visszahívta a
fővárosba és az Országos Széchényi Könyvtár igazgatójának nevezte ki.
Pécsett Fitz a Központi Címjegyzék katalogizálási szabályzatát alkalmazva
elindította a gyűjtemény átfogó raktározási és feldolgozási reformját, az
" Német vita a külföldi kölcsönök körül. In: Közgazdasági Szemle, 1928. - p.: 599-620.; A
magyar ötéves tervről. In: Közgazdasági Szemle, 1938. - p.: 963-981., illetve A porosz
egyetemi könyvtárak pénzügyeiről. In: Magyar Könyvszemle, 1930. - p.: 29-54. (Korai
műve volt még: A budapesti Egyetemi Könyvtár „Americana" gyűjteménye. In: Magyar
Könyvszemle, 1929. -p.: 136-137.)
Jelentés a budapesti királyi magyar tudományegyetem könyvtárának 1929/30. évi
állapotáról. - p.: 5. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, G 841
2
~ Domanovszky Ákos 1935. július l-jén kelt 24812-1935. IV. sz. kinevezése.
VÁRKONYI a Pergő évek с visszaemlékezésében [Bp.: Magvető. 1976. - p.: 201.]
szeretettel és elismeréssel vall Domanovszkyról.
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állomány rekatalogizálását és teljesen új komplex katalógusrendszert
alkotott a stenciltechnika felhasználásával-4; Magyarországon elsők között
épített tárgyi címszókatalógust, amely a „szigorúan a címhez, helyesebben a
címleíráshoz tartja magát s a címnek, szükség esetén az alcímnek és a
címleírás egyéb részeinek [...] minden jellemző szavát kiveti külön
vezérszóként"" . Fitz József számára a pécsi könyvtár munkamenetének
reorganizációja szolgált mintául a később az OSZK-ban végrehajtott átfogó
feldolgozási reformnál, melyben a katalogizálás akkori nagy tekintélye,
Goriupp Alisz volt hathatós segítségére; de Domanovszky is sok értékes
tapasztalatot gyűjtött a megkezdett munka továbbvitele során.
Fitz már 1934 nyarán szorgalmazta Domanovszky kinevezését,
ekkor azonban még átmeneti megoldásként (1934. augusztus 14. és 1935.
július 15. között) Holub József egyetemi tanár látta el az igazgatói
teendőket" . Ám a gyűjtemény nem sínylette meg az átmeneti gyakori
vezetőváltást, az 1935/36-os tanév jelentésében. Domanovszky Ákos így
értékeli az „örökséget", de nemcsak a könyvtár működéséről, hanem annál
sokkal többről, a hivatásról, a könyvtárvezetés általános alapelvéről,
személyes ars poeticájáról is szór :
„Az 1934/35.-i tanévről szóló jelentésének élére a Könyvtár
vezetésével megbízott dr. Holub József egyetemi ny. r. tanár a következő
megjegyzést állította: <Tennészetes, hogy a könyvtár munkája ez idő alatt
azon az úton haladt, melyet dr. Fitz József jelölt ki s készített elő.> Mikor a
Könyvtár vezetését átvettem, hamarosan meggyőződtem arról, hogy ez a
vezérelv nem csupán a szóbanforgó rövid átmeneti időszakra vonatkoztatva
volt a lehető legszerencsésebb, hanem hosszú időkre az egyetlen lehetséges
álláspont, melyet Könyvtárunk mindenkori vezetője elfoglalhat. És pedig
nem csupán azért, mert a könyvtárak életében megbecsülhetetlen
jelentősége van a kontinuitásnak, a rendszer stabilitásának és
POGÁNY György: Fitz József élete és munkássága. 2. rész, A könyvtárigazgató (19301945) In: Könyvtáros, 1987. - p.: 677.
~э DOMANOVSZKY Ákos : Index-katalógus, címszavas katalógus = Magyar Könyvszemle.
1937. p. 27. A magyar szakszókincsben még csak meghonosodóban lévő 'címszavas
katalógus' megnevezés, ahogyan a Domanovszky által adott definíció is mutatja, nemcsak
a cím, hanem a teljes címleírás fontos kifejezései alatti visszakeresést biztosítja. A
németből fordított (eredetileg Stichwortkatalog) terminus technikus használata továbbviszi
a porosz instrukció 'cím' (Titel) fogalmának többértelműségét. Vö. Regeln für die
alphabetischen Kataloge in wissenschaftlichen Bibliotheken. Unveränderter Nachdruck der
Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der Preußischen Bibliotheken. Leipzig :
Bibliographischesinstitut, 1952. -p.: 3-4. §. 1.1.,1.2., 2., 3.
^'Jelentés az Egyetemi Könyvtár működéséről az 1934-35. tanévben. - p.: 1.
Jelentés a Könyvtár működéséről 1935. szeptember 1-től 1936. augusztus 31.ig. p. 1-2.
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következetességének még akkor is, ha a rendszer nem egészen kitűnő;
hanem éppen azért, mert a Fitz József által inaugurált rendszer valóban
kitűnő, - nem csak könyvtárunk feladatainak és eszközeinek felel meg
teljes mértékben, hanem a könyvtárkezelés legmodernebb elveinek s
legmagasabb követelményeinek is. Hosszú idő fog eltelni addig, amíg a
könyvtárkezelés állandó változásoknak alávetett elvei és gyakorlata olyan
átalakuláson mennek keresztül, mely Fitz József újraépítő, újjáalkotó
munkájának revízióját, felfrissítését fogja kívánni. Addig azonban a
főteendő, az egyetlen lehetséges program: a meglévő rendszer következetes
és precíz keresztülvitelének biztosítása. Ez természetesen nem zárja ki a
munkaökonómiát és a felvételi gyakorlatot illető esetleges részleges
újításokat, melyeknek lehetősége, illetve szükségessége a praktikus munka
során úgyszólván szünet nélkül jelentkezik s melyek elől egy élő könyvtár
sem zárkózhat el, - de igenis kizárja az alapoknak, az elveknek a
megbolygatását."
A pécsi egyetemi könyvtár megbízott igazgatói titulusát az 1939.
december 31-én kapott igazgatói cím váltotta fel28, két évvel később, 1941.
december 30-án pedig Domanovszky Ákos főkönyvtárnoki kinevezésr
kapott Hóman Bálint minisztertől.
A pécsi indulással egyidőben egy másik - nemcsak az ő, vagy akár
az intézmény, hanem az egész könyvtárosság számára -jelentős eseményre
is sor került: 1935. június 26-án tartották meg a Magyar Tudományos
Akadémia épületében a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok
Egyesületének alakuló közgyűlését °, ahol Domanovszky Ákos mint alapító
és a kijelölt választmány egyik tagja már az Erzsébet Tudományegyetem
bibliotékáját képviselte.
A honi könyvtáros szakma már korábban is próbálkozott egyesület
szervezésével: 1929. június 8-án a Magyar Nemzeti Múzeumban tartott
"81940. január l-jén kelt 15136/1940. III. sz. kinevezési okmány.
29
1941. december 30-án kelt 30483/1941. III/3. sz. kinevezési okmány.
30
Meghívó a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének alakuló közgyűlésére.
Budapest, 1935. évi június hó 19-én. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, G 818. Az Egyesület
megalakulásával, tevékenységével kapcsolatosan vö. még A Magyar Könyvtárosok és
Levéltárosok Egyesületének Évkönyve. 1-4. (1935/1937-1941/1943). Budapest, 19371943.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete mint az MKLE jogutódja 1975-ben ünnepelte
negyven éves jubileumát, ebből az alkalomból Domanovszky Ákos több alapító taggal
együtt emléklapot kapott. Vö. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ötven évének
kronológiája : 1935-1985. - p.: 39.
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értekezleten Hóman Bálint főigazgató javasolta a Magyar Könyvtárosok
Szövetségének megalakítását, nem utolsósorban azért, hogy a római első
nemzetközi könyvtárügyi kongresszuson az országot - a delegált Pasteiner
Iván mellett - szakmai szervezet szintén képviselhesse. Mindazonálta
Pasteiner Iván a tudományos célon felül társadalmi funkciót is tulajdonított
a testületnek: „A társadalmi egyesülés pedig a magyar könyvtárosoknak
olyan tömörülését jelentené, amely könyvtári reformok esetében vagy
kezdeményezésénél a közoktatásügyi kormánynál súlyt és jelentőséget
adna."31 Az 1932. október 15-én a pesti egyetemi könyvtárban tartott
előkészítő ülésen döntés született arról, hogy a levéltárosok is vegyenek
részt az egyesület munkájában, így az 1935. január 31-ére összehívott
találkozón már a két professzió közös szervezetének megalapítását
határozták el.
Ekkor állították össze a Magyar Könyvtárosok és
Levéltárosok Egyesülete alapszabályát , amely szerint a szervezet
feladatai:
1.
felkarolása,
2.
biztosítása,
3.
támogatása,
4.

a könyvtár- és levéltárügy tudományos és közcéljainak
a könyvtárosok és levéltárosok közti állandó kapcsolat
a

könyvtárosok

és

levéltárosok

testületi

érdekeinek

a könyvkultúra előmozdítása" .

Legfontosabb konkrét tennivalóként tudományos és ismeretterjesztő
előadások szervezését, a képzés intézményessé tételét, szakfolyóirat
indítását, a külföldi szervezetekkel való kapcsolatfelvételt nevezték meg így a választmány döntése értelmében 1936. június 30-án bejelentették
csatlakozásukat a Könyvtárosok Nemzetközi Szövetségéhez. A tagfelvétel

31

Jegyzőkönyv felvétetett 1929, június hó 8-án ... a Magyar Könyvtárosok Szövetségének
alakuló értekezletén. - p.: 1. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, G 818.
'" BlSZTRAY Gyula : A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. ín: Magyar
Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének Evkönyve. 1. (1935/1937). Budapest, 1937. p.: 36-37. Az 1932-es ülésen jelen volt Domanovszky is. Vö. Jegyzőkönyv a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének 1932. évi október hó 15-én ... tartott előkészítő
értekezletéről. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, G 818.
" BlSZTRAY Gyula : Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. In: A Magyar
Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének Evkönyve. 1. (1935/1937). - p. 49.
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július 7-én történt meg . Ezen felül kiemelten fontos célkitűzésként
felvetették országosan közös katalogizálási rendszer kidolgozását és
bevezetését. Az MKLE első országos kongresszusát 1936. október 2. és 4.
között tartották meg, a Könyvtári Szakosztály ülésein elhangzott 12
előadásból - a téma súlyát érzékeltetve - hat a katalogizálás különféle
kérdéseivel foglalkozott; Domanovszky Ákos Fitz József felkérésére a
tárgyi címkatalógusokról szólt.
ÚJRA A BUDAPESTI EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN

A Pécsett töltött időszak 1942-ben zárult le. 1942 nyarán
Domanovszkyt katonai szolgálatra hívták be, de a kiképzés után
meghagyási igazolványt kapott és a továbbiakban nem teljesített
szolgálatot. Ugyanez év augusztus l-jével pedig visszahelyezték a
budapesti Egyetemi Könyvtárba általános főigazgató-helyettesi rangba36.
Áthelyezését - Czakó Ervin nyugállományba vonulása kapcsán - Pasteiner
Iván kezdeményezte az Egyetemi Könyvtári Bizottság 1942. május 26-ai
ülésén, mondván „a könyvtár rangidősebb tisztviselői az utóbbi évtizedben
egyéb állásokba neveztetvén ki [...] állt elő az a helyzet, hogy a tisztviselői
státuszban jelenleg két VII. f. o. női tisztviselő tölti be a rangidős
tisztviselői helyeket. Bár mind a ketten megfelelő és kiváló könyvtárosok,
nem kívánatos, hogy az igazgató helyettesítésével járó teendőket női
tisztviselők lássák el. Kívánatos ezért, hogy a könyvtárhoz helyeztessék dr.
Domanovszky Ákos, a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárának VI.
f. o. igazgatója" . Az indoklásban az szintén szerepelt, hogy a könyvtár
régi munkatársáról van szó, aki jól ismeri az intézmény szervezetét,
működését és a könyvtárvezetésben is kellő gyakorlattal rendelkezik - a
javaslattevő az igazgatói poszt várományosát, méltó utódját látta (régi pesti,
akkor pécsi) kollégájában. A II. világháború alatt valóban nagyobb
szüksége lehetett a bibliotékának férfi alkalmazottakra, 1944-ben Budapest
Titkári jelentés. Budapest, 1936. október 2. - p.: 3. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, G
818.
35
Az előadás teljes szövegét ld. DOMANOVSZKY Ákos: Index-katalógus, címszavas
katalógus. In: Magyar Könyvszemle. 1937. -p.: 19-28.
36
DOMANOVSZKY Ákos 1942. július 8-án kelt, 90601/1942. IV. számú áthelyezési
okmánya.
37
Jegyzőkönyv az Egyetemi Könyvtári Bizottság 1942. évi május 26-án ... tartott üléséről.
p. 4. ELTE Levéltára, Fond 19/a.
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ostromakor „a könyvtár főigazgatója - önkéntes jelentkezés alapján megbízható tisztviselőinek és altisztéinek az intézmény épületébe való
beköltözését rendelte el." A jelentkezők között volt többek között
Domanovszky Ákos, Polák [Pajkossy] György, Szandtner Pál és Mátrai
László.38
Az állandó főigazgató-helyettesi megbízatás mellett Domanovszky
1942-től 1944-ig valamint 1949-től nyugdíjba vonulásáig, 1972. december
31-éig a feldolgozó osztályt szintúgy irányította; az 1944 és 1949 közötti
években a kézirattár gondozása volt feladata. Tevékenységében átmeneti
szünetet az 1947/48-ban lezajlott féléves tüdő szanatóriumi kezelés
jelentett39. A főigazgató-helyettesi feladatokat aktív időszaka végéig ellátta:
eleinte Pasteiner Iván mellett, aki 1945. február 21-éig állt a bibliotéka élén,
(áprilisban nyújtotta be nyugdíjazási kérelmét, hivatalosan június 30-ával
vonult vissza), később a Budapesti Nemzeti Bizottság által ideiglenesen
megbízott Mátrai László mellett40, akinek végleges kinevezése 1945.
december l-jén történt41.
A háborús években és az 1945 utáni időszakban az Egyetemi
Könyvtár Domanovszky Ákos számára - igaz: a történelem viharai
valamint a működés megváltozott keretfeltételeinek szorításában - a
hétköznapok folyamatosságát, stabilitását és - az országosan, de a
bibliotékában is egyre inkább teljes egészében átideologizált szakmán belül
- a könyvtári gyakorlati tevékenységekre koncentráló munkát jelentett.
Mindamellett az intézményben lezajlott változásokat jól illusztrálja a
gyűjtemény régebbi munkatársának szubjektív ítélete: „A ház ugyanaz, a
technikai berendezés nagyjában a régi, de temérdek az állvány és csupa új
arc. Az atmoszféra nem a régi. Mindenekelőtt hiányzik a régi erény."
Még a háború alatt kezdődött meg a könyvtár utolsó mintegy 20
évének új beszerzéseiről készített „betűrendes kartoncímjegyzék"
revíziója43; 1949 és 1957 között pedig Domanovszky az intézmény
„katalógusosztály"-ának vezetőjeként irányítója volt a könyvtár három
lépcsőben lezajlott feldolgozási reformjának.
Könyvtárjelentés. 1944/45. -p.: 1. ELTE Levéltára, Fond 19/c.
DOMANOVSZKY Ákos autográf önéletrajza. Kb. 1949.
40
Könyvtárjelentés. 1944/45. - p.: 8. ELTE Levéltára, Fond 19/c
41
A kinevezési okirat száma: 73654/1945. VKM. V. üo. Idézi: Könyvtárjelentés. 1945/46.
-p.: 6. ELTE Levéltára, Fond 19/c
42
FlTZ József levele PASTEINER Ivánhoz. 1961. augusztus 3. OSZK Kézirattára, Fond
45/1029. 36. sz. levél.
Jelentés a budapesti királyi magyar tudományegyetem könyvtárának 1943/44. évi
állapotáról. - p.: 6. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, G 841.
39

236

Domanovszky Ákos (1902-1984) és a feldolgozási reform
FELDOLGOZÁSI REFORM AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN

(1949-1957)

Az Egyetemi Könyvtár ma is meglévő cédulakatalógus-hálózatának
kiépülése a XIX. század utolsó harmadára vezethető vissza: a
gyűjteményben átfogó rendezési és feldolgozási munkálatok az új (a mai)
épületbe költözéssel (1876) párhuzamosan zajlottak le. Ekkor indult az új
beszerzések adataiból és az állomány rekatalogizálásával létrehozott
betűrendes címtár illetve a szakkatalógus, amely a folyóirattár, a ritkaságtár
„valamint néhány másodrendűnek tekintett speciális anyagon kívül a
Könyvtár teljes anyagáról"44 tájékoztatást nyújtott. Tervbe vették a
szakrendi elhelyezés45 miatt fontos helyrajzi katalógus építését is, de ez akkor még - nem készült el. Ezek a nyilvántartások több szempontból sem
voltak igazán megfelelőek: a formai adatok közül az 1876-os tanácskozások
határozatai alapján kihagyták a kevésbé fontosnak tartottakat, nem
egészítették ki a szerzők rövidített formában feltüntetett neveit46, „a
címfelvételek minősége, adatgazdagsága és egységessége fokozatosan
fejlődött" - olvasható a diplomatikus kijelentés a katalógusról47. A tartalom
szerinti visszakeresést biztosító nyilvántartásról maga Ferenczi Zoltán
könyvtárigazgató is elismerte, hogy „nemcsak a mai kor tudományos
követelményeinek nem felel meg, de már elkészültekor [...] sem volt a
до

tudományos kutatás céljainak előmozdítására való" .
Az 1920-30-as évek fordulója hozta meg - részben az OKBKszabályzat49 részleges átvételének is köszönhetően - a formai és tartalmi
feltárás módszereinek, munkamenetének és az egész katalógusrendszernek
első jelentős fejlesztését. 1926-ban az intézmény elfogadta a Központi
Címjegyzék katalogizálási szabályait, egyetlen pont, a mechanikus
besorolást előíró 93. paragrafus kivételével. Pasteiner eleinte jobbnak és
mindkét intézmény érdekei szerint valónak látta volna az instrukció teljes
44

DOMANOVSZKY Ákos - PÁLVÖLGYl Endre: Az Egyetemi Könyvtár katalógusai. 1956. p.: 2. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, J 157.
45
SZINNYEI József, id.: Az Egyetemi Könyvtár rendezéséről. In: Magyar Könyvszemle,
1876.-p.: 21-25.
46
TÓTH András - VÉRTESY Miklós: Az Egyetemi Könyvtár története. - Bp.: Egyetemi
Könyvtár. 1982.-p.: 417.
47
DOMANOVSZKY Ákos - PÁLVÖLGYI Endre: Az Egyetemi Könyvtár katalógusai. 1956. p. 6. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, J 157
48
Jelentés az 1913. évről. - p.: 13-14. Idézi: TÓTH András - VÉRTESY Miklós: Az
Egyetemi Könyvtár története. - p.: 426.
49
A Központi Címjegyzék katalogizálási szabályai. - Bp.: Országos Könyvforgalmi és
Bibliográfiai Központ, 1928.
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körű átvételét, ennek legnagyobb ellenzője Czeke Mariannne volt, aki a
nyolcvanéves hagyomány megváltoztatásával járó hosszas zavarokat hozta
fel indokul50, így a bejelentéseknél természetesen nem, de az Egyetemi
Könyvtár saját katalógusaiban az anonímák besorolásánál továbbra is a
grammatikai elvet alkalmazták.
A következő - és a munkamenet, a munkafolyamat megszervezése
szempontjából fontos - változás: 1929-től kezdődően a cédulákat írógéppel
állították elő, így egyszerre lehetett a leíró, a szakkatalógus valamint - az új
beszerzésekről és az újra feldolgozott anyagról tájékoztató - helyrajzi
katalógus céduláit elkészíteni51.
Ez a reformfolyamat négy új katalógus indítását szintén magával
hozta. 1928-ban kezdték meg a földrajzi nevek katalógusának építését,
amely az anyagot a földrajzi neveken belül 18 szakcsoportba rendezi,
ezáltal „a megfelelő szakkatalógus hiányát volt hivatva némiképp
enyhíteni""; a XIX. századi szakkatalógus továbbra is használatban maradt,
csupán a túlzottan nagy főosztályokat bontották alosztályokra. Nékám
Lajos, akit a régi szakrend átdolgozásáról szóló jelentés véleményezésével
bíztak meg, felvetette ugyan, hogy a Fővárosi Könyvtár és a Technológiai
és Anyagvizsgálati Intézet Könyvtárának példáját követve térjenek át a
tizedes osztályozásra, de Pasteiner főigazgató ezt mereven elutasította,
maximum egy új szakrendszer bevezetését pártolta volna . Az 1930-as
évek elejétől szolgálta a keresők érdekeit az új portrékatalógus54 , eleinte
csak rövid, utalásszerű cédulákkal, később a sokszorosított teljes tételek
megfej élésével. Ezen felül a kölcsönzőszolgálat számára saját betűrendes
cédulakatalógust hoztak létre. A felsoroltakon kívül voltak még a
gyűjtemény egyes meghatározott szegmenseit leképező katalógusok vagy
CZEKE Mariannne 1195-1926. alatt iktatott beadványa. Idézi: TÓTH András - VÉRTESY
Miklós: Az Egyetemi Könyvtár története. - p.: 419.
51
TÓTH András - VÉRTESY Miklós: Az Egyetemi Könyvtár története. - p.: 438.
52
DOMANOVSZKY Ákos - PÁLVÖLGYI Endre: Az Egyetemi Könyvtár katalógusai. 1956. p.: 3. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, J 157
53
TÓTH András - VÉRTESY Miklós: Az Egyetemi Könyvtár története. - p.: 429-430.
Pasteiner olyannyira ellene volt a tizedes osztályozás - bármely magyar gyűjteményben
való - bevezetésének, hogy amikor az Institut de Classification Décimale felkérte a
Magyar Tudományos Akadémiát a rendszer tökéletesítésében való együttműködésre, az
MTA főtitkárának véleménykérésére azt válaszolta, hogy Dewey rendszerével
kapcsolatban nincsenek hazánkban tapasztalatok és a nagy könyvtárak nem akarják feladni
„az évszázadok tapasztalatai alapján kialakult és igényeiknek megfelelő szakrendszert."
Tóth András - Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár története. - p.: 431-432.
54
DOMANOVSZKY Ákos - PÁLVÖLGYI Endre: Az Egyetemi Könyvtár katalógusai. 1956. p.: 19. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, J 157.
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jegyzékek (például a régi magyar könyvtár esetében Szabó Károly müvét
egészítették ki jelzetekkel vagy a hiányzó adatokkal, a kézirattár anyagáról
nyomtatásban jelent meg nyilvántartás még a XIX. század legvégén - ennek
egyik példányába minden nyomtatott oldal után üres lapokat kötöttek a
gyarapodás feldolgozására - azt egészítgették ki egészen 1954-ig55. Ezen
nyilvántartások ismertetése azonban nem tartozik szorosan jelen tanulmány
tárgyához.
A bibliotéka katalógusrendszere az 1930-as évek elejétől a második
világháború utánig változatlan maradt; az OKBK szabályzatának 1944-es,
második kiadása előírta ugyan a testületi szerzőség alkalmazását, de az
amúgy is nehézkes könyvtári működés nem teremtett lehetőséget a
változtatás keresztülvitelére, mindamellett - ahogyan a Katalógusosztály
vezetőjének egy későbbi megnyilvánulásából világosan kitűnik56 - a kellő
akarat sem volt meg az újításhoz.
A vázlatos ismertetésből is kitűnik, hogy a gyűjtemény
állományfeltáró rendszere már a két világháború között sem volt igazán
megfelelő: a tartalom szerinti visszakeresést biztosító szakkatalógus
osztályai egyre inkább telítettek, a valóban pertinens és releváns
szakirodalmi források felkutatására elégtelenek lettek; a szisztematikus
raktározás pedig folyamatosan helyhiánnyal fenyegetett. A feldolgozási
munkafolyamat régen kialakult lépései sem minden esetben a
legegyszerűbb és leglogikusabb módszerek, munkaszervezési technikák
alkalmazását támogatták. Mindezt felismerve és korábbi tapasztalataira
építve Domanovszky Ákos a feldolgozó osztály vezetőjeként 1949 és 1957
között az intézmény teljes feldolgozó munkájára kiterjedő - és magától
értetődően a működés egyéb területeire, a könyvtári háttérmunkára, de a
szolgáltatásokra szintúgy hatással lévő - reformfolyamatot vitt véghez.
Az első változtatás 1947-ben következett be, ám ez a lépés csak a
folyóirattárat érintette és nem képezte részét a feldolgozás teljes körű
átszervezésének. Az intézményen belül 1885-ben szerveződött meg a
különálló folyóirattár , betűrendes katalógusát a század végétől kezdték el

TÓTH András - VÉRTESY Miklós: Az Egyetemi Könyvtár története. - p.: 441., 444-446.
Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Könyvtár: 1956. évi II. félévi fejlesztési
terv. - p.: 4. ELTE Levéltára, Fond 19/d.
Jelentés a budapesti kir. magy. Tudomány-Egyetem könyvtárának gyarapodásáról,
rendezéséről és forgalmáról 1885-ben. In: Magyar Könyvszemle, 1885. - p.: 257.
56
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vezetni. 1947-ben csak az 1945 után beérkezett folyóiratokról indítottak két
új - egy betűrendes és egy decimális (ETO-) - katalógust .
Az egész feldolgozási folyamatot újrastrukturáló munkálatok első
szakasza 1949-ben kezdődött: feladata a könyvtár szolgáltatásai számára
leginkább nem megfelelő állomány-nyilvántartás, a törzsállományi
szakkatalógus kérdésének rendezése volt. Lezárták a régi és folyamatosan
javítgatott katalógust és ezzel egyidejűleg egy decimális (ETO) és egy
tárgy szókatalógus építésébe fogtakj9. A tárgyszókatalógus mellett a
címszókatalógus (Stichwortkatalog) ellenében döntöttek60 - az előbbi
alkalmasabb egy szakterület vagy kérdéskör irodalmának összerendezésére,
mivel minden tartalomhoz standard tárgyszót rendel, nem pedig a címben
éppen aktuálisan előforduló kifejezés, tehát inkább leíró, formai ismérv
szerint tesz visszakereshetővé. Az 1949 utáni beszerzéseket magától
értetődően az új katalógusokban vették nyilvántartásba. Emellett 1952-ben
megkezdődött a régi állomány tartalmi csoportonkénti rekatalogizálása is,
az elsőként újraszakozott gyűjteményrészek - a kor „követelményeinek"
megfelelően - az „időszerű" természettudomány, politika, magyar
irodalom, szláv nyelvek irodalma, matematika, általános nyelvészet,
magyar történelem, filozófia, pszichológia és az egyetemi kiadványok
voltak61. A tárgyszókatalógus készítésének a bibliotékában követett
módszereit 1954-ben Orosz Gábor és Pajkossy Györgyné foglalta
szabályzatba6-. Mivel e két tárgyi katalógus megnyugtatóan
biztosította/biztosítja a tartalom szerinti visszakeresést, azok elindításától
kezdve eltekintettek a szükségmegoldásként még a két világháború között
létrehozott földrajzi nevek katalógusának továbbépítésétől.

""^DOMANOVSZKY Ákos - PÁLVÖLGYI Endre: Az Egyetemi Könyvtár katalógusai. 1956. p.: 29. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, J 157.
5
VÉRTESY Miklós: Fél évszázad az Egyetemi Könyvtárban: Beszélgetés Domanovszky
Ákossal. In: Könyvtáros, 1977. - p.: 654.
60
DOMANOVSZKY Ákos - PÁLVÖLGYI Endre: Az Egyetemi Könyvtár katalógusai. 1956. p.: 15. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, J 157. Ezen katalógusfajíákat, a közöttük lévő
elméleti, funkcióbeli különbségeket egyik első könyvtártudományi tanulmányában még
1937-ben (a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének 1936-os országos
kongresszusán elhangzott előadásának publikált változatában) maga Domanovszky Ákos
mutatta be. Vö. Domanovszky Ákos : Index-katalógus, címszavas katalógus In: Magyar
Könyvszemle, 1937.-p.: 18-28.
61
DOMANOVSZKY Ákos - PÁLVÖLGYI Endre: Az Egyetemi Könyvtár katalógusai. 1956. p.: 14. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, J 157.
62
OROSZ Gábor- PAJKOSSY Györgyné: Az Egyetemi Könyvtár tárgyszókatalógusa:
[Gépirat]. - Bp.: Egyetemi Könyvtár. 1954.
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Az úgynevezett alapkatalógus, az 1876-ban indított - majdnem a
könyvtár teljes állományát feltáró - betűrendes katalógus tartalma, a benne
regisztrált gyűjtemény-egységek köre és funkciója nem változott; a
nyilvántartások
átalakításával
kapcsolatban
a
katalogizálási
munkafolyamatot azonban megváltoztatták: a feldolgozási munkamenetet
15 lépésre bontva futószalagrendszerré szervezték át. A kurrens munka
fázisai a következőkben: osztályozás —> revízió —* számozás —• címfelvétel
—* revízió —• stencilgépelés —* revízió —» sokszorosítás —» cédulafejelés és
rendezés —* beosztás —* sorozatnyilvántartás —* duplumfeldolgozás —*
jegyzetfeldolgozás —• katalógusrevízió —• könyvköttetés63.
A futószalag munkaszervezési módszerrel együtt a már korábban, az
1920-as 1930-as évek fordulóján lezajlott fejlesztés során bevezetett
kísérőlapokra (amelyek a katalogizálási folyamat befejeztével a helyrajzi
katalógusba kerültek) rávezették a szükséges utalók címfejeit, a tizedes
osztályozási szakjelzeteket, tárgyszavakat és a sokszorosított cédulák
számát is; így e ,pedigré'-k arra vonatkozólag úgyszintén eligazítanak, hogy
a katalógusrendszerben hány cédula és mely betűrendi helyeken,
tárgyszavaknál vagy szakjelzeteknél található a kérdéses dokumentummal
kapcsolatban.
A reform második szakasza egyrészt a leltározási és raktározási
rendszer megváltoztatását tűzte ki célul, másrészt viszont az első országos
katalogizálási szabvány, az 1952-ben elfogadott Könyvtári címleírási
szabályok64 elfogadásával és 1953. január l-jétől kötelező érvényű hatályba
lépésével indokolható. (Mint ismeretes ez az első kötelező érvényű
katalogizálási szabvány volt, amely az M(NO)SZ 3401 - 52-es A
betűrendbe sorolás szabályaival65 együtt a formai feltárásban immáron
egységes módszerek alkalmazását célozta. Domanovszky Ákos tagja volt
mindkét szabványbizottságnak.)
A könyvek hagyományos organikus szakrendi elhelyezése - amely
természetesen ma is használatos és praktikus a kézikönyvtári és
szabadpolcos állomány esetében - raktárszervezési elvként egyre több
bonyodalmat okozott. Domanovszky Ákos az Egyetemi Könyvtárban
A Budapesti Egyetemi Könyvtár munkaterve: 1952. május 15-től június 30-ig.
Katalogizáló osztály. - p.: 4. ELTE Levéltára. Fond 19/d.
MNOSZ 3424 - 52. Könyvtári címleírási szabályok. In: Barta Gábor (összeáll.):
Könyvtári és könyvtári vonatkozású szabványok gyűjteménye. - Bp.: Tervgazdasági Kvk.,
1954.-p.: 24-112.
BARTA Gábor (összeáll.): Könyvtári és könyvtári vonatkozású szabványok gyűjteménye.
- Bp.: Tervgazdasági Kvk., 1954. - p.: 123-153.
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bevezetett új módszerekről beszámoló tanulmányában elismeri ugyan, hogy
„a raktár tagoltsága a katalogizátornak és a raktárosnak, még gyakrabban
azonban a referenszesnek igen jó szolgálatokat tesz, - még olyankor is, ha
jó tárgyi katalógusok állanak rendelkezésre"66, de a raktárkapacitás nem
gazdaságos kihasználása, az áthelyezések és átnaplózások bonyolultsága és
nem utolsósorban - speciálisan az Egyetemi Könyvtárban - a helyrajzi
katalógus hiányosságai illetve ebből adódóan az állományrevízió
nehézkessége (adott esetben bizonytalansága) mindenképpen új rendszer
bevezetését tette szükségessé.
Az öt különféle mérettartományon belüli ugrószámos numerus
currens szerinti raktározást, valamint az azonos raktári és leltári szám
alkalmazását - amelyet a kézirat- és ritkaságtár, a folyóiratok és a hozzájuk
csatolt nem részcímes időszaki kiadványok kivételével - az 1953. január 1je utáni beszerzéseknél vezették be. Tehát az említett különgyüjtemények
anyagát kivéve a katalógusosztály végezte el a formai és tartalmi
feldolgozást a könyvtár egésze - és az intézményi könyvtárak - számára.
Azonban a régebbi anyag a rekatalogizálás után szintén megmaradt a már a
helykihagyások nélkül lezárt szisztematikus rendben, mivel átnaplózásuk
túlzottan nagy többletfeladatot jelentett volna, mindamellett a régi
szakkatalógus nem megfelelő voltát ezen állománytest szakrendi
elhelyezése némiképp ellensúlyozta.
„A könyv hely számozása a jövőben nem a számkönyv szerint, üres
számok felhasználásával fog történni, hanem az már a leltározásnál
megkapja a leltári folyószámmal megegyező raktári számát." - olvasható a
Katalógusosztály munkatervében67. így az új beszerzések megérkezésükkor
azonnal a csoportos (küldeményleltár) kiiktatásával az egyéni leltárba
kerültek - ezzel már a lelőhelykódjuk, jelzetük kialakult, szemben a
megelőző időszak gyakorlatával, amikor ez csupán a szakozás lezárultával
történhetett meg. így az állományellenőrzés - a helyrajzi katalógus, vagy
annak átrendezése nélkül - közvetlenül a leltárkönyvek segítségével
elvégezhetővé vált, feltételezve, hogy egy leltári számon következetesen
csak egy dokumentum van. A terv kialakítása során felvetődött ugyan, hogy
nem kellene-e az összetartozó kiadványokat (duplumokat, nem egyszerre
beérkező többkötetes müveket) a raktárban szintén egymás mellett tartani.
Ez azonban csorbítaná az „egy könyv = egy szám" alapelvet. Ezt
mérlegelve határoztak úgy, hogy a naplózás több példány esetén is
66

DOMANOVSZKY Ákos: A leltározás és raktározás új rendje a budapesti Egyetemi
Könyvtárban. In: Magyar Könyvszemle. 1955. - p.: 161.
67
Munkaterv. 1953. Katalógusosztály. - p.: 3. ELTE Levéltár, Fond 19/d.
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tételenként történjen (de csak egy darab kísérőlap készüljön), ugyanígy a
„folytatásoknál" (vagyis a többkötetes müveknél és a részcímes
periodikumoknál) - ekkor azonban magától értetődően minden új fizikai
egység saját „pedigré"-t kapjon68. A leltárkönyv ennek megfelelően
kiváltotta a helyrajzi katalógust, Mivel azonban ez a nyilvántartás korábban
szintúgy a kísérőlapokból épült és így a feldolgozási folyamat teljes
dokumentációját tartalmazta, a pedigrék archiválása számottevő
többletmunkát nem okozván e nyilvántartás építése a továbbiakban
folytatódott.
Azoknál a dokumentumoknál, amelyek nem az alapraktárba, hanem
kölcsönző raktárba, a segédkönyvtárba, olvasóterembe, a marxista
gyűjteménybe vagy a duplum-raktárba kerültek, a megfelelő szám elé az
állományegység betűjelét tették - ezt a leltárkönyv külön rovata
tartalmazta, így a könyvek áthelyezése nem járt annyi adminisztrációval,
mint az átnaplózás. A segédkönyvtárban és azon gyűjteményrészekben,
ahol megmaradt a szakrendi elhelyezés, a könyv helyszámot is kapott és a
részleg ennek megfelelően saját helyrajzi katalógust épített.
A feldolgozási folyamat átszervezése mellett a katalogizálás
módszerein szintén változtatni kellett. Az Egyetemi Könyvtár régebbi
katalógusaiban az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ által
kiadott szabályokkal szemben saját hagyományait részesítette előnyben úgy
a címek mechanikus elv szerinti besorolása, mind a testületi szerzőség
elutasításával; az 1952-es előírásoktól való eltérésre azonban - országosan
kötelező rendelkezésekről lévén szó - nem, vagy csak átmeneti időszakra
volt lehetőség. A legnagyobb problémát természetesen az anonímák
rendszavának megválasztása okozta. „Az osztály a modernizálás alapvető
feltételeként [...] megkezdi az alapkatalógus beosztási rendjének az
MNOSZ 3424 szabványhoz való igazítását [...] E munka az alapkatalógus
1601 tokjának mintegy 700.000 cédulájára terjed ki." - áll a Katalogizáló
osztály 1952-es tervében.6 A testületi szerzős főlapokat az intézmény csak
később, 1956-ban - hároméves haladék lejártával - kezdte alkalmazni. A
katalógusosztály vezetője, Domanovszky Ákos alapvetően nem értett egyet
a külföldi szabályzatok testületi szerzőkre vonatkozó előírásaival; a
szabályozás sokszor nem optimális megoldásai miatt a testületi nevek
szerinti visszakeresést az utalók szintjére helyezte volna és nem a
Vö. Az 1953. jan. 1.-én végrehajtott raktározási és leltározási reform iratai. 1952-1955.
Egyetemi Könyvtár Kézirattára, J 202.
A Budapesti Egyetemi Könyvtár munkaterve: 1952. május 15-től június 30-ig.
Katalogizáló osztály. - p.: 2. ELTE Levéltára, Fond 19/d
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főlapokéra. Ezen elvi ellenkezése tűnik ki az adott évi terv
megfogalmazásából: „Egy nagy jelentőségű - bár persze nem
maradéktalanul örvendetes - újítás bevezetése lesz második rendkívüli
feladatunk: a címfelvétel rendjének átalakítása a testületi szerzős felvétel
szabályainak megfelelően."70 Azokban az esetekben azonban, aho] a
szabvány alternatív megoldásokat kínált fel, ott a feldolgozó osztály
természetesen a továbbiakban is a saját tradíciójának megfelelő változatot
alkalmazta. Az 1876-ban indult alapkatalógus tételeinek tarkasága így
tovább bővült: a porosz instrukció előtti német katalogizálási hagyományok
illetve az immáron a mechanikus besorolás elfogadásával a Központi
Címjegyzék katalogizálási szabályai alapján készült cédulákhoz az 1952-es
szabvány katalóguslapjai, tételei csatlakoztak. A nyilvántartás ilyen fokú
heterogenitása veszélyeztethette volna a használhatóságot, de Domanovszkyt idézve - „A címleírási módszerek változása a katalógus
egységét alapjaiban sehol sem érintette; ahol a régi helyett a megfelelőbb
szabályra való áttérés ezt szükségessé tette, ott vagy a régi anyag
átrakásával, vagy utalózással oldottuk meg az egység fenntartását.
Ilyenformán sikerült elérni, hogy a cédulák nagy formai változatossága
ellenére a katalógus lényegi egységessége [...] töretlen"71. A
tárgyszókatalógus
átrendezése
az
új
betűrendezési
szabvány
rendelkezéseinek megfelelően az 1955-ös év második félévének tervei
79

között szerepelt .
1953 és az utána következő évek tevékenységének másik területe az
új katalógusok elindítása volt: egyrészt a szerzeményezési osztály belső
munkáinak megkönnyítésére „kapott" új betűrendes katalógust, amely
magában foglalta az egyetemi intézeti könyvtárak számára feldolgozott
könyvek kísérőlapjait is73; másrészt elkezdődött a leíró és a tizedes
osztályozás szerinti „olvasói katalógus"-ok építése.
Külön úgynevezett olvasói katalógus készítésére az 1952. november
28-án és 29-én tartott I. Országos Könyvtáros Konferencia határozata
bíztatta (kötelezte?) a tudományos könyvtárakat, mondván „Javítani kell a
tudományos könyvtárak katalógusrendszerét. Az egész könyvállományt
felölelő belső használatú általános katalógusok mellett, könnyebb
áttekintést nyújtó olvasó-katalógusokat és témakatalógusokat kell készíteni
Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár: 1956. évi II. félévi terv.
Feldolgozó osztály. - p.: 4. ELTE Levéltára, Fond 19/d.
71
DOMANOVSZKY Ákos - PÁLVÖLGYI Endre: Az Egyetemi Könyvtár katalógusai. 1956. p.: 6. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, J 157.
72
Munkaterv az 1955. év 2. félévére. - p.: 3. ELTE Levéltára, Fond 19/d.
" Munkaterv. 1953. Katalógusosztály. - p.: 4. ELTE Levéltár, Fond 19/d.
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és az olvasók rendelkezésére bocsátani." Jól illusztrálja az olvasói
katalógus akkori értelmezését - és a kor „korszerű könyvtártudományi"
gondolkodását - a konferencia idevágó témájú előadása: „a szocialista
katalógus-elmélet szerint a katalógus az olvasás irányításának, a könyv
propagálásának, az olvasó szakmai, politikai és ideológiai nevelésének
eszköze. Nyilvánvaló, hogy ez a célkitűzés nem érhető el az állományban
található könyvek puszta felsorolásával, hanem azzal, hogy csak a
legértékesebb,
legszükségesebb
könyveket
kell
felvenni
az
olvasókatalógusba és ki kell rekeszteni abból az elavult műveket. Tehát az
olvasókatalógus első, legfontosabb kívánalma a kellő kiválasztás."7
Mindazonáltal a nem a teljes könyvtári anyagot regisztráló olvasói
katalógusok indítása volt számos könyvtárban az ára annak, hogy ne kelljen
a szerves fejlődés és alaposan átgondolt állományalakítási alapelvek,
„stratégia" alapján szervezett, gyarapított gyűjteményeket torzóvá
csonkítani a politikailag, ideológiailag „elavult"-nak bélyegzett művek
kivonásával. Ebben a szövegösszefüggésben érthető meg igazán a könyvtár
katalógusrendszerét bemutató 1956-os tanulmány arra vonatkozó utalása is,
hogy az 1949-ben felállított két új tartalmi katalógus - mivel az ún. zárt
anyagot is magukban foglalták - csak felügyelettel voltak használhatók76.
Az átfogó reformfolyamat további apróbb változtatása volt a
cédulasokszorosításban 1953. augusztus 1-jei hatállyal a stencilről az
adréma-technikára való áttérés77.
A racionalizálás harmadik ütemében, az 1957-től kezdődő
időszakban a ritkaságtár és a folyóirattár anyagának leíró és tárgyi
katalogizálása szintén a Katalógusosztály hatáskörébe került - így a
feltárási tevékenység elkülönítése csak a kéziratok és ősnyomtatványok
viszonylatában maradt meg. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a
folyóiratanyag rekatalogizálása78 a területet szabályozó új házi szabályzat

I. Országos Könyvtároskonferencia határozata. In: Könyvbarát. 1952. 12. sz. - p.: 27.
GORIUPP Alisz: A katalógus szerkesztése, különös tekintettel az olvasói katalógusokra.
In: A Könyvtáros, 1953. 1. - p.: 7.
6
Vö. DOMANOVSZKY Ákos - PÁLVÖLGYI Endre: Az Egyetemi Könyvtár katalógusai.
1956. - p.: 14. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, J 157.
77
Munkaterv. 1953. Katalógusosztály. - p.: 3. ELTE Levéltár, Fond 19/d.
78
Beszámoló az Egyetemi Könyvtár 1957. 1. félévi működéséről. - p: 1. ELTE Levéltára,
Fond 19/d.
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alapján . A munka megszervezésének, egységes elvek, módszerek
alkalmazásának, a folyamat áttekinthetőségének és ellenőrizhetőségének
biztosításánál nem kisebb eredmény az, hogy a könyvtár alapkatalógusa
immáron a gyűjtemény (majdnem) egészéről tájékoztatást nyújtott. A
kézirat- és ősnyomtatvány-gyűjtemény olvasói a könyvtár használói körén
belül egyébként is különálló csoportot képeznek; a többi állománytest egy
katalógusban való integrálása azonban a keresők - könyvtárhasználók és
könyvtárosok - számára egyaránt a szükséges irodalom könnyebb
fellelhetőségét biztosítja, a(z irodalom)kutatás effektivitását növeli.
Gyakorló könyvtárosi pályafutása során Domanovszky Ákos az
Egyetemi Könyvtár feldolgozási, raktározási és leltározási reformjában
alkotta meg főművét, e munka szakmai pályafutásának is kiemelkedő
momentuma volt, mindamellett alapját képezte a könyvtár további
fejlődésének, későbbi és mai tevékenységének; életének ezt az időszakát teljes elméleti, hazai és nemzetközi szabványalkotói munkássága után
visszatekintve - így értékelte80: „Szakmai életemnek talán ez a reform adta
a leglendületesebb szakaszát. Ma is szívesen gondolok vissza a
megbeszélésekre, amelyeket a tervezett intézkedésekről Mátrai László
velem, Pajkossy Györggyel, veled [Vértesy Miklóssal] és Orosz Gáborral
folytatott." Egyetemi könyvtári osztályvezetőségét (1972. december 31-én
történt nyugdíjazásáig81 valamint a továbbiakban 1979-ig82 részmunkaidős
alkalmazása során) a kialakított rendszer folyamatos és igen magas
színvonalat képviselő működtetése illetve a könyvtárügy nemzetközi és
hazai fejleményeinek integrálása, e vívmányok kimunkálásában való aktív
részvétel jellemezte. Felkészültségét, alaposságát igazolja a hazai és
nemzetközi szakmai tudományos közéletben betöltött szerepe; tekintélye
csorbíthatatlan volt még „bírálói" szemében is: „Domanovszky Ákos
osztályvezető szakmailag nagy rutinnal és tapasztalattal rendelkezik,
azonban hibája, hogy a termelési kérdésekben nehezen válik meg a régitől.
Bizonyos mértékben konzervatív. Nem látszik kellő garanciának
becsületessége, nagy szaktudása, hogy új típusú szocialista vezetővé váljék.
PAJKOSSY Györgyné - ZELENKA István: Periodikák címleírási szabályzata: Az Egyetemi
Könyvtár számára készült tervezet. In: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. 1962. - Bp.:
Tankönyvkiadó, 1962. - p.: 43-79.
80
VÉRTESY Miklós: Fél évszázad az Egyetemi Könyvtárban: Beszélgetés Domanovszky
Ákossal. In: Könyvtáros, 1977. - p.: 654.
81
DOMANOVSZKY Ákos önéletrajza. Budapest, 1978. április 25.
82
DOMANOVSZKY Judit szíves közlése.
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Ebben betegsége, kora, valamint osztálykorlátai is akadályozzák őt." De
éppígy elismertségét bizonyítja a könyvtár „legendárium"-ából származó
adalék84 , mely szerint, egyik később külföldre távozott munkatársát azért
alkalmazták valamely nyugat-európai nagykönyvtár feldolgozó osztályán,
mert Domanovszky Ákos keze alatt tanult.

SUMMARY

Ákos Domanovszky was born in 1902, Pressburg (today Bratislava). After
his studies he worked at the Technical University Budapest as a teaching
assistant, but he got mainly library documentation jobs. In 1926 he was a
collegue of the OKBK {National Book Trading and Bibliographical Centre)
for five month. After his study-tour in Germany he entered the University
Library's service on September 1. 1926. Later, between 1928-1929 he had
been the head of the Acquisition Department and the Department of
Manuscripts. Between 1935 and 1942 he was director of the University
Library of Pécs. Domanovszky was perfected himself not only as a library
director, but also he had an active member of the „Hungarian Society of
Librarians and Archivists". In 1945, when László Mátrai (1909-1983)
became director of the University Library, Domanovszky as general deputy
director was responsible for the complete process-(?)work. In spite of the
fact, that he is known rather like the framer of ISBD-standards and
descriptive cataloguing, it also should be maintained that he was the one
who made the University Library a modern, practical and effectual
information centre. Between 1947-1957 he increased the cataloguing
system, reorganized the formal and the contant exploration's working
process. He exchanged the shelving system for a mechanical one. His
cataloguing reform, which he esteemed as the most important part of his
activity, enabled the libraries to develop further, resulting a closer
cooperation between them. His life-work was fundamental for the future
computerisation of libraryc catalogues.
" Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára munkájának felülvizsgálása. - p.: 38.
Egyetemi Könyvtár Kézirattára, J 142. A vizsgálat 1952. január 29. és február 1. között
zajlott le.
84
Ezúton is köszönöm Maróth Miklós szíves szóbeli közlését.
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ZUSAMMENFASSUNG

Ákos Domanovszky ist 1902 in Pozsony (Pressbug/Bratislava)
geboren. Nach Jurastudien arbeitete er zuerst als Assistent an der
Technischen Universität zu Budapest - seine Aufgabe gehörte auch hier
eher dem bibliothekarischen-dokumentarischen Bereich -, im Jahre 1926
war er fünf Monate lang Mitarbeiter der Ungarischen Zentralstelle für
Bibliothekswesen (OKBK), ab 1. September 1926 der Budapester
Universitätsbibliothek. Nach seinem zweiten Studienreise in Deutschland
(1928/29, Berlin) wurde Domanovszky Leiter der Abteilung für
Bestandsaufbau und der Manuscriptensammlung, von 1935 bis 1942 war er
Direktor der Universitätsbibliothek zu Pécs (Fünfkirchen); an der Direktorat
folgte er József Fitz, der an die Spitze der Ungarischen Nationalbibliothek
ernannt wurde. Diese Jahre brachten ihm eine echte Selbständigkeit in
seiner Tätigkeit als Bibliothekar, daneben hatte er auch die Möglichkeit in
dem neu gegründeten Ungarischen Verein der Bibliothekare und Archivare
eine wichtige Rolle spielen zu können. 1942 wurde er als potentiellen
zukünftigen Leiter der Universitätsbibliothek nach Budapest zurückgerufen,
doch neben dem neuen Direktor, László Mátrai (seit 1945) war er als
Direktorstellvertreter und Leiter der Katalogisierungsabteilung eigentlich
für die ganze inere professionelle Arbeit der Institution verantwortlich.
Obwohl Domanovszky eher dank seiner Rolle in der Kodifizierung
der ISBD-Normen und in der Ausarbeitung der Theorie von der formalen
Erschließung bekannt wurde, darf man davon nicht absehen, daß er nach
dem II. Weltkrieg die Bibliothek den neueren Erwartungen, Umständen
entsprechend und trotz des vielmals dem sachlichen Aspekten
entgegenwirkenden politischen Einflußes zu einer modernen, viel
praktischer
organisierten
und
effektiver
arbeitenden
informationsvermittlungsstelle entwickelt hat. Zwischen 1947 und 1957 hat
er das Katalogsystem der Bibliothek erweitert, die Arbeitsschritte der
formalen beziehungsweise der inhaltlichen Katalogisierung neu strukturiert
und die systematische Aufstellung der Bücher in der Magazin durch die
mechanische gewechselt. Seine Reforme, die er für den Höhepunkt seiner
ganzen Laufbahn gehalten hat, haben fur die weitere Veränderungen, für
die engere Kooperation zwischen den Bibliotheken und die Einfuhrung der
elektronischen Datenverarbeitung die Basis gebildet.
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III. IRODALOMTÖRTÉNET, IRODALOMELMÉLET

JAKAB JUDIT
EMLÉKEZET- ÉS IDENTITÁSELMÉLETEK-KÁNON NÉLKÜL

Megrendítő történettel, megrázó mondanivalóval állt elő Csingiz
Ajtmatov Az évszázadnál hosszabb ez a nap című regényének egy
betétjében. Az Ana-В ej it (Anyai Nyugvóhely) elnevezésű temető
legendája arról szólt, hogy az ősidőkben a najmán nép egy része
elvesztette az emlékezetét. Nem önszántukból, az őket leigázó
zsuanzsuanok elvették foglyaik családi és törzsi emlékeit. Ezek a
mankurtnak nevezett foglyok a igen értékesek voltak, mert egyrészt nem
vágyódtak el, másrészt a hozzátartozóik sem keresték őket, hiszen csak a
hajdani ember bábját kapták volna vissza. A mankurt nem emlékezett,
milyen törzsből-nemzetségből való, nem tudta a nevét, nem emlékezett
gyerekkorára - „egyszóval nem ismerte fel magában az emberi lényt.
Mivel tulajdon énjét nem tudta felfogni, gazdasági szempontból számos
értékes tulajdonsággal rendelkezett."1
Az
emlékezet
és
identitás
összefüggésének
költői
megfogalmazása ez a történet, amely egyben azt is sejteti, hogy az
emlékezet erőszakos kiszakítása és vele az identitás elvesztése mint cél
mélyen beleágyazódik a népek és nemzetek ideológiai, politikai,
stratégiai eseményeinek történetébe. Az emlékezet és identitás témája
ezért jelentősége, fontossága folytán is megkívánja, hogy tárgyilagosan,
perspektivikusan és olykor kontrasztív módon közelítsük meg. Minden
értelmezési keretnek - különösen a múltorientáltnak - saját története van,
fontos politikai legitimációs és magyarázó eszköz, ezért totális és
intenzív ismeretük elengedhetetlen.
A kortárs emlékezetteóriák közül a legátütőbb erejű Jan Assmann
A kulturális emlékezet című műve, amely több elméleti szempontot,
összefüggést is felvet. A címben jelölt fogalom szigorú módszerrel
AJTMATOV, Csingiz: Az évszázadnál hosszabb ez a nap /Ford. Rab Zsuzsa. - Bp.:
Európa, 1982.-p.: 147.
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történő kidolgozottságának, a nietzschei „kicsiny, láthatatlan igazságok"
fellelésének, a tudás pontosságának, az érvelést szolgáló anyag
sokaságának lenyűgöző élménye mellett azonban apró hiányérzet születik
az olvasóban: a „minek az ellenében?" kérdése. Minek az ellenében
született a kulturális emlékezet fogalma?
És ha már az eredet
kérdéskörét tisztáztuk, természetszerűen merül fel a folytatás gondolata.
Milyen - hagyományos értelemben vett - tudománytörténeti és
tudománymetodológiai folyamatokon keresztül szilárdult meg az új
fogalom olyannyira, hogy napjainkra kialakult elméleti diskurzusként
kezelhetjük, sőt filozófiája, elmélete, morfológiája maga is új
tudományág, az emlékezettörténet létrejöttét eredményezte.
A TRADÍCIÓ/HAGYOMÁNY FOGALMA

Jan Assmann könyvében maga is többször rámutat eme
„ellenfogalom" létére, a tradíció vagy a szinonimaként használatos
hagyomány fogalmára. Ugyanakkor el is zárkózik Hubert Cancik és
Hubert Mohr javaslatától, amely a kollektív emlékezet metaforája helyett
a tradíció bevett fogalmát ajánlja, mert ez utóbbi Assmann szerint
„megcsonkítja a kulturális fenomenológiát és dinamikát"."
Vele szemben a két - teológiai alapon gondolkodó - szerző élesen
elhatárolja egymástól az emlékezet (Gedächtnis), a tradíció (Tradition) és
a
történelmi
tudat
(historisches
Bewußtsein)
fogalmait.
Az emlékezetet szellemi tevékenységnek fogják fel, olyan belső
térnek, amelyben az élmények és a tanultak megőrződnek, illetve ezek
tartalmaiként. Összességében a biológia és az individuálpszichológia
keretein belül tárgyalják ezt a fogalmat.
A tradíció és a történelmi tudat fogalma társadalmi perspektívát
kap a magyarázatukban. Véleményük szerint a tradíció/a hagyomány
kifejezésével olyan kommunikációs folyamatot jelölünk, amelyben a
csoportok az elődök kulturális rendszerét átveszik és továbbadják az
utódoknak. Már náluk felmerül az az - odafigyelésre érdemes - gondolat,
hogy nem minden tanulás jelenti egyben a hagyományok elsajátítását. A
hagyományozás - lehetőség szerint - személyes kommunikáció; az
örökség régi, tehát kipróbált; az örökhagyónak pedig tekintélye van. Az
elsajátítás metódusa gyakran átfogó szövegek hosszadalmas, kívülről
"ASSMANN, Jan: A kulturális emlékezet /Ford. Hidas Zoltán). - Bp.: Atlantisz, 1999. p.: 23.
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való megtanulása. Ez a körülmény azonban nem jogosít fel arra, hogy a
hagyományt Összességében mint emlékezetet (például kulturális)
nevezzük meg, mert ez a jelölés a hagyományozás folyamatában a
kommunikáció sajátságos fajtáját eltörli.
A történelmi tudatot (Wilhelm Dilthey) úgy különböztetik meg a
személyes (individuális) emlékezettől, hogy ez utóbbit olyan tartalomnak
fogják fel, amelyet az individuum vagy maga élt át, vagy közvetítés útján
vált számára bensőségessé. A történelmi tudat a 18-19. századi polgári
képzés és (szellem)tudomány terméke. Jellemző rá, hogy a történelmi
kereteket rendkívül felnagyítja, erős filozófiai reflexiók által viszonylag
kritikus a hagyományhoz, és kevésbé hivatkozik a személyes életre. A
korban feltételezték, hogy a történeti élet sokfélesége megszabadítja az
embert önnön dogmatikus korlátaitól. Ez a történelmi relativizálás és
esztétizálás többféle társadalmi jelenséggel kapcsolódott össze, például
azzal, hogy a nagyvárosokban a tömegek elidegenedtek a
hagyományoktól, az ipari forradalom idején népességrétegek
gyökértelenné váltak, valamint a tradicionális ideológiák kritikai
megközelítésével is összefüggött. Ezt az elidegenedést a fiatal nemzeti
államok részben a történelmi ünnepek bevezetésével és emlékmüvek
felállításával kompenzálták. Cancik és Mohr állásfoglalása szerint a
történelmi tudat emlékezésrituáléival együtt a 19. században a német
vallástörténethez tartozik; nem szükséges, hogy kollektív (kulturális)
emlékezet néven szociológiai vagy kultúrtörténeti univerzálévá alakítsuk
át.3

A KOLLEKTÍV EMLÉKEZET FOGALMA

Az emlékezet tisztán társadalmi keretek közt, az emlékezet
kollektív produktumként, a maga társadalmi meghatározottságában a
tizenkilencedik század végén, a huszadik század elején került előtérbe. A
kollektív emlékezet fogalmának első szó szerinti említését Hugo von
Hofmannstahl, osztrák drámaíró és esszéistánál találjuk 1902-ből, aki „a
kollektív emlékek egymásra rakodó rétegeiről" írt.4 A fogalom kortárs és
3

L. bővebben CANCIK, Hubert - MOHR, Hubert: „Erinnerung/Gedächtnis". In:
Handbuch religionwissenschaftlicher Grundbegriffe 2. - Stuttgart: 1990. - p . : 299323. Itt mondok köszönetet dr. Aszalós Károlynak a szócikk fordításában nyújtott
segítségéért.
Idézi SCHIEDER, Theodor: The role of historical consciousness in political action.
History and Theory, 1978.2.
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egyben legteljesebb teóriája Maurice Halbwachs szociálpszichológiai
műveiben jelenik meg, először a Les cadres sociaux de la memoire
(1925) című munkában, majd a szintén alapozó La memoire collectiveben(1968).
A teljesség kedvéért említsük meg, hogy Halbwachs strasbourgi
kollégája, Marc Bloch történész is alkalmazta 1925-ben a kollektív
emlékezet fogalmát, majd Aby Warburg művészettörténész ugyancsak a
társadalmi emlékezet kifejezést használta, amikor a képzőművészeti
alkotásokat a történelem ereklyetartóiként értelmezte.
A pszichológiában általában Bartlettnek tulajdonítják azt az
érdemet, hogy elsőként foglalkozott az emlékezet társadalmi
dimenzióival, döntő fontosságot tulajdonítva az egyéni emlékezetben a
csoportdinamikának. De felvehetünk az emlékezetkutatók közé két
amerikai szociológust is, Charles Horton Cooley-t és George Herbert
Meadet, akik elméletet
alkottak
az emlékezet
társadalmi
összefüggéseiről, ám elképzeléseiket - különösen Meadéit - általában
nem a szociológia, hanem más tudományágak szempontjából tekintik
nagy jelentőségűnek.
A klasszikusnak számító európai teoretikusok közül Durkheim
csak a megemlékező rítusokról szóló rövid írásában foglalkozik
közvetlenül az emlékezettel, és ott is csak a primitív társadalmak egyik
jellemzőjeként kezeli.
Az utóbbi évtizedekben mind a nyilvánosságban, mind pedig a
szűkebb értelemben vett tudományos diskurzusban egymást érik a
társadalmi vagy kollektív emlékezetre történő utalások. Napjaink
társadalomkutatói közül Barry Schwartz az 1960-as és 1970-es években
föllelhető három, egymáshoz kapcsolódó irányzatnak tulajdonítja a múlt
társadalmi konstruáltsága iránti érdeklődés fölélénkülését.
Először: a multikulturalisták a történetírást a kulturális uralom
forrásának tartják, és az elnyomott csoportok nevében megkérdőjelezik
az uralkodó történeti narratívakat.
Másodszor: a posztmodern képviselői támadják a lineáris
történetiség, az igazság és a merev identitás fogalmi pilléreit, ezáltal
növelik az érdeklődést a történelem, az emlékezet és a hatalom közötti
összefüggések iránt.
Harmadszor: a hegemóniaelméletek alkotói külön figyelmet
fordítanak az emlékezet politikai fölhasználására, külön figyelmet
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fordítanak a különböző emlékezetek egymással való szembeállítására, a
múlt politikai eszközként való fölhasználására.5
A francia történetírásban az 1960-as évek óta uralkodó
mentalitástörténet keretein belül követik nyomon az emlékezet
problematikáját. Michel Foucault archeológiafelfogása
filozófiai
alapvetést nyújt a hagyományok deszakralizációjához. A történészek,
például Philippe Ariés és Maurice Agulhon a megemlékezés
gyakorlatának történetét kezdték el tanulmányozni, melyet a politikai
hatalom mechanizmusának tekintettek, és ezzel a történetírásban az
ideológiáról a képi megjelenítésre, illetve a jelentésről a manipulációra
terelték a figyelmet. Hobsbawm sokat idézett The Invention of Tradition
(1983) című műve mérföldkőnek számított a deszakralizáció
folyamatában, mivel a hagyományokat a politikai hatalom biztosítására
szolgáló mesterséges képződményekként írta le. Pierre Nora kísérletét
{Les Lieux de memoire; 1992) pedig arra, hogy dokumentálja a francia
társadalom összes emlékhelyét, e hagyomány megkoronázásának tartják
a francia történetírásban. Nora abból indul ki, hogy míg a premodern
társadalmak élték, „belakták" a múltat, „a kortárs társadalmak
elválasztották az emlékezetet a társadalmi reprodukció folytonosságától;
az emlékezet ma már csak explicit jeleken múlik, nem hallgatólagos
jelentéseken. Manapság az emlékezetet a tapasztalás egyik módjának
tekintjük; nincs más lehetőségünk, mint kitalálni és és megjeleníteni azt,
amit többé nem tudunk spontán módon megtapasztalni." Ezért állítja
szembe Nora az emlékezet kortárs helyeit a régen volt „m//iew"-vel.
A KOLLEKTÍV EMLÉKEZET ALAPKUTATÁSA

Az emlékezet tárgyalását általában három határterülettől való
elhatárolódás jellemzi a kortárs diskurzusban: elhatárolódás a filozófia, a
pszichológia és a történetírás területeitől.
Mint már utaltunk arra, a téma fogalmi alapjainak tárgyalása a
legteljesebben Halbwachs műveiben jelenik meg, aki e hármas
elhatárolódás alapjait is megvetette.
5

SCHWARTZ, Barry: Introduction: the expanding past. Qualitative Sociolology, 1996.
9(3),-p.: 272-282.
'OLICK, Jeffrey K. - ROBBINS, Joyce: A társadalmi emlékezet tanulmányozása: a
„kollektív emlékezettől" a mnemonikus gyakorlat történeti szociológiai vizsgálatáig
/Ford. Kulcsár Dalma. Replika, 1999. 37. sz., - p.: 30.
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Halbwachs számára, aki Durkheim tanítványa volt, a memória
tanulmányozása nem merült ki a szubjektív tudat inherens
tulajdonságaira adott filozófiai reflexiókban; az emlékezet számára az
egyéni tudatok társadalmi együttműködésének eredménye. Az egyéni
tudatok működését a társadalmi megállapodások nem csupán közvetítik,
hanem strukturálják is: „Az emberek általában a társadalom keretein
belül tesznek szert az emlékeikre. Ugyanígy, társadalmi keretek között
•7

idézik föl, ismerik föl, illetve lokalizálják azokat [...].*'
Halbwachs azonban nem csupán a filozófián túllépve, hanem a
pszichológiával is szembehelyezkedve határozta meg a kollektív
emlékezet fogalmát. Elvetette Freud tisztán pszichológiai magyarázatát,
és azt állította, hogy az egyén csak a csoport kontextusában képes
bármire koherensen és tartósan emlékezni: „[Ezért tehát] nincs értelme
azt kutatni, hogy hol tárolja az agyam [az emlékeimet], az elmém melyik
zugában őrzöm őket, melyekhez csakis én férhetek hozzá, mivel a
külvilág segítségével idézem föl őket, és azok a csoportok biztosítják
számomra a rekonstruálásukhoz szükséges eszközöket, amelyekhez
tartozom [...]."8
Halbwachs mindvégig kitartott müvei központi tétele, az
emlékezet társadalmi meghatározottsága mellett. Olyan fogalmakat
alkotott, mint „csoport-" és „nemzetemlékezet", a kollektívumot pedig
meghatározónak, az emlékezet és az emlékezés alanyának minősítette.
Ezt később szemére is vetették, mondván, az emlékezés alanya mindig az
egyes ember marad, aki persze függ az őt körülvevő társadalmi
keretektől. A „meghatározott személy egyéni emiékezete kommunikációs
folyamatokban való részvétele révén épül ki. A különféle társadalmi
csoportokba való beleszövődés az - a családtól a vallási és nemzeti
közösségig -, ami az egyéni emlékezet kiépülését működteti. Az
emlékezet kommunikációban él és marad fönn [...]. Az ember kizárólag
arra emlékszik, amit kommunikációban közvetít, és amit a kollektív
emlékezet vonatkoztatási keretei közé elhelyezni képes."
Az emlékezet kutatásának harmadik és egyben legvitatottabb
határterülete a történetíráshoz kapcsolódik. Halbwachs igen határozottan
fogalmaz: a történelem halott emlékezet, olyan múltakat őriz, melyekkel
többé nincs „szerves" kapcsolatunk. Halbwachs és követői végső soron
7

HALBWACHS, Maurice: La Memoire collective. - Paris: Presses universitaires de
France, 1968.-p.: 32.
8
Uo. - p . : 38.
9
ASSMANNJ.:i. m. - p . : 37.
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megrendítik a történetírás önmagáról alkotott képét, értékelésük szerint
nem annyira fontos tudományterület, amelynek episztemológiai
igazságértéke is gyanúba keveredik.
„Halbwachs szerint a >történelem< a kollektív emlékezettel
pontosan ellentétes módon működik. Emez csakis a hasonlóságot és a
folytonosságot tartja szem előtt, míg amaz kizárólag a különbségeket és a
folytonosságon esett szakadásokat észleli."10 A kollektív emlékezet a
múltnak olyan képét tárja közössége elé, amely az azonosságtudatot
erősíti, amelyben a közösség mindig magára ismerhet, ezzel szemben a
„történelem" épp az ilyen változásmentes korokat burkolja sötétbe, és
csak azt hagyja történelmi tényként érvényesülni, ami változást mutat.
Másodszor: a csoport emlékezete a saját jelleget hangsúlyozza, az egyéb
csoportemlékezetektől való különbségre irányítja a figyelmet, a
történelem viszont minden ilyen különbséget elsimít, „és a különbkülönb csoportemíékezetek tartalmazta tényeket egy tökéletesen
egynemű történeti térben szervezi újra, amelyben nyoma sincs
páratlanságnak, hanem minden mindennel összevethető, minden egyes
történet a többihez kapcsolható, főként pedig minden egyformán fontos
és jelentős."11
Emlékezet és történelem viszonyát szerinte az egymásra
következés jellemzi. Ahol a múltat a közössége többé nem éli
természetesen, működésbe lendül a történelem. A történész ott
munkálkodik, ahol a múltat már nem „lakják", ahol elhal a kollektív
emlékezet.
Ezt a szellemet követve a történetírás legutóbbi irányzatai
felülvizsgálják a történelem és az emlékezet közötti kapcsolatot. Ahogy a
történetírás szélesítette a látókörét, ahogyan a politika- és
eseménytörténet mellé a társadalmi és kulturális szempontokat is egyre
inkább magába foglalta, az emlékezet is egyre fontosabbá vált. Az
emlékezet fontosságának hangsúlyozása pedig együtt járt a történetírás
objektivitásának megkérdőjelezésével, sőt magát az objektivitás fogalmát
is reíativizálták. A posztmodern követői - így Hayden White és Paul
Veyne - egyenesen kétségbe vonják a hivatásos történetírás állítólagos
igazságtartalmát azáltal, hogy nem fogadják el a tudás és az értelmezés
közötti különbségtételt. A filozófusok hatásosan érvelnek amellett, hogy
a történetírás legalább annyi „igazságot" konstruál, mint amennyit fölfed.
A történetet a jelenben írják meghatározott céllal, a források kiválasztása
l0
n

Uo.-p.:43.
Uo.-p.:44.
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és értelmezése pedig mindig önkényes. Ha a tapasztalat ráadásul mindig
narratív keretbe ágyazva és azon keresztül érzékelhető, akkor nincs
elsődleges, közvetlen tapasztalat, melyet föl lehetne fejteni. Az ilyen
magyarázatokban a történelem és az emlékezet közötti megkülönböztetés
inkább a tudomány hatalmi pozícióján, semmint episztemológiai előnyén
alapszik. Peter Burke a történelmet egyenesen társadalmi emlékezetnek
nevezi, mely összefoglalja a szelekció és az értelmezés összetett
folyamatát. Jan Assmann szerint az emlékezettörténet a kulturális
emlékezet
történetét
kutatja.
„Ebben
az
értelemben
az
emlékezettörténetet mint történelemre alkalmazott recepcióelméletet is
meg lehetne határozni. [...] Az emlékezettörténetet nem a múlt mint
olyan érdekli, hanem csak úgy, ahogy emlékeznek rá. [...] Az
emlékezettörténeti kutatás célja nem az, hogy a hagyomány esetleges
igazságait megtalálja, hanem hogy ezeket a hagyományokat magukat is a
kollektív, illetőleg kulturális emlékezet jelenségeiként tanulmányozza.
[...] Egy emlék igazsága nem annyira tényszerűségén, mint inkább
aktualitásán alapul."
A KULTURÁLIS EMLÉKEZET FOGALMA

Mivel néhány szerző a durkheimi kollektivista felhangot véli
kihallani Halbwachs munkáiból, inkább más kifejezéseket részesítenek
előnyben. Marita Sturkin a „kulturális emlékezetet" úgy határozta meg,
mint „a formális történelmi beszédfolyam járt útjain kívüli közös
emlékezetet, melyet mégis átitatnak a kulturális jelentések". Fentress és
Wickham
„társadalmi emlékezetről" beszél „kollektív emlékezet"
helyett. Jeffrey К. Olick és Dániel Levy „a múlt képeiről" ír, melyek a
„a politikai és kulturális arculat" részei.
Halbwachs elgondolásait Jan Assmann viszi tovább, aki szintén
megpróbálja átfogni az emlékezet problematikáját. Az alapgondolatokat
- a múlt társadalmi keretek közt való létét; az emlékezet a szocializálódás
folyamán tapad az emberhez, valamint azt, hogy az emlékezet
kommunikációban él - átveszi Assmann is, de tovább is fejleszti a
gondolatkört.
Az emlékezet négy módja között tesz különbséget:

'"ASSMANN, Jan: Mózes, az egyiptomi /Ford. Gulyás András. - Bp.: Osiris. 2003. - p . :
24-25.
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1. mimetikus emlékezet, amelyen a múlt gyakorlati tudásának
átadását érti (mindennapi cselekvés, szokások és az erkölcsök jelentős
része);
2. anyagi emlékezet, amely a tárgyakban foglalt történelmet
jelenti (köznapi és személyes eszközök, ágy, szék, asztal, étkészlet,
ruházat, szerszámok, házak, falvak, városok, utak, járművek);
3. kommunikatív emlékezet, amelyen a beszédben és a
kommunikációban hordott emlékezetet érti;
4. kulturális emlékezet, amely kimondottan az emlékezet
hagyományozását, a múltbeli jelentések átadását öleli fel.
A négy terület össze is függ egymással: az első három többékevésbé törésmentesen vezet át a kulturális emlékezet területére, amikor
célszerűségi jelentésükhöz értelmi jelentőség is társul. Ekkor a kulturális
értelem hagyományozási és megjelenítési formáiként vizsgálhatók, s
mint ilyenek a kulturális emlékezet szférájába tartoznak.
Assmann a kollektív emlékezetet további formákra bontja: a
kommunikatív és a kulturális emlékezet formáira.
„A kommunikatív emlékezet a közelmúltra vonatkozó emlékeket
öleli fel. Olyan emlékekről van szó, amelyekben az ember a kortársaival
osztozik. Jellemző példa a nemzedéki emlékezet. Az emlékezetnek ez a
válfaja történetileg tapad a csoporthoz; az idők során keletkezik, és
idővei - pontosabban hordozóival - elenyészik. Ha megtestesítői
kihalnak, újabb nemzedéki emlékezetnek adja át a helyét. Ennek az
emlékezési térnek, amelyet a mindenki számára személy szerint adott és
kommunikációban közvetített tapasztalás alakít ki, [...] három-négy
nemzedék felel meg."13 Ez a tapasztalat a tárgya az „Oral History"-nak,
amely nem történeti forrásokra, bevett írásos dokumentumokra
támaszkodik, hanem szóbeli megkérdezéssel tesz szert emlékekre.
A kollektív emlékezeten belül az emlékezés két modusa is
elkülöníthető: az egyik az ősi eredetre vonatkozó megalapozó emlékezés,
a másik a saját tapasztalatokhoz, a közelmúlthoz kötődő biografikus
emlékezés.
A megalapozó emlékezésmód még az írástaían
társadalmakban nyelvi vagy egyéb természetű maradandóan tárgyiasított
alakzatokkal dolgozik. A biografikus emlékezés viszont még írásos
társadalmakban is társas interakcióra épül.
„A kulturális emlékezet a múlt szilárd pontjaira irányul. Benne
sem képes megőrződni a múlt mint olyan. A múlt itt szimbolikus
alakzatokká alvad, ezekbe kapaszkodik az emlékezés. [...] A kulturális
3

ASSMANN, J.: A kulturális ... i. т.- p.: 51.
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emlékezet szempontjából csak az emlékezetes, nem a tényleges
történelem számít. Úgy is mondhatnánk, hogy a kulturális emlékezet a
tényszerű múltat emlékezetes múlttá s így mítosszá alakítja. [...] A
történelem az emlékezés által válik mítosszá. Nem elvalótlanodik, hanem
éppen ellenkezőleg, így válik csak valósággá, lankadatlan normatív és
formatív erővé."
Tulajdonképpen örvendetes tény, hogy a múltról való
gondolkodás elnyerte méltó helyét az értelmiségi köztudatban, hiszen
Magyarországon még a közelmúltban is az általános műveltségi szint
alatti vagy tudatosan az alá süllyedt „vezetők" a múlttal szakítani akartak,
így a múlthoz fűződő viszonyunk hangsúlyozásának is örülni kell.
Az igazán nagy kérdés, a hagyomány fogalmának felülírása a
kulturális emlékezetével. A hagyomány fogalma ('valamely kultúra
jeleinek és jelrendszereinek összessége') jobban őrzi, erősebben rámutat
a tárgyi elemek (építészet, vizuális jelek, háziipar, különféle iparágak és
szakmák, mesterségek, a népi gyógymódok, táncok, öltözetek, a
magánélet szokásainak tárgyai) létére, mint az emlékezet fogalma,
amelynek tárgyalásakor ugyan Assmann megemlíti a mimetikus és a
tárgyi emlékezet területét, de a továbbiakban nem dolgozza ki. Ugyanez
a helyzet a mozdulatokkal, a gesztusokkal, az érzelmek kifejeződésével,
a hanghordozással, de még talán a hangképzéssel is. Pedig a szokások
(vagy használjuk a ki nem fejtett mimetikus emlékezet fogalmát)
átadása/átvevése is döntő fontosságú. Csingiz Ajtmatov már említett
müvében egy mankurt rabtól mindent elvettek, elvették az emlékezetét,
de nyilazásban megnyilvánuló tehetségét nem felejtette el. Valami mégis
maradt az önazonosságból.
„A mankurt elsápadt [...], fekete arca hamuszürkére vált. Behúzta
a nyakát, a sapkájához kapott, és vadállattekintettel lesett körül.
- De hát ne félj! Itt van, fogd! - Az öregebbik zsuanzsuan íjat
meg nyilakat adott kezébe.
-No, célozz! - A fiatalabbik magasra hajította a kalapját.
A nyíl átfúródott a kalapon. - Nézd csak! - ámult el a kalap
gazdája. - A kezében
megmaradt az emlékezet!"15

14

Uo.- p.: 53.
AJTMATOV, Cs.: i. m. - p.: 165.
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EMLÉKEZET ÉS IDENTITÁS ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA

Általában Erik Eriksonnak (1959) tulajdonítják az elsőséget
abban, hogy bevezette az identitás fogalmát az élet során végbemenő
pszichológiai fejlődés leírásában: számára a személyes identitás időszakonként bekövetkező válságai ellenére - még az időben változatlan
önazonosságot jelentette.
Az identitáselméletekben bekövetkezett narratív fordulat azonban
relativizálja az identitás lényegének keresését, inkább az identitásképzés
módjára helyezi át a magyarázatok alapvető szempontját. Hall így ír: „A
[személyes vagy kollektív] identitások nevek, melyekkel azt jelöljük,
milyennek tűnünk vagy tüntetjük föl magunkat a múlt narratíváiban."16 A
pszichológiában is legavantgárdabbnak számító narratív identitás
elméletében újszerű szempont is felmerül, a jelzős szerkezet gyakran
folyamatkategóriaként használatos:
„az identitások projektek és
I7

gyakorlatok, tervszerű cselekvéssorok, és nem tulajdonságok."
A
narratív identitás fogalmának alaposabb tárgyalására később visszatérek.
A fogalmat több elméletalkotó társadalomtudós kiterjesztette a
társadalom szintjére is. Hangsúlyozzák azt a - régről ismert - gondolatot,
hogy a történelmi identitás birtoklása egyet jelent a társadalmi identitás
birtoklásával, illetve társadalmi identitásunk megfogalmazása csak
szilárd történelmi alapokkal érvényes.
Hobsbawm (1972)
megfogalmazásában: „Egy emberi közösséghez tartozni annyi, mint
meghatározni az embernek a saját (a közösség) múltjához való
viszonyulásának módját.1' Bellah és szerzőtársai sokat idézett gondolata
szerint: „A közösségeknek [...] van történelmük - bizonyos értelemben a
múltjukból állnak -, ezért egy igazi közösség >az emlékezet közössége<,
mely nem felejti el a múltját. Annak érdekében, hogy a közösség ne
felejtse el a múltját, a közösség újra és újra elmeséli a történetét, az őt
alkotó narratívat."19 A múlt az egyén és a közösség identitásának
központi jelentőségű és inherens része - a történetiség e gondolatának
reneszánsza a posztmodern filozófiában is megjelenik, de az aktuális
hatalmi, politikai küzdelmek is erősítik a történelmi tudat és történeti
tudatosság felvetését.
16

Idézi OLICK, J. K. - ROBBINS, J.: A társadalmi emlékezet... i. m. - p.: 31.
Uo.
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A 20. századi filozófia egyik alapkérdése az én integritása. Az én
relativizálódása negatív hangsúllyal, válságtünetként értelmezhető, de
előfordul, hogy egyes kutatók úgy üdvözlik mint olyan próbálkozást,
amely megszabadítja az embert az „esszenciálisán s máshonnan kapott
identitástól" és elvezeti „a megszabadulás ígéretét tartalmazó,
reflektáltabb azonosság irányába".20 Pléh Csaba szerint a 20. századi
folyamatokban az én dekonstruálása valamilyen „első fokozat" a
folytatáshoz, az én újrakonstruálásához. Az én konstruálának
legismertebb megoldásai az interakcióból indulnak ki.
Mead tudat-elképzelése"1 magába foglalja nemcsak az egyénen
kívüli tárgyak tudatát, hanem az öntudatét is. Ez vezet át az identitás,
illetve az én fogalmához. Mead értelmezésében az egyénnek akkor és
azért van identitása, ha és amennyiben képes tárggyá tenni magát és
tudatosítani a saját jelentést. Ebben az identitáselméletben helye van az
individualitásnak is oly módon, hogy az én-t két részre bontja. A
felépített én társadalmi eredetű, a reaktív én az individuum individuális
része. Ez utóbbi képes az egyén csoportját is befolyásolni, s
megváltoztatni az általános másik szerepét.

Identitás
Társadalom
Felépített én

A kollektivista identitáselméletekhez képest Mead számol az
egyéni teljesítményekkel, a szimbolikus interakciók során létesülő
tudattal, az öntudatos alany keletkezésével. Kevésbé hangsúlyos, de
említést érdemel Mead azon megfigyelése, amelynek értelmében az én20

PLÉH Csaba: Interakciós és narratív identitás. In: uő: A természet és a lélek. Bp.:
Osiris, 2003.-p.: 244.
2
'George Herbert Mead elméletét összefoglalja PREGLAU, Max In: Szociológielmélet
/Szerk. Julius Morel et al. /Ford. Berényi Gábor. - Bp.: Osiris, 2003.- p.: 67-68.
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identitás valamilyen transzcendens hivatkozásból vagy egy jövőbeli,
ésszerűbb társadalom remélt elismeréséből is erőt meríthet. Az identitás véleménye szerint is - állandó folyamat, amelyben a felépített én és a
reaktív én állandó kölcsönhatásban áll egymással. Az én két részének
összefüggésével, az oda-visszacsatolások mozgása révén megy végbe a
közvetítés az emberen belül egyén és csoportja között. Az ily módon
létező én a külső társadalommal is kölcsönhatásban ál: az én a társadalom
tagjává válik úgy, hogy interiorizálja a csoportja, tágabb értelemben
társadalma szervezett magatartásformáit. De Mead fontosnak tartja a
fordított, az egyénből a társadalomra irányuló befolyásolást is: az én
képes megváltoztatni az általános másik magatartását, s így hozzájárulni
a társadalmi változásokhoz, a társadalom továbbfejlődéséhez.
Jan Assmann elődei eredményeit, a Durkheim-iskola és Mead
fogalomrendszerét ötvözi. Úgy definiálja az identitást, mint az
önmagunkról kialakított tudattalan kép tudatosulását. Ez mind az egyéni,
mind a kollektív élet tekintetében igaz.
Az identitás általában vett fogalmát felosztja Én- és Miazonosságra, majd az Énen belül további különbséget tesz egyéni és
személyes identitás között. Ez a felosztás, illetve a hozzájuk kapcsolt
tartalmak emlékeztetnek Mead identitásfogalmának részeire.
Visszatérve Assmann gondolatmenetéhez, számára az egyéni
identitás az egyén tudatában kiépült és megtartott kép az őt mindenki
mástól megkülönböztető vonásokkal, „a hús-vér test vezérfonala mentén
kifejlődött tudat". Ezzel szemben a személyes identitás az egyén minden
olyan szerepének, tulajdonságának és képességének foglalata, melyek a
társadalomba tagolódása révén hárulnak rá. Az Én-azonosság mindkét
vetülete „szociogén" és kulturálisan meghatározott.

Identitás
Én-azonosság

Mi-azonosság

Egyéni identitás Személyes identitás
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(Ennyiben különbözik is Mead felfogásától, aki valamivel több egyéni
akaratot és döntést hagy
meg a „reaktív én" számára, bár ez a „reaktív én" is függ a
társadalomtól.) Mindenfajta identitás, így az Én-azonosság is, társadalmi
konstrukció lévén, kulturális identitás.
Assmann így Én- és Mi-azonosság különbségét nem abban látja,
hogy az első természetszerű, nyilvánvaló, a második pedig kulturális
kontsrukció. Tagadja a „természetadta" identitás lehetőségét. A
különbség abban rejlik, hogy a kollektív identitás nem a hús-vér
szubsztrátum evidenciájával jellemezhető. A kollektív identitás
szimbolikusan alakul ki, nem kézzelfogható valóság, hanem metafora.
Kollektiv identitáson [itt és az idézeten belül: kiemelés az
eredetiben], vagyis Mi-azonosságon azt a képet értjük, amelyet egy
csoport önmagáról fest, s amellyel a tagok azonosulnak. A kollektív
identitás azonosulás kérdése a részt vevő egyének részéről:
>önmagában< nem létezik, hanem mindig csak annyiban, amennyiben
egyesek hitet tesznek mellette. Ereje attól függ, mennyire él elevenen a
csoporttagok tudatában, mennyire képes motiválni a gondolkodásukat és
a cselekvésüket.""""
Ez a „kollektív identitás"-fogalom nem eléggé kielégítő
Assmnann számára. Szemantikailag felidézi a társadalmi hovatartozás
jelentését, de a tudatosság mint identitásképző tényező hiányzik a
fogalom tartalmi köréből. Assmann vitázik a Durkheim-iskolával, elveti
a kollektív identitás mechanikus felfogását, illetve a „collective" jelző
mechanikus alkalmazását. Megpróbálja kikerülni azt a csapdát, amelyet
Marc Bloch is Durkheim szemére vetett 1925-ben, mondván, hogy
Durkheim nem mutat rá a kollektív identitás fikcionális és metaforikus
jellegére. Jan Assmann ezért bevezeti helyette a kulturális identitás
fogalmát. „Értelmezésünkben a kollektív identitás nem más, mint
tudatosult társadalmi hovatartozás. A kulturális identitás eszerint nem
egyéb, mint tudatos részvétel valamilyen kultúrában, egy adott kultúra
megvallása."23 Assmann szerint a magától értetődő hovatartozás helyett a
tudatosítás vagy a tudatosulás eredményezheti a hovatartozást, amely
„Mi-azonosság"-gá fokozódhat.
22

ASSMANN, J.: A kulturális .... i. m. - p.: 131.
Uo.-p.:133.

23

262

Emlékezet- és identitáselméletek - kánon nélkül

Assmann további állítása, hogy a személyes és az egyéni identitás
szintén tudatosulással születik és fejlődik. Elfogadja, hogy az egyén egy
eleve adott társadalmi és kulturális alakulatba születik bele, majd Mead
elmélete alapján - a személyes identitás olymód alakul ki, hogy az egyén
„szignifikánsan másokkal" és az általuk róla visszavetített képpel
azonosul - megerősíti, hogy önmagunk megtapasztalása mindig
közvetett, csak másoké közvetlen. Az önmagunkkal való érintkezés a
másokkal való érintkezés. Önmagunkra, vagyis személyes identitásra
csak kommunikációban és interakcióban tehetünk szert.
„Ahhoz, hogy az ember személyes identitást alakíthasson ki a
másokkal való érintkezésben, közös >szimbolikus értelemvilágban< kell
velük élnie. Ez azonban nem szükségképpen jelenti azt, hogy a
közösködés máris (kollektív) identitást teremt. Ilyesmire csak akkor kerül
sor, ha a közös vonás tudatossá válik, és az is marad."24
A szociális eredetű identitásrekonstrukciók közül a legfrissebbek
az interakció helyett az elbeszélésre helyezik a hangsúlyt. Az 1990-es
évek elején született, a második felében elterjedt a narratív identitás
fogalmának használata, amelyet általában Jdentitásteremtő narratív
/о1уатаГ-ЫпХ szokás értelmezni. „Tehát a narráció [...] olyan
történetmondás, amely valaminek/valakinek az identitását, azonosságát
teremti meg."25
Az én kialakulásában eszerint nem egyszerűen az interakciók
vagy a társadalmi reprezentációk játszanak szerepet, hanem az én úgy
alakul, „hogy a magunknak mondott történetekből mintegy megkreáljuk
a szerzőt, mint ezek azonosságának és folytonosságának hordozóját. [...]
Maga az én is egy elbeszélések során megkonstruált lágy entitás lesz.
Ugyanazt tesszük magunkkal, mondja Dennett, mint a világ
eseményeivel.
Mindenből
elbeszélést
csinálunk,
eközben
megkonstruáljuk, mint egy fikciót (narratív súlypontot), magát az írót
IS.

A minőségjelzős, egyben antropomorfizáló tropikus szerkezet,
amelyben szoros szintaktikai kapcsolatba kerül egymással szöveg és
azonosság fogalma, nyelvileg egyben ellentmondásosságot is kifejez.
„Norman Holland a következőket írja: Gondolhatunk [...] az identitásra
i4

Uo.-p.: 134.
ODORICS Ferenc: A narratív identitás tropológiája. In: A narratív identitás kérdései a
társadalomtudományokban
/Szerk. Rákai Orsolya, Z. Kovács Zoltán. - Bp.: Gondolat Kiadói Kör- Szeged,
Pompeji Alapítvány, 2003. - p . : 69.
2Ó
PLÉH Cs.: i. m . - p . : 2 5 1 .
2i

263

Jakab Judit

mint az azonosság és a folytonosság kizárólagos kifejezőire; ehhez képest
a szöveg és az én különbséget vagy változást mutatnak. [...] Az identitás
az azonosság, a folytonosság és az egység szémáit hozza működésbe, a
27

szöveg pedig a különbség, a változás és az én szémáit.'
Ez az
ellentmondásosság,
amelyet az oximoron
is érzékeltet, a
szubjektumelméletek olvasatában is felbukkan: „Az identitás, a
szubjektivitás tehát nem más, mint szubjektum-pozíciók hálója, mátrixa,
melyben a különböző pozíciók nem feltétlenül állnak összhangban
egymással, hanem akár ellentmondás is feszülhet közöttük"
Tulajdonképpen a narratív megoldások nem is igénylik az esszencialista
elvárásokat: „azonosságaink nem valami belső, megkérdőjelezhetetlen
lényegből fakadnak."" Mint amikor egy politikus - érzékelve közönsége
milyenségét - a közeghez alkalmazkodik, és hétköznapibb vagy
szakszerűbb nyelvezeten kezd el beszélni, emocionális vagy
tudományosabb énjét húzza elő, mellébeszél vagy feltár.
Általánosságban elmondható, hogy a narratív identitás fogalma
kétségtelenül alapvető identitásteremtő módszert emel ki, de ez a
létesülési mód nem mindenható érvényű. Jan Assmann maga is
előszeretettel hangsúlyozza a beszéd és a kommunikáció szerepét az
identitás felépítésében, de kizárólagos természetűvé ő sem teszi. Ezt
támasztja alá az a fentebb már hangoztatott tény, hogy ő maga számol a
mimetikus és a tárgyi emlékezet létével.
A narratív identitás nyelvi-retorikai konstrukcióként erősen
fikcionális természetű: a világot kizárólag nyelvi világként, a létet
kizárólag nyelvi létként tételezi fel. Elmondom magam valamilyennek, és
olyan vagyok/leszek. Elmondódom, és olyan vagyok/leszek.
Az identitás folyamatkategóriaként való értelmezése elfedi az
eredménykategóriák egyértelműségét és teleologikus jellegét is.
Hátterében nagyon érezhetően az a tapasztalat munkálkodik, amely
kiindulópontja egyes jelenkori filozófiai elméleteknek: a szubjektum
azonosságvesztésének, az énfogalom felbomlásának tapasztalata.
Ennek az álláspontnak mond ellent egy kortárs teológiai munka
episztemológiai része, amelyet olvasva az a benyomásunk támad, hogy a
vertikális dimenzóban történő korszerű gondolkodás új szempontokkal
gazdagíthatja az identitás kutatási területét. E szerint a nézet szerint az
identitás komplex lelki jelenség, szemben a „narratív identitás"-felfogás
"ODORICS F.: i. n i . - p . : 70.
Uo. - p . : 71.
29
PLÉH Cs.: i. m. - p.: 252.
28

264

Emlékezet- és identitáselméletek - kánon nélkül

reduktív beállítódásával, és az akaratot is mint identitásformáló tényezőt
említi.
Bolberitz Pál elméletében az „én" fogalmát nem strukturálja,
„csak" alkalmazza. Az „én" itt is meghatározott, a rajtam kívül létező
másokkal való kapcsolatában alakul. A mások tőle különböző, de vele
mégis azonos természetű emberek, személyek. Ezeknek az embereknek a
tudati világa, magatartása hasonlít az „én"-éhez. Az „én" az azonosság
és különbözőség (közöstermészetűség és személyes individualitás)
feszültségében alakul ki. A másokkal való találkozás teszi lehetővé, hogy
kialakuljon az „én" saját külön kis önálló világa, és fokozatosan azt veszi
észre, hogy akikkel kapcsolatot létesít, szintén a saját „világ"-ukkal
rendelkeznek. „A kapcsolatteremtés azért lehetséges, mert összeköti őket
a „világ", mely objektív adottságként (akár mint „anyagi" környezet, akár
mint szellemi felépítmény, kultúra, civilizáció, politika, világnézet, vallás
stb.) körülveszi őket, és hasonlóvá formálja tudatukat.
Identitás

>Világban való létünk< megtapasztalása tehát nem csupán azt
jelenti, hogy >én< vagyok a magam világának középpontja, hanem azt is,
hogy képes vagyok felfedezni a rajtam kívül álló dolgokat, személyeket,
azt a >közös világot<, mely körülfog bennünket, és épp ennek a
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pluridimenzionális világnak a horizontjában reflektálok a magam
világban való létére<."'
Az identitásfogalom szempontjából a legfontosabb az „én
világom" elképzelés bevezetése. Ennek a világnak én vagyok a
középpontja, ez a világ egyben megismerési és akarati törekvésem
horizontja is. A valóság teljességét is ezen a horizonton belül észlelem.
„Az un. >én világom<-ban való létem az elidegeníthetetlen egységtotalitás, mely minden tapasztalásom letagadhatatlan alapját képezi. [...]
A tudatomban >tükröződö< világ egy tárgyi és objektív adottság
vetülete, mely mint számomra létező valóság totalitása körülvesz, és
mindenestül átölel engem. [...] A felnőtt ember >világban való létében<
három mozzanatot különböztet meg: a környezetet (Umwelt), az életteret
(Lebenswelt) és a világmindenséget (Weltall-universum)."31 Ez utóbbi
három fogalom a személyes identitás kialakításának determináló erőiként
is felfogható. Bolberitz Pál énfogalmában a szubjektív-alanyi lét sajátos
minőségére irányuló megismerési és akarati törekvés hangsúlyozása az
újszerű.
A szociológiai ihletésű identitáselméletekben közös vonás, hogy
az „ей" fogalmának kidolgozására teszik a hangsúlyt, de a determináns, a
determináló erejű „mi" fogalma kissé elmosódik. Megjelenik csoportként
(Durkheim), megjelenik társadalomként (Mead), és az alábbiakban látni
fogjuk, hány fogalmi körrel azonosítják, milyen irányba tájékozódnak
még a kutatók. Összefügg ez azzal az alapkérdéssel, hogy hogyan
teszünk szert személyes és társadalmi identitásunkra.
Halbwachs a család szerepét kutatja a múlt megkonstruálásának
módjában, Zerubavel Eviatar pedig a „mnemonikus közösségeket",
amelyek a „mnemonikus szocializációt" biztosítják. Arra hívja fel a
figyelmet, hogy az egyén képes átélni olyan eseményeket is, amelyeket a
csoport vagy közösség, amelyhez tartozunk, élt át az időben sokkal
korábban.
Tapasztalatközösséget hoz létre a generáció is. A társadalmi és
politikai események a jelentősebb, közösen átélt élmények segítségével
alakítják a kollektív identitást. Nem véletlenül terjedt el Európában a
nemzedék fogalma éppen az első világháborút követően. Az individuális
arcú kollektív szellemiség a legpontosabban a nemzedék organikus,
totalizáló jellegű fogalmával ragadható meg. Schuman és Scott a
3ü

BOLBERITZ Pál: A keresztény bölcselet alapjai. - Bp.: Jel Könyvkiadó, 2002. - p.:
434-435.
M
üo. - p . : 434.
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nyolcvanas évek végén arra a felismerésre jutottak, hogy a serdülőkor és
a fiatal felnőttkor elsődleges jelentőségű a nemzedékek politikai
emlékezetében rögzítésében. Korábban Shils a Tradition (1981) című
munkájában rámutatott, hogy a fiatal generáció mindig a szülei ellenében
határozza meg önmagát, így a múlthoz való viszonya is más.
Identitást és közösséget hoz létre a vallási tudat, sőt az
identifikáció szempontjából a legkimunkáltabb keretekkel rendelkezik.
Helye, tere, liturgiája, kidolgozott mozdulatai, gesztusai, kegytárgyai,
szent öltözékei, liturgikus szövegei, énekei, illetve a szent helyeken
átnyúló civil szerveződései összetéveszthetetlenek és stabil pontot
nyújtanak az egyén számára. Vanyó László az Eucharisztiáról
gondolkodva azt mutatja be, hogy az emlékezés hogyan válik a vallási
közösség építőjévé: „Az Eucharisztia végzése Krisztus parancsának
teljesítését jelentette, ugyanakkor benne látták a keresztények az egyház
létének alapját és végső értelmét, mert olyan liturgikus cselekménynek
tekintették, mely a jelen egyházát Krisztus keresztáldozatával és második
eljövetelével kapcsolta össze. Ha az eucharisztiát az egység kötelékének
nevezték, akkor nemcsak a hívők egymás közötti egységére gondoltak,
hanem azon túl az egész egyház Istennel megvalósuló közösségére is."32
A kollektív identitás gyakorlása a nemzetállami keretek között
tűnik a legstabilabbnak, a nemzetállam minden belső megosztottsága
(vallási, etnikai, regionális, műveltségbeli, lelki intelligencia eltérései
stb.) ellenére is. A nemzeti identitásokat különböző mnemonikus helyek
és gyakorlatok segítségével hozzák létre és tartják fönn.
Fentebb már utaltunk arra a gondolatra, hogy bár a társadalmi
valóság felépítésének legkifinomultabb eszköze a beszéd, a kollektív
identitás kifejeződése nem kizárólagosan nyelvi természetű. Ez utóbbi
gondolat alátámasztására hozza fel példának Jan Assmann az árucsere és
a rokonsági szabályok kulturális és társadalmi jelentőségét. A társadalmi
hovatartozás tudata egy közös szimbólumrendszer használatával is
kifejeződik: „...nem csupán szavakról, mondatokról és szövegekről van
szó, hanem rítusokról és táncokról, mintázatokról és díszítményekről,
viseletekről és tetoválásokról, ételekről-italokról, emlékművekről,
képekről, tájegységekről, útjelzőkről, mezsgyékről. Bármiből lehet jel az
összetartozás kódolására. Nem maga az eszköz a döntő, hanem a
szimbolikus rendeltetés és a jel struktúra."33
'"VANYÓ László: Az Eucharisztia az egyházatyák teológiájában.
http://web.axelero.hu/kesz/jel/03_10/eucharisztia.html
i3
ASSMANN, J.: A kulturális ... i. m. - p.: 138.
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Mivel szellemi és tárgyi örökségünk bármely része szolgálhat
mnemonikus célokat, ezért a társadalomtudósok a kollektív identitás
kiépülésének és reprodukálásának ezernyi változatát vizsgálják. A
megemlékezések, a centenáriumi, a bicentenáriumi ünnepségek, a
milleniumok, a ruházat, a nyelv és más szimbolikus formák mind
jelzésértéküek az emlékezet és az identitás összekapcsolódásának
szempontjából. Vizsgálják a nemzeti himnuszok és a nemzeti hősök
kollektív identitásban betöltött szerepét, és külön felhívják a figyelmet a
nemzeti mitológiákra és a hozzájuk kapcsolódó földrajzi helyekre. Több
kutató azt taglalja, hogy a városok fönn áj a, mely megörökíti a múltat,
valójában az identitás leképezése. A múzeumokat és a világkiállításokat
mint a nemzeti identitások artikulálására szolgáló helyeket definiálják
újabb keletüen, a gyűjtést pedig mint mnemonikus gyakorlatot. Ugyanígy
az emlékezet gyakorlatának fogják fel a politikai beszédeket. A
kilencvenes években folytatott vizsgálatok úgy fogják fel a
tömegkommunikációt, mint amely elektronikus emlékműveket hoz létre,
ennek szellemében kutatják a hír szerepét is a kollektív emlékezet
formálásában. A filmek és a nemzeti identitás összefüggéseit taglaló
szakirodalom pedig szintén igen terjedelmes.
Az emlékezet és az identitás közötti kapcsolatról folytatott vita
egyik különösen élénk területe az örökségkutatás. Az örökségként, a
„patrimoiné''-ként számon tartott helyszínek rendkívül hasznosak a
nemzet
történetiségének
hangsúlyozásában,
különösen
NagyBritanniában. Valójában éppen ebben az országban, ahol igen gazdag a
tárgyi örökség, és amely hagyományosan ápolja is azt, vált igen túlfűtötté
az örökségről szóló vita. Összehasonlítva a Nagy-Britanniában és az
Egyesült Államokban folytatott örökségvitákat, azt látjuk, hogy az USAban - demokratikusabb felfogásban - a múltba a széles társadalmi
rétegek tárgyi örökségét is bevonják.
Sok jelentős esettanulmány34 az emlékezet és az egyes nemzeti
identitások közötti kapcsolatról „szakadékhangsúlyúan" szól. Feltűnő,
hogy a nemzeti történelmi események pozitív, építő, példaértékű
tartalmait kevésbé vizsgálják, inkább a traumára, a történelem negatív
aspektusaira esik a hangsúly. Rousso és Mai er azt vizsgálják, hogy
Franciaország és Németország hogyan néz szembe második világháborús
örökségével. Roniger és Nino arra kíváncsiak, hogy Chile, Uruguay és
Argentína hogyan szembesül az emberi jogok megsértésének
emlékezetével. Aguilar a spanyol polgárháború problematikus
OLICK, J. K. - ROBBINS, J.: A társadalmi ... i. m. - p.: 33-34.

268

Emlékezet- és identitáselméletek - kánon nélkül

örökségének a későbbi rezsimekre gyakorolt hatását tárgyalja. A
Representations című folyóirat különszáma Greenblatt, Rév és Starn
szerkesztésében mutatja be Kelet-Európának az 1989-et megelőző
történelme fölötti vívódását. Watson egy kötetet (Memory. History and
Opposition Under State Socialism; 1994) szerkesztett, amely az
államszocializmus ideje alatti emlékezetet vizsgálja, többen arról
tudósítanak, hogyan számoltak el közép-kelet-európai országok
kommunista múltjukkal 1989 után.
A nemzeti identitások persze nem az egyedüli identitásformák, a
személyes mellett a helyi és regionális emlékezet és identitás is igen
fontos. Herzfeld például az etnográfia segítségével elemzi a helyi és a
nemzeti emlékezet viszonyának alakulását egy görög városban. A
magyar könyvkiadásban a 1990-es években ugrásszerűen megnőtt a
helytörténeti kiadványok száma, ebben a jelenségben is a helyi emlékezet
súlyának növekedését üdvözölhetjük. A nagy történelmi és politikai
események kisemberi elbeszéléseiben („visszaemlékezések, magánnapló,
krónika") is ugyanez a jelenség testesül meg.
Az emlékezetkutatások áttekintése során a legszembeötlőbb
jelenségnek a „theoria" és a „praxis", a teoretikus és a gyakorlati
kutatások ellentmondásba kerülését tarthatjuk. Miközben az elméletek
egyre inkább a narrativitás, a szóban hagyományozódás, a beszédben élő
örökség fogalmára, definiálására helyezik a hangsúlyt, aközben a politika
kulturális szakemberei a gyakorlatban lázas sietséggel gyűjtik a tárgyi
örökséget.
Akár az emlékezet, akár az identitás kérdéskörét vizsgáljuk, el
kell ismernünk, sok rendszer él egymás mellett. Egyetlen elmélet
világnyivá tágítása, azaz antropológiai magyarázatként való elfogadása ráadásul miközben „egynemű történeti teret" (Jan Assmarm)
feltételezünk - lehetséges, de a tudomány politikai érdekeltségének
gyanúja ekkor mindig felmerül.
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CSÉKA GYÖRGY
M Ű : ELEMZÉS/ELMÉLET
(TÖREDÉK T A N D O R I DEZSŐ EGY SZÖVEGÉRŐL ÉS MŰVÉSZETÉRŐL)

1.
„Nincs mit keresnünk itt tovább,
telt a szív, üres a világ. "
(Novalis)
Tandori Dezső könyvét az Es megint messze szállnak címűt a Liget
Műhely Alapítvány adta ki 1997 második felében, 176 oldal
terjedelemben. A könyv tartalmazza a szerző 10 rajzát is (amely rajzok igen érzékeny és finom művek - az absztrakció és afigurativitás határán
állnak, mivel egyrészt felismerhető a tárgyuk: a veréb, másrészt
gesztusfestmény-jellegük van, és távolról hasonlítanak az absztrakt
expresszionizmus korszakának egy igen jelentős alkotója Hans Härtung
munkáira, illetve a festő ecsetkezelésére), továbbá verseket: teljes
egészében W. C. Williams A veréb és J. S Huxley Madarak c. versét,
hosszabb részletet Apollinaire és a szerző költeményeiből, és egy
madártani szakkönyvből. Az aránylag vékony, kis alakú könyv 42
fejezetre van osztva, tehát az anyag igen tagolt. A könyv, ahogy az alcím
fogalmazza: „húsz halál regénye", vagyis a szerzővel élt, de már meghalt
verebek krónikája, és még valami más, „valamivel több": „Forma szerint
könyvünk krónikából valami lélektörténetté ment át, nem „holt lelkek",
hanem hogy a húsz halállal mint lettem, 1. Kosztolányi, érzéketlen és
meredt, bár nem fájó s nem műremek."1
A regény nyíltan konfesszió, vallomás. A szerző egyes szám első
személyben beszél elmúlt életéről, azaz a verebeiről való
gondoskodásban eltöltött életéről, a legfőbb lényről, az Egyetlenről:
Szpéróról, akinek halálával mintegy lezárult az elbeszélő élete, akinek
halála elbeszélésével a könyv is véget ér már a 124. oldalon, azaz a
tulajdonképpeni vége (a 176. oldal) előtt. A regény, ezen kívül
tartalmazza saját keletkezésének történetét, az író leírja azokat az
eseményeket, amelyek regénye írása közben történnek, 1997 májusától
ugyanezen év június 12-ig. Ez a jelen idejű anyag azonban, a korábbi
1

TANDORI Dezső: És megint messze szállnak. - Bp.: Liget Műhely Alapítvány, 1997. p.: 165.
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regényekhez képest (A meghívás fennáll. Valamivel több, Sár és vér és
játék) nem nagy, s az emlékező, múlt idejű anyaghoz képest elenyésző
terjedelmű. Tandori elmúlt dolgokról beszél, elmúlt dolgokra emlékezik,
a jelenről keveset ír, ám igen lényeges pontjain a regénynek. Az
elbeszélő a múlt eseményeit nem szigorúan kronologikus sorrendben
mondja el, gyakoriak a közbevetések, megszakítások, egy-egy madár
történetét több részletben, fejezetekbe elszórva, gyakran a végétől
visszafelé mondja el, megvalósítva mintegy, amit Balzac tanácsol az
Elveszett illúziók-bm: „Markolja meg a tárgyat hol a közepén, hol a
végén, egyszóval tegye változatossá a tervrajzait, hogy sose lássék
egyformának...""
A könyvben a vízválasztót, ahogy a szerző életében is, Szpéró halála
jelenti. Szpéró halálának a leírása után megszakad az eddig amúgy sem
egységes elbeszélés fonala, mintha véget érne a regény. A könyv további
része mintha csak töltelék lenne, túlírása a végnek, széthullása a regény
szerkezetének, de a könyv tulajdonképpeni végén újra, azaz végleg
befejeződik a regény, mert a szerző életében és a regényben újra
megjelenik egy új veréb, aki egyrészt jelenti, jelentheti az élet
újrakezdődését, egy új kezdet reményét, másrészt, szerkezetileg lezárja a
regényt, mert a könyv elejére utal vissza, s így körkörössé zárja azt.

2

Idézi BÚTOR, M: Balzac és a valóság. In: írók írókról. - Bp.: Európa Kiadó, 1970. - p.:
707.
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2.

„Nem más adja az élet ízét,
mint az égből alázuhanó
s az emberére lelő gond. "
(Hölderlin)
,,A csöndbe térnek a dalok. "
(József Attila)
A Tandori nevű hős, irodalmi alak (akit történetesen egy Tandori nevű
író írt, ír meg) számára a földi lét, a létezés egyet jelent a szeretett
lényeiről való gondoskodással, és az erről való írással, hírt adással, a
saját életről való hírt adással. Ebből következik, hogy az ilyen élet
hamarabb múlik el, telik le, mintsem ténylegesen véget érne (Tandori
igen gyakori nagy regényszerkesztésbeli „csele" az, hogy a regényei
hamarabb érnek véget/látszanak véget érni, mintsem lapjaik
elfogynának), mivel elhal, kihal belőle valódi tartalma: a lények, a
madarak, akikről a hős gondoskodott, akiket a hős szeretett. A
gondoskodás tárgyai (talált lények, amint a hős, az alany élete is talált
tárgy, talált élet önmaga számára, hadd utaljak csak pl. Tandori második
verseskötetének a címére: Egy talált tárgy megtisztítása) adják az élet
tartalmát, ezek, ők eltűntével, pusztulásával kiüresedik, kihal az élet, ha
nem is szűnik meg valójában, a lényege azonban elvész. Legszebben, s
talán legérvényesebben Hölderlin ír erről: „Puszta, kihalt ma a ház,
elvették tőlem a fényt is, / téged vettek el és véled a két szememet, /
Körbe bolyongó árny vagyok, élek ugyan, de nem értem, / miért kell
élnem még, fénytelen, egyre tovább."3 Hölderlin, a német romantika és
Tandori művészetének bizonyos aspektusai között lehetségesek bizonyos
kapcsolódások (pl. figyelemreméltó módon, Tandori fordította magyarra
F. Schlegel válogatott esztétikai írásait4), nem véletlen, hogy írásomban
többször idézem a nagy, német költőt. A romantika műveinek jelentős
része egy-egy hős világ-hiányáról, boldogtalanságáról, kétségbeeséséről
szól, mely boldogtalanság gyakran az egyetlen, szeretett lény korai
elvesztésével teljesedik ki igazán, illetve a hiányérzet, boldogtalanság
konkretizálódik, belevetítődik valamely mitikussá növesztett, régóta

3

HÖLDERLIN: Menőn panasza Diotimáért. In: Versek. Hüperión. - Bp.: Európa Kiadó,
1995.-p.: 82.
4
SCHLEGEL, A. W. és Schlegel, F.: Válogatott esztétikai írások. - Bp.: Gondolat, 1980.
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halott lányban, asszonyban. Többen elmondták (pl. Radnóti Sándor,
Köncöl Csaba6), hogy Tandori első két kötete a hiány költészetét teremti
meg, míg a két kötete után következő művek a megtalált, a talált élet, a
madarakról való gondoskodásban, a hétköznapok legpontosabb
megírásában szerveződnek meg. Azonban, szerintem Tandori pályáján,
életében egy második fordulat is végbement, megtörtént a nyolcvanas
évek végén, a kilencvenes évek elején, amely fordulat madarai,
konkrétan Szpéró 1988-as halálával kezdődik, s amely fordulat művei a
következők: Koppar Köldüs, A döblingi befutó, Hosszú koporsó,
Kísértetként a Krisztinán, Madárzsoké, Az evidenciatörténetek, A Semmi
Kéz, Kész és félkész katasztrófák, Es megint messze szállnak stb. Tandori
elkezd utazni, lóversenyezni, megjelenik - s ezzel utólag át is
értelmeződik korábbi munkássága - a ló-téma, a könyvek a korábbiakhoz
képest rövidebbek lesznek, s bizonyos értelemben, visszatérésként
Tandori pályájának kezdeti hiány-költészetéhez, e könyvek a központi
hős egyfajta idegenség-érzéséről, hiány-érzéséről, kétségbeesésről
tudósítanak, a hős szavával élve: „konstruktív nihilizmus", ami
körvonalazódik. Tandori (a hős) élete, akár a könyvek szerkezete,
önmagába tér vissza, saját kezdeteihez, kiinduló pontjához, de persze,
mégsem oda, mert közben a hős megváltozott. Tandorinak második
fordulata utáni műveit, ahogyan első két verseskötetét, a hiány szervezi,
azzal a változással, hogy most már nem valami körvonal ázhat atl an,
megismerhetetlen, kimondhatatlan metafizikus hiány tölti ki, szervezi a
müveket, hanem egy nagyon is konkrét hiány, egy konkrét létező, az
Egyetlen (voltaképp Tandori első kötetének az Egyetlen lett volna a
címe: „Töredék Hamletnek: ez a verseskötet 1968-ban jelent meg az
egyik akkori irodalmi kiadónál; eredeti címe ez lett volna: EGYETLEN.
Laposnak találtatott..."7), Szpéró hiánya. Tandori ismét valamiféle
határokhoz jutott el, a hallgatás határaihoz, nem véletlen, hogy a
recepciójával párhuzamosan felfedezi, és így át is értelmezi saját, első két
kötetét (melyeket újra ki is adnak), és Wittgensteinnek főképp korai, a
Logikaifilozófiai értekezés8 című művével fémjelzett filozófiáját. Nem
véletlen és elgondolkodtató az is, hogy a szélesebb olvasóközönség és a
" RADNÓTI Sándor: Talált tárgyak költészete (Tandori Dezső második kötetéről). In: Mi
az, hogy beszélgetés? - Bp.: JAK-Magvető Kiadó, 1988.
6
KÖNCÖL Csaba: A hallgatás szinonimái. In: Tükörszoba. - Bp.: Szépirodalmi Kiadó,
1986.
7
TANDORI Dezső: Harmincöt év után. In: Töredék Hamletnek. - Bp.: Q.E.D. Kiadó,
1995.-p.: 111.
8
WlTTGENSETElN, L.: Logikai-filozófiai értekezés. - Bp.: Akadémiai Kiadó, 1989.
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fiatalabb kritikusi nemzedék érdeklődése is megélénkül Tandori művei
iránt, amely szélesebb körű érdeklődés korábban csak első két kötetének
megjelenése idején Övezte az író műveit. Tandorinak hiány, gond
fogalmakkal jelezhető szemléletmódja,
a hozzá kapcsolódó
személyiségkoncepció (amely koncepció szerint az író a személynek, a
hősnek csak történetét, cselekvéseit, hétköznapjait írja meg, a bensőt, a
lelket stb., nem, azaz, úgy beszél magáról, hogy látszólag nem mond
semmit, azaz a semmit mondja, a jelentéktelennek látszó részleteket,
tényeket,
cselekvéseket,
apróságokat,
azaz, voltaképp,
egy
konvencionálisabb irodalomszemlélet szerint: fecseg), tehát e
személyiségkoncepció igen közel Wittgenseteinnek a Logikai-filozófiai
értekezésben kifejtett koncepciójához, amelyet egy helyütt így fogalmaz
meg: „A szubjektum nem tartozik a világhoz, de ő a világ határa."9
Tandori azért találja magát ismét a határoknál, azért fedezi fel magának
Wittgensteint, mert valódi élete, a madarak, Szpéró halálával kiüresedik,
elrepül, elhal, ha nem is szűnik meg létezni; a hős puszta határolás lesz,
olyan határ, amely nem határol semmit, nem ölel igazán semmi mást
körül, mint az ürességet, a hiányt, ahogy Weöres Sándor írja: „Nélküled
üres minden képkeret / és világtalan az egész világ."10

9

U.o.-p.: 71.
WEÖRES Sándor: Arabesque. In: Egybegyűjtött írások. 1-3. - Bp.: Magvető Kiadó,
1986.-p.: 143.
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„Most már be akarok vonulni
a biztos hallgatás kikötőjébe. "
(Karthauzi Dénes)
Az üres képkeret regénye az És megint messze szállnak. Szerkezetével
valamiképp a hős, Tandori életét képezi le, mivel a regény látszólag
hamarabb fejeződik be, mint a könyv. A regény addig tart, a képkeretben
addig van kép, ameddig meg nem halnak a madarak, meg nem hal
Szpéró, ameddig az elbeszélő el nem érkezik madara, Szpéró halálának
elbeszéléséhez. Ami ezek után jön, jöhet még: töltelék, a még elő
madarakról való beszéd, versek beiktatása, madártani szakkönyv részlete
stb. Az élet, ahogy folytatódik, már voltaképp a halál után, ahogy tart
tovább, de nem van, nem létezik, mert csak az üresség, a hiány tart, tehát
valami negatív. Itt jön be azonban a „tandori-féle csel": a könyv
voltaképpeni végén, a regény/élet széthullását mintegy visszavonva,
megakadályozva, helyreállítva valamit (és a regényt most már valójában
befejezve) megjelenik a hős életében egy új veréb, új kezdet: Herti.
Mintha lehetne újra tartalma a létezésnek, mintha lenne visszatérés a
határok felől, a hallgatásból, a negatívból. Tandori ezzel a „szerkezeti"
fogással újra lezárja, és könyve elejéhez visszakapcsolja/csatolja végét,
de egyben nyitva is hagyja a szerkezetet, ahogy az „életét" is: „Igen,
mondom, ahogy ez a könyv véget ér, azt fejezi ki, ahogy aztán azért soha
semmi nem ér mégse véget."11 Mivel azonban soha semmit sem lehet
visszanyerni, visszahozni az elmúlásból, a pusztulást meg nem történtté
tenni, és semmi sem kezdődhet újra, Tandori „csele", „szerkezeti" fogása
az marad, ami, szerkezeti fogás, művészi visszanyerése a veszteségnek,
ami nem kevés, sőt a legtöbb, amit egy művész megtehet.
Az élet befejeződésére utal a regényben a múlt idő teljesen hagyományos
használata (ami újdonság, ha a korábbi Tan dóri-prózákat megnézzük), az
elégikus hangnem, az, hogy a regényben aránylag kevés a jelenbeli életre
való reflektálás, a jelen írása. Ez azért lényeges, mert a korábbi Tandori regények legfontosabb jellemzője volt, hogy ha egy múltbeli esemény
után nyomozott is a műben a hős, a jelent írta folyamatosan, regénye
keletkezését. Minden most történt, a múltat, a jövőt is valamiképp jelen
idejűvé tette, a matéria, a regények, de inkább szövegek anyaga
folyamatos mozgásban volt. Az „élet" állandóan alakította a regény
11

TANDORI
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szerkezetét (azaz ezt a hatást keltették szövegei), valami mindig történt, a
madarak történtek, a hétköznapok történtek.
Az Es megint messze szállnak-Ъап az eddigi Tandori müvekben ilyen
„tisztán", hagyományos módon nem alkalmazott múlt idő dominál,
vagyis, az emlékezés, a hátrafordulás: a jelenbeli események szála
elvékonyodik, eltűnik, megszűnik az anyag mozgása, élő volta,
folyamatszerűsége, ahogy az élet is megszűnt valójában. Nincs jelenbeli
szál, mert jelenvaló élet sincs, mert üres, mert hiányzik, nincs miről írni,
mert semmi, a Semmi tölti ki az életet. Ezért is rövidebbek Tandorinak
második fordulata utáni művei, mégha nem is szűntek meg íródni.
Tandori, élete eltűnésével a hiányt, a semmit írja, s e könyvével úgy
beszél, hogy hallgat (mintha kedvenc filozófusa, Wittgenstein híres
mondatához [„Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell."12] fűzne
lábjegyzetet). Olvasóitól, kritikusaitól is azt kéri, hogy hallgassanak
művéről: „De nem lehetne-e, ahogy Főmedvém mondja, hogy erről a
könyvről becsületesen, módszeresen, fegyelmezetten nem írna senki
semmit? Kérem, kérem ezt, legnagyobb megbecsülésem lenne."13
Az És megint messze szállnak elbeszélőjének pozíciója a jelenből, a jelen
ürességéből hátraforduló, a múltakra emlékező, a múltakat író, elégikus
pozíció. A korábbi művek elbeszélőjének, a szerző alteregóinak:
Tradoninak, D'Orénak pozíciójára legjellemzőbbnek Angyalosi Gergely
kifejezését érzem, a. fordított elégia14 szókapcsolatot. A regények hőse a
jelenre és a jövőre (és nem a múltra) tekintett, mint elmúltra, elmúlóra.
Előrefutva madarai halálához, saját élete elmúltához, előre el-és
lejátszotta az életét/halálát/életüket/halálukat. Megírva, megjósolva
madarai halálát, saját élete kiüresedését, kétségbeesését, utazásait a hős
elbizonytalanította, elveszthetővé tette önmaga számára a jelent. Úgy volt
jelen az élete, a madaraié, mint elmúlt élet, életek. A hős előre-élt, a
jövőben élt. Bizonyos értelemben nem volt jelen. Az (majdani)
ürességben, a (majdani) hiányban tartózkodott, nem a saját életében, az
életben, a nem-üresben, a nem-hiányban, a telt-ben.
Második fordulatával, madarai elvesztésével valójában összetalálkozott
önmagával, vagyis azzal a valakivel, akit már korábban elképzelt,
előrevetített. Tandori mintegy elérkezett saját idejébe, jelenébe, a nemidőbe, nem-jelenbe, nem-valóba, hanem az ürességbe, hiányba, azaz a
12

13

WITTGENSTEIN, L.: Lm. - p.: 90.
TANDORI Dezső: i.m. - p.: 159.

ANGYALOSI Gergely: Tandori Dezső: Délelőtt kórházlátogatás, délután fogcsináltatás.
In: A költő hét bordája. - Debrecen: Latin Betűk , 1996.
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létezés határaihoz: a fordított elégia bizonyos értelemben, egy tandoris
„csellel" visszafordult, a jövő megérkezett, az élet elmúlt, előre már nincs
út, csak hátra lehet nézni, hátra, egy hagyományosabb, nem fordított
elégikus pozícióból szemlélni az életet, múltat. Minden véget ért,
megmerevedett, minden mozdulatlan, de épp ezért már semmi sem
bizonytalan, mert minden „biztos": minden elveszett. Nincs miért, kiért
aggódni, csak a hiány a biztos, csak a hiány van. A létező, mert
sérülékeny, pusztuló: bizonytalan, elveszíthető, ingatag. A szív pedig
üres: „Akár egy árny, / úgy élek itt, borzongva szunnyad / s daltalanul a
riadt szív bennem."15
Tandori egy ideje úgy ír, hogy hallgat. Úgy él, hogy halott. Bevonult a
magány kikötőjébe, és igaza van, amikor azt kéri, hallgassanak róla.
Legyen akkor, hogy itt úgy beszéltem erről a könyvről, művészetéről,
hogy hallgattam.

15

HÖLDRELIN: A Reményhez. Lm. - p.: 139.
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SUMMARY

The paper analyses Dezső Tandori's novel: „And they Fly Faraway
again" and draws conclusions partly periodisation of the writer's literary
career. After Tandori's so-called „second change", - namely the third
period of his career - his works can be connected with works of the first
period, on the ground of their view of artistic approach and formal
conformity. Consequently a special turning back is to be observed which
can outline a greater, comprehensive inference. These conclusions can be
valid for the complete art of the analysed author. The essay is
implemented with a detailed bibliography of the author's work and
publications about him.

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Aufsatz analysiert der Autor den Roman des ungarischen
Schriftstellers D. Tandori " És megint messze szállnak" {Erneut fliegen
sie davon}und versucht Schlußfolgerungen zu ziehen, nämlich auf die
Werke nach der sogenannten zweiten Wende/Wandel bezogen. Auf der
einen Seite ermöglichen aspektuelle und formale Übereinstimmungen
dem Leser eine Verbindung der Werke von Tandoris dritten
schriftstellerischen Schaffungsperiode mit denen der ersten. Der Leser
wird also zum Augenzeugen einer Rückwendung, einem Zurückgreifen
auf etwas Früheres; auf der anderen Seite andere, allgemeinere
Konsequenzmöglichkeiten eröffnen sich, die auch auf das ganze
bisherige Lebenswerk bezogen von Gültigkeit sein können. Zum Schluß
befindet sich eine ausführliche Bibliographie der Werke und der
Sekunderliteratur.
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IV. MŰVÉSZETTÖRTÉNET

KNAPP ÉVA
A SZENT ISTVÁN-IKONOGRÁFIA MEGÚJÍTÁSI KÍSÉRLETEI
A XVII-XVIIL SZÁZADI SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKÁBAN
A régi magyar irodalom, a történelem és az ikonográfia egyik
többé-kevésbé folyamatosan vizsgált területe a magyar és a
magyarországi szentekhez fűződő hagyomány. E hagyomány fő
sajátossága, hogy az aktuális társadalmi, politikai kérdések jegyében
minden korszak újjáalkotta ezeket a történeti személyiségeket.1
Szent István első magyar király a magyar történelem egyik
legtöbbet értelmezett alakja. Valóságos külső megjelenését, arcvonásait
egykorú források nem örökítették meg. A középkorban egy, a mai
elképzeléstől gyökeresen különböző, a belső személyiségjegyeket
hangsúlyozó portré állt a figyelem középpontjában. Ez a portré
elsősorban a királyban megtestesülő fenségre, az uralkodásra való
alkalmasságra utalt. A szent királyok - így István - jellemzésére a
legendák összeállítói bőven alkalmazták a műfaj jól ismert hagiográfiai
toposzait és nyelvi fordulatait. Ez a módszer - elfedve és feledtetve a
történeti valóságot - hatásosan érvényesült az egykorú képzőművészeti
megjelenítésben.
Egy mai értelemben vett hiteles vagy annak tekinthető képmás
hiányában az ábrázolás elsődleges keretét a legendákban, krónikákban
rögzített tulajdonságok jelentették. Ezt a keretet a folyamatosan változó
1

így például. PÉTER András: Árpádházi Szent István, Szent Imre és Szent László a
középkori művészetben. Ikonográfiái tanulmány. - H. n, [1925], Kézirat, MTA
Művészettörténeti Intézet Könyvtára; WOLF Rózsi: Szent Imre a képzőművészetben. Bp., 1930; SZEKFÜ Gyula: Szent István a magyar történet századaiban. In: Emlékkönyv
Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. / szerk. SERÉDI Jusztinián,
III. kötet. - Bp., 1938. - p.: 1-80; LEPOLD Antal: Szent István király ikonográfiája. In:
Uott. - p.: 113-154; ALSZEGHY Zsolt: Szent István a magyar egyházi költészetben. In:
Uott. - p.: 325-344; A középkori magyar királyok arcképei. Szent István Király
Múzeum Székesfehérvár 1996. május - augusztus 21. A Szent István Király Múzeum
Közleményei D. sorozat 243. szám. - Székesfehérvár, 1996; MAROSI Ernő: Der Heilige
Ladislaus als ungarische Nationalheiliger. In: Acta Históriáé Artium, 33. évf, 1987. p.: 211-256.

Knapp Eva
hagyományformáló erők töltötték meg látható képi elemekkel. Az ilyen
jellegű át- és újraformálás nagy ábrázolási szabadságot biztosított,
ugyanakkor indokolni és történetileg hitelesíteni kellett az eljárást."
Szent István középkori ikonográfiái hagyományában nehezen
fedezhetők fel változások. Ez részben a feledéssel, részben az emlékek
pusztulásával, részben pedig az egykor divatos képzőművészeti műfajok
sajátosságaival magyarázható. A királyról a középkorból csak egyes,
úgynevezett alaki ábrázolások maradtak fenn. Csupán feltételezés, hogy a
Szent László-ciklusokhoz hasonlóan léteztek narratív Szent Istvánsorozatok is (például az Anjou Legendárium elveszett oldalai), melyek
azonban ma már nem rekonstruálhatók pontosan."
A XV. század második felétől Európa-szerte kedveltté vált
sokszorosított grafikában a már kidolgozott kompozíciós sémák mellett
új formai ötletek és gondolati tartalmak jelentek meg, s a műfaj jelentős
szerepet játszott az új stílusok, irányzatok kialakításában és
népszerűsítésében. Ezek az újítások viszonylag korán, 1460-1470 körül
jelentkeztek a Szent István-ikonográfiában is. A XVI. század első
harmadát követően azonban a király alakja az irodalomban és a
képzőművészetben egyaránt háttérbe szorult a reformáció megerősödése
és a török veszély állandósulása miatt. A XVII. század elejétől a
megváltozott társadalmi, politikai környezetben ismét jelentkező téma
részben a középkori hagyomány motívumait elevenítette fel. Ugyanakkor
érzékelhetővé vált a középkori Szent István-kép megújításának vágya,
mely elsősorban katolikus főúri támogatással, jórészt jezsuita
elképzelések szerint ment végbe.
2

Vö. GEREVICH, Tiberio: Santo Stephano a 1'arte ungherese. In: Corvina (Nuova Serie),
4. évf. 1941. - p.: 579-593; CZENNERNÉ WlLHELMB Gizella: Évszázadok Szent Istvánábrázolásai. In: Életünk, 26. évf., 1988. - 0 p.: 761-766; SCHREIBER, Georg: Stephan I.
der Heilige König von Ungarn (997-1038). Eine hagiographische Studie. - Paderborn,
1938; BITSKEY István: Irodalmunk Szent István-ábrázolásai. In: Uő.: Eszmék, művek,
hagyományok. -. Debrecen, 1996. - p.: 269-276; GOCKLER Imre: Szent István király a
magyar irodalomban. - Pécs, 1936.
1
MAROSI Ernő: A XIV-XV. századi magyarországi művészet európai helyzetének
néhány kérdése. In: Ars Hungarica, 1. évf., 1973. - p.: 25-66; LEVÁRDY Ferenc:
Magyar Anjou Legendárium. - Bp., 1975. - p.: 36-44; WEHLI Tünde: Szent István
kultusza a középkori magyarországi művészetbea In: Doctor et apostol. Szent Istvántanulmányok, /.szerk. TÖRÖK József. - Bp. : Szent István Társulat, 1994. - p . : 107-140.
4
SCHREIBER, Georg: Stephan I. in der deutschen Sakralkultur. - Bp., 1938; Szent István
emlékkiállítás (1938) május - szeptember. Magyar Nemzeti Múzeum, Országos
Levéltár és Országos Széchényi Könyvtár. - Bp., 1938; RÓZSA György: A Thuróczykrónika illusztrációinak forrásai és a középkori magyar királyok ikonográfiája. In: UŐ.:
Grafikatörténeti tanulmányok. - Bp., 1998. - p.: 7-18.
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A korábbi ikonográfiái sémák átalakulásának folyamatát a XVII.
században Hoffmann Edith szerint elsősorban a sokszorosított grafika
biztosította. Lényegében ugyanezt az álláspontot képviseli Galavics
Géza, aki a hagyomány és az aktualitás kettősségében helyezte el a
XVII-XVIII. századi képzőművészeti megújulást. Galavics több
munkájában utalt a tradicionális Szent István-kép és más nemzeti szentek
ábrázolásának átalakulására. Figyelme középpontjában a Szent Istvánkép XVIII. század végi változásának és a nemzeti múlt rekonstrukciós
igényének bemutatása állt.6 A középkori ábrázolási tradíció továbbélését
vizsgálva Kerny Terézia Szent László példáján felhívta a figyelmet arra,
hogy a középkori gyakorlaton nyugvó ikonográfiái típusok a Habsburg
dinasztikus törekvésekhez kötődve a barokk korban is befolyásolták a
megújuló képzőművészeti kánont. Szerinte az ikonográfia konzervatív
vonása különösen a török pusztításoktól megkímélt, megszakítás nélkül
katolikus területeken érezteti hatását.7
SZENT ISTVÁN ÁBRÁZOLÁSAI A KÖZÉPKOR VÉGI SOKSZOROSÍTOTT
GRAFIKÁBAN

Szent István középkori ábrázolás típusai döntő részben a
hagiográfiai hagyomány és az európai művészet szent király-ábrázolásai
nyomán alakultak ki. A király külső megjelenésére mindössze két
középkori megjegyzés utal, melyek azonban jóval halála után születtek.
A Nagyobb legenda szerint szakállat viselt, Laskai Osvát pedig kis
termetét emelte ki.8 Hiteles adatok hiányában Szent István irodalmi és
HOFFMANN Edith: A felajánlás a Szent István ábrázolásokon. In: Lyka Károly
emlékkönyv. Művészettörténeti tanulmányok. - Bp., 1944. - p . : 173-187.
6
GALAVICS Géza: Program és műalkotás a XVIII. század végén. Egy festmény
születése és fogadtatása. - Bp., 1971; UŐ.: Későreneszánsz és korabarokk. Jegyzetek a
17. század első felének hazai művészetéhez. In: Művészettörténet - tudománytörténet. /
főszerk. ARADI Nóra. - Bp., 1973. - p.: 41-90, itt: 49-53; UŐ.: Hagyomány és
aktualitás a magyarországi barokk művészetben. XVII. század. A barokk
képzőművészeti tematika helyi elemei. In: Magyarországi reneszánsz és barokk. / szerk.
GALAVICS Géza. - Bp., 1975. - p.: 231-277, itt: 234-238, 275-277.
7
KERNY Terézia: Szent László kultusza és ikonográfiája Zsigmond uralkodásától a
nagyszombati zsinatig (1387-1630). I—II. - Bp., 1988. Bölcsészdoktori disszertáció. I. p. 100-116.
Árpád-kori legendák és intelmek. / vál., bev., jegyz. és szöveggond. ÉRSZEGI Géza. Bp., 1983. - p. 29; OSVALDUS DE LASKO (LASKAI Osvát): Sermones de Sanctis [...]
Biga salutis intitulati. -Hagenau, 1502, De Sancto Stephano Rege Hungarorum. Sermo
LXXVI.
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képzőművészeti megjelenítése jelentős részben a legendákban rögzített
tulajdonságokra, így bölcsességére, vallásosságára és harcos királyi
személyére épült. Ezeket a vonásokat a hagiografikus irodalmon kívül a
liturgikus szövegek is átvették, elmélyítették és kultuszformáló erővé
tették. A legendákon és a liturgikus hagyományon kívül az udvari
reprezentáció igényei is befolyásolták Szent István képzőművészeti
megformálását.9 Az így kialakított kép nem mutat egyéni jegyeket: a
tipizált megjelenítés a XIII. század vége óta idős, szakállas, koronás,
jogarral és országalmával ábrázolt szent király alakjával azonosította az
uralkodót. A fennmaradt középkori ábrázolások három nagy csoportra
oszthatók:
I. Önálló ábrázolások. Szent István önálló ábrázolásait a kor érméin
és pecsétjein előforduló uralkodótípus szerint formálták meg, jobb
kezében lándzsával vagy jogarral, baljában országalmával, fején
koronával.10 így például a muraszombati (Murska Sobota) XIV. századi
falkép11 vagy az 1500 körűire datált zólyomfalvi (Sásová) faszobor"
sematikus, s fiziognómiailag a magyar szent királyok együttes
megjelenítésének hatására formálódott.
II. Csoportos ábrázolások. Szent István Szent Imrével és Szent
Lászlóval közös
ábrázolása XIII. század végi kezdemények után az Anjou uralkodók
idején jött létre. Fő eszmei forrása a Háromkirályok kölni ereklyéjének
kultusza, történeti hátterét az Anjouk kölni és aacheni kapcsolatai, az
aacheni magyar kápolna alapítása és az újonnan a magyar trónra került
Anjou-család dinasztikus őskultuszának és legitimitásának igénye
alkotta. A három szent király közös ábrázolásain rendszerint István a
legidősebb: higgadt, nyugodt, egyházszervező, bölcs uralkodó, szent
hitvalló. Az alakok az ideális uralkodó tipikus jegyeit és jelképeit
hordozzák. A közös ábrázolás önmagában is hozzájárulhatott a három
alak idővel egymástól elkülönülő ikonográfiái megjelenésének
kialakulásához.

I ^

VÍZK.ELETY András: Szent István képének alakulása a középkori és barokk
irodalomban. In: Doctor et apostol, i. m. (3.jegyzet). - p. 289-299; CSANÁD Béla: Szent
István király arca a magyar breviáriumokban. In: Teológia, 1970. - p.: 214-219; VAS
József: Szent István miséje. In: Vigília, 37. évf., 1972. - p.: 517-522.
I0
WEHLI: i. m. (3. jegyzet).-p.: 107-109.
11
RADOOSAY Dénes: A középkori Magyarország falképei. - Bp., 1954. - p. 180.
~ RADOCSAY Dénes: A középkori Magyarország faszobrai. - Bp., 1967. - p. 224.
13
MAROSI: i. m. (3. jegyzet). - p. 34-35.
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A csoportos ábrázolás további formái a Szent Imrével, a Szűz
Máriával, illetve Szűz Máriával és más magyar szentekkel közös
megjelenítés. Ezek szoros rokonságot mutatnak a három magyar szent
király ábrázolástípusával. Szűz Mária és Szent István együttes ábrázolása
egyházi kezdeményezésre jöhetett létre. Az esztergomi Porta Speciosa
felajánlás-jelenetén kívül erre utal a zágrábi káptalan XIV. századi
pecsétképe, melyen István mint az egész magyar egyház megszervezője,
donátora és kegyura, valamint a zágrábi egyház patrónusa tűnik fel,
kezében templommodellel, melyet felajánl Máriának.14 A XIV. század
végén jelenik meg a magyar szent királyok Szűz Máriával közös
ábrázolása is. 1398-ban Szántai Lukács váradi püspök pontifikációs
pecsétjén például a Napbaöltözött Asszony alakját a magyar
királyszentek fogják közre.15 A magyar szent királyok és a Vir Dolorum
közös ábrázolása a XV. század elejéről, Andrea Scolari devóciós
pecsétjéről (1422) ismert.16
III. Szent István élettörténetének ciklusszerű ábrázolása nem
maradt fenn, s kevés az olyan képzőművészeti emlék, amely ciklusok
egykori meglétére utal. Ilyennek tekinthető Vásári Miklós 1343 körül
Bolognában készített Decretalisának nyitóképe. A négy mezőre osztott
lapon négy, István életéhez szorosan kötődő jelenet látható: Géza
fejedelem álma, Vajk megkeresztelése, István megkoronázása és a
pogány magyarok megkeresztelése.17 A Képes Krónika (1358) egy István
életének történeti feldolgozásához illesztett, világiasabb képciklust őrzött
meg. Eletének eseményei közül itt születését, Koppány lefejezését, Gyula
elfogatását, Keán vezér leverését, az óbudai egyház alapítását, Imre
eltemetését és Vazul megvakítását, Szár László fiainak figyelmeztetését
és István temetését ábrázolták. István legendájának egyes mozzanatait a
táblaképek közül egyedül a mateóci Szent István- és Szent Imre- főoltár

14

WEHLl: i. m. (3. jegyzet). - p. 114; TAKÁCS Imre: ,Дова inter lilia rubinosa" - A
zágrábi káptalan 1371. Évi pecsétjének Szent István képéhez. In: Sub Minerváé nationis
praesidio. Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdésköréből Németh Lajos 60.
születésnapjára. -Bp., 1989. - p . : 20-25.
15
KERNY: i. m. (7. jegyzet). I. - p. 112.
BODOR J., FÜGEDI Erik, TAKÁCS J.: A középkori Magyarország főpapi pecsétjei a
Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának pecsétmásolatgyűjteménye alapján. - Bp., 1984. - Nr. 70.
17
WEHLl: i. m. (3. jegyzet). - p. 11 l - l 13.

299

Knapp Eva
mellékjelenetei örökítették meg (megbocsátás az orgyilkosnak, a király
halála).18
A sokszorosított grafikára térve, az általunk összeállított
katalógusban a XV. század második feléből nyolc, a XVI. század első
harmadából közel harminc lapot vettünk számba.
A legkorábbi
egylapos fametszet kivételével a többi XV. századi ábrázolás
könyvillusztráció. Az utóbbiak közül hat eredeti szövegkörnyezetben, a
Thuróczy-krónikában, illetve Hartmann Schedel világkrónikájában
található, egyet pedig az 1513-ban Andechsben készült Legenda nova
Sanctorum című kódexbe ragasztottak be másodlagosan. A XV. századi
lapok kivétel nélkül állóképek, s az egyetlen „narratív"-nak tekinthető
attribútum az angyali koronázás jelenete.
A legkorábbi lap egy 1460-1470 közé datált színezett fametszet. A
körülvágott, s ezzel némileg megcsonkított lapon Szent István és Szent
Imre egymással szembeforduló álló egész alakja látható stilizált tájban.
Az alakokat kettős vonal választja el egymástól. A fiatal, szakáll nélküli,
szőke hajú, páncélt viselő Imre attribútumai a dicsfény, a hercegi süveg,
a liliom és a kard. István középkorú, erőteljes, barnára színezett hajú és
szakállú, páncélöltözetű, palástos alak, feje fölött lebegő angyalok tartják
a koronát. Attribútumai a dicsfény, a keresztes országalma és a kereszt.
Az eddigi kutatások szerint ez az egyetlen középkor végi ábrázolás,
amelyen Szent István jogar helyett keresztet tart. A lap a
magyarországitól eltérő ikonográfiái változatban tükrözi a délnémet
területek Szent István- és Szent Imre-kultuszát. Georg Schreiber szerint a
kereszt az úgynevezett Fünfwundenkreuz, s a lap Frankföldön
keletkezhetett, ahol áthaladt a Magyarországról Aachen és Köln felé
vezető zarándokút. A metszeten egykorú kéziratos latin felirat azonosítja
az alakokat.20
A további hét XV. századi fametszeten István a középkori
ikonográfiái hagyománynak megfelelően jelenik meg idős uralkodóként,
kétágú szakállal, hosszú hajjal, dicsfénnyel, keresztes országalmával,
jogarral és az ország címerével. Öt alkalommal más alakok társaságában,
így Szent Imrével, Szent Imrével és Gizellával, illetőleg Szent Imrével és
Szent Lászlóval együtt ábrázolták. Az ábrázolás többnyire sematikus, az
TÖRÖK Gyöngyi: A Mateóci Mester művészetének problémái. In: Művészettörténeti
Értesítő, 29. évf. 1980. - p.: 49-80, itt: 67; vö. KIRÁLY Ilona: Szent István ábrázolások
(XI-XV. század). In: Vigília, 37. évf. 1972. - p . : 510-517.
19
KNAPP Éva: Szent István király ikonográfiája a sokszorosított grafikában a
kezdetektől a XIX. század közepéig. Katalógus. Kézirat. - Bp., 2000.
20
SCHREIBER: i. m. (4. jegyzet). - p. 43, Abb. 7; TÖRÖK: i. m. (18. jegyzet). - p. 66.
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alak beállítása más uralkodókra is alkalmazható.21 A két önálló ábrázolás
egyikén István Maiestas-típusban jelenik meg. A másik, feltételesen vele
azonosított alak egy erősen körülvágott, másodlagosan felragasztott
fametszeten látható. Ezen két adoráló angyal veszi körül a koronás,
keresztes országalmás, palástos, idős szent királyt.
Az 1501-1534 közé datálható ábrázolások túlnyomó többsége
liturgikus és áhítati célt szolgáló nyomtatványok illusztrációja. Egy
további fametszet feltehetően egy el nem készült mis sálét díszített volna,
kettő I. Miksa német-római császár uralkodói reprezentációját szolgálta,
egy pedig Hans Hauge zum Freistein Magyarország történetéről
összeállított munkájában jelent meg. A könyvillusztrációk közül többet
hasonló kontextusban többször is felhasználtak. Mindezeken a
metszeteken Szent István részben önállóan, részben más alakok
társaságában jelenik meg.
A magyar szentekkel közös Szent István-ábrázolásokat kivétel
nélkül misekönyvek címlapverzóján használták fel (1501, 1508, 1511,
1527 körül). Közülük három lapon a három magyar szent király, István,
Imre és László Szűz Máriával (kétszer mint Patrona Hungáriáé, egyszer
mint Napbaöltözött Asszony),23 a negyediken pedig - egy korábbi, nem
magyar vonatkozású missale fametszetét másodlagosan felhasználva és
aktualizálva - az Arma Christivel (1508) együtt jelenik meg.24 Ezeken a
fametszeteken Istvánt, Imrét és Lászlót Magyarország patrónusaiként, a
középkori fiziognómiai és megjelenítési sémáknak megfelelően
ábrázolták. A bárd egy alkalommal Szent István attribútuma. Az angyali
koronázás jelenete egyedül az 151 l-es zágrábi Missaléhoz készült lapon

21

THURÓCZY, Johannes: Chronica Himgarorum. - Augsburg, 1488. - f. elr; [SCHEDEL,
Hartmann]: Liber chronicarum. - Nürnberg, 1493. - f. 186v, 188r; [SCHEDEL,
Hartmann]: Das buch der Croniken. / Übersetzung von Georg ALT. - Augsburg, 1496.
-f. 209\211 r .
22
THURÓCZY, Johannes: Chronica Hungarorum. - Brunn, 1488. - f. elr; Legenda nova
Sanctorum, - R. P: MAURI DE ASCHA monachi Andecensis Legenda Sanctorum. (Andechs), 1513. - f. cccxxxiiij, München, Bayerische Staatsbibliothek Clm 3112.
Missale [...] Strigoniensis. - [Lyon], 1501; Missale secundum chorum et rubricam
almi episcopatus Zagrabiensis ecclesiae. - Venetijs, 1511; DODGSON, C : The Patron
Saints of Hungary. A Woodcut by Hans Sebald Beham. In: The Burlington Magazine,
14. évf., 1908. - p.: 301-302; Borsa Gedeon: Egy feltehetően soha el nem készült hazai
misekönyv emléke. In: Magyar Könyvszemle, 109. évf., 1993. - p.: 325-330.
24
Missale secundum chorum Strigonien- Wien, 1508.
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látható, melyen két lebegő angyal a Patrona Hungariae-feliratú Szűz
Mária feje fölött tart koronát.~"
Néhány önálló ábrázolás liturgikus munkák címlapján, a
nyomtatványokat megrendelő budai könyvkereskedők könyvárusi
jelvényeként jelent meg (1505: Joannes Paep, 1512, 1513: Stephanus
Heckel).26 A jelvényeken Szent István térd-, illetve derékképe látható a
megszokott ábrázolási keretben: a király idős, szakállas, szent uralkodó, a
megnevezést tartalmazó feliratos nimbusszal, koronával, jogarral és
keresztes országalmával.
A királyt önállóan ábrázoló, felirat nélküli kisméretű fametszetek
többsége liturgikus és áhítati célú nyomtatványok Szent Istvánhoz kötődő
szövegrészei előtt található, részben iniciálé funkcióban. Ezek
úgynevezett reprezentációs képek, azaz többnyire erősen stilizált
szakállas, középkorú vagy idős uralkodót jelenítenek meg. Ugyanabban a
kiadványban és más, hasonló kiadványokban, más szövegkörnyezetben,
77

más szentekkel összefüggésben többször is felhasználták őket." Több
alkalommal
ülő alakként,
Maiestas-típusban,
a megszokott
attribútumokkal jelenítették meg (kivétel: kard 1511).
Néhány további ábrázoláson álló uralkodó látható, akit a szokásos
attribútumokon kívül bárddal vagy stilizált karddal (1511, 1512, 1514),
országcímeres pajzzsal (1508), egyszer pedig az iniciálé keretéből
másodlagosan kialakított kézfejjel (Szent Jobb ereklyével? 1513)
jellemeztek." Három további fametszeten nem uralkodóképpel, hanem

"5 Az ún. angyali koronázás jelenetéhez Id.: Képes Krónika. / ford. GERÉB László. Bp., 1978.-p. 118;KERNY:i. m. (7. jegyzet). I . - p . : 109-110.
~ Breviárium Zagrabiense. - Venetiis, 1505; Missale secundum chorum alme eclesie
Strigonien. -Venetijs, 1512; Missale [...] Strigoniensis. -Venetijs, 1513.
27
MlKÓ Árpád: A szentképek árulása. A magyar szent királyok ábrázolásai a zágrábi
egyházmegye liturgikus nyomtatványaiban. (1505-1525). In: Ars Hungarica, 25. évf.,
1997.-p.: 133-144.
8
Missale Strigoniens. Venetia, 1511. - f. 23Г, 258v; Missale [...] Zagrabiensis
ecclesiae. - Venetijs, 1511. - f. CLXXXVif; Breviárium [...] usum ecclesie
Strigoniensis. - Venetijs, 1513. - f. 381r; Missale fratrum heremitarum Ordinis Divi
Pauli primi heremite. -Venetijs, 1514. - f. 215v; Breviárium [...] Strigoniense. Venetiis,
1519. -f. 38Г.
Missale secundum chorum et rubricam almi episcopatus Zagrabiensis ecclesiae. Venetijs, 1511, f. CCLXVjr; Missale Strigonien. - Venetijs, 1512. - f. 186r; Breviárium
Strigoniense [...]. - Venetijs, 1514. - f. 365r; Missale secundum chorum Strigoniensem.
-Wien, 1508.-f. 157r; Missale [...] Strigoniensis. -Venetijs, 1513. - f. 191v.
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confessor- vagy apostol-típusú, mezítlábas, könyvet tartó álló figurával
(1515, 1518) utaltak rá.30
E korai metszetek között ritka a jelenetté formált ábrázolás. Egy
1505-ben kiadott breviáriumban a Szent István verses zsolozsmája előtti
lapon elhelyezett egész oldalas fametszeten koronázási jelenet látható
felirat nélkül.3
A fiatal, szakáll nélküli uralkodót stilizált
attribútumokkal jellemezték, s egyedül a szövegkörnyezet utal arra, hogy
a képpel Szent Istvánt kívánták reprezentálni. Hans Hauge zum Freistein
1534-ben megjelent Thuróczy-krónika redakciójának illusztrációján
Szent István középkorú, rövid hajú, kétágú szakállat viselő uralkodó. A
koronázási jelenetben - az 1505-ben megjelent metszethez hasonlóan az alak sztereotip, nem hordoz egyéni jellegzetességet. A metszetet
ugyanebben a munkában változatlan formában felhasználták Péter, Szent
László és Nagy Lajos koronázásának illusztrálására is.32
Két további fametszeten mint szent, dinasztikus őst ábrázolták
Istvánt, s a motívum I. Miksa német-római császár - a magyarországi
ábrázolási hagyománytól eltérő - reprezentációját szolgálta. István király
alakjának Habsburg recepcióját Gizella királyné személye közvetítette, s
összefügg Miksa császár magyarországi hatalmi törekvéseivel. Jakob
Mennél Seel und Heiligenbuch Kaiser Maximilians [...] című munkája
feltételezett első kiadásában (1516-1518 között) önálló lapon, stilizált
díszteremben álló uralkodóként jelenítették meg. Ebben a Miksa császár
tényleges és fiktív őseit bemutató, Leonhard Beck-féle 89 tagú
sorozatban Szent István Mennél elképzelése szerint fiatal, Habsburg
családi vonásokat hordoz. I. Miksa császár Triumphzug Kaiser
Maximilians I. címen idézett, 136 fametszetből álló diadalmenetén a
jelentős dinasztiaalapító ősökkel együtt ábrázolták Istvánt. Az antik
példák hatására felelevenített triumfusábrázolás dúcai 1512-1519 között,
az első levonatok 1526-ban készültek. Szent Istvánt itt Nagy Károly,
Klodvig és I. Rudolf társaságában, álló uralkodóként jelenítették meg.33
' Breviárium [...] Strigonien. - Venetijs, 1515. - 303r; Missale Strigoniense. Venetijs,
1518.-f. 19Г, 214v.
31
Breviárium Zagrabiense. - Venetiis, 1505. - f. 422v.
32
HAUGE ZUM FREISTEIN, Hans: Der Hungern Chronica [...]. - [Nürnberg], 1534. - f.
16v, 22r, 27r, 37r.
53
(MENNÉL, Jakob): Seel unnd heiligenbuch Keiser Maximilians [...]. - Freyburg im
Breisgau, 1522. - Nr. 37; Triumphzug Kaiser Maximilians I. 1526; ENDRÖDI Gábor:
Szent István I. Miksa császár síremlékén. In: Történelem - kép. Szemelvények múlt és
művészet kapcsolatából Magyarországon. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2000.
március 17 - szeptember 24. - Bp., 2000. - p.: 196-220.
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Az eddigi áttekintés jelzi, hogy az 1460-1534 között készült
sokszorosított grafikai ábrázolások típusai lényegében követik a
középkori ikonográfiái hagyományt. Az újszerű attribútumok (kereszt,
kard, bárd, Szent Jobb ereklye) többnyire sajátos jelentést hordoznak.
Nem teljesen újdonság a három magyar szent király Szűz Máriával közös
ábrázolásának ismétlődése sem (1501, 1511, 1527 körül), amely egyaránt
közvetítette a Patrona Hungáriáé- és a magyar szent királyok mint
Magyarország patrónusai-gondolatot. A más műfajokban már korábban
ismert séma a kultikus tradíció átrétegződése nyomán a XV. század
második felében feltűnik a táblaképfestészetben is (például a vitfalvi
táblaképek).34 Az új elemekkel bővített típus-változatok az uralkodó és a
nemzet szuverenitásának gondolatát hordozzák. Ez a fő oka annak, hogy
ez a típus a felajánlás-ikonográfia mellett a XVII. század elejétől
jelentősen hozzájárult a Szent István-ikonográfia megújulásához.
1534 után Szent István sokszorosított grafikai ábrázolásainak száma
jelentősen csökken, s a XVI. századból mindössze két további
fametszetet tudtunk számba venni. Az egyik Szent István halálát
ábrázolja, s Bonfmi krónikájának 1581-ben megjelent német nyelvű
kiadását illusztrálja/ A másik egy, a XVI. század végére datálható,
minden valószínűség szerint ugyancsak német nyelvterületen készült,
eddig ismeretlen hónapkép. István itt stilizált tájban álló idős uralkodó, fő
attribútuma a jobb alsó sarokban elhelyezett koronás magyar címer.
MEGÚJULÁSI TÖREKVÉSEK A XVII. SZÁZAD ELEJÉTŐL

A XVII. század elején a középkori hagiográfia által
meghatározott, előbb bemutatott ikonográfiái őstípusok álltak
rendelkezésre a képzőművészeti ábrázolás forrásaiként. Amikor az
ország szorongatott történelmi helyzetbe jutott, függetlensége és önálló
állami léte egyaránt megkérdőjeleződött, katolikus részről fokozódott az
érdeklődés Szent István iránt. A magyarságot keresztény hitre térítő, az
önálló államiságot fegyverekkel és törvényekkel megteremtő első magyar
király szimbolikus megjelenítésén túl igény mutatkozott testi
megjelenítésére. Felerősödött a külső attribútumok keresése, s fontosabbá
vált a középkori ideáltipikus ábrázolási sémák alkalmazásánál. A testi
RADOCSAY Dénes: A középkori Magyarország táblaképei. - Bp., 1955. - p. 460; vö.
KERNY: i. m. (7. jegyzet). I. - p. 71.
35
v
BONFINIUS, Antonius: Ungerische Chronica. - Franckfurt am Mayn, 1581. - f. 94 .
6
• Staatliche Museen Berlin, Kupferstichkabinett KD A 202.
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megjelenítés összetevőinek keresésével új elvárások alakultak ki:
egyrészt törekedtek a középkori hagyomány meghaladására, másrészt
megszületett az igény egy új fiziognómia kialakítására.
Hoffmann Edith a felajánlás-ikonográfia gyökereit kutatva jelezte a
tradicionális Szent István-kép megváltozását, s „tétova keresés"-nek
minősítette a jelenséget. A XVII. századi Szent István-ábrázolásokra
utalva megállapította: „Látszik, hogy keresik a megfelelő kifejezési
formát, de az elért eredménnyel sem művész, sem megrendelő nincsenek
megelégedve." Véleménye igazolására a hazai ábrázolásokon kívül két
külföldi példát emelt ki: Petrus Candid müncheni faliszőnyegtervét 1600ból, amely a „Gizella királyné keresztény hitre téríti Istvánt" jelenetet
ábrázolja, illetve Annibale Durante 1613-as vatikáni falképét az „István
fogadja a pápa követeit" jelenettel. A példák jelzik, hogy a Szent Istvántéma felmerült a külföldi művészetben is, de mindkét esetben csak az
adott országot érintő részt emelték ki a király életéből.38
A Szent István-ikonográfia megújulásának
forrásvidékeit
összevetve a sokszorosított grafika műfajában végzett anyaggyűjtéssel,
már első pillantásra is megállapítható, hogy a XVII-XVIII. századi
ábrázolások jelentős része szoros kapcsolatban áll a középkori képi
hagyománnyal. Az egyik meghatározó vonulatot a Habsburg-udvar
reprezentációs igényeit kielégítő, a magyar vezérek és a Habsburguralkodók alakjával kiegészített királysorozatok alkotják.39 A másik
csoportba a mindenkori történeti, politikai eseményekkel és a társadalmi
életvitellel szorosabb vagy lazább kapcsolatot tartó, s így aktuális
tematikába ágyazódó megjelenítések tartoznak. Ez utóbbiak között épp
úgy megtalálhatók a korábbi ábrázolások módosított átvételei és az új
kompozíciós sémák másodlagos alkalmazása, mint a folyamatos keresést,
megújítást tükröző ikonográfiái próbálkozások. A továbbiakban ezt a
második csoportot vizsgáljuk.
Az úgynevezett megújítási törekvések a XVII-XVIII. században
készített sokszorosított grafikai anyagnak közel egyharmadát érintik. Az
anyag többi része a középkori és kora újkori Szent István-ikonográfia
elemeit variálja, illetőleg a XVIII. század végén és a XIX. század első
felében végbement változásokat tükrözi. A továbbiakban elemzett
anyagrészt az ábrázolások hagyományhoz fűződő viszonya, funkciója,
37

BlTSKEY: i. m. (2. jegyzet), - p . 273.
HOFFMANN: i. m. (5. jegyzet), - p . 179-180.
39
Vö. RÓZSA György: Magyar történetábrázolás a 17. században. - Bp., 1973. - p. 1359, 73-79; KERNY: i. m. (7. jegyzet). I. - p . 115.
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ikonográfiája és mondanivalója szerint három nagyobb, azokon belül
több kisebb csoportra osztottuk.
1. KORÁBBANNEM

VAGY MÁSKÉNT ÁBRÁZOLT JELENETEK

E csoport közös jellemzője a funkcionális sokféleség: díszcímlapok,
könyvillusztrációk, tézislapok és úgynevezett kalendáriumképek (havi
szentek ábrázolásai) egyaránt tartoznak ide. A lapok a XVII. század első
harmadától tűnnek fel, s időről-időre újabb változatok készültek.
Újszerűségüket elsősorban az adja, hogy az alakok energikusak,
tettrekészséget sugallnak és a kompozíciók mozgalmasak. A korábban
megszokott, állókép jellegű beállítás cselekvővé, jelenetszerűvé válik, s
megőrizve a méltóságot, aktivitást sugall. Mindezt nagyban elősegítette a
képeken megjelenő összetettebb gondolatvilág, a szakítás az idős szent
király képi toposzával, valamint az, hogy István alakja erővel telítődik.
Az álló szent király- és a Maiestas-típusú ábrázolás megváltozik: István
gyakran térdel, imádkozik, lép, gesztikulál, asztali áldást vagy ítéletet
mond, átveszi a koronát. A képekhez több-kevesebb - szorosabban vagy
lazábban kötődő - szöveg tartozik, amely belehelyezi az ábrázolást a
szándékolt mondanivalóba. A fő típusok a következők:
Szent István családi környezetben. A Gizellával és Imrével közös
ábrázolás először a XV. század második felében tűnik fel Henrik császár
genealógiai táblájának részeként.4 A XVII-XVIII. századi grafikai lapok
teljesen eltérnek ettől a felfogástól, mert jelenetszerüek, s a családi
összetartozáson kívül más mondanivalót is hordoznak. így például
Matthäus Raderus Bavaria Sancta (München 1628) című, Raphael
Sadeler által illusztrált munkájának egyik rézmetszetén István a bajor
címer alatt ábrázolt Gizella férjeként és Szent Imre apjaként tűnik föl a
magyar címerrel. A kép alatti nyolc soros német vers az Istvánt
keresztény hitre térítő Gizellát méltatja. Gizella templomdonátorként
jelenik meg, s az Árpádházi Szent Erzsébet ikonográfiájából ismert
mozdulattal alamizsnát oszt. Szent István háttal álló, középkorú,
szakállas alakját a csípőre tett kéz, a terpeszben álló láb és a néző felé
fordított fej teszi energikussá.41

40

[SCHEDEL], 1493, i. m. (21. jegyzet). - f. 186v; [SCHEDEL], 1496, i. m. (21. jegyzet). f. 209v.
41
RADERUS, Matthaeus: Bavaria Sancta et Pia. [...] a R. Sadeler [...] aeris tabulis
expressa. Monachii, 1628, Tom. III. - Nr. 24.
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Egy másik, Salzburgban nyomtatott XVII. századi rézmetszeten a
kalendáriumszentképekre jellemző módon, kör alakú keretezésben, a
kereten kívül az ábrázoltra utaló mellékjelenetekkel örökítették meg
Istvánt. (1. kép) A fő kép az október 9-én ünnepelt Szent Günter remetét
mutatja be, s vele kapcsolatosak a lapra metszett vallásos szentenciák, az
ábrázolás alatti elmés mondás és imaszándék is. A metszeten - az
előbbihez hasonlóan - István csupán mellékalak, amint megvendégeli
rokonát, Günter remetét Gizella jelenlétében. A terített asztal, az
asztalfőn ülő fiatal István, Günter és Gizella kézmozdulata jelzi, hogy a
vendéglátó király valószínűleg asztali áldást mond.42
Családi jelenetet ábrázol az a XVIII. század közepére datált
rézmetszet is, amelyen a scheyerni bajor királyi várkápolna oltára látható
az épülettel, alatta oválban Gizella és István eljegyzésének jelenete. A
Johann Adam Stockmann által rajzolt és az augsburgi Klauber
testvérpártól metszett lap témája megjelenik a celldömölki bencés
apátsági templom Szent István-oltárának képén is.43
Ezek a példák jelzik, hogy a Gizellával és más családtaggal, illetve
rokonnal együtt megjelenített Szent István király típusa a külföldön
keletkezett lapokra jellemző elsősorban, hatása azonban érvényesült a
hazai képzőművészetben is. Az ábrázolások a családi összetartozás
kifejezésén túl a szentség távoli szférájába helyezett, méltóságteli szent
király alakját közelítették a korabeli élet mindennapjaihoz. Az ábrázolt
személyek a készítés idejével egykorú viseletben és környezetben
jelennek meg, ami elmossa a bemutatott események időbeli távolságát és
elősegíti a lapok közvetlen befogadását.
Szent István mint tevékeny és a keresztény erényekben gazdag
uralkodó. Az ide tartozó lapok nem merítettek a korábbi ikonográfiái
hagyományból, s tükrözik a XVII. század elejétől folyamatosan
jelentkező új elképzeléseket. 1629-ben és 1630-ban három változatban
jelent meg a Konrád császár ellen Szűz Máriától segítséget kérő István
király motívuma. Mindhárom rézmetszet egy-egy, a jezsuiták által
vezetett müncheni Mária-társulatnak ajánlott kalendáriumszentképsorozatba illeszkedik. A Christliches Heldenbuch című összeállítás
illusztrációján a középkorú férfiként bemutatott István katonai sátorban
térden állva imádkozik, mellette uralkodói jelvényei. A keresztény
héroszként megjelenített királyt a kapcsolódó szövegrész Mózeshez
~ Annus Mariano-Benedictinus. - (Salzburg), 1668, IX. Octobris.
Az egyetlen, jelenleg lappangó példány: Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum,
Történelmi Képcsarnok (= MTKcs) 2191.
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hasonlítja.
Ez a párhuzam jól
ismert a magyarországi
44
prédikációirodalomból is. Andreas Brunner Fasti Mariani (1630) című
kalendáriumszentkép-sorozatában ugyanez a kompozíció kibővített
formában jelenik meg latin és német kísérőszöveggel. A német felirattal
ellátott változaton a Szűz Máriát különösen tisztelő szentek sorozatába
helyezett Szent István az 1629-es ábrázolással egyező módon látható,
maga a kompozíció azonban további sátrakkal és a jelenetet figyelő
katonákkal bővült.45 A latin feliratos változaton (2. kép) a korona - az
előzőektől eltérően - István fején látható, s Szűz Mária fogja az
imádkozó király kezét.46 A két utóbbi változaton a jelenetet úgy foglalták
ovális keretbe, hogy a keretezésen kívül a főjelenetet tovább értelmező, a
narratív olvasatot segítő motívumokat ábrázoltak. így a felhők fölött a
pálmaág, a Mária-monogram és a galamb a Szűz Mária által megszerzett
győzelemre és a békére, míg a felhőkből zuhogó eső, a villámok, a földön
fekvő legyőzött harcos és az oroszlán a harcra, az uralkodó győzelmére
utal.
Erdődy György Alajos 1633-ban Douaiban megjelent, Gloria
virtutis Hungaricae című, III. Ferdinánd magyar királynak ajánlott
hitvédelmi munkája egyik illusztrációján Szent István korabeli magyaros
öltözetben, a pogányságon diadalmaskodó héroszként látható.47 Jupiter
négy ló által vontatott díszkocsiján ül, s Jupiterhez hasonlóan egyik
kezében villámköteget tart. Az antwerpeni Peeter Rucholle minden
valószínűség szerint Erdődy elképzelésének megfelelően készítette el a
metszetet, melynek feliratai („In hoc signo vinces" - „Idololatriae" „Profligatio") segítik az értelmezést. A magyarságot keresztény hitre
térítő király itt a bálványimádás elpusztítója, győzelmes hős, aki a
ledönött antik istenszobrokon, a feláldozott állaton és a legyőzött
pogányokon át vágtat kocsijával. A képtípus egyik ikonogáfiai
párhuzama a „Szent Lipót a diadalszekéren" témájú ábrázolás, melyen
Lipótot Illés prófétaként jelenítették meg.48 Szent István Jupiterre utaló
villám-attribútuma szerepel Erdődy Jánosnak a pármai jezsuita
egyetemen 1610-ben megvédett filozófiai disszertációja Francesco
44

Christliches Heldenbuch [...]. München, 1629. - p . 20. Äugst.; vö. LUKÁCSY Sándor:
Szent István király és a régi magyar prédikációk. In: Vigilia, 53. évf, 1988. - p.: 571575.
45
Fasti Mariani. - München, 1630, 20. Aug. Nr. 36.
46
BRUNNER, Andreas: Fasti Mariani. - Monachi, 1630, XX. Augusti, Nr. 29.
47
ERDŐDY, Georgius Aloysius: Gloria virtutis Hungaricae [...]. Duaci, 1633. - f. A v.
48
Der Heilige Leopold - Landesfürst und Staatssymbol. Stift Klosterneuburg 30. März
- 3. November 1985. - Wien, 1985. - Kat. Nr. 298.
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Valesiótól rézbe metszett, később részletesen elemzendő díszcímlapján
is.49
Ugyancsak jezsuita
környezetben
jelent
meg
az a
kalendáriumszentkép-sorozat, melynek augusztus 19-i lapján az
augsburgi Klauber testvérpár a pogányokat legyőző hadvezérként
ábrázolta Istvánt.50 A korszak történelmi eseményeihez igazított
ábrázoláson lendületesen megformált török-magyar csatajelenet látható.
Szűz Mária a gyermek Jézussal felhőn ül, s a Gyermek kezéből villám
sújt le a törökökre. A „Luna sub pedibus ejus" írásszalag Szűz Máriára, a
kép alján elhelyezett felirat Szent Istvánra vonatkozik. István minden
valószínűség szerint a törököt űző, dicsfénnyel övezett keresztény lovas
al akj ával azonosítható.
Győztes hadvezérként tűnik fel István Erdődy György Alajos 1633ban Douai-ban készült tézislapjának egyik jelenetén.5 A fiatal uralkodó
trónon ül és átveszi az adót a legyőzött bolgárok, valamint Mysia
tartomány képviselőitől. Mindezeken a lapokon a különféle katonai és
hadi környezetben ábrázolt királyt fiatal vagy középkorú uralkodóként,
ereje teljében ábrázolták.
Fiatal szakállas férfiként jelenik meg István egy, az Anasztáz apát
koronaátadását bemutató lapon. A Szűz Máriát tisztelő bencés szenteket
bemutató,
1668-ban
Salzburgban
egybeszerkesztett
kalendáriumszentkép-sorozat
Szent
Anasztáz-ábrázolásához
a
paradicsomi életfa, az eredeti bűnre és a megváltásra utaló jelenet
kapcsolódik keretkompozícióként, mely hatásosan illeszkedik a
keresztény uralkodó gondolatköréhez.52
Középkorú, erőteljes, csípőre tett kezű, szent uralkodóként
ábrázolták Istvánt a Martyrologium Romanum egyik, még nem
azonosított metszetes kiadásában.53 (3. kép) Az uralkodókép beállítása
erőt, határozottságot, cselekvőképességet és akaratot fejez ki. A lépő
alakot két mellékmotívum kíséri: koronás magyar címer és a háttérben az
Joannes: Conclusiones exphilosophia [...]. - Parmae, 1610.
Annus Sanctorum. - Augsburg, 1750, XIX. Augusti; vö. SziLÁRDFY Zoltán: A török
háborúk emléke barokk szentképeken. In: Történelem - kép. i. m. (33. jegyzet). - p.:
348-359, itt: 355, 17. kép.
51
GALAVICS Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet.
- Bp., 1986. - p. 73-74, 98, 46. képmell.; RÓZSA György: Thesenblätter mit
ungarischen Beziehungen. In: Acta Históriáé Artium, 33. évf., 1987-1988. - p.: 257289, itt: 258-259.
52
Annus Mariano-Benedictinus. i. m. (42. jegyzet), XXX. Decembris.
53
MTKcs2192.
50
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ítélkező, törvényhozó, baldachin alatt trónszéken ülő, kísérettel körülvett
István templomos tájba illesztett képe. A felirat nem konkretizálja a
jelenetet, mindössze arról tudósít, hogy István a magyarok első királya és
apostola, aki Szűz Máriának ajánlotta országát, Rómában,
Jeruzsálemben, Konstantinápolyban és másutt templomot és kolostort
alapított, s 1034-ben [!] halt meg.
Egy, a XVIII. század elejére datált augsburgi kalendáriumszentképsorozat két, Szent Adalbertet, illetve Szent Gellértet ábrázoló lapján a
keresztény hittel ismerkedő, azt befogadó, középkorú, tetterős
uralkodóként ábrázolták Istvánt, aki mindkét metszeten egyenrangú társa
az ovális keretben bemutatott főalaknak. Az egyiken Adalbert tanítja
Istvánt és kíséretét a keresztény hit tételeire. A másikon Gellért arra
ösztönzi a királyt, hogy tisztelje a kettejük fölött ábrázolt Szűz Máriát és
ajánlja neki országát. A lapokon ezenkívül két-két további eseményt
ábrázoltak Adalbert és Gellért életéből mellékjelenetként. Ezek közül az
egyik István megkeresztelését mutatja be.54
Két további kompozíción egy-egy új, a hagyományból ismeretlen
ábrázolási keretben tűnik fel István alakja. A Mors ex vita címmel 1723ban Mainzban kiadott, ars moriendivé szerkesztett kalendáriumszentképsorozat Heinrich Jonas Ostertag által rézbe metszett egyik lapján a római
zarándokok öltözetében látjuk mint hitvallót. (4. kép) Idősebb, félig
kopasz, ugyanakkor határozottságot és erőt sugárzó alakként mutatták
be.55 Egy 1800 körűire datált, Rómában készült szentképsorozat egyik
lapja a beteget gyógyító Istvánt jeleníti meg.56
A felsorolt lapok Szent István aktív közéleti tevékenységét,
különféle példa értékű cselekedeteit mutatják be, s ezzel ösztönöznek az
ország területi függetlenségének és a régi magyar virtusnak a
visszaállítására, valamint a katolikus hit megvédésére. Az erőteljes,
harcos Szent István-típus aktuálissá válását az 1660-as évektől több lapon
jelzik az attribútumok. Melczer János 1665-ös kassai tézislapjának
keretén a magyar királyok, így Szent István kartusba foglalt - a Nádasdyféle Mausoleum metszetei nyomán készített - mellképét hadi trófeák
övezik. Ugyanitt Szent István és Szent László kivételével a magyar
királyportrék alatt az ország egykori tartományainak címerei láthatók.57
SCHREIBER: i. m. (2. jegyzet)
Mors ex vita sive Mors sancta ex vita Sanctorum [...]. - Moguntiae, 1723, Bd. 1.2. p. 2. Septembris.
56
SZILÁRDFY Zoltán: A magánáhítat szentképei. II. 19-20. század. - Szeged, 1997. - p .
441. szám.
57
RÓZSA: i. m. (39. jegyzet), - p . 73, 123. kép.
55
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Tarnóczy István 1680-ban megjelent, Idea coronata című Szent István
életrajzának - később részletesen bemutatandó - díszcímlapján István
trónjának két oldalát felakasztott fegyverek, sisakok és páncélöltözet
díszíti.5 Egy 1681-ben készült másik lapon is hadieszközök
környezetében, páncélban, sisakokkal jelenítették meg a királyt.59 1692ben Hevenesi
Gábor
Ungaricae sanctitatis indicia című
szentéletrajzgyűjteményének
ismert felajánlás jelenetén
István
páncélöltözetet visel, épp úgy, mint egy további, a XVII. század végére
datálható rézmetszeten. A Martyrologium Romanum egyik, még nem
azonosított metszetes kiadásának ábrázolásán István oldalán kard függ.60
Mindezek a lapok súlyos társadalmi, politikai üzenetet hordoznak:
sürgetik a török minél gyorsabb és végleges kiűzését. A metszetek
lényegében ugyanazt a törekvést tükrözik, amit Zrínyi Miklós így
fogalmazott meg az Az török áfium ellen való orvosság egyik hangsúlyos
mondatában: „Az mi régi szent István királyunknak koronája semmi a
pallosa nélkül; héjában azzal koronázza fejét, aki oldalára kardját nem
övedzi."61
Az országfelajánlás ikonográfiája. A XVII. század előtt nem vagy
másként ábrázolt jelenetek közé soroltuk a felajánlás-ikonográfiát is. A
középkori gyökerekre visszautaló, a XVII-XVIII. században erőteljesen
megújult és jelenetté formált ikonográfiái gyűjtőtípust a közelmúltban
Szilárdfy Zoltán részletesen elemezte.62 Itt csupán néhány, a
sokszorosított grafikában ritkábban megjelenő, újabb kompozíciós
elemre hívom fel a figyelmet.
Az évszázadok során fokozatosan kialakult típus Szilárdfy
következtetése szerint a XVII. század második felétől megjelent a
legkülönfélébb képzőművészeti műfajokban, s páratlan népszerűsége
szorosan összefügg a téma irodalmi említéseivel a Patrona Hungáriáé,
illetőleg a Regnum Marianum koncepció keretében. István attribútuma a
megszokott uralkodói jelvényeken kívül templom, az országcímer, az
országtérkép és a nemzeti lobogó is lehet. Speciális esetben a felajánlást
fogadó Szűz Mária közbenjár a Szentháromságnál, illetőleg a Gyermeket
TARNÓCZY, Stephanus: Idea coronata. - Viennae, 1680.
[CSETE István]: Duodecim Stephani Heroes Ungariae. - Tyrnaviae, (1681).
60
HEVENESI, Gabriel: Ungaricae sanctitatis indicia [...]. - Tyrnaviae, 1692, tábla az 1.
p. előtt; MTKcs 2192.
61
ZRÍNYI Miklós: Az török áfium ellen való orvosság. In: UÖ.: Hadtudományi munkái.
-Bp., 1957.-p. 401.
62
SZILÁRDFY Zoltán: Szent István király fölajánlásának
attribútumai. In:
Művészettörténeti Értesítő, 48. évf., 1999. - p . : 71-86.
59
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tartó Patrona Hungáriáé helyett a Szentháromság által megkoronázott
köpönyeges királynéként ábrázolták.
Az országfelajánlás megjelenítése a sokszorosított grafikában akkor
vált népszerűvé, amikor az ország területének visszaszerzése és
folyamatos politikai újjáalakítása vált a legsürgetőbb történeti feladattá.
Ez az ikonográfiái típus Szűz Mária és Szent István alakjának
összekapcsolásával jött létre. Mint hosszú ideig aktuális ábrázolási forma
egészen a XVIII. század végéig nyitott maradt, s magához vonzott új
motívumokat. így a felajánlás képeken gyakran jelennek meg veduta
ábrázolások (Pozsony, 1670 körül, 1750., Pannonhalma, 1701) és a
magyar szentek csoportjai (Nagyszombat és Szent Adalbert, László, Imre
Márton és Erzsébet, 1743., Pozsony és Szent László, Salamon király,
Boldog Margit, Imre, Erzsébet, Rozália, 1778.).63
A felajánlás-gondolat legkedveltebb képi formája a Szent István
felajánlja a koronát Szűz Máriának. Ennek ma ismert első emlékét 1665ben Tobias Pöck bécsi festő készítette Nádasdy Ferenc megbízásából a
Nádasdy-család máriacelli kápolnájának oltárára. A kompozíciót J.
Sigmund Schott rézmetszete népszerűsítette Hevenesi Gábor 1692-ben
megjelent szentéletrajzgyűjteményében.64
Az országfelajánlás attribútumainak részletes elemzésében
Szilárdfy nem említi, hogy a Szent István-ábrázolásokon maga a
felajánlás jelenet is válhat attribútummá. így a kalendáriumszentképek
egyik csoportján a két részre osztott kompozíció felső részén a fiatal,
koronás uralkodó képe fölött Mária monogramot, alatta pedig a
koronafelajánlás jelenetét helyezték el.65
A felajánlás-ikonográfiához kapcsolódik egy másik, a kutatás által
eddig figyelmen kívül hagyott típusváltozat is. Ezen Szent Istvánt egy
kompozícióban mutatják be a Szent Jobb ereklyével. Az egyik ilyen
ábrázoláson, amely 1737-1742 között Augsburgban készült, a koronát és
jogart Máriának felajánló István fölött, az égi szférában látható a két
bőségszaruval övezett Szent Jobb.66 (5. kép) A felajánlás gesztusában
ábrázolt Szent István a Szent Jobb ereklye társaságában jelenik meg
' SZILÁRDFY: i. m. (62. jegyzet). - p. 72, 6. kép; Leges et indulgentiae Almae
Confraternitatis sub titulo S. Stephani I. Hungáriáé Apostoliéi Regis [...]. - Posonii,
1750; Mons Sacer 996 - 1996. Pannonhalma 1000 éve. II. - Pannonhalma, 1996. - p.
103-104; JOSEPHUS A S. MARIA: Festivale Tyrnaviense. - Tymaviae, 1743; Alt- und
neuer Schreib-Kalender, Auf das Jahr Jesu Christi 1779. - Pressburg, [1778].
64

SZILÁRDFY: i. m. (62. jegyzet); HEVENESI: i. m. (60. jegyzet).

~ így pl. S. Stephanus. Rex. - Tyrnaviae 1761.
Annus dierum Sanctorum. Tom. II. - (Augsburg), [1737-1742], 2. September.
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1778-1821 között a budai céhbizonyságlevelek egy részének keretdíszén
is. A réz- és fametszetü keretdíszek XVIII. század közepe után
kialakított kompozícióját a Szent Jobb 177l-es Budára szállítását
követően aktuális motívummal, a Szent Jobb ábrázolásával újították meg.
A Szent István ikonográfia XVII-XVIII. században feltűnő típusai
jelzik a kultusz újkori felívelését, s a szentet a kor igényei szerint
átformáló jegyeket hordoznak. Ezek a kompozíciók egyaránt keletkeztek
Magyarországon és a tisztelet európai központjaiban, így elsősorban
délnémet területeken. A lapok jelentős része a jezsuita rend és a katolikus
arisztokrácia megrendelésére készült. Közös jellemzőjük, hogy nemcsak
emlékezetbe idézik a királyt, hanem gondolkodásra, meditációra, a kor
problémáival való szembesülésre is ösztönöznek. A jelenetek
közvetlenséget sugallnak, s Szent István elvont alakját egy élettel, erővel
teli uralkodó képével helyettesítik.
2. SZENT ISTVÁN A MAGYAR SZENTEK KÖRÉBEN

Ez az ábrázolástípus a XVII-XVIII. században is szorosan kötődik
a „Sancti Reges Hungáriáé" középkori ikonográfiái hagyományához. A
Szűz Máriával mint Napbaöltözött Asszonnyal és a Patrona Hungariaevel (a Sacra Conversatione típus keretében), illetve a Vir Dolorummal
kontaminált változata a XVI. század harmincas éveiig elevenen élt. A
közkedvelt forma új kompozíciós sémává alakítása, kibővülése más
magyar, illetve magyar vonatkozású szentekkel a XVII. század elejétől
ment végbe. Ez a megoldás aktuális maradt lényegében a XVIII. század
végéig. Újabb és újabb változatai jöttek létre, melyek közül - mint azt
látni fogjuk - még az egyik legkésőbb, 1779-ben keletkezett kompozíció
is közvetített új elképzeléseket.
Galavics Géza megfigyelése szerint ez a kompozíció az
úgynevezett passzív, cselekmény nélküli, frontális beállítású középkori
Szent István-ikonográfiára épül, s egyes példái, így Pázmány Kalauzának
1613-as díszcímlapja, manierista ízt hordoznak.68 A magyar szentek
aktuális kompozícióba történő integrálásának folyamata azonban
megszakadt a reformáció terjedésével, a katolikus egyházi hierarchia
szétzilálódásával és a középkori egyházi irodalmi tradíciók háttérbe
67

így pl. STOPP, Klaus: Die Handwerkskundschaften mit Ortsansichten (1731-1830).
Bd. 1-17. - Stuttgart, 1982-1992, 1778 körül: H 49.1, 1784 körül: H 52.1, 1786 körül:
H 68, 1794 körül: H 57, 1798: H 50.
68
GALAVICS: 1971, i. m. (6. jegyzet). - p. 15-16; vö. KERNY: i. m. (7. jegyzet). I. - p.
79-87.
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szorulásával. Az ábrázolásforma a katolikus egyházi élet XVII. századtól
induló újjászerveződésével vált ismét aktuálissá, s a középkori
hagyomány felelevenítése új elképzelések, célok hordozója lett.
A „Sancti Reges Hungáriáé" ikonográfiái őstípus átalakulása és
kibővülése jól szolgálta az országot reprezentáló szentek jelentőségét, a
hit és a patrónusszentek szoros összekapcsolását, történelmi távlatba
illesztését, s ezzel a katolikus hit védelmét. A magyar szentek fogalma
már kialakult formájában jelentkezett a Legenda Sanctorum Regni
Hungáriáé (Strassburg 1486-1487) című ősnyomtatványban. A szentek
kiválasztásában a XVII. századtól a magyar születés mellett a
magyarországi működés és az aktív hatás volt a meghatározó szempont.
A Zsigmond, Vencel, Zoerard és Benedek, Szaniszló, Demeter, Gellért,
Imre, László, Adalbert, István első vértanú, István első magyar király és
Árpádházi Szent Erzsébet által alkotott szentcsoport kultuszát először a
jezsuiták karolták fel, s ők végezték el első tudományos igényű
hagiográfiai feldolgozását is a XVIII. században. A „nemzeti" szentek
összetétele és értelmezése az ábrázolások célzata szerint változott.
Egy minden valószínűség szerint szentképnek készült, 1600 körűire
datált rézmetszeten a magyar szent királyok hármas csoportja Árpádházi
Szent Erzsébet alakjával bővült.70 A szentek fölött felhőben a
megkoronázott Szűz Mária trónol a gyermek Jézussal. A Mária feje
körüli nimbusz hátulról földig beragyogja a négy szent álló alakját. Ezzel
utal a köztük lévő szoros eszmei kapcsolatra és kompozicionálisan
lezárja a képet. A feliratok megnevezik a szenteket, Mária felirata pedig
„Patrona Hungaria[e]".
A Patrona Hungariae-val és a magyar szentekkel díszített egyik
71

legkorábbi könyvcímlap 1610-ben jelent meg Pannában. (6. kép) A II.
Mátyás magyar királynak ajánlott kötet Erdődy János filozófiai
disszertációja, melyet a pármai jezsuita egyetemen készített. A
feltehetően a katolikus Erdődy elképzelése szerint, jezsuita
közreműködéssel megkomponált metszeten az ovális keretbe foglalt
címet két-két férfi és női szent ovális keretezésű képei, valamint az őket
egy kompozícióba foglaló puttók övezik. A kései manierista ábrázoláson
felül középen „Patrona Hungáriáé" felirattal Szűz Mária ül a
Gyermekkel. Jézus áldó kézmozdulattal Szent István felé mutat. A lap
6

Vö. TÁRNÁI Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik" Irodalmi gondolkodás a
középkori Magyarországon. - Bp., 1984. - p. 80-81.
70
SziLÁRDFY Zoltán: Magyar barokk szentképek. In: Művészettörténeti Értesítő, 30.
évf., 1981.-p.: 114-135, itt: 123, 133, 12. kép.
71
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felső részén István és László, alul Árpádházi Erzsébet és az ekkor még
ritkán ábrázolt Boldog Margit képe. A magyar szentek képét két-két
puttó öleli, kezükben a rájuk vonatkoztatott attribútummal, melyek
szimbolikusan antik istenekre utalnak. István képét egy, a mértékletesség
erényének szimbólumával ékesített puttó tartja, míg a képre támaszkodó
másik puttó Jupiter villámkötegét fogja. A cím két oldalán egy-egy
további puttó Prudentia, illetve az egyház jelképeivel (kígyó és tükör,
illetve kulcsok). A Patrona Hungáriáé, a magyar szentek és a puttók által
tartott jelvények elhelyezése kompozícionálisan zárt, s együttesen
hordozzák az összetett mondanivalót. A török magyarországi jelenlétére
Mária lába alatt a holdsarló utal, s a kép további elemei hatásosan jelzik a
szoros kötődést a katolikus egyházhoz, a jezsuita rendhez, valamint a
tudatos törekvést az ország rekatolizációjára. A magyar szentek képei
dinamikus
kompozícióba
belehelyezett
képmások,
melyek
mozdulatlanságukkal jelzik a történelmi múlt méltóságát. Ellenpólusaik a
legkülönfélébb testhelyzetben ábrázolt, cselekvést sugalló puttók.
Ha összehasonlítjuk ezzel a lappal a Kalauz 1613-as és 1623-as
kiadásának díszcímlapját, az utóbbiak valóban „reneszánsz nyugalmú"
alkotásokként hatnak, hasonlóan a Vásárhelyi Gergely Canisiusfordítását (1617) és elmélkedéseit (1618) díszítő címlapokhoz. A Patrona
Hungáriáé és a magyar királyszentek Árpádházi Szent Erzsébettel
bővített ábrázolása a Kalauz 1623-as kiadásának címlapján Szent
Adalbert és Szent Márton, az 1626-ban megjelent Káldi-féle
bibliafordításban pedig Szent Gellért alakjával bővült.7
A Pázmány- és Káldi-müvek díszcímlapjainak értékelésével
Galavics Géza foglalkozott. A későreneszánsz stílusjegyekre vonatkozó
megállapításaival és a lapokat a Tridentinum művészeti programjához
kapcsoló megfigyeléseivel messzemenően egyetértünk. A díszcímlapok
valóban egyes elemekből állnak, s a köztük lévő összefüggés nem képi,
hanem logikai úton közelíthető meg.73 A reneszánsz elemekből álló vagy
azokra utaló architektonikus címlapkeret véleményem szerint nem
független a diadalkapu jezsuiták által különösen gyakran használt
PÁZMÁNY Péter: Isteni igassagra vezerleo Kalauz. - Poson, 1613; UŐ.: Igassagra
vezerleo Kalauz. - Poson, 1623; VÁSÁRHELYI Gergely (ford.): Keresztieni
tudománynak Reovid Summaia. Canisius Pétertől [...]. - Bécs, 1617; UŐ.: Esztendő
által [...] rendeltetet [...] Evangeliomok és Epistolák. - Bécs, 1618; Szent Biblia [...]. /
fordította [...] KÁLDl György. - Bécs, 1626.
7
GALAVICS Géza: A barokk művészet kezdetei Győrben. In: Ars Hungarica, 1. évf.,
1973. - p.: 97-126, itt: 112-114; UÖ.: 1975, i. m. (6. jegyzet). - p. 234-237; vö.
KERNY: i. m. (7. jegyzet). I. - p . 97-98.
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motívumától sem. Ezek a felsorolt képi elemekkel díszített keretek a
diadalkapukhoz hasonlóan jelképezhették a triumfáló egyházat is.
Inchoffer Menyhért nevezetes egyháztörténeti művének kevésbé
ismert díszcímlapján - a korábbi, hasonló tematikájú díszcímlapok
szerkezetéhez hasonlóan, architektonikus keretben - helyet kapott a
magyar és magyar vonatkozású szentek csaknem teljes sorozata.74 A
holdsarlón ülő Mária mellett szerepel a lapon Emmerám, Tours-i Szent
Márton, a Pannónia területén 515 körül született Bragai Szent Márton,
Adalbert, Benedek és Zoerard-András remete, István király, Piligrim,
Metód, Imre, László, Árpádházi Erzsébet és további öt, felirat nélküli,
azonosíthatatlan alak. A kompozíciót tehát összesen tehát tizennyolc
személy képéből hozták létre.
Mindezek a díszcímlapok lényegében szakítottak a magyar szentek
együttes ábrázolásának középkor végi tradíciójával. A közös gyökerű
kompozíció a magyar szentekbe mint védőszentekbe helyezett bizalmon
túl olyan többrétegű mondanivalót hordozott, amely aktuális maradt a
XVII. századot követően is. Ez lehet az egyik oka annak, hogy a lapok
több dimenzióban is összhangban álltak a különféle műfajú munkákkal, s
másodlagosan is felhasználták őket. így például Tobias Bindenharter
eredetileg Pázmány Kalauza második kiadásához készült 1623-as
rézlemezét a címszöveg eltávolítása után címlapelőzékként belekötötték
Illyés András Keresztyéni életnek példája című prédikáció sorozatának
1708-ban megjelent negyedik részébe.'' Egy Pázmány bíborosi
címerével díszített, föltehetően még a bíboros életében megrendelt és
1634 -1637 között készült - a Patrona Hungariae-vel, Szent Adalbert és
Szent István álló egész alakjával díszített, Szelepchényi György által
szignált -, eredeti összefüggésében nem ismert lapot 1695-ben a
Pázmány-prédikációk, 1705-ben pedig Illyés András már említett
munkája első részének címlapelőzékeként használták fel másodlagosan.76
Az 1626-os Káldi-féle Biblia díszcímlapját az 1732-es kiadáshoz ismét
megmetszették változatlan kompozícióban, az eredetihez képest kissé
ügyetlenebbül.77
INCHOFFER, Melchior: Annales Ecclesiastici Regni Hungáriáé. Tom. I. - Romae,
1644.
5
ILLYÉS András: Keresztyéni életnek példája [...] Negyedik része. -Nagyszombat,
1708.
76
PÁZMÁNY Péter: A római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra [...]
prédikácziók - Nagyszombat, 1695; ILLYÉS András: Keresztyéni életnek példája [...]
Első Része. -Nagyszombat, 1705.
77
Szent Biblia [...]/fordította [...] KÁLDI György. - Nagyszombat, 1732.
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A magyar szentek együttes ábrázolása többször feltűnik
kalendárium-címlapokon is. A Nagyszombat vedutájával díszített, Justus
van der Nypoort által 1683-ban készített ismert rézmetszeten az országot
és a hozzá tartozó részeket, tartományokat védelmező, illetve azokat
uraló funkcióban a Patrona Hungáriáé két oldalán Szent László és Szent
Adalbert, illetve Szent István és Szent Imre alakja látható. Száz évvel
később, a pozsonyi Alt- und neuer Schreib-Kalender 1779. évi
kiadásának fametszetes címlapján Pozsony vedutájának két oldalán az
architektonikus keret négy sarkát a megszemélyesített évszakok, a két
oszloppárt pedig Szent László, Salamon király, Árpádházi Boldog
Margit, illetve Szent Imre, Árpádházi Szent Erzsébet és a várost védő
Szent Rozália képei díszítik.7 Szent István itt a címlap felső részén
látható, amint felajánlja a koronát és az országalmát Szűz Máriának. A
jelenet fölött két angyal tartja a Szent Koronát.
Az említett címlapokon István - történeti jelentőségének
megfelelően - megkülönböztetett helyet kapott, s általában Szűz Mária
jobbján foglal helyet. A lapok közel kétszáz éven át közvetítették a
katolikus magyar királyság eszményét, s mindig az adott
szövegösszefüggésben kapták meg önálló mondanivalójukat. A közel
azonos szerkezetű kompozíciókat ez tette alkalmassá a különböző műfajú
kötetek díszítésére. Egy-egy ilyen lap a tudományos igényű munkát épp
úgy belehelyezte sajátos vonatkozási körébe, mint a Bibliát vagy az adott
évre jólétet és bőséget kívánó kalendáriumot. A szerkezet rugalmasságát,
„időtlenné" válását jelzi a változó elemek befogadása, így például a
bibliafordításban Mózes, Dávid és a négy evangélista alakja, a pozsonyi
kalendáriumban a veduta és a megszemélyesített négy évszak. Ugyanerre
utal a szentek elhelyezésének átalakulása és az ikonográfiái típusok
kicserélődése, amikor például a Patrona Hungáriáé helyén Szent István
koronafelajánlása jelenik meg.
3. TRADICIONÁLIS ÁBRÁZOLÁSOK ÚJ KOMPOZÍCIÓBAN

Ebbe a csoportba olyan ábrázolásokat soroltunk, melyeken ugyan a
középkori tradíciónak megfelelően ábrázolták Szent Istvánt, a kép egésze
mégis új, korábban ismeretlen mondanivalót hordoz. A XVII. és a XVIII.
Calendarium Tyrnaviense ad annum Christi MDCLXXXIII. [.,.]. - (Tyrnaviae,
1683).
79
Alt- und neuer Schreib-Kalender, Auf das Jahr Jesu Christi 1779. [...].- Pressburg,
[1778].
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században egyaránt készültek ilyen metszetek. Nagyobb részük könyvek
díszcímlapjaként, címlapelőzékeként és dedikációs képként maradt fenn.
Legitimációs ábrázolások. Erdődy János már említett, Conclusiones
című disszertációjába 1610-ben az ajánlás elé a kinyitott könyv bal és
jobb oldalát teljesen betöltő dedikációs képet kötöttek.8( Az oszlopokkal
tagolt belső dísztér stilizált falmélyedéseiben három-három magyar és
osztrák uralkodó-ős középkori elképzelés szerint ábrázolt szobra látható,
előttük II. Mátyás magyar király áll a Hitet és Marsot megszemélyesítő
alakok között. A bal oldali szobrok az attribútumok segítségével Szent
Istvánnal, Szent Lászlóval és Hunyadi Mátyással azonosíthatók. A
kompozíció a két uralkodóház kiemelkedő alakjainak mint királyi
ősöknek
felsorakoztatásával nem csupán II. Mátyás allegorikus
dicséretét, hanem uralmának legitimását is kifejezi. A lap ikonográfiái
forrása a Habsburg-ház reprezentációját szolgáló XVI. század eleji
fametszetekben keresendő. Az újdonságot a kompozicionális elrendezés
mellett a magyar királyoknak mint dinasztikus ősöknek az egyenrangú
szerepeltetése jelenti a Habsburg uralkodókkal.
Az uralkodóábrázolások egyik jelentős vonulatát egészen a XIX.
század végéig meghatározó Nádasdy-féle Mausoleum kiadásának évében,
1664-ben jelent meg a Newe Ungarische und Sibenbürgische Chronick
című történeti munka.81 Címlapján Szent Istvánt és I. Lipót császárt
láthatjuk magyar királyként. (7. kép) István az elképzelt tradicionális
öltözetben, a Lipót császárt a magyar trónon legitimáló ősként jelenik
meg. A két, egymás felé forduló, álló uralkodóképmás közé
Magyarország címerét helyezték el. A címer fölött két lebegő angyal utalva Szent István angyali koronázásának ikonográfiái toposzára - a
dicsfénytől övezett Szent Koronát tartja. Egyikük győzelmi pálmát nyújt
Istvánnak, a másik babérkoszorút készül elhelyezni Lipót fejére. A
páncélöltözetben megjelenített Lipót keresztes országalmát és jogart, a
koronás Szent István jogart tart. Az uralkodói jelvények ilyen megosztása
a dinasztikus ős és a korabeli uralkodó egységét szimbolizálja. A
díszcímlap alsó részén, külön keretezésben török-magyar csatakép utal a
török kiűzésének aktuális történelmi feladatára, felidézve István
pogányok elleni harcát. A kompozíció hivatott volt megjeleníteni az első
magyar király és Lipót császár közös uralkodói jellemzőit is.

ERDŐDY: i. m. (49. jegyzet), címlap után kötött tábla.
' Newe Ungarische und Sibenbürgische Chronick. - Franckfurt am Mayn, 1664.
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Lipót császár legitimációs képeként értelmezhető Melczer János
1665-ös kassai tézislapja is. ~ A lap keretén a magyar királyelődök a
Mausoleumnak megfelelő beállításban, kartusokban kaptak helyet.
Közöttük az első Szent István. A lap középképén Lipót császár jelenik
meg, feje fölött felhőkön azok a Habsburg-házból származó uralkodó
ősei sorakoznak, akik magyar királyként is uralkodtak. Az ősök
kompozicionális elhelyezése a jogfolytonosság bemutatásán kívül
árnyaltan utal a történeti és a vér szerinti ősök különbségére.
III. Károly legitimációs képe díszített egy 1720-ban megjelent liber
gradualis-t, s ugyanezt a rézmetszetet másodlagosan, feliratát átalakítva,
címlapelőzékként
felhasználták
Turóczi László
Magyarország
történetéről írott munkájában (1729).83 A sasokkal díszített trónon ülő
uralkodó előtt két puttó egy-egy pajzsot tart, az egyiken Magyarország
címere, a másikon a Patrona Hungáriáé. Az uralkodóképet nagyméretű
babérkoszorú övezi, levelein egy-egy magyar király feliratos
mellképével. A koszorú felső részén, Károly feje fölött a három magyar
szent királyt dicsfénnyel különítették el a többi uralkodóelődtől. A
magyar királyok a szokástól eltérően itt István, László és Salamon, azaz
olyan uralkodók, akik gyakorolták is a királyi hatalmat. A három alak és
az alattuk trónoló király fölött két angyal tartja a párnára helyezett
uralkodói jelvényeket és a Szent Koronát. A babérkoszorú alatt
Magyarország és tartományainak címerei egészítik ki az ábrázolást.
A legitimáció gondolata szorosan kapcsolódik Esterházy Pál
személyiségéhez is. A gondolat még csak látensen jelentkezik Tarnóczy
István Idea coronata című, Esterházy támogatásával 1680-ban megjelent
munkájának metszett címlapján.84 A trónon ülő Szent István előtt az
„Arte et Marté" feliratú, Magyarország címerével díszített pajzsot tartó
páncélos vitéz Marsot jelképezi, a „Virtute et Sanguine" mottóval és
Esterházy címerével ellátott pajzsot tartó Minerva pedig föltehetően a
könyv mecénására utal. A legitimáció gondolatát Minerva Szent István
felé mutató mozdulata jelzi.
Egy évvel később, 1681-ben jelent meg Csete István Duodecim
Stephani heroes Ungariae című munkája. 5 Ennek címlapelőzékén a
könyvet mecénáló új nádor, Esterházy Pál mellszobra előtt hat,
címerükkel együtt ábrázolt nagyszombati diák hódol. Esterházy
82

RÓZSA: i. m. (39. jegyzet). - 73, 123. kép.

MTKcs 2587; TURÓCZI, Ladislaus: Ungaria suis cum Regibus compendio. Tyrnaviae, 1729.
84

85

TARNÓCZY: i. m. (58. jegyzet).

[CSETE]: i. m. (59. jegyzet).
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történelmi szerepét és magas hivatalát a magyar királyok sora,
mindenekelőtt Szent István alakja legitimálja: a diadalkapu tetejére a
magyar vezérek és királyok mellszobrait helyezték, Esterházy fölött
pedig Szent István angyali megkoronázásának jelenete látható. Szent
István itt - a még fiatal Esterházyhoz hasonlóan - fiatal, szakállas,
páncélba öltözött uralkodó.
Szent István mint tanácsadó és védelmező. A magyar uralkodók
tanácsadójaként más szent(ek) társaságában, hagyományosan ábrázolt
Szent István király alakjára két példát mutatunk be a XVIII. század első
feléből.
A Kazy Ferenc és Timon Sámuel nevéhez egyaránt kötött,
Svasoriae Regum Hungáriáé című, 1728-ban megjelent elmélkedő
munka díszcímlapján a Szent Koronával és az ország címerével díszített
belső térben öt magyar uralkodó ül leterített, egyszerű asztal körül. 6 (8.
kép) A dicsfénnyel megkülönböztetett, méltósággal és nyugalommal
telten ábrázolt Szent István és Szent László itt a másik három,
bizonytalanságot kifejező mozdulattal jellemzett király tanácsadójaként
jelenik meg. A címben jelzett és a képben kifejezett gondolatot a mű
részletesen kifejti.
Ugyanez a gondolat tűnik fel egy 1731-ben Kassán megjelent,
Christianum svadae című liber gradualis kihajtható címlapelőzékén. A
Magyarországot megszemélyesítő, hódoló mozdulatú térdelő nőalak
díszes teremben tanácsadói és védelmezői, László, Adalbert, István, Imre
és Gellért felé nyújtja az ország címerét. A Gellért mellett dicsfény
nélkül ábrázolt magyar király a Solymaeus melléknevü II. András. О a
mű szövege szerint - mint az ötödik keresztes hadjárat vezére és
Jeruzsálem királya (1217) - egyszerre volt kegyes és harcos, törökverő
király. A „Divi Hungariae"-nek nevezett tanácsadók és védelmezők a
bűnök eredetét („Origó Malorum") és a haza veszedelmét („Pernicies
Patriae") jelképező alakokra taposnak. Alul az új magiszter és az őt
köszöntő öt offerens címerei együtt jelennek meg a Tisza, Bodrog,
Szamos és Vág folyókkal.
Mindezek az allegorikus jellegű legitimációs- és tanácsadóábrázolások világosan utalnak a magyar szenteknek, köztük elsősorban
Istvánnak tulajdonított politikai, történelmi szerepre, világi feladatkörre.
[KAZY?, Franciscus, TlMON?, Samuel]: Svasoriae Regum Hungáriáé [...]. Tymaviae, 1728.
[TARNÓCZI, Melchior]: Christianum svadae Cassoviensis somnium. - Cassoviae,
1731.
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ÖSSZEGZÉS

A reformáció előretörését és a nemzeti szentek ábrázolásainak
megritkulását követően a rekatolizáció erősödésével egy időben, a XVII.
század elejétől a képzőművészetben is érezhetővé vált a hagyományos
ábrázolásformák meghaladásának igénye. A részekre szakított ország, a
vallási meghasonlottság és a török tartós jelenléte egyaránt kihívást
jelentett. Az egész országot érintő cselekvést kívánó, aktuális történeti és
politikai feladatok elősegítették a korábbi ikonográfiái hagyomány
megváltoztatását. A Habsburg-dinasztia, a katolikus világi arisztokrácia
és a jezsuita rend által támogatott világi klérus együttesen törekedett a
nemzeti szentek, köztük István kultuszának a lehető legszélesebb
társadalmi bázison történő újjáalakítására. Ennek egyik hatásos
képzőművészeti eszköze a sokszorosított grafika volt.
A Szent István ikonográfia XVII-XVIII. századi történetének fő
ikonográfiái és eszmei forrásait részben a középkori irodalmi és képi
hagyományok, részben e hagyományok tudatos, az aktuális eseményeket
szem előtt tartó megújítására irányuló törekvések alkotják. E törekvések
során az egykori történeti valóság keresése helyett a király változó
tartalmú emléke lépett előtérbe, s a hozzá kapcsolódó események példa
értékűvé váltak. A szent király alakja az ellenreformáció és a nemzet
függetlenségi törekvéseinek egyik legjelentősebb exemplumává és
erőforrásává lépett elő. Az ország saját megújulását, az egységet és a
jövőt kereste benne.
A döntően jezsuita környezetben létrehozott és a katolikus
arisztokráciától támogatott új képi megfogalmazások érzékenyen
válaszoltak az ország fenyegetettségére. Szent István király tradicionális
ikonográfiáját elsősorban új, életteli jelenetek ábrázolásával, a
fiziognómia differenciálásával és változatos képi kontextusok
létrehozásával próbálták megújítani. E döntően tartalmi megújítás
folyamatában a történeti hitelesség kérdése másodlagosnak számított az
új mondanivaló mögött. Az új jelenetekhez igazított életkori változatok
egyben előtérbe állították a reális ábrázolás megoldhatatlan problémáját.
A XVII. század elejétől a jezsuiták rend hatásosan kapcsolták össze
a magyar szentek kultuszát a nemzet aktuális történelmi feladataival, a
rekatolizációval és a törökellenességgel. A jelentős jezsuita irodalmi
háttérrel rendelkező ábrázolási sémák Szent István esetében az angyali
koronázás és a Szűz Máriának történő felajánlás mozzanatait helyezték a
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középpontba. Emellett ritkábban feltűnnek más jelenetek is, így például a
látomások, az alapítás-téma és a követfogadás motívuma.
A sokszorosított grafikai ábrázolások tartalmilag és formailag
jelentősen átértelmezték István alakját a középkor végi hagyományhoz
képest. A mesterek számos esetben törekedtek életközeli jelenetekből
komponált képi szerkezetek létrehozására. A magyar szentek együttes
ábrázolásain az egyenrangú, mellérendelő megjelenítésen túl a XVII.
század elejétől feltűnnek a „funkcionális" csoporttá formált változatok,
melyeken különleges hely illette meg Istvánt. Az átértelmezés fontos
eszközei az aktív cselekvést sugalló helyzetek, az új attribútumok,
valamint a király mitikus szintre emelése.
A megújított ikonográfiában a múlt ábrázolása sajátosan
kapcsolódik össze az aktuális üzenet megfogalmazásával. Felrősödik a
törekvés a történelem szereplőjeként való megjelenítésre, s a szent
uralkodó mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a történelmi személyiség.
István mintegy őrt áll a magyar szentek között: az alakja köré
csoportosított jelképek (pl. címer), tárgyak (pl. fegyverek, uralkodói
jelvények) és a környezet (pl. stilizált, végtelenbe nyitót táj) együttesen
sugallja, hogy a török kiűzése után az ország visszanyerheti területi
egységét és a szentistváni múltba visszavetített aranykorát. A különféle
történelmi események ábrázolása fő vagy háttérjelenetként ugyancsak a
történelem folyamatosságát és megváltoztathatóságát érzékelteti.
Az ikonográfia megújítási kísérletében erőteljesen érzékelhető a
szent kultuszának Európa más területeire ki- és onnan visszasugárzó
hatása. A kísérlet fő jellemzője az elhatárolódás a középkori ikonográfiái
hagyománytól, ugyanakkor felhasználják annak bizonyos elemeit. Az
elsődleges cél az idős szent király sematikus képének meghaladása,
dinamikussá tétele, illetőleg felcserélése egy fiatal, erőteljes uralkodóval,
akit narratív elemek, Szűz Mária, továbbá Szent Imre, Szent László és
más magyar szentek alakjai kísérnek.
A Szent István-kép megújítási folyamata mintegy kétszáz éven át
nyomon követhető a sokszorosított grafikában. Istvánnak, mint az egész
országot szimbolizáló alaknak a megformálására az eltérő tehetségű
mesterek különös gondot fordítottak. Mint általában a történelmi
toposzok esetében, itt is a példa értéke és a hatásos kifejezőeszközök
tudatos összekapcsolása volt az irányadó. A tartalom és a forma egysége
a nagyméretű önálló metszeteken (pl. tézislap) valósult meg a
legmagasabb színvonalon.
A korszak szellemiségével összhangban álló felajánlás-ikonográfia
kivételével a közvetlenebbé vált Szent István-ábrázol ások nem tettek
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szert nagyobb népszerűségre a képzőművészet más műfajaiban. Számos
olyan új kompozíció született, amely túlságosan részletező, illetőleg
sajátosan grafikus jellege, az adott alkalomhoz vagy szövegkörnyezethez
való szoros kötődése miatt nem volt átvihető más képzőművészeti
műfajokba. István a XVII-XVIII. században is mindenekelőtt confessor
és méltósággal teli pater patriae maradt, a hit és az erkölcs szentje, a
népéről keresztény királyként gondoskodó uralkodó. Míg például a
barokk prédikációkban rendszerint neves bibliai és történeti alakokkal
állították párhuzamba és változatosan magyarázták cselekedeteit, ilyen
kezdeményezés a képzőművészetben csak elvétve ismert.
Padányi Bíró Márton egyik 1731-ben mondott prédikációjában így
foglalta össze az általa legjellemzőbbnek tartott Szent István-ábrázolást:
„[...] némely képírók lerajzolván Szent István királynak képét, magát
térden állva, kezeiben a magyarországi koronát s a királyi pálcát, melléje
szép magyar sereget, végre eleibe, mintha ezeket néki ajánlaná, a
boldogságos Szűz Mária képét szokták írni."88 Ennek a képnek a
megváltoztatására csak a XVIII. század második felétől, a történeti
szemléletmód ikonográfiái térnyerésével alakult ki az igény.

SUMMARY

St. Stephen, King of Hungary is a central and perennial figure of the
Hunhgarian history. The paper scrutinizes the changes of the image of
the holy king in their historical context in a single artistic form, i. e. that
of the decorative prints. Present work fits perfectly into the reviving
modern Hungarian reserches on iconography, literary and art history,
which analyze traditions centering round an important historical person.
The investigation of the different sources follows the development of the
portrayal of St. Stephen through four centuries. The depictions of the
king have an extremely wide variety, but they are all 'ideal portraits',
which represent the religious cult of the holy king known from other
literary and historical sources.

LUKÁCSY: i. m. (44. jegyzet). - p. 571-575.
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ZUSAMMENFASSUNG

König Stephan der Heilige ist eine immer wieder aktualisierte,
bestimmende Figur der ungarischen Geschichte. Im Aufsatz wird die
Wandlung des Stephans-Bildes zusammen mit seinem historischen
Kontext in einer einzigen Gattung der bildenden Kunst, in der
Druckgraphik vorgestellt. Die Arbeit fugt sich in den Rahmen der
aufblühenden
ungarischen
Forschungen zur Geschichte der
Druckgraphik. Zugleich ist sie mit den ikonographischen, literatur- und
kultgeschichtlichen Untersuchungen verbunden, die die sich um eine
historische Persönlichkeit herausbildete Überlieferung analysieren. Die
Quellenuntersuchung verfolgt durch vier Jahrhunderten die Gestaltung
der bildlichen Vorstellung über den heiligen Stephan. Die Darstellungen
bewegen sich auf einer breiten Skala und sind ausnahmlos eine Art
„geistlichen Porträts", die den aus den literarischen und historischen
Werken bekannten Kult des heiligen Königs vergegenwärtigen.
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ATLAS HUNGARICUS.
MAGYARORSZÁGI VÁR- ÉS VÁROSÁBRÁZOLÁSOK
BERNHARD PAUL MOLL 18. SZÁZADI
TÉRKÉPKATALÓGUSÁBAN*
Bernhard Paul Moll (1697-1780) 18. századi térképkatalógusának
jelentősége, úttörő szerepe a hazai térképírás történetét kutatók előtt
régóta ismert. Dr. Milleker Rezső 1933-as tanulmányában felsorolta a
katalógussal foglalkozó korábbi említéseket,1 s újabb adatokkal szolgált
két évtizeddel később a kéziratos térképkatalógus történetéhez Fodor
Ferenc is. 2 Moll életét és tevékenységét részletesen ismertette az az
1959-es prágai kiadvány, mely az akkor a brno-i Egyetemi Könyvtárban,
jelenleg a Morva Könyvtárban (Moravská Zemská Knihovna) található
Moll-térképgyűjtemény leírását és katalógusát tartalmazza.3
Bár a magyarországi várak és városok ábrázolásainak
rendszerezésében az elmúlt évtizedekben jelentős eredmények születtek,4
* A tanulmány az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája támogatásával készült. (ELTE
Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteményét feldolgozó Kutatócsoport)
1
Dr. MILLEKER Rezső: Moll B. Atlas Hungaricus-a In: Földrajzi Közlemények, 61.
évf., 1933. - p.: 82-87, ill. pl.: MÁRKI Sándor: A magyar térképírás múltja és jelene. In:
Földrajzi Közlemények, 24. évf., 1896. - p. 298. és egy W. Slavenhagen nevű szerző
1904-es munkája a Németországon kívüli európai térképészetről.
2
FODOR Ferenc: A magyar térképírás. I. kötet. - Bp., 1952. - p. 115, 437. Ld. még:
SZATHMÁRY Tibor: Descriptio Hungáriáé. Magyarország és Erdély nyomtatott térképei
1477-1600.-Bp., 1987-p. 9.
' Mapova sbírka B. P. Molla v Universitné Knihovné v Brne. - Praha, 1959. (Karel
Kuchar tanulmányának német nyelvű fordításával: Die Moll'sche Sammlung in der
Brünner Universitätsbibliothek. 83-151.) A Moll életrajzára és gyűjteményére
vonatkozó adatokat a későbbiekben - a forrás külön megjelölése nélkül - ez alapján
közlöm.
A
gyűjteményről
újabban:
http://www.memoria.cz/engine/manuscríptorium.cgi.: PAPP Júlia: The Catalogue of
Bernhard Paul Moll (1697-1780) and His Atlas Hungaricus. In: Imago Mvndi, 57. évf,
2005-p.: 185-194.
4
RÓZSA György: Budapest régi látképei. 1493-1800. - Bp., 1999; RÓZSA György: Die
Typologie als Methode der Bearbeitung der alten ungarischen Veduten. In: Lüneburger
Beiträge zur Vedutenforschung. - Lüneburg, 1983. - p.: 45-52, a hazai veduták
összegyűjtésére és rendszerezésére irányuló 18-19. századi törekvések ismertetésével.
Hiányosságai ellenére - összefoglaló jellege miatt - legjelentősebb közülük: BUBICS
Zsigmond: Magyarországi várak és városoknak a M. N. Múzeum könyvtárában létező
fa- és rézmetszetei. - Bp., 1880. RÓZSA: i.m. (1983) a 7. jegyzetben ismerteti az egyes
hazai városok ábrázolásait rendszerező, tipológiai módszerű modern feldolgozásokat.

Papp Júlia

azoknak a korai kezdeményezéseknek a historiográfiai szempontú
vizsgálata, melyek a képi források összegyűjtését, katalogizálását
célozták meg, alig indult meg. 5 Ezekhez a kezdeményezésekhez
sorolhatjuk az Atlas Hungaricus című kéziratos (részben nyomtatásban is
megjelent) térképkatalógust, melyben Bernhard Paul Moll a történeti
Magyarország városainak és várainak közel 800 ábrázolását, alaprajzát,
térképét gyűjtötte össze. A jelenlegi ismereteink szerint első rendszerező
igényű hazai látkép-katalógus forrásainak, az adatgyűjtés terjedelmének
és jellegének feltárása fontos adatokkal szolgálhat a művészettörténeti
kutatás számára is.6
Atlas Hungaricus
Bár a 16. században Európában már több kisebb-nagyobb
térképgyűjtemény összeállt,
a térképek mellett alkalmanként
városábrázolásokat, történeti személyek portréit, nevezetes épületek
ábrázolásait, ünnepi felvonulásokat, csatajeleneteket stb. is tartalmazó ún.
atlaszok fénykora a 17. századra esik. Alapjukul többnyire a hollandiai
térképkészítők által kiadott többkötetes atlaszok (Janssonius: Atlas
Novus, 1638-1690 körül; Blaeu: Atlas Maior, 1659-1672) szolgáltak,
melyeket a gyűjtők történeti, archeológiai, hadtörténeti stb.
érdeklődésüknek megfelelően különböző témájú metszetekkel, rajzokkal
Számos magyar vonatkozású metszetet ismertet: NEBEHAY, Ingo, WAGNER, Robert:
Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. - Graz,
1981-1991. Legújabban Id: SZÁLAI Béla: Magyar városok, várak, falvak metszeteken.
1515-1800. I. kötet: A mai Magyarország. - Bp. : Publikus Bt., 2001; SZOLECZKY
Emese: A huszti vár ábrázolás-történetéhez. In: Folia Historica. A Magyar Nemzeti
Múzeum, Történeti Evkönyve, 23. évf., 2002. - p.: 5-52.
5
Korabinszky János Mátyás 178l-es pozsonyi városmonográfiájának vedutagyűjtését
említi: RÓZSA: i. m. (4. jegyzet, 1983) - p. 45. KORABINSKY, Johann Mathias:
Beschreibung der königl. ungarischen Haupt- Frey- und Krönungsstadt Pressburg, I.
Theil. - Pressburg, (é.n.) [1781]. - p . : 17-21.
6
Moll nevének, tevékenységének vagy katalógusa címének említése nélkül Balogh
Jolán hivatkozik egy adatra, mely a pozsonyi Ungrisches Magazinban (1782. 326.) vagyis az Atlas Hungaricus ott közölt szövegében - olvasható. Az erdélyi renaissance. I.
1460-1541.-Kolozsvár, 1943-p.: 222-223.
7
WATERBOLK, E. H.: Viglius of Aytta, Sixteenth Century Map Collector. In: Imago
Mvndi, 39. évf, 1977- p.: 45-48.; HARLEY, J. В.: The Map Collection of William
Cecil, First Baron Burghley 1520-98. In: The Map Collector. June 1978/3. - p.: 1219.; SKELTON, R. A.: Maps. A Historical Survey of Their Study and Collecting. Chicago and London, 1972- p. 44.
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bővítettek. Laurens van der Hem8 amszterdami ügyvéd 50 kötetes atlasza
1670 körül állt össze, s több mint 300 kötetes atlaszt gyűjtött össze
Philipp von Stosch műgyűjtő és diplomata is.
A régi térképek iránti érdeklődés erősödésével a 18. század első
felében egyre általánosabbá vált a térképek, sőt egész gyűjtemények
adásvétele, cseréje, aukciónálása,l0 s a térképek szerepe növekedett a
tudományban és az oktatásban is. ll Több olyan térkép- és
metszetkatalógus jelent meg nyomtatásban, mely már nem egy konkrét
gyűjtemény anyagát írta le, hanem - a felvilágosodás szellemében átfogó, általános, enciklopédikus ismeretanyagot kívánt nyújtani. ~ A
kiadványok, melyeket részben könyvkiadók és könyvkereskedők,
részben tudósok és iskolamesterek készítettek, gyűjtői kézikönyvként,
illetve oktatási segédanyagként egyaránt szolgálhattak. Caspar
Gottschling Versuch von einer Historie der Land-Charten címen 1711ben Halléban; a lipcsei egyetemen tanult, majd Merseburgban és
Hamburgban rektorként tevékenykedő evangélikus tanár és költő, Johann
Hübner (Huebner) Museum Geographicum oder Verzeichniss der besten
Landcharten címen 1712-ben Lipcsében; Johann Gottfried Gregorii
(Gregorius)14 evangélikus lelkész, történész, író Curieuse Gedanken von
den vornemsten und accuratesten alten und neuen Land-Charten címen

DE GROOT, Erlend: De Atlas Blaeu-Van der Hem: De verzamelde wereld van een
17de-eeuwse liefhebber. - 't Goy-Houten, 2001.
9
Mapova sbirka B. P. Molla... (3. jegyzet) - p. 86.
10
Van der Hem térképgyűjteményét, a bécsi nemzeti könyvtárban taláható ún. "Eugene
Atlas"-t Savoyai Eugene herceg 1730-ban egy aukción vásárolta meg. SKELTON: i. m.
(7. jegyzet)-p. 50.
1
OEHME, Ruthardt: Die Geschichte der Kartographie des deutschen Südwestens. Konstanz und Stuttgart, 1961.
12
Geography and Enlightenment / ed. LIVINGSTONE, David N. and WITHERS, Charles
W. J. - Chicago, 1999; WITHERS, Charles W. J.: The Social Nature of Map Making in
the Scottish Enlightenment, с. 1682 - с. 1832. In: Imago Mvndi, 54. évf., 2002. - p.:
46-66.
13
Vö.: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. 2 Bd. 1990. - p.: 1121-22
hasáb, (interneten: www.bautz.de/bbkl) Hübner munkájának későbbi kiadásai: Museum
Geographicum, das ist: ein Verzeichniss der besten Land-Charten so in Deutschland,
Frankreich, England und Holland von den besten Künstlern gestochen worden, nebst
einem Vorschlage, wie daraus allerhand grosse und kleine Atlantes können sortiret
werden, Hamburg, 1726. Hübnerröl Id.: Allgemeine Deutsche Biographie
(továbbiakban ADB), Bd. 13. 1881. - p.: 267-69.; Neue Deutsche Biographie
(továbbiakban NDB), Bd. 6. 1964-p. 44; Bd. 9. 1972-p.: 583.
14
ADB, Bd. 9. 1879-p.: 630-31.
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1713-ban Frankfurtban és Lipcsében; Eberhard David Hauber
földrajztudós, luteránus lelkész Versuch einer umständlichen Historie der
Landcharten címen 1724-ben Ulmban jelentetett meg térképtörténeti
munkát vagy térképkatalógust. A holland könyvkiadó és térképkészítő,
Pieter van der Aa Catalogue de livrcs, de cartes géographiques, des
villes, Chateau, etc. című munkája 1729-ben Leiden-ben, R. J. Julien
Catalogue general des meuilleures cartes géographiques &
typographiques; plans de villes, siéges batailles... című müve pedig
1752-ben Párizsban jelent meg.16
A régi térképek iránti antikváriusi-könyvkereskedői és
tudományos-oktatói érdeklődés személyileg sem különült el élesen
egymástól. Johann Baptist Homann nürnbergi térképkészítő például - aki
pontos és olcsó térképeivel megkísérelte kiszorítani a holland és francia
kereskedőket a német piacról - Atlas methodicus című iskolai atlaszát
(1719) a hamburgi rektor, Johann Hübner tervei szerint készítette el, s
kapcsolatot tartott fenn Gregoriival, Gottschlinggel és Hauberrel is.
Homann térképkiadói munkájáért számos kitüntetésben részesült, 1715I7

ben például a porosz tudományos akadémia tagjává választották.
A 18. században indult meg az egyes országok, országrészek régi
térképeinek rendszerezése is. Hauber 1724-ben fentebb említett
könyvével együtt jelentette meg Historische Nachricht von den
Landkarten des schwäbischen Kreises und des Herzogthums Wiirtemberg
című munkáját, Richard Gough British Topography-iäbm 1780-ban
gyűjtötte össze a középkori angliai térképeket.
Az 1697. május 30-án a bajorországi Ansbach melletti
Vestenbergben evangélikus lelkészcsaládban született Bernhard Paul
Moll térképekből, városalaprajzokból, látképekből, épületábrázolásokból
és ókori feliratok rajzaiból állította össze gyűjteményét. Létrehozásakor
modern szemlélettel nem a ritkaságok, különlegességek megszerzésére
törekedett elsősorban, hanem egy jól körülhatárolható földrajzi egység, a
15

ADB, Bd. 11. 1880-p.: 36-37; Bd 12. 1880-p.: 795; NDB, Bd. 8. 1969-p.; 69-70;
Ruthardt: Eberhard David Hauber (1695-1765). Ein schwäbisches
Gelehrtenleben. - Stuttgart, 1976.
16
KOEMAN, Ir C: Collections of Map and Atlases in the Netherlands. - Leiden, 1961,
287.
OEHME,

17

NDB, Bd. 9. 1972. - p.: 582-584. DIEFENBACHER, Michael, HEINZ. Markus. BACH-

Ruth (edd.): "Auserlesene und alleraeueste Landkarten": Der Verlag
Homann in Nürnberg 1702-1848. - Nürnberg, 2002.
18
SKELTON: i. m. (7. jegyzet). - p. 73; WITHERS: i. m. (12. jegyzet) - p.: 55-56.
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történeti német-római (Habsburg) birodalom 19 (azaz Moll tágabb
értelemben vett „hazája") térképeinek és városábrázolásainak
összegyűjtésére, s ezek szisztematikus és kritikai rendszerezésére.
Gyűjteményét, melynek darabjaira a térképtörténészek ma is gyakran
hivatkoznak,20 egy 44 kötetes Atlas Austriacusrs. és egy 24 kötetes Atlas
Germanicusra osztotta. A gyűjteményhez 20 kötetes katalógust készített,
melynek első 16 kötete az osztrák részek, az utolsó 4 kötete pedig a
német területek térképeit ismertette. Az Atlas Hungaricus nevű
térképgyűjtemény az Atlas Austriacus utolsó négy kötetét képezte, s
elkészült hozzá a hasonló című katalógus is. A brno-i gyűjteményt a
katalógus vázlatai és 5 kötetnyi kézirat egészíti ki. A gyűjtemény, illetve
a katalógus összeállításakor Moll földrajzi és tematikus rendet követett:
az egyes tartományok, országrészek térképeinek leírásakor például
gyakran külön rendszerezte a haditérképeket, a hidrográfiai, az egyházi
vagy a bányászati érdekű térképeket. A nagyobb városoknak - például
Bécsnek - önálló köteteket szentelt.
Moll szemléletének korszerűségét jelzi az is, hogy
térképgyűjteménye leíró katalógusát a rendelkezésére álló források,
kiadványok, azaz a korabeli térképészeti szakirodalom alapján számos
olyan térkép és városábrázolás ismertetésével bővítette, mely nem
szerepelt a gyűjteményében. A katalógus a kb. 12000 darabos
gyűjtemény lapjain kívül „hierher gehören" (ide tartoznak még) cím alatt
majdnem 8000, a modern kutatás számára rendkívül értékes kartográfiai
utalást, „idézetet" tartalmaz.
Az evangélikus vallású Moll a katolikus Bécsben diplomataként,
1734-től a braunschweig-wolfenbütteli és a mechlenburg-schwerini,
1738-tól a hessen-darmstadti herceg titkos tanácsosaként tevékenykedett.
1734-ben feleségül vette Maria Christine Praunt, akinek apja, a szászgothai fejedelemség tanácsosa a bécsi svéd és dán követ protestáns
diplomáciai köréhez tartozott. Moll kiváló kapcsolatban volt a közeli
Pozsony protestáns tudósaival és lelkészeivel (Tomka-Szászky János,
Külön köteteket szentelt például Burgundiának, ezen belül Hollandiának és
Belgiumnak. Az egykori németalföldi részek egy időben a burgundiaí fejedelemséghez,
az pedig - házasság révén - a Habsburg birodalomhoz tartozott. ("Burgundiéi circuli
pars" I-VII. "Belgii Austriaci, Belgii Foederati").
20
SZÁNTAI Lajos: Atlas Hungaricus. Magyarország nyomtatott térképei 1528-1850. Bp. : AKadémiai 1996, I. kötet. - p. 53, 68, 83, 136, 146, 176, 180. stb., II. kötet- p.
438, 447, 460, 472, 515, 526, 533, 535, 559. stb.; Uő.: Magyarország városképes
térképmetszetei. 1626-1850. II. rész. Cartographica Hungarica, 1996. 5. szám,
December. - p. 40.
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Kéler Zsigmond, stb.) is, ezt jelzi, hogy 1753-ban a pozsonyi evangélikus
líceumba íratta be Hieronymus nevű fiát.
A protestáns
topográfiai-honismereti
mozgalom
hazai
tudományos központja a 18. század első felében - mint ismeretes Pozsony, vezetője pedig a hallei pietista egyetemen August Hermann
Francke-nál tanult neves történettudós, Bél Mátyás volt. A
Magyarországra vonatkozó történeti, közjogi, földrajzi, régészeti
ismereteket tartalmazó nagyszabású történeti munka, a Notitia Hungáriáé
novae geographico historica (Viennae, 1735-1742) kiadása mellett Bél a
történeti források összegyűjtésére és megjelentetésére is figyelmet
fordított. A térképgyűjtő és kartográfus Mollt tehát nemcsak a világnézeti
közösség hozta közel a pozsonyi topográfiai iskola tudós képviselőihez,
hanem a közös tudományos érdeklődés is.
Minden bizonnyal ezzel is magyarázható, hogy a Magyarországot
ábrázoló térképeket rendszerező katalógusról 1753-ban készült,
ajánlással ellátott másolatot Moll a pozsonyi evangélikus egyház
könyvtárának adományozta. 1765-ben a soproni evangélikus gimnázium
professzora, Johann Christoph Deccard erről a kéziratról betűhű
másolatot készített, mely jelenleg „765 Fol. Germ." jelzet alatt az
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található. (1. kép)
Valószínűleg nem véletlen tehát, hogy nemcsak Moll térképkatalógusa
kötődik több szállal Pozsonyhoz, hanem a következő ismert hazai kísérlet
is, mely városábrázolások összegyűjtésére irányult. Bél Mátyás
hungarus-felfogású topográfiai-honismereti iskolájához szoros szálak
fűzték azt a Korabinszky János Mátyást, aki 1781-ben összegyűjtötte a
Pozsonyt ábrázoló vedutákat. Korabinszky városmonográfiájában 18
•} i

21

Kéziratos katalógusában Moll egy 1709-es Magyarország-térkép kapcsán elismeréssel
említi Bél Mátyás tevékenységét. "Es ist bisher die grösste und besste Karte von Ungarn
gewesen; jedoch hat der um sein Vaterland ungemein verdiente, und gründlich gelehrte
Herr Mathias Bél, viel an derselben auszusetzen, weswegen es zu wünschen ist, dass der
berühmte Hen- Mikovini mit baldiger Publizierung der Ungarischen Generalkarte die
Liebhaber vergnügen wäre. Mikovini hat die Müllerische Karte fleißig verbessert, und
sie dem Preßburgischen Herr Szászky zum Gebrauche mitgetheilet. Vid. Belii Praef. zu
desselben Introd. in Geographiam, die 1748 in 8vo in Preßburg herausgekommen ist. Da
aber Herr Bél 1749 und Mikovini 1750 verstorben, so muß ein anderer Gelehrter und
sein Vaterland liebender Unger nun diese Arbeit übernehmen." Vö.: MlLLEKER: i. m. (1.
jegyet) - p. 86.; Ungrisches Magazin (továbbiakban UM) 1781- p. 397.
Gyűjteményében 8 darab, Tomka-Szászky János által készített térképet is találunk.
SZÁNTAI: i. m. (20. jegyzet). II. kötet- p.: 620-22.
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1. kép Az Atlas Hungaricus Deccard-féle másolatának (1765) egy lapja (OSZK)
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képet ismertetett a városról és 16-ot az egyes városrészekről - mint látni
fogjuk - nem függetlenül Moll katalógusától/"
Moll Atlas Hungaricusának nagy részét 1781 és 1787 között a
helyi honismereti-topó gráfiai iskolája hagyományait folytató pozsonyi
Ungrisches Magazin című tudományos folyóirat folytatásokban
közölte.23 Kéler Gottfried (1745-1807) történet- és jogtudós, Windisch
Károly Ungrisches Magazinjának24 munkatársa bevezetőjében megígéri
az akkor már elhunytként említett Moll életrajzának függelékben való
közlését, illetve azt, hogy csatolja azt a több, mint 300 tételből álló listát,
mely a katalógus megírása óta számára ismertté vált térképeket,
várostérképeket, alaprajzokat és látképeket tartalmazza. Ezeket a
kiegészítéseket - írja - nem akarja a szöveg megfelelő helyeihez
illeszteni, hanem a sorozat végén fogja közreadni. Az előszó után - Kéler
egyébként feleslegesnek tartja a hosszas bevezetést, hiszen a munka,
melynek kiadását a hozzáértők már régóta óhajtották, önmagáért beszél a négy kötet tartalomjegyzéke következett. A tartalomjegyzék az eredeti,
kötetenkénti beosztást követi:
I. rész: Általános térképek az egykori és a mostani Magyarországról.
II. rész: Általános és helyi térképek.
III. rész: Bosznia, Horvátország, Dalmácia, Szlavónia és Szerbia
térképei.
IV. rész: Erdély, Moldávia, az Oláh Fejedelemség, Besszarábia és
Bulgária térképei. Magyarországi városok, kastélyok, várak látképeinek
és alaprajzainak alfabetikus lajstroma.26
" KORABINSKY: i. m. (5. jegyzet) - p.: 17-21; RÓZSA: i. m.(4. jegyzet, 1983) - p. 45.
23
Atlas des Bernhards von Moll Ungrischer Atlas, der sowohl gestochenen, als
gezeichneten Landkarten, Plane, und Prospecte von dem Königreiche Ungern, und der
demselben theils ehedem, theils ist noch einverleibten Länder. In: Ungrisches Magazin,
1781- p.: 318-352.; 392-403.; 1782-p.: 90-110.; 318-334.; 1783-p.: 118-123.; 464478.; 1787- p.: 106-120. Kélerről Id.: WURZBACH, Constantin V.: Biographisches
Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Bd. 11. - Wien, 1864. - p.: 137-138.; SZINNYEI
József: Magyar írók élete és munkái. V. kötet. - Bp., 1897- p.: 1377-1378. Milleker
tanulmányában Kéler Zsigmondot ír, a bevezetés alatt azonban valójában G. Kéler
aláírás szerepel.
24
SEIDLER, Andrea: "Stolz bin ich auf den Einfall, ein Ungrisches Magazin
herauszugeben...". Die Korrespondenzen des Karl Gottlieb Windisch. - Wien, 2003.
Habilitationsschrift. Andrea Seidler a folyóiratban megjelent cikkek áttekintő
táblázatában (Tabellarische Übersicht der im Ungrischen Magazin erschienenen
Beiträge) az Atlas Hungaricusnál Kélert jelöli meg szerzőként, s Mollt a névmutatóban
sem említi.
~5 Moll 1780. szeptember 26-án, 83 évesen, a Bécs melletti Badenben halt meg.
26
UM, 1781-p.: 320-321.
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Magyarországi várak és városok ábrázolásainak felsorolásával az
Ungrisches Magazinban közölt sorozatban az általános térképek
ismertetése után, a II. kötet IV. fejezetében találkozunk először.2 A
„Specialkarten von den ungrischen Komitatern und Distrikten" című
részben Moll ABC-rendben ismerteti a vármegyéket, s ezeken belül
sorolja fel a városokról készült térképeket, alaprajzokat és ábrázolásokat.
Először többnyire a vármegyéket bemutató térképeket közli a
térképkatalógushoz tartozó folyamatos arab számozással, s ezek után
„Hieher gehören auch" felirattal városonként újra kezdődő arab
számozással a városábrázolásokat. A helységek többségéről csak egy-két
látképet vagy alaprajzot említett, a nagyobb városokról ugyanakkor,
illetve azokról, melyek hadászati jelentőséggel bírtak - mint a 2. számú
függelék mutatja - jóval többet. A legtöbb ábrázolást Belgrádról
gyűjtötte össze: a III. kötet I. fejezetében (Theatrum belli, von den in den
Jahren 1716, 1717, 1737 bis 1739 mit den Türken in Ungern geführtem
Kriege) közölt három látképen kívül a török harcokban évszázadokon
keresztül fontos szerepet játszó városról a VII. fejezetben (Das
Königreich Serwien) „Triste rudus Beigradi", azaz Belgrád szomorú
romjai cím alatt 28 térképet, alaprajzot és 17 látképet sorolt fel." Bár
Moll a képek forrásának pontos bibliográfiai adatait a felsorolásokban
ritkán adja meg, a forráshelyek - mint azt az 1. számú függelék mutatja teljes mértékben azonosíthatók.
Moll kéziratának közlése az Ungrisches Magazinban Szerbiával
fejeződik be. A IV. kötet szövege már nem jelent meg, ahogy az a Kéler
által ígért kiegészítés sem, mely a térképekből és városábrázolásokról
általa összegyűjtött több mint 300 új tételt és Moll életrajzát tartalmazta
volna. Mivel Moll eredeti kéziratának teljes szövege, illetve az arról
készült másolat fennmaradt, a művészettörténeti kutatás számára
legsajnálatosabb Kéler Gottfried jelentékenynek tűnő veduta-listája
közreadásának elmaradása.30
"'UM, 1782-p.: 90-110.
28
UM, 1783-p.: 464-^67.
' 9 UM, 1787- p.: 115-117. A Belgrád iránti kiemelt topográfiai érdeklődés - mely
minden bizonnyal a városnak a török harcokban játszott kulcsszerepével magyarázható
- majd Bubics Zsigmondnál is jelentkezik, aki a városról 87 térképet, alaprajzot és
ábrázolást ismertetett. BUBICS: i. m. (4. jegyzet) - p.: 82-91.
Bár az OSZK Kézirattárában Godofredi Kéleri Auctariam Atlantis Hungarici. Ad
VolUM, I. Sectionem lmam. (145-172) című, Fol. Lat. 65. jelzetű kéziratban ("Ad Vol.
IV. Sectionem VIII. Urbes, Fortalitia et castella adumbrata" (172.) Kéler csak 2-3 tételt
említ, elképzelhető hogy ez a rész kapcsolódott a Mol^katalógushoz, hiszen beosztása
(IV. kötet VIII. fejezet) és címe - mint látni fogjuk - megegyezik azzal. Az OSZK
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Az OSZK kézirattárában található, Atlas Hungaricus in 4
Voluminibus című Deccard-féle másolat szövege - az elírásoktól,
sajtóhibáktól eltekintve ' - nagyjából megegyezik az Ungrisches
Magazinban közölttel. Egy említésre méltó különbséggel találkozunk
csupán: az eredeti kézirat másolatában a szerző a képek felsorolása előtt
mind a négy kötetben aláhúzással, illetve azzal, hogy vastagabb és
nagyobb betűkkel írta őket, kiemelte a városok nevét:
S. Gotthard
majd sorszámozva sorolta fel az ábrázolásokat. Mivel a városok ilyen
hangsúlyos kiemelése az Ungrisches Magazinban elmaradt, a
rendszerezés itt kevésbé szemléletes, nehezebben követhető, az
ál i ^olásol említései к iss! öí. ; efol} nal ,
_

Kéler-hagyatékában Fol. Lat. 3096. jelzeten magyarországi térképek mellett 42 darab
látkép és alaprajz található, melyek hazai városokat ábrázolnak (Nagy Gabrielis
Collectio...).
Ahol eltérés van az eredeti kézirat másolata és az Ungrisches Magazinban közölt
szöveg között, a Moll-másolatban lévő elnevezéseket, adatokat adom meg.
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Az Ungrisches Magazinban nem közölt IV. kötetben32 Moll
Erdély ismertetésénél az általános térképek után Galeazzo Gualdo
Priorato Lipót császár életéről szóló munkájából Borosjenő, Kővár,
Szamosújvár (2. kép) és Kolozsvár képét említi, majd Georg Krekwitz
Erdélyt bemutató kiadványából sorol fel nyolc tételt. Utána egy 1751-ben
készített kéziratos térképsorozat alapján 64 erdélyi bányavárost ismertet
ABC sorrendben. Bulgária, Moldávia és az Oláh Fejedelemség csak
néhány - elsősorban térképeket említő - tétellel szerepel. A bulgáriai
Vidinről ismertetett három térkép közül egyiknél Moll a rajzolót, Anton
Angvisola di Travi hadmérnök-kapitányt is megemlíti.
A IV. kötet rendszerező igényű utolsó, VIII. fejezetében - mint
azt az érdeklődők az Ungrisches Magazin 178l-es évfolyamában közölt
tartalomjegyzékben is olvashatták - Moll ABC sorrendben ismertette hat
szerző városábrázolásokat tartalmazó kiadványainak metszeteit:
„Alphabetisches Verzeichniss der im Bodenehr, Purkenstein, Meissner,
in der zu Frankfurt am Mayn 1664 herausgekommenen UngrischSiebenbürgischen Kronick, im Zeiler, Schwandtner befindlichen
Prospekte, Grundrisse von Ungrischen Städten, Schlössern, und
Festungen."34
1. „...aus Bodenehr's Europens Pracht und Macht und seiner force
d'Europe" Moll 24+9 tételben városábrázolásokat, illetve
várostérképeket, alaprajzokat sorolt fel. A 23. tétel (Nagyvárad) után,
a 24. tétel (Újpalánka) előtt egy nem ide, hanem a IV. fejezet elején
80-assal kezdődő felsorolásba illeszkedő sort közölt: „86. 1. Vienna,
2. Pressburg, 3. Gran, 4. Constantinopel, 5. Szigeth, 6. Ofen und Pest,
7. Temesvár, 8. Belgrad, 9. Peterwardein. Sind IX. Prospekt jeden 1/8
Bogen von Vischer." Georg Mathias Vischer (1628-1696)
térképkészítőnek, rajzolónak ezek a metszetei - mint a gyűjtemény
1959-es katalógusából kiderül - Mbll birtokában voltak.35
2. „...Burckhard
von Pürckenstein
auserlesener Anfang
zu
matematischen Wissenschaften. Augsburg, 1731." című kiadványát
ismertetve Moll megemlíti, hogy az 1686-ban Bécsben megjelent első
- Atlantis Hungarici, Tomus IV. Hungáriáé Regnum, Königreich Hungarn. Viertel
Theil. Zur Krone Hungarn...diesem gezeichnete u. theils noch darzu gehörige Länder
Transylvania, Moldawia, Walachia, Bessarabia, Bulgaria.
"3 A Moll által használt kiadványok adatait Id. az 1. számú függelékben.
UM, 1781- p.: 319-320. A Moll-kézirat másolatának tartalomjegyzéke szerint a
fejezet címe: "Urbes, Castelle, Fortalitia".
35
Mapova sbírka B. P. Molla... (3. jegyzet) - p. 333.
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kiadást a szerző József király oktatására írta. Közli, hogy az „1/8
Blatt" méretű ábrázolások közül némelyek újak, mások régiek és csak
másolatok, s hogy a lapok részben alaprajzokat, részben látképeket
ábrázolnak. Az ismertetett 104 városábrázolást itt is alfabetikus
rendben sorolja fel:

„A
Árva g. 4
Ung. Altenburg a 6
В
Bujack x
Babotsch g 2..." stb.37
3. ,,... Dan. Meisners Sciagraphia Cosmica...bey Paul Fürsten zu
Nürnberg, 1678" című kiadványából Moll - szintén ABC-rendben 35 ábrázolást ismertetett.
4. A „Neue ungarische und siebenbürgische Chronick. Franckfurt am
Main, 1664" című munka négy, egyenként két-két városábrázolást
tartalmazó lapját, illetve két csataképét (lévai, szentgotthárdi), tehát
összesen tíz képét említi.
5. „Ferner gehören aus Martin Zeilers Beschreibung des Königreichs
Ungarn vergäntzt durch Andreas Ströbeln Franckfurt und Leipzig
1690...folgende Prospecte von Städten und Schlössern." Martin Zeiler
1690-ben újból kiadott 38 és Andreas Stübel által kiegészített
munkájából Moll 40 várost sorol fel.
6. A magyarországi városok és várak látképeivel díszített „nette
Vignetten", azaz díszes iniciálék közül, melyek Johann Georg
Schwandtner forrásgyűjteményének második és harmadik kötetében
találhatók, Moll 67 darabot ismertet - a másodikból 43-at, a
harmadikból 24-et - megadva az ábrázolás tárgyát és oldalszámát:
„II. Tom.
p. 17. Comaromium
6

Vö.: BlRCKENSTELN, Anthoni Ernst Burckhard von: Ertz-Herzogliche Handgriffe dess
Zirkels und Liniais oder ausserwehlter Anfang an deren Mathematischen
Wissenschaften... - Wienn, 1686.
37
Birckenstein kiadványában a "lemezek alján a sorrend biztosítására az ABC betűit is
felírták először egyenként, majd kettőzve, hármasával, stb." RÓZSA György: A
Birckenstein-féle metszeteskönyv. (Justus van der Nypoort magyar vonatkozású
művei). In: Magyar Könyvszemle, 73. évf., 1957. - p. 27. Ezek az egyenként kb. 1 3 x 8
cm-es lapok is szerepeltek Moll gyűjteményében. Mapova sbírka В. P. Molla... (3.
jegyzet).-p. 333.
38
Eredeti kiadása: ZEILLER, Martin: Bescheibung des Königreichs Ungarn und dazu
gehöriger Landen, Stätte und vornehmster Oerther. - Ulm, 1660.
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p. 104. S. Nicolaus
p. 112. Frakno
p. 136. Visegrád..." stb.
A VIII. fejezet végén, az V. alfejezetben Moll még négy olyan
illusztrált kiadványt említ meg - most már konkrét ábrázolások nélkül melyekben az érdeklődők hazai várakat és városokat ábrázoló látképek és
•a Q

alaprajzok nagy tömegét (große Menge) találják: „...aus Bricken Donau
Strand, Dillichii Ungarn Chronik, Wagneri Beschreibung des Oriens und
sonderlich Ungarns, Zimmermanns Contrafactur aller Ungar. Städte,
Vestungen, Castellen...1'
A látképek feldolgozásának módszere az Atlas Hungaricusban
A gyűjtőmunka terjedelmének és jellegének meghatározásához érdemes
összevetni Moll úttörő kezdeményezését
a későbbi hazai
vedutakatalógusokkal. Moll megközelítően 790 városlátképet, alaprajzot
illetve várostérképet,40 Bubics Zsigmond több mint 600 metszetet, Szálai
Béla pedig Magyarország mai területéről (a Rózsa György által korábban
feldolgozott Budapest kivételével) közel 2100 tételt szerepeltetett. Bubics
és Szálai alfabetikus rendben következő városonként, Moll az ABCrendben közölt vármegyénként, azon belül városonként ismertette az
ábrázolásokat.
Bernhard Moll katalógusa összeállításakor műfaji és tartalmi
tekintetben egyaránt a gyűjtőkör kiszélesítésére törekedett. Munkájában
egyforma hangsúllyal szerepeltette a várostérképeket (Plan), alaprajzokat
(Grundriss, Abriss), illetve a város- és várábrázolásokat, látképeket
(Prospekt). Ennek a szemléletnek a fontosságát a modern kutatás is
hangsúlyozza: Bár „az alaprajzokat bemutató metszetek nem látképek",
összegyűjtésük, vizsgálatuk fontos, mert „a látképek az alaprajzokkal
együtt megbízhatóbb támpontot jelentenek..."41
Szerzőnk figyelmet fordított azokra a városábrázolásokra is,
melyek egy-egy megye, ország vagy földrajzi egység általános térképét
díszítették: „Mappa Comit. Nitriensis, methodo astrom. geometrica
Valójában Sigmund von Birken munkájáról van szó. Az említett munkák adatait ld.
az 1. számú függelékben.
40
Ebben a számban értelemszerűen nem szerepel a IV. kötet VIII. fejezetében felsorolt,
kiadványokként rendszerezett 289 városábrázolás, hiszen ezeket Moll a katalógusban
vármegyénként - s ezen belül városonként - már korábban ismertette.
41
Ezt már azok is érezték, akik egy lapon hozták a hely látképét és alaprajzát. SZÁLAI: i.
m. (4. jegyzet). - p. 7.
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concinnata, opera Sam Mikovini Geom. Reg. & Soc. Scient. Reg. Berol.
membri. Ge. Dav. Christoph Nicolai sculps. Aus des Belii Not. Т. IV. p.
313. Unten ist die Stadt Skalitz im Prospekte."42
Gyakran kerültek magyarországi várak, városok látképei az ún.
Duna-térképekre, melyek közül a neves térképkészítő, Nicolas de Fer
munkája Moll gyűjteményében is szerepelt: „60 (57) Le cours du Danube
depuis sa source jusqu'a son embouchure aux environs du quel se trouve
une grandé partié des etats d'Allemagne, de Hongrie, de Transylvanie, de
Valaquie, de Moldavie et ou les frontiers, des deux empires sont
exactement marqueées par N. de Fer, geo graph de sa Majeste Cathol. A
Paris... 1717... (Id) 3 prospekty: Donau-Eschingen; Constantinople.
Wienne. (lo) prospekty: Cassovie; Raab-Jovarin; Leopoldsstadt; Tokay;
(do) Presbourg; Bude ou Offen; Belgrade; Peterwaradin; Andrinople;
(po): Canisa; Sigeth; Comora; Neuhausel..."43 stb.
Néha csak megemlíti, hogy a térképen szerepelnek
városábrázolások, de nem sorolja fel azokat részletesen: „Dalmatia, et
regiones adjacentes, Croatia, Bosnia, Sclavonia, Servia, Albania, accurate
descriptae. Norimbergae, ap. Petr. Conrad. Monath. Ist eine ganz gute
Karte, auf welcher auch die Insel Corfu, nebst 12 Dalmatischen
Festungen im Grundrisse, und 11 Wappen der Länder und Provinzen
erscheinen."44
Moll a topográfiai gyűjtés szerves részének tekintette a hadászati
érdekű ábrázolások feltárását. A forrásaiként szolgáló könyvek között az
európai hadihelyzetet bemutató vagy egy-egy hadvezér életét ismertető
számos művel találkozunk. Figyelmet fordított azokra az ábrázolásokra,
melyek egy-egy város vagy vár közelében lezajlott csatát,
hadgyakorlatot, katonai szemlét, stb. mutattak be: 45 „Vorstellung des
von der Kaiserl. über die Türkische Armee den 15ten July 1738. bey
Meadia erfochtenen Sieges. Wien, bey v. Ghelen."46 Önálló fejezetben
közölte - mint láttuk - a 18. század első felének hadieseményeivel
foglalkozó térképeit, ábrázolásait. Katalógusában számos olyan metszet
42

UM, 1782-p.: 104-105.
Mapova sbírka B. P. Molla... (3. jegyzet) — p. 311.
44
UM, 1783- p. 468. Moll szemléletének korszerűségét jelzi, hogy a térképeken
található városábrázolások rendszerezését a modern kutatás is fontosnak tartja. SZÁNTAI
Lajos: Magyarország városképes térképmetszetei. 1626-1850. I. rész. In: Cartographica
Hungarica, 1994/4. - p. 19-33. UÖ: II. rész. In: Cartographica Hungarica, 1996/5. - p.:
30-40. SZÁLAI: i. m. (4. jegyzet) - p. 12.
45
UM, 1783.-p. 119.
46
UM, 1783.-p. 120.
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vagy kéziratos ábrázolás található, melyet katonatisztek, hadmérnökök
készítettek.
A III. kötet említett I. fejezetében Moll több olyan haditérképet
ismertetett, melyeken városok alaprajza vagy/és látképe szerepel: „Neue
und accurate General-Reise-Post-Marsch- und Landkarte, der jetzigen
Kriegsunternehmungen, das Königreich Unter-Ungarn, mit allen
angrenzenden Ländern betreffend, besonders in sich haltend diejenigen
Oerter, und Landschaften, welche dem Kriegsfeuer wirklich unterworfen;
so aus denen meisten ausgemessenen partikular, und dieser Länder
durchreisten Ingenieurs in einer Hauptkarte verfasset, worinnen auch
noch viele Neuigkeiten angemerket, dergleichen in andern Karten nicht
zu finden, mit besonderem Fleis denen Reisenden, und in Kriegssachen
sich übenden Liebhabern zur bequemen Mitbegleitung auf das
möglichste eingerichtet worden. In Wien, bey Joh. Jakob Liedl. Zwey
Regalbogen, nebenher mit einem Register, und den Grundrissen von 1)
Meadia, 2) Orsova, 3) Vihátz, 4) Banjaluka, 5) Serayo, 6) Zworaik, 7)
Valiova, 8) Ussitza, 9) Nissa, 10) Widdin, 11) Nicopolis, 12) Krajovatz,
13) Oczakow, und 14) Assof..." stb.47
Moll figyelmet fordított a hazai bányászattal kapcsolatos
kiadványokra és ábrázolásokra is. (3. kép) F. E. Bruckmannnak a világ
bányáit ismertető munkája, Edward Browne angol utazónak az európai
bányákkal kiemelten foglalkozó útikönyve, illetve az 1703-ban Bécsben
kiadott Neue Berg-Ordnung des Königreichs Ungarn című kiadvány
adatai mellett többször hivatkozott egy 1751-ből származó kéziratos
térképsorozatra, mely a hazai bányavárosokat mutatta be. A térképeken a
leírások szerint részletesen ábrázolták az egyes aknákat, tárnákat is: „62.
Plan des Oberhandels zu Kremnitz, 1751. Mst. Neben mit den Profilén,
a) der neuen Feuermaschine, b) der Stollen, Schachte, und Gruben des
Oberhandels. 1. der Johanni Stolln, 2. der Stephans Stolln, 3. Gabel, 4.
Stephani Schacht, 5. Leopoldi Schacht, 6. Creutzschlag, 7. Unterschlag,
8. Hubhütte, 9. Josephsgrube..."48

UM, 1783.-p.: 466^67.
UM, 1782.-p.: 92-93.
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Moll a képi források összegyűjtésekor is több irányú kutatást végzett.
Ismereteit a nyomtatásban megjelent illusztrált kiadványokban,
atlaszokban található ábrázolásokon kívül alkalmanként más köz- és
magángyűjteményekben található lapok adataival bővítette: „Plan von
Groß-Wardein, etliche Schuhe lang und breit, Mst. Ist in der Kaiserl.
Bibliothek zu Wien, ein sehr netter Grundriß, mit der umliegenden
Gegend, und deßwegen merkwürdig, weil ihn der König Joseph A. 1693
selbst verfertiget, und dem Kaiser Leopold präsentiret hat." 9 „Belgrad,
oder Griechisch Weissenburg in dem Zusammenfluß der Donau, und

UM, 1782.-p. 95.
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Sau. In Wien zu finden bey Benedikt Vorholzer. Prospekt mit seiner
Beschreibung."5

4. kép. Szádvár látképe egy iniciálén. (Johann Georg Schwandtner: Scriptores
rerum Hungaricarum. Viennae, 1746-48. II. 401.)
MJ

UM, 1787.-p.: 114-115.
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Moll történeti-rendszerező szemléletére utal, hogy munkájába
azoknak a területeknek a térképeit és városábrázolásait is felvette,
melyek a korábbi időszakokban tartoztak a magyar koronához
(„Ungrischer Atlas... von dem Königreiche Ungern, und der demselben
theils ehedem, theils ißt noch einverleibten Länder"). Topográfiai
szemléletét jelzi, hogy Johann Weichard Valvassor Die Ehre des
Herzogthums Crain című könyvének ismertetésekor megemlíti, hogy az
ott található város- és várábrázolások azért különösen értékesek, mivel a
törökökkel kötött két legutóbbi békeszerződés óta az erődök közül
néhányat lebontottak,51 a látképek tehát megőrzik, megörökítik a korábbi
állapotokat. Az ábrázolások forrásértékének felismerésére utal, hogy más
helyeken is gyakran megemlíti, ha az illető várat azóta lerombolták:
„Szadvár. Aus Schwandtneri Script. Hung. Т. 2. p. 401. Diese Festung ist
demantelirt."52 (4. kép)
A hitelesség kérdésére Moll nem fordított különösebb figyelmet,
azt azonban néhány helyen megemlítette, hogy az ábrázolást honnan
vette át - figyelt tehát a metszetek előkép-szerepére. Megjegyzésre
érdemesnek találta például azt, hogy F. E. Bruckmann említett bányászati
munkájának Körmöcbányát ábrázoló képe Browne angol utazó
magyarországi útleírásából lett átvéve: „Cremnitzer Bergwerk. Ein halber
Bogen, aus Bruckmanns Magnál. Tom. 2. p. 962. Ist aus Browns Reisen.
p.m. 177."
A Francisco Ernesto Bruckmann Magnalia... című
könyvében megjelenő, „I. G. Schmidt se" aláírású metszet (Part II. Tab.
XXXV.) némi leegyszerűsítéssel valóban Edward Browne (1642-1708)54
könyvének illusztrációja nyomán készült. 55 Browne 1686-ban
Nürnbergben megjelent, Durch Niederland, Teutschland, Hungarn,
Serbien, Bulgarien... gethane gantz sonderbare Reisen... című
munkájának56 177-179. oldalán ír Körmöcbányáról, s itt közli a bánya és
51

UM, 1783.-p. 473.
UM, 1782.-p. 330.
53
UM, 1782.-p. 92.
54
Biographie Universelle (Michaud) ancienne et moderne, nouvelle edition. 5. kötet. Paris-Leipzig, [é.n.] - p.: 654-655.
55
A Moll által közölt adat egyébként (Tom. 2. P. 962.) nem pontos, mert 962. oldal csak
az 1727-ben megjelent I. kötetben van, itt azonban nem európai bányákról van szó.
Az angol utazónak a Mátyás-kori budai bronzszobrokról szóló passzusát (BROWNE: i.
m. - p. 94.) említi BALOGH Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. I. - Bp., 1966p. 142. Browne magyarországi útja során saját kezűleg készített rajzokat a nevezetes
épületekről. Vö. KURUCZ György: Guide to Documents and Manuscripts in Great
Britain Relating to the Kingdom of Hungary form the Earliest Times to 1800. - London,
52
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környéke rézmetszetes ábrázolását „Hungarische Gold und Silber
Bergwerck." címmel, „Wussim fecit" jelzéssel.57
Moll a IV. kötet VIII fejezetében a Bodenehr kiadványában
található városábrázolások ismertetésekor a negyedikként felsorolt
belgrádi csataképnél is jelzi, hogy az másolat Ostertag Hungarisches
Kriegstheatrum-]abó\. Boden ehr említett, Das durch den Römischen
Adler... című kiadványában valóban szerepel egy „G. Bodenehr fee. et
exc." jelzésű, az 1717. júliusi belgrádi ostrom hadrendjét bemutató
metszet, melyet a szerző Heinrich Jonas Ostertag Hungarisches KriegsTheatrum... című, Regensburgban megjelentetett munkájából vett át. A
VIII. számú, „Regensburg verlegt und zu finden bey H. I. Ostertag
Kupfferstecher" aláírású metszetnek csupán a jobb felső sarokban
elhelyezett szövegmagyarázó táblája lett kissé átalakítva, s persze a
művésznév jelzése. Moll Birckenstein könyvének ismertetésekor is
megemlíti, hogy a szerző Georg Krekwitz Magyarországot leíró
munkájából vett át lapokat.58
Moll gyakran közli az ábrázolások valósághűségére és művészi
színvonalára vonatkozó kritikai észrevételeit: „Explication des zwischen
Lúgos und Czena, den 4ten July 1738. vorgefallenen Treffen. Ein
Schreibbogen. Elendes Zeug, und völlig falsch."59 „Plan von der
Belagerung Belgrad von 1739, in Mskpt. Drey Regalbogen, recht
schön."60 A IV. kötet VIII. fejezetében Daniel Meisner Sciagraphiájának
városképeit ismertetve általános érvénnyel jegyzi meg: „sind sehr sauber
gemacht." Katalógusa tudományos forrásértékét növelendő fontosnak
tartotta, hogy közölje a metszeten látható városneveket, s gyakran eredeti nyelven - a rajtuk lévő feliratokat - köztük a művészek neveit is. Ugyanezt a módszert követte természetesen a térképeknél is. Legtöbb
New York, 1992. - 15: „This volume contains several plans and drawings of castles in
Hungary, including Esztergom, Visegrád, Érsekújvár, etc. drawn by Edward Browne."
Moll alkalmanként kitér az általános térképek előkép-szerepére is: Matthias Seutter
Augsburgban készített, Dalmáciát, Horvátországot, Szlavóniát, Szerbiát, stb. ábrázoló
lapja - írja - "...eine ziemlich gute Karte, die vermuthlich eine Kopie der Walckischen
ist." (UM, 1783. - p.: 468.) Az előképet, azaz Gerard és Leon Walck térképét Moll a
Seutter munkáját említő tétel előtt ismertette.
58
A kiadványról ld. RÓZSA: i. m. (37. jegyzet); A trónörökös mértankönyve. Das
Geometriebuch des Kronprinzen. / közreadja és a bevezető tanulmányt írta RÓZSA
György. - Bp., 2001. Szálai Béla megemlíti, hogy Birckenstein sok metszeténél
„visszaköszönnek" a Krekwitz könyvében megjelent ábrázolások. SZÁLAI: i. m. (4.
jegyzet)-p. 25.
59
UM, 1783.-p. 119.
60
UM, 1787.-p. 115.
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helyen megemlíti az ismertetett ábrázolás méretét (Regalbogen,
Halbbogen, Viertlbogen, Halbblatt, 1/8, 1/4 Blatt, stb.)Korszerűnek mondható Mollnak a képi források, illetve azok
lelőhelyeinek több szempontú rendszerezésére irányuló kísérlete is.
Először vármegyénként, illetve országonként, azon belül városonként
sorolta fel az alaprajzokat és látképeket, a kézirat végén pedig a
felhasználtak közül legfontosabbnak vélt forráskiadványokban található
városábrázolásokat
külön
fejezetben
mintegy
önálló
vedutakatalógusként - ismertette. A városok ábrázolásainak kikeresése
tehát az egykori olvasó számára földrajzi rendben és ABC rendben is
lehetséges volt. Azt, hogy Moll valóban jó érzékkel választott a
forráskiadványok közül, nemcsak az jelzi, hogy az általa a VIII.
fejezetben kiemeltek mai értékelésünk szerint is a legfontosabbak közé
tartoznak, hanem az is, hogy a kiadványokból összegyűjtött majdnem
300 tétel az egész vedutakatalógus több, mint egyharmadát „lefedte". A
forráshelyek szerinti rendszerezést segítette a kézirat utolsó soraiban a
négy újabb kötet említése, a figyelemfelhívás arra, hogy bennük is
találhat az érdeklődő magyarországi városokat bemutató látképeket. J. W.
Valvassor említett könyvével együtt, melyből Moll - igaz, nem ebben a
fejezetben - ABC-rendben 15 városábrázolást6' sorolt fel, több mint tízre
tehetjük azoknak a kiadványoknak a számát, melyeket gazdag képi
forrásként külön kiemelt.
Moll munkájának közvetlen hatása kimutatható Korabinszky
János
Mátyás
1781-ben
megjelentetett
említett
Pozsonymonográfiájában. 62 Bár Korabinszkynél nem találunk utalást Moll
térképkatalógusának felhasználására, pozsonyi vedutagyűjtésének nagy
része minden kétséget kizáróan Moll katalógusából származik. Az 1750es évek előtti anyagban nemcsak a képi források említésében, hanem
ismertetésük sorrendjében is egyértelmű, feltűnő egyezések vannak.
Valamilyen formában - néha kicsit átírva, rövidítve, máskor Mollnál
61

Az Ungrisches Magazin csak 14 látképet említ, az ezeken kívül Mollnál még szereplő
Sziszek - feltehetően sajtóhibaként - kimaradt a felsorolásból. A Moll által említett
városok közül számos szerepel azon az 57 x 49 cm nagyságú. Nova et accurata Tabula
Regnorum, et Provinciarum, Dalmatiae, Croatiae, Sciavoniae... című színezett
rézmetszetü térképen, melyet Georg Matthias Seutter (1678-1757) augsburgi rézmetsző
készített. Ezt a lapot az általános térképek között Moll is említi, azt azonban nem, hogy
városábrázolások is vannak rajta. (UM, 1783. - p. 468. 14. számú tétel - a címből a
Tabula szó kimaradt.)
62
KORABINSKY: i. m. (5. jegyzet), - p . : 17-21.
63
Annál a hét metszetnél például, melyet Moll szerint F. B. Werner és Martin
Engelbrecht készített, Korabinszky nem említi a művészeket.
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nem szereplő adattal kiegészítve - egy Dévény várát ábrázoló lap
kivételével valamennyi Mollnál található tétel szerepel Korabinszky
gyűjtésében, s az 1750 előtti időszakra vonatkozóan csupán két új adat
került elő: Zimmermann 1604-es metszete és a Paul Fürst kiadásában
1663-ban Nürnbergben megjelentetett „Türkisch und Ung. Chronika"
című kiadvány Pozsony-látképe. Korabinszky ugyanakkor az átvétel
mellett számos új - az Atlas Hungaricus készítése utáni időből származó
- metszettel egészítette ki a gyűjtést. Ezek között szerepel például a Ratio
Educationis egy illusztrációja vagy az az 1779-es látkép, melyet Mayer
rajzolt és Schmutzer metszett rézbe, s mely - mint Korabinszky írja Windisch Károly Geographische Beschreibung Ungarn-)äbm jelent meg.
A kortárs művészek munkái közül megemlítette például Barbara
Grundlin lapjait, s azokat a látképeket, melyeket Müller rajzolt és
Leopold Assner metszett. A metszetek felsorolása után Korabinszky
ismertette néhány olyan könyv adatát, melyekben Pozsonyra vonatkozó
képi források találhatók - Bél Notitiája mellett pl. Martin Zeiler 1690ben kiegészítve újra megjelentetett kiadványáét. Az 1750 előtti
forrásokra vonatkozó tartalmi és sorrendi egyezések alapján tehát
biztosra vehető, hogy Korabinszky az Atlas Hungaricus valamelyik
példányát - feltehetően a pozsonyi evangélikus egyház könyvtárában
lévő kéziratot - ismerte és felhasználta.
*

Az Atlas Hungaricus „...a maga érdekes megjegyzéseivel az első
ilyen kísérlet és a maga idejében a legtökéletesebb is és ezért Moll B.
neve... megérdemli, hogy a magyar kartográfia
történetében
szerepeljen."65 S úgy vélem, a művészettörténet-íráséban is. Mollnak a
városábrázolások iránti kitüntető figyelme, érdeklődése, mely a
címadásban is megnyilvánult („Landkarten, Plane, und Prospekte"),
tagadhatatlan. A 18. század közepén összeállított, közel 800
városábrázolást illetve alaprajzot tartalmazó katalógus - mely a kortárs
Kéler Gottfriedot egy több mint 300 tételes kiegészítés összeállítására
ösztönözte, melynek adatai másolatban és nyomtatásban is terjedtek, s
mely termékenyen hatott neves topográmsunk, Korabinszky János

Egy Bél Notitiájában szereplő látképnél Korabinszky közölte a metszet alatt
olvasható latin nyelvű szövegrészt.
65
MlLLEKER: i. m. (1. jegyzet). - p. 87.
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Mátyás vedutagyűjtésére - a magyarországi művészet történetének egy
szeletét kutató, rendszerező fontos korai kezdeményezés volt.
Függelék
1. számú függelék: A Moll által használt, illetve a IV. kötet VIII.
fejezetében forrásként említett illusztrált kiadványok jegyzéke:66
Aa, Pieter van der: La Galerie agreable du Monde... - Leyden, 1729.
Bél, Matthias: Notitia Hungáriáé novae geographico historica. - Vienna,
1735-1742.
Bél, Matthias: Hungáriáé antiquae et novae prodromus, cum specimine...
-Nürnberg, 1723.
Bedekovich, Joseph: Natale solum magni ecclesiae doctori Hieronymi,
in ruderibus stridonis occultatum.... -Neostadii Austriae, 1752.
Birckenstein, Anthoni Ernst Burckhard von: Ertz-Herzogliche
Handgriffe dess Zirkels und Liniais oder ausserwehlter Anfang an deren
Mathematischen Wissenschaften.... - Wienn, Johann van Ghelen, 1686.
Birken, Sigmund von: Der Donau-Strand.... - Nürnberg, 1664.
Blaeu, Jan: Novum Italiae Theatrum, sive accurata descriptio ipsius
urbium, palatiorum... - Amstelodami, 1704.69
Bodenehr, Gabriel: Europens Pracht und Macht in 200 Kupfer-Stücken...
-Augsburg, [é.n.].
Bodenehr, Gabriel: Force d'Europe oder die merckwürdigst- und
furnehmste, meistentheils auch ihrer Fortification wegen berümsteste
Stätte, Vestungen...in Europa...in 200 Grundrissen - Augsburg, [é.n.].
6

A felsorolásban nem szerepelnek azok a Moll által említett kiadványok, katalógusok,
melyek nem tartalmaztak város-térképeket vagy városábrázolásokat - vagy legalábbis
Moll nem említett ilyeneket belőlük. A teljes gyűjteményben szereplő adatokhoz
kapcsolódó kiadványlistát ld: Mapova sbírka B. P. Molla... (3. jegyzet). - p.: 463-67.
Azoknál a többször megjelentetett kiadványoknál, ahol Moll nem közölte az általa
használt példány kiadási évét - s ezek vannak túlnyomó többségben - a szakirodalom
által ismert első kiadás adatait adtam meg.
67
A könyvben szereplő öt illusztráció közül (199.: Tabula Insulae Muro-Dravane; 226.:
Arx Chaktornia; 271.: Monasterium St. Helene; 296.: Oppidum Stridon.; 304.: Arx S.
Hieronymi Stridone) Moll négy látképet említ (UM, 1782. - p. 328. - Itt az eredeti
kézirattól eltérően, tévesen Bendekovics szerepelt)
68
Justus van der Nypoort metszeteivel, vö.: RÓZSA: i. m. (37. jegyzet).
69
Moll a "Blaeuw und Rutger, Albert: Novo Italiae Theatro, Hagae, 1724." című művet
említi, ez talán a fentebb említett mű későbbi kiadása lehetett.
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Boetius, Christoph: Triumph leuchtendem Kriegshelm. I-IV. kötet. Nürnberg. 1688-1689.
Braun, Georg, Hogenberg, Franz: Civitates orbis terrarum. - Agrippina
Ubiorum Colonia, 1572-1617.
Browne, Edward: Durch Niederland, Teutschland, Hungarn, Serbien,
Bulgarien... gethane gantz sonderbare Reisen...nunmehr...in die HochTeutsche übersetzet... - Nürnberg, (verlegts Johann Zieger), 1686.
Bruckmann, Francisco Ernesto: Magnalia Dei in locis subterraneis oder
unterirdische Schatz-Kammer aller Königreiche und Länder... Braunschweig, 1727, Wolffenbüttel, 1730.
Coronelli, Vincenzo Maria: Atlante Veneto, nel quale si contiene la
Descrittione Geografica... - Venetia, 1694.
Coronelli, Vincenzo Maria: Corso geographico. - Venetia, 1692.
Dilbaum, Samuel: Id. Zimmermann - Dilbaum
Dillich, Wilhelm: Ungarische Chronica... - Cassel..., 1600.
Fer, Nicolas de: Les Force de l'Europe ou description des principales
villes; avec leurs fortification. - Paris, 1693-1696.
Gualdo Priorato, Galeazzo: História di Leopoldo Cesare. I-III. kötet. Vienna, 1670-1674.
Hauber, Eberhard-David: Versuch einer umständlichen Historie der
Land-Charten. - Ulm, 1724.
Histoire du Prince Francois Eugene de Savoie. I-V. kötet. - Amsterdam,
1740.
Khevenhiller, Franz Christoph: Annalium Ferdinandeorum... - Leipzig,
1722.
Koehler, Johann David: Schul- und Reisenatlas aller zu Erlernung der
alten, mittleren und neuen Geographie... - Nürnberg, 1719.
Krekwitz, Georg: Totius Regni Hungáriáé Descriptio. - Franco furtum,
1685.
Krekwitz, Georg: Totius Principatus Transylvaniae accurata Descriptio.
Das ist ausfuhrliche Beschreibung des gantzen Fürstenthumbs
Siebenbürgen. - Nürnberg, 1688.
Manesson-Mallet, Allain: Beschreibung des gantzen Welt-Kreisses. Franckfurt am Mayn, 1684-85.
Marsigli, Luigi Ferdinando: L'Etat militaire de l'Empire Ottomano. Amsterdam, 1732.

Eredeti kiadása: A brief account of some travels in Hungária, Servia, Bulgaria,
Macedonia, Thessaly, Austria.... - London, 1673.
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Marsigli, Aloys Ferdinand: Danubius pannoni со -mysicus... - Hague,
1726.
Meissner, Daniel: Sciographia Cosmica... -Nürnberg, 1637-38.
Meissner, Daniel: SciagraphiaCosmica... -Nürnberg, 1678.
Merian, Matthäus: Theatrum Europaeum, Oder Ausführliche und
Warhafftige Beschreibung aller und jeder denckwürdiger Geschichten...
I-XXI. Kötet. - Frankfurt, 1662-1738.
Merian, Matthäus: Topographia Italiae. - Franckfurt, 1688.
Münster (Munsterus), Sebastian: Cosmographia. Beschreibüg aller
Lender...in welcher begriffen... - Basel, 1544.
Neue Berg-Ordnung des Königreichs Ungarn, und solcher Cron
einverleibten Metall-Bergwerken. - Wienn, Christoph Lercher, 1703.
Neue ungarische und Siebenbürgische Chronik. - Franckfurt am Mayn,
Johann Baptist Schönvetter, 1664.
Ortelius, Abraham: Theatrum Orbis terrarum. - Antverpiae, 1570.
Ortelius, Hieronimus: Chronologia oder Historische...Beschreibung
Ober und Under Ungarn. (Hans Siebmacher metszeteivel) 1602.
Nürnberg.
Ortelius Redivivus et Continuatus oder der Ungarischen KriegsEmpörungen historische Beschreibung. - Franckfurt am Mayn, 1665.
Ostertag, Heinrich Jonas: Hungarisches Kriegs-Theatrum, allwo die
merckwürdigste
Begebenheiten,
Schlachten,
Belagerung
und
Eroberungen...aus sicheren Nachrichten kürzlich beschrieben und in
accuraten Kupffern die nach dem Leben gezeichnet, nicht aber aus
Topographien und alten Chronicken zusammen gestoppelt worden
anzutreffen seynd. Regenspurg. [é.n., 1717 után].
Pfeffel, Johann Andreas, Bruggen, J. van der: Parvus Atlas qui continent
das partes quarum prima pars refert Regnum Hungáriáé, in XIII. tabuli,
Secnda pars, consistens in IX. tabulis. - Wien, 1737-39.
Pürckenstein, Burckhard von: Josephi I. dess grossen Römischen
Kaysers Mathematici ausserwöhlter Anfang zu denen höchst-nützlich
matematischen Wissenschaften...Samt einen Anhang oder Beschreibung,
derer in denen geometrischen Kupffer-Figuren beygefügten ungarischen
Städten, Vestungen und Schlössern. - Augspurg, David Raymund Mertz,
1731.71
Reichersdorff, Georgius von: Moldavia quae olim Daciae pars,
chorographia... - Viennae Pannóniáé, Johannes Singrenius, 1541.
1

Moll - mint a IV. kötet VIII. fejezetében írottakból kiderül - mindkét kiadást ismerte.
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Schramm, Carl Christian: Historischer Schauplatz in welchem die
merkwürdigsten Brücken aus allen vier Theilen der Welt...in
Prospecten...und Kupferstichen vorgestellt und beschrieben werden. Leipzig : Breitkopf, 1735.
Schwandtner, Johann Georg: Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac
genuini... - I-III. kötet. - Vindobonae 1746-1748.
Valvassor, Johann Weichart: Die Ehre deß Herzogthums Crain... Laybach, 1689.
Wagner, Johann Christoph: Delineatio provinciarum Pannóniáé et
imperii Turcici in Oriente. Eine grundrichtige Beschreibung dess ganzen
Aufgangs, sonderlich aber dass...Königreichs Ungarn und der ganzen
Türekey... I-III. kötet. - Augspurg, 1684-1686.
Zeiler, [Martin]: Hungária oder vollständige Beschreibung des gantzen
Königreichs Ungarn...welche hiebevor der weit-berühmte Martin Zeiler
herausgegeben, nunmehr...bis auff das Jahr 1690 ergäntzet Andreas
Stübel. - Frankfurt und Leipzig, 1690.
Zimmermann, Wilhelm Peter, Dilbaum [Samuel]: Eikonographia aller
deren Ungarischer Staett, Voestungen, Castellen und Haeuser... Augspurg, 1604.72
2. számú függelék: Nyolc vagy annál
városábrázolás-listák Moll katalógusában:

több

tételt

tartalmazó

Belgrád:73
„54. Eigentlicher Entwurf der Weltberühmten Stadt und Festung Belgrad,
sammt der auf 13 Meilen sich erstreckenden Gegend, worinnen aecurat
gezeiget wird, sowohl die Passirung der Kaiserl. Kriegsschiffe auf der
Donau, durch die Begha, Donovicz, und Temes, als auch der Marsch der
völligen Christliche Armee zu Land, bis vor Belgrad; im Gegentheil auch
der Anmarsch der Türken, und derselben vor dem Kaiserl.
Retrenchement formirtes Lager, sammt dem daselbst vorgegangenen
blutigen Treffen. Christoph Weigel exeudit. 1717...
...60. Accurater Abriß der Stadt Belgrad, wie selbige von Ihro K. M.
Armee, unter Commando Ihro Durchlt. des Prinzen Eugenii von Savoyen
Anno 1717 belagert, hiebey zu sehen ist. Wien bey Christophori.
72

Vö.: CZENNERNÉ WlLHELMB Gizella: Wilhelm Peter Zimmermann magyar
vonatkozású rézkarc-sorozatai. In: Folia Archeologica, 9. évf, 1957. - p . : 187-203.
' Moll a Belgrádról készült térképeket, alaprajzokat és ábrázolásokat összefoglalóan a
Szerbiáról szóló fejezetben ismerteti, de más fejezetekben is találunk említéseket a
városról.
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61. Plan von Belgrad, und eigentlicher Entwurf aller Operationen,
Attaquen, und Actionen, so von Eröfnung der Kaiserl. Seiten sehr
glorreichen Campagne de 1717 bis zur Uibergabe Belgrad vorgegangen
sind. Bey Peter Konrad Monath in Nürnberg. L. G. Puschner fecit.
62. Plan, et description exacte de l'inonie et glorieuse victoire remportée
le 16 d'Aout 1717. par les armes de sa Majesté Imp. Et Cathol. Charles
VI. sous le comendement valeureux de S. A sme le Prince Eugene de
Savoye, contre deux cents mille combatans, ce qui est a la connoissance
chose surprenante, et digne d'admiration de tous les hommes, tant pour la
reddition de la Ville de Belgrad, avec tous les forteresses du combat
memorable, et Recontres, ce qui est nouvellement composé,&
exactement designé an naturel, par un des principaux Ingenieurs de S. M.
I. qui etoit present an bombardement, & la bataille. Joh. Frid. Leopold
fecit et excudit.
63. Grundriß von der Stadt und Festung Belgrad in Servien, sammt dem
Lager der Kaiserl. Völker daselbst, so auch denen merkwürdigsten
Rencontren zu Wasser, und zu Lande, so bishero da herum vorgefallen,
Anno 1717. Amsterdam, chez Pierre Schenck.
64. Abriß von dem Kaiserl. Lager vor Belgrad, wie solches am 13ten July
zum erstenmal auf der Wasser-Seite beschossen worden. Ein
Schreibbogen Schlacht, so in Wien herausgekommen.
65. Afbeelding van de Belegering der Stadt Belgrado, door de Troepen
van syn Kayserlicke Mayesteyt Carolus dem sesden, gekommandert door
syn Hoogheit den Prins Eugenius van Savoyen. Anno 1717 the
Amsterdam, by Joachim Ottens, gedrukt na't Original, van Wecnen.
66. Plan, et situation de Belgrad, avec les camps et approches des
Imperiaux & Turcs au Siege de Tan, 1717. Mspt. Ein und ein halber
Regalbogen, und überaus netter Riß.
67. Belgrad, nach seiner itzigen Situation und Befestigungs-Werken,
sammt Kaiserl. und, Türkischen Retrenchements, und Ordre de Bataille,
im Monat Julio, 1717.
68. Ordre de Bataille der Kais. Armee in Ungarn, in dem Lager bey
Belgrad, den 12ten July 1717.
69. Ordre de Bataille der Kaiserl. Armee in Ungarn in dem Lager von
Belgrad, den 18ten July 1717. Letztere drey Karten sowohl, aid die vier
folgenden sind aus des Ostertags Ungarischen Kriegs-Theatro.
70. Kaiserlich- und Türkisches Lager von Belgrad im Monat Aug. 1717.
71. Niederlage der Türken bey Belgrad, allwo unter glorioser Anfuhrung
Sr. hochturstl. Durchl. Prinz Eugenii von Savoyen, die über 200,000
Mann starke feindliche Armee den 16ten Aug. 1717 geschlagen worden.
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72. Belgrad Schloß, welches von Cornaro Anno 1696 erbauet worden.
Grundriß.
73. Belgrad, wie es Landwärts nebst denen beederseits fließenden HauptStrohmen, der Donau und Sau stehet.
74. Plan de Beigrade, comme il etoit, lorsque les Imperieux en ont fortme
le siege sous les ordres du Prince Eugene au mois de Juin 1717.
Cajetanus Aquila Papiensis fee. Mscrpt, aus der Verlassenschaft des
Feldmarschalls Daun.
75. Beigradi, seu Albae Graecae vera et nova delineatio. Anno 1717. A.
Ribro. Coutt del. J. Bruggens sculps. Viennae apud Christophori.
Grundriß und Prospekt.
76. Umständliche Orts Gelegenheit und Grundriß, der mit Göttl.
Beystand durch die Christi. Waffen bekriegten, und hoffentlich bald
besiegten Türkischen Gränz-Festung Belgrad, oder Griechisch
Weißenburg, in dem Zusammenfluß der Donau und Sau gelegen.
Christoph Weigel exeudit.
77. Belgrad, oder Griechisch Weissenburg in dem Zusammenfluß der
Donau, und Sau. In Wien zu finden bey Benedikt Vorholzer. Prospekt
mit seiner Beschreibung.
78. Delineatio und Grundriß der Festung Belgrad in Servien, wie selbige
zum andernmal aufgenommen und observiret worden. Ein Schreibbogen;
schlecht.
79. Plan von der Stadt und Festung Belgrad, sammt deren neu angelegten
Werken über der Donau. Verlegts A. Geyer Ratisbonae. Grundriß, in
Regensburg edirt, und in Ostertags Kriegs-Theatro zu finden.
80. Belgradum, seu Alba Graeca Serviae metropolis, ubi Savus fluvius
Danubio miscetur, una cum arce, quae munitissima est, et hinc clavis
Hungáriáé appellatur. Per M. Seutter, Aug. Vindelic. Grundriß und
Prospekt.
81. Neu aecurater Plan der Hauptvestung Belgrad, 1738. Ein
Schreibbogen, Wien. Grundriß.
82. Kurze Beschreibung der Haupt- und Gräntzvestung Belgrad. Wien.
83. Eben dieselbe mit der Türkischen Belagerung, von 1739. Ist ein sehr
artiger, und aecurater Riß, zu Wien edirt.
84. Plan von der Belagerung Belgrad von 1739, in Mskpl. Drey
Regalbogen, recht schön.
85. a) Beschreibung des Ceremoniels, so bey der Auswechselung der
Römisch-kaiserl. und Ottomanischen Reichs Groß-Bohtschaften
vorgegangen, und den Uten Juny 1740, auf der Mitte des Saustrohms

17л11г»ллл-
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b) Prospekt, und Grundriß der jetzigen Stadt Belgrad, mit denen
übern Hauffen geworfenen Fortificationen.
Triste rudus Beigradi. Hieher gehören:
1) Contrafactur der Stadt Griechisch-Weissenburg, vom Türken
eingenommen, 1521. Ein halber Bogen Prospekt, aus Ortelio
redivivo.
2) Griechisch-Weissenburg, h. 91. Aus dem Meisner.
3) Belgrad. Aus dem Zeiler.
4) Belgrad. Aus dem Krekwitz.
5) Prospekt der Stadt Griechisch-Weissenburg, mit der Belagerung von
1688. Ein halber Bogen.
6) Belgrad. Ein Viertelbogen Prospekt.
7) Belgrad, mit der Eroberung. Ein halber Bogen Prospekt.
8) Plan de Beigrade, et de ses Environs. Par de Fer.
9) Beigrade, ville forte capitale de la Rascie, dans la Province de Servie.
Ein halber Bogen Grundriß, aus des de Fer Force de l'Europe. Tom.
VIII.
10) Griechisch-Weissenburg. b. с Aus dem Purkenstein.
11) Plan de Beigrade, affiegée par Г Armee Imperiale, dressé sur les lieux,
par le Captain Riekefeler. Aus der Hist, militaire du Prince Eugene.
Tom II. Nro 59. P. 346.
12) Plan de la glorieuse Bataille devant Beigrade, donnée de 16me Aout
1717. Aus eben derselb. Tom. IL No 60. P. 346.
13) Plan de la Bataille de Beigrade, und der Gegend. Ebendas. Tom I.
Nro 31. P. 132.
14)Vue, et representation de la Bataille de Bei grade. Le 16me Aout,
1717. Ebend. Tom I. Nro 32. P. 113
15) Bataille de Bei grade. Ebend. Tom. Lp. 115. auf der Vignette.
16) Plan de Beigrade affiegée 1717. Ein halber Bogen, aus der Hist, du
Prince Eugene, á. Amst. 1740. 8. Tom. V. p. 162.
17) Alba graeca, aus Schwandtners Script, rer. Hung. Tom. IL p. 541."
Buda és Pest:75
Pest vármegyénél:
„1. Pest. h. 86. Ein Viertlbogen, aus Meisners Sciagraphie.
2. Pest, 1. 3. Aus dem Purkenstein."
Pilis vármegyénél:
,4
75

UM, 1787.-p.: 112-117.
Vö: RÓZSA: i. т . (4. jegyzet, 1999).
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„87. Le Plan & perspective de la ville roiale de Buda, conquise le 2de
Sept. 1686. par les armées invincibles de l'Empereur Leopold, per Joh.
Dominic. Fontana, S. C. M. Architectum militarem. Acht mittlere
Regalbögen, dem General Carpara dedicirt, mit einem deutschen,
wälschen, und französischen Titel und Beschreibung. Es ist die Stadt,
Lager, und Attaque, sammt. der Gegend, nebst einem Grundrisse der
Festung, und derselben Prospekt.
88. Plan de la fortresse de Bude vulgo Ofen, f. Bar de Schmettau.
Grundriß und Prospekt. Ist eine Karte, welche der Feldmarschall von
Schmettau vor etlich und zwanzig Jahren verfertiget hat.
89. Plan der königl. Hauptstadt in regno Hung, und Vestung Ofen, sammt
der Explication zu diesem Plan. Jo. Ge. von Pflacher fee. 1743. Grundriß
und Prospekt, sehr sauber.
90. Buda, vulgo Ofen, prima & regia Ungarici regni civitas, ad Danubiam
sita, quam Ptolemaeus cartam, vel ut aliis persvatvm est, Salmum
nominat. Aus Ge. Bruin, civitat. orbis terrar. Die an. 1572 zu Antwerpen
ediret worden.76
91. Buda citerioris Hungáriáé caput regni avita sedes, vulgo Ofen,
communieavit Ge. Humaglius, A. 1617. Prospekt.
92. Buda. Prospect ex fragmentis Joh. Frid. Revitzki. Sam. Mikovini de.
Schmutzer sc. Viennae. Aus des Belii Not. T. III. p. 431. Drey
Schreibbögen.
Hieher gehören
1. Buda oder Ofen, ein Viertlbogen Prospekt. In Münsteri Cosmogr. P.
1365.
2. Contrafactur der Hauptstadt Ofen von den Christen belagert. A. 1598.
Ein halbes
Blatt Prospekt, aus Ortelii Beschreibung von Ungern. Nürnberg
1615. 4to.p. 422.
3. Contrafactur der Stadt Ofen und Pest, wie es von Christen erobert
worden A. 1602. Ein halber Bogen Prospekt. Ibid. p. 560.
4. Ofen und Pest, A. 1602. Ein Schreibbohen. Aus Khevenh. Annal.
Ferdinand. Vol. II. T. V. p. 2520.
5. Ofen. Stadt, h. 62. Ein Viertlbogen.
6. Ofen, Schloß, h. 68. Ein Viertlbogen. Beyde aus Meismers
Sciagraphie.
Georg Braun 1572-ban Kölnben megjelent Civitates orbis terrarum... című
munkájáról van szó. RÓZSA: i. m. (4. jegyzet, 1999) szerint ennek 41-42. tábláján
szerepel Buda és Bécs látképe, rézkarc, rézmetszet, (2. sz. tétel, 49. O.)
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7. Contrafactur der Stadt Ofen und Pest. Ein halber Bogen, aus der
neuen Ungr. und Siebenb. Chronik. Frkf. 1664. 410.
8. Ofen, Prospekt. Ein halbes 8. Blatt, aus dem Krekwitz.
9. Ofen, Prospekt. Ein Viertlblatt, aus Mallet Weltbeschreibung, T. I. p.
252.
10. Ofen im Prospekt, aus dem Theatr. Europ. T. XII. p. 1013.
11. Belagerung Ofen de A. 1686. Grundriß und Gegend. Ibid. p. 1020.
12. Belagerung und Eroberung der Koni gl. Ungrischen Hauptstadt Ofen,
durch die Kaiserl. und alliirten Waffen. 1686. Prospekt. Eine ord.
Landkartenbogen, aus Boethii Kriegshelm. Tom. II. pag. 444.
13. Erobertes Ofen in vollem Brand. Ein Viertlblatt. Ein artiger Prospekt,
und besser als der vorige. Ibid. p. ead.
14. Ofen, mit dem Prospekt von Mitternacht, Aufgang und Mittag. Ein
Schreibbogen. Ibidem T. III. Anhang p. 52.
15. Plan de Bude, ein halber Bogen. Grundriß und Attaque de 1686. Aus
des de Fer Force de l'Europe. T. I, N. 21.
16. Ofen. Grundriß mit der letzten Belagerung. Ein halber Bogen, aus
dem Bodenehr.
17. Buda, ou Ofen, Prospekt. Lugd. Batav. ap. van der Aa.
18. Ofen, m. 3. Aus dem Purkenstein.
19. Figura balneorum Budensium. Aus des Marsigli Danubio, Tom. I.
Tab. 46.77
Eger:
„1. Contrafactur der Stadt Erla vom Türken belagert, 1596. Ein halber
Bogen Prospekt. Aus Ortelii Chronol. Hung. p. 330.
2. Erla, h. 82. Aus des Meisners Sciagraphie.
3. Erla. Aus dem Zeiler.
4. Stadt Erla, A. 1687. Aus dem Theatro Eur. T. 13. p. 39.
5. Erla, A. 1687. mit accord erobert. Ein halber Bogen Perspectiv.
Grundriß. Aus Boethii Kriegshelm. T. 3. p. 348.
6. Erla. Aus dem Krekwitz.
7. Erlavie. Ein Viertlbogen Prospekt. Aus des de Fer force d'Europe,
Tome 9.
8. Erla. Aus dem Purkenstein.
78

9. Agria s. Erla. Aus Schwandtners Script. Rer. Hung. Tom. 2. p. 207."
UM, 1782.-p.: 107-109.
UM, 1782.-p. 98.
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Érsekújvár:
„82. Grundriß der Vestung Neuhäusel und Dero Belagerung durch die
Kaiserl. Armee unterm Commando Ihro Durchlaucht Herzog von
Lothringen, de A, 1685. Joh. Martin Lerch excud. Viennae. Grundriß mit
der Attaque.
83. Vestung Neuhäusel, wie es A. 1706. bis 1708. fortificirt worden. Im
Mst. Aus der General Weilerischen Verlassenschaft.
Hieher gehört 1. Territorio di Najasei e Gran, sin a Gomorra. Aus
des Coronelli Atlante Veneto. T. I. p. 108. Eine gute Schöne Specialkarte
von ordinärer Größe, A. 1689. gemacht, und dem Grafen Joh. Kaspar
Cobenzl Kaiserl. Kammerherrn dedicirt.
2. Fortalitium Neuhaeusel a Caesaré Ferd. I. erectum in Ungaria. Ein
Prospekt. Ein Viertlbogen, aus dem Ortel. Rediv. in. fol. P. IL p. 80.
3. Extract was 1663 zwischen der R. K. und Türkischen grossen Macht in
Ungern vorgegangen. Ist die Gegend um Neuhäusel aus dem Theatro
Europ. T. IX, p. 944.
4. Assedio di Neuhaeusel, fatto di Turchi 1663. Ein halbes Blatt, aus des
Gvaldo hist, di Leopoldo. Tom. II. p. 236.
5. Neuhäusel von den Türken belagert A. 1663. Ein halber Bogen
Prospekt, und Grundriß, gar artig, aus dem Ortel. Rediv. fol. Part. II.
6. Uibergab der Türkischen Vestung Segest, sammt dem Grundriß
Neuhäusel. 1664. Theatr. Europ. T. IX.
7. Neuhaeusel, h. 85. Aus Meisners Sciagraphie.
8. Neuhäusel. Aus dem Zeil er.
9. Neuhäusel. Aus dem Krekwitz Beschreibung von Ungern.
10. Eroberung v. Neuhäusel de A. 1685. Theatr. Europ. T. XII. p. 812.
11. Neuhäusel 20. Aug. 1685 erobert. Ein hübscher Prospekt. Ein
Schreibbogen, aus Christoph. Boethii Triumph leuchtendem Kriegshelm,
der A. 1688 bis 1689 in IV. Tomis in 4to zu Nürnberg herausgekommen.
12. Neuhäusel. Grundriß. Ein halber Bogen, aus dem Bodenehr.
13. Neuhäusel. A 3. Aus dem Purkenstein.
14. Ujvarinum, s. Neuhäusel. Aus Schwandtneri Script. Hung. Т. 2. p.
107."79
Eszék:
„43. Pland'Esseck, 1740. Mskpt.
44. Die Profile dazu, auch Mskpt. Zwey Regalbogen - Hieher gehören:
UM, 1782.-p.: 105-106.
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1) Esseck, Gegend, Prospekt und Grundriß. Ein und ein halber Bogen,
aus dem Theat. Europ. Tom. XIII. p. 35.
2) Esseck, aus dem Krekwitz.
3) Der Hauptplatz Esseck, Prospekt, ein halber Bogen. Aus Boethii
Kriegshelm, Tom. III. p. 212.
4) Essecker Brücke, abgebrannt den 4. Aug. 1686. Ein halber Bogen,
ebendaselbst, p. 88
5) Esseck, n. 4. aus dem Burkenstein.
80

6) Esseck, aus Schwandtners Script. Tom. III. p. 551."

Esztergom és Párkány:
„1. Dissegno di Baracan, preso et abbrucciato dal General Souches, 1.
Aug. 1664. Ein Bogen. Aus des Gualdo Hist, di Leopolde
2. Eroberung des Türkischen Gränz-hauses Baracan, sammt dem
Grundriße des Schlosses Carole. A. 1664. Aus dem Theatro Europ. T.
9. P. 1149.
3. Treffen bey Baracan, nebst Schloß, und Festung Gran. Ein Bogen.
Aus des Boethii Kriegshelm. T. I. p. 178.
4. Baracan. Aus dem Krekwitz.
5. Contrafactur der Belagerung Gran, und der Schlacht, so dabey
geschehen den 3. August, 1595. 1/2 Bogen. Aus des Ortelii Chronol.
p. 270.
6. Gran, h. 89. Ein Viertlbogen. Aus Meisners Sciagraphie.
7. Gran. Aus dem Zeiler.
8. Eroberung Gran, A. 1683. mit der Gegend. Aus dem Theatro Europ.
T. 12. p. 566.
9. Schlacht bey Gran, A. 1685. Aus dem Theatro Europ. T. XII. p. 818.
10. Eigentliche Abbildung der Belagerung Gran, 1685. Grundriß und
Prospekt, ein Bogen, aus des Boethii Kriegshelm, T. 2. p. 124.
11. Gran. Aus dem Krekwitz.
12. Gran. X. 3. Aus dem Purkenstein.
81

13. Strigonium, Gran. Aus Schwandtneri Script. Hung. Т. 2. p. 326."

Győr:
„...5. Raab mit dem Lager v. 1566. Aus Münsters Cosmographie, p. 946.
6. Contrafait der Festung Raab von Türken belagert A. 1594. Ein halber
Bogen. Aus Ortelii Beschreibung Ungerns, p. 237.
"UM, 1787.-p. 108.
'UM, 1782.-p.: 325-326.
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1. Contafactur der Vestung Raab von den Christen eingenommen 1598.
Ein Bogen, aus Khevenhiller Annal. Ferd. T. 5. p. 1918.
8. Raab, h. 87. Aus Meisners Sciagraphie.
9. Wahre Contrafactur der Vestung Raab. Ein Viertlbogen. Aus der
Ungrischen Chronik. Frkfrt. 1664. 4to.
10. Raab. Aus Zeilern.
11. Giavarino ristaurato é munito, del Baron Franc. Vimes, Colon ed
Ingen, gen. Gr. R. I. B. Aus des Gualdo hist, di Leop. T. 2. p. 269.
12. L'Ordre de bataille del' armée ottomanne qui fut defaite apres avoir
passé le Rabniz & Rab. Ein halber Bogen, Gegend und Raab. Aus des
Marsigli Etat militaire de l'Empire Ottom. P. 2. p. 123.
13. Raab. Aus dem Krekwitz.
14. Giavarino. Ein Grundriß. Aus Coronelli Corso geographico.
15. Raab, p. 3. Aus dem Purkenstein.
16. Jaurinum. Aus Schwandtneri Script. Hung. Т. 2. p. 649."82
Kassa:
„1. Civitas Cassoviae in Ung. Super. Ein Viertlbogen. Aus Ortel. Rediv.
P. 2. p. 65.
2. Caschau h 88. Aus des Meißners Sciagraphia.
3. Wahre Contrafactur der Vestung Kaschau. Ein halber Bogen, aus der
neuen ungrischen Chronik. Frkft. 1664. 4to.
4. Caschau. Aus des Krekwitz Beschreibung von Ungern.
5. Caschau. Aus Zeilers Beschreibung von Ungern.
6. Caschau. Aus dem Birckenstein.
7. Caschau Prosp. Ein Viertlbogen, aus dem Bodenehr.
8. Cassovia. Aus Schwandtneri Script. Rer. Hung. Т. 2. p. 184."83
Komárom:
„1. Contrafactur der Vestung Comorra von Türken belagert 1604. Ein
Viertlbogen Prosp. Aus Ortelii Beschreibung von Ungern, p. 238.
2. Comorra h. 48. Ein viertl Blatt, aus des Meisners Sciagraphie.
3. Wahre Contrafactur der Vestung Comorra. Ein halbes Blatt. Aus der
Ungrischen Chronik. Frankfurt 1664. 4to.
4. Pianta della piazza di Comorra. Ein Bogen Grundriß, aus Gvaldo Hist.
diLeopoldoT. I. p. 221.
5. Comorra. Aus dem Zeiler.
UM, 1782.-p.: 101-102.
UM, 1782.-p. 90.
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6. Comorra. Aus dem Krekwitz.
7. Comorra, Grundriß. Aus des Coronelli Atl. Ven. Т. 2. p. 283.
8. Explicatione del essercito volante, colquale il general Souchez ha
battuto li Turchi, coniorno di Comorra; Gegend. Aus Gvaldo hist, di
Leopoldo T. 2. p. 420.
9. Comorra. o. 3. Aus dem Purkenstein.
10. Comorra, Prospect, Grundriß. Ein Viertlbogen, aus dem Bodenehr.
11. Comaromium. Aus Schwandtneri Script. Hung. Т. 2. p. 17."
Léva:
„64. Prospettiva della piazza di Levenz, attacata e presa del generale
Comte de Souches. A. 1664.
Hi eher gehören:
1. Die Vestung Levenz. Ein Viertl Bogen Prospekt aus Ortelio redivivo.
P. IL p. 291.
2. Abtheilung des harten Treffens bey Lewenz, den 9/19. Jul. 1664. Ein
halbes Blatt. Ib. p. 350.
3. Prospect und Grundriß. Levenz und Babotsa, 1664.
4. Abbildung des Treffens und Entsetzung Lewenz. A. 1664. Ib. p.
1145...85
6. ...La Bataiglia di Levenz dal Comte Souches contro li Turchi. 19. Jul.
1664. Ein Bogen mit der Gegend. Ib. T. IL p. 440.
7. Eigentliche Abbildung des harten Treffens bey Levenz mit denen
Türken, den 9/19 Julii 1664. Ein halber Bogen, aus der neuen
Ungrischen u. Siebenbürgischen Chronik. Frankfurt 1664. 4to.
8. Lewenz. Aus dem Krekwitz Beschreibung von Ungern.
9. Lewenz. Aus Zeilers Beschreibung von Ungern.
10. Leva s. Lewenz, n. 2. Aus dem Purkenstein."
Munkács:
„1. Mungatsch. Ein Achtelbogen, aus dem Krekwitz.
2. Mungatsch Prospect und Grundriß Aus dem Th. Eur. T. 13. p. 257.
3. Grundriß der Festung Mungatsch in Ober-Ungern, und derselben
Belagerung von Graf Caprara. A. 1686. Ein halber Bogen, aus Boethii
Kriegshelm. T. 2. p. 290.
84

UM, 1782.-p. 97.
Az 5. tételben egy Csernovic közelében lezajlott csatát ábrázoló metszetet ismertet
Galeazzo Gualdo Priorato Lipót császár életét ismertető könyvéből. Ebben található a
következő sorban említett csataábrázolás is.
86
UM, 1782.-p. 93.
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4. Prospect der Vestung Mungátsch. Ein halber Bogen. Ibid. T. 3. p. 68.
5. a. Plan de la fortresse de Mongats. Ein Viertl Bogen.
6. b. Profil de la fortresse de Mongats. Ein Viertl Bogen. Beyde aus de
Fer. Force de l'Europe.
7. Mongats, oder Mungatsch. Prosp. Ein Viertl Bogen aus dem
Bodenehr.
8. Mungatsch. g. Aus dem Purkenstein.
9. Munkáts. Aus Schwandtneri Script. Rer. Hung. Т. 2. p. 531 .',87
Nagykálló:
„1. Fortalitium Kis-Kallo in Hungária remunitum. Ein Viertlbogen
Prospekt. Aus dem Ortelio Rediv. Meyeri. P. 2. p. 187.
2. Kalo, h. 80. Aus dem Meisners Sciagraphie.
3. Kalo. Aus dem Zeiler.
4. Disegno di Kalo. Prospekt, ein Bogen. Aus Gualdo Hist, di Leopoldo.
T. I. p. 724.
5. Calo in Oberungern, ein Prospekt und Grundriß. A. 1665. Aus dem
Theatro Europ. T. 9. p. 1528.
6. Kalo. Aus dem Krekwitz.
7. Calo. g. 3. Aus dem Purkenstein.
8. Calo. Aus Schwandtneri Script. Hung. Т. 2. p. 518."88
Nagykanizsa:
„1. Canisa, d. 1601. Aus des Khevenhiller Annál. Vol. 2. Т. V. p. 2412.
2. Contrafait der Belagerung Canisa, A. 1601. Ein halber Bogen
Perspektivischer Grundriß. Aus des Ortelii Beschreibung von Ungern, p.
518.
3. Canisa, h. 70. Aus des Meisners Sciagraphie.
4. Abbildung der Festung Kanischa, welche den 17 Apr. 1664. von den
Christen vergeblich belagert worden. Ein halber Bogen Grundriß. Aus
der neuen Ungrischen Chronik. Frankfurt 1664.
5. Canisa assediata dall' armi Imperiali 1664. Grundriß und
Circumvallation. I. B. C. Meysens fee. Viennae. Aus des Gualdo hist, di
Leopoldo, T. 2. p. 404.
6. Belagerung der Festung Kanischa 1664. Aus dem Theatro Europ. T.
XI. p. 1160.
7. Canischa Grundriß. Aus dem Theatro Europ. T. 13. p. 1017.
UM, 1782.-p. 94.
UM, 1782.-p. 326.
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8. Canise, ou Canischa. Perspektivischer Grundriß. Ein Viertelbogen.
Aus de Fer T. 3. Nro. 23.
9. Canisa. Aus des Zeilers Beschreibung von Ungern.
10. Canisa. Aus des Purkenstein Anfang zu den Mathematischen
Wissenschaften. Augsb. 1731. 4.
11. Canisa. Aus Schwandtneri Script. Hung. Т. 2. p. 416. et Т. 3. p. 93.
12. Canisa. Perspektivischer Grundriß. Ein Viertelbogen. Aus des
Bodenehr Europens Macht. Diese Festung ist 1702 demantelirrt
worden."89
Nagyvárad:
„1. Contrafactur der Festung Groß-Wardein, vom Türken belagert 1598.
Ein halber Bogen, aus Ortelii ungrischen Kriegen, p. 416.
2. Contrafactur der Vestung Groß-Wardein, von Türken belagert 1598.
Ein Schreibbogen, aus Khevenhillers Annal. Vol. 2. T. 5. p. 1926.
3. Assedio di Varadino. Ein Bogen, aus Gvaldo hist, di Leopoldo. T. I. p.
724.
3. Waradein. h. 97. Ein Viertl Bogen, aus des Meisners Sciagraphie.
4. Wardein. Aus dem Zeil er.
5. Groß-Wardein. Prospect. Aus dem Theatr. Europ. T. 14. p. 236.
6. Groß-Wardein im Grundriß und Prospect. Zwey halbe Bogen, aus
Boethii Kriegshelm. T. 5. p. 840.
7. Ward ein, Perspectiv. Grundriß. Ein Viertlbogen, aus des Mallet
Weltbeshcreibung. T. 4. p. 248.
8. Waradein. Aus dem Krekwitz.
9. Waradein, Prosp. Ein viertl Bogen, aus de Fer force de l'Europe, T. 9.
10. Groß-Wardein. Prospect. Aus dem Bodenehr.
11. Waradein. Aus dem Purkenstein.
12. Plan von Groß-Wardein, etliche Schuhe lang und breit, Mst. Ist in der
Kaiserl. Bibliothek zu Wien, ein sehr netter Grundriß, mit der
umliegenden Gegend, und deßwegen merkwürdig, weil ihn der König
Joseph A. 1693 selbst verfertiget, und dem Kaiser Leopold präsentiret
hat."90
Nyitra:

UM, 1782. - p . 327.
UM, 1782.-p.: 94-95.
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„84. Bombardirung von Neutra, welches von den Kais. Truppen den 22.
Aug. 1708 berennet, und den 25. ejusd. übergangen. Mst. Aus der
General Weilerischen Verlassenschaft. - Hieher gehören
1. Vestung Neutra. Ein halber Bogen Prospect, aus dem Ortel. Rediv. P.
II. p. 308.
2. Dissegno di Nitria in Prospectiva. Ein Bogen, aus Gvaldo hist, di
Leop. T. II. p. 258.
3. Dissegno della Citta é fortezza di Nitria, presa dal. Gen. Souchez
1664. Ein Bogen Grundriß. Ibid.
4. Neutra. Aus dem Krekwitz.
5. Neutra. Aus dem Zeiler.
6. Nitra. Ein Viertlbogen Prospekt, aus de Fer Force d'Europe, T. IX.
7. Neutra Z. 8. Aus dem Purkenstein."91
Pétervárad és Szalánkemén:
„46. Eigentliche Designation der Bataille, welche zwischen der Kaiserl.
Armee unter Commando des Prinzen Eugenii, und der Türkischen, unter
ihrem Groß-Vezier den 5. Aug. 1716. zwischen Peterwardein, und
Carlowitz gehalten worden. Entworfen auf der Wahlstatt, von Cyriakus
Blodner, Kaiserl. Ingenieur-Major.
47. Accurater Abriß, und Ordre der Schlacht bey Peterwardein, in
welcher durch Beystand des Allerhöchsten, unter glorwürdigster
Anführung des Prinz Eugenii von Savoyen, hochfurstl. Durchl. die aus
lauter Kaiserl. Truppen bestehende Armee den 5ten Aug. 1716 den
Türkischen Erbfeind, den man auf 200,000 Mann gerechnet, auf das
Haupt geschlagen, 30,000 Mann, sammt dem Großvezier getödtet, und
das völlige Lager, sammt Kriegskanzley, Munition, Stücke, und die
Bagage erobert hat. Heinrich Jonas Ostertag in Regensburg. Ein
Superregalbogen aus dem Ungrischen Kriegs Theatro, welches bey
Heinrich Johas Ostertag, Kupferstecher in Regensburg in Folio ediret
worden. Die Risse sind überaus nett, richtig, und gut gestochen, und in
loco aufgenommen worden.
Hieher gehören:
1) Bataille bey Salankemen, 1691. Ein Bogen aus Boethii Kriegshelm
Tom V. p. 794.
2) Schlacht bey Salankemen, 1691. Aus dem Theat. Europ. Tom XIV. p.
6.
UM, 1782.-p.: 106-107.
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3) Peterwardein, mit dem Grundrisse, und der Gegend, ebendaselbst, p.
244.
4) Bataille bey Salankemen An. 1691 donnée par le Prince de Bade,
contre le Grand Vizir Kiuperli. Ein halber Bogen, aus des Marsigli
Etat militaire de l'Empire Ottom. Tom. IL p. 97.
5) Plan de Peterwardein, & de ses environs. 1694. Ebend. Tom IL p. 99.
6) Plan de la Bataille de Peterwardein, d. 5. Aug. 1716. Aus der Hist,
milit. du Prince Eugeni. Tom Lp. 113.
7) Vue et representation de la Bataille de Peterwardein. Ebendas. Tom.
I.No30. p. 100.
8) Bataille de Peterwardein. Ebendas. p. 101. auf der Vignette.
9) Plan de la Bataille de Peterwardein. 5. Aug. 1716. Ein halbes Blatt
aus der Histoire du Prince Eugene, Amsterd, 1740. V. Tomi, 8vo,
Tom V. p. 44.
48. Neuer und accurater Plan von der Gränzfestung Peterwardein. Wien
1738, ein Schreibbogen.
49. Original Plan von Peterwardein, wie solches von 1724 an, neu
befestiget worden, von Hrn Oberst Gießbier, Viennae, 1740. Mskpt.
Zween Regalbogen. - Hieher gehört
1) Peterwardein. Ein halber Bogen Grundriß aus dem Bodenehr.
2) Petrovaradinum. Aus Schwandtners Script, rer. Hung. Tom. IL p.
637."92
Pozsony:
„97. Eigentlicher Grundriß des Königl. Haupt- und Residenz-Schlosses
sammt der der Stadt Preßburg in Niederungern, wie solche Anno 1663
von dem Obristen und Commendanten Joseph Priami, Freyherrn von
Roverath, zu fortificiren angefangen worden. Ein Bogen perspektivischer
Grundriß. Sehr artig aus dem Ortelio Redivivo Martini Meyeri, Part. IL
p. 288.
98. Preßburg im Prospekte. Haered. Jerem. Wolff, excud. Aug. Vind. F.
B: Werner del, 1732. Zwey med. Bogen.
99. Posonium, Preßburg, Prospekt. Werner del. Engelbrecht exe. Aug.
Vind.
100. 1.) Posonium. Sam. Mikovini design. Kaltschmied sculps. Ein
grosser Regalbogen, 2 Prospekte von der Wasser und Land-Seite. Aus
Belii Not. T. I.
"UM. 1787.-p.: 109-110.
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101. 1. Neuester Prospekt von Preßburg, wie solches vom Aufgange der
Sonne anzusehen ist.
2. Prospekt der Hauptkirche zu St. Martin in Preßburg, in welcher die
ungarischen Könige pflegen gekrönet zu werden.
3. Prospekt des Königl. Haupt-Schloß zu Preßburg in Ungern, von
Mitternacht anzusehen, nebst dem am unterm Schloßberg gelegenen
Pálfyschen Garten, darinn die grosse Linden zu sehen.
4. Prospekt des. Königl. Haupt-Schloß zu Preßburg in Ungern, wie
solches von dem Donaustrohm oder der Mittag-Seite anzusehen ist.
102. 5. Prospekt des Spitals von Barmherzigen Brüdern von der Stadt
Preßburg in Ungern.
6. Prospekt des Fürstl. Gartens gleich ausser Preßburg dem Herrn (Tit.
Tit) Ihro Fürstl. Gnaden Eszterházy Erzbischof von Gran gehörig.
7. Prospekt des alten und auf einem curieus aussehenden Felsen
halbgelegenen Schloß Divény in Ungern 2 Meilen von Preßburg, am
Zusammenfluße der March in den Donaustrohm, gehörig Herrn Grafen
von Pálfy, von der Land-Seite anzusehen.
Alle 7 F. B. Werner del. Martin Engelbrecht excud. A. V. Fol. Obl. jedes
1/2 Blatt.
Hieher gehören:
1. Preßburg, der Stadt wahre Contrafactur. 1/4 Blatt. Aus der neuen
Ungrischen und Siebenbürgischen Chronick, die A. 1664 in 4to zu
Frankfurt herausgekommen.
2. Preßburg. 1/8 Blatt. Aus dem Krekwitz.
3. Preßburg, Prospekt 1/4 Blatt. Aus des Millet Weltbeschreibung, T.
IV. p. 240.
4. Preßburg. Aus dem Zeiler.
5. Preßburg, 1/2 Blatt Prospekt. Aus dem Bodenehr.
6. Preßburg, 1. с. Aus dem Purkenstein.
7. Posonium. Aus Schwandtneri Script. Hung. Т. 2. P. 495.
8. Eigentlich und wahrhafte Vorstellung der R. K. Kriegsarmata sammt
derselben Generalität, artillerie, Regimenter, Bataillonen und
Squadronen, wie auch ausfuhrlicher Beschreibung aller sowohl zu
Pferd als zu Fuß sich dabey eingefundenen Generals, und anderer
hohen Officiers-Personen, nicht weniger das von Ihro К. M. nebst
denen andern Chur- und Fürstl. Durchlauchten dämmt Dero
ansehnlichen Hofstaat Gehaltenen Aufzugs bey dem vorgesetzten
General Rendevous, so in dem Königreiche Ungern nächst der
Königlichen Hauptstadt Preßburg und der Herrschaft Kittsee den 6
May dieses 1683ten Jahres zur Defension der wehrten Christenheit
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wider den Erbfeind zusammen geführet worden. K. Leopoldo
dediciret, von Bernhard v. Schlingencron, General-FeldQuartiermeister, 4 Regalbogen groß. -- Gegend und Lager um
Preßburg."93
Székesfehérvár:
„1. Stuhlweissenburg. Contrafactur der Stadt Stuhlweißenburg, von den
Christen erobert, den 20. Sept. 1601. Persp. Grundriß. Ein halber Bogen,
aus Ortelii Beschreibung ungrischer Kriege, p. 504.
2. Abriß der Königl. Stadt Weißenburg, A. 1601. Aus Khevenhillers
Annal. Vol. 2. T. 5. p. 2402.
3. Stuhlweißenburg. h. 73. Ein Viertlbogen aus Meisners Sciagraphie.
4. Stuhlweißenburg. Ein guter Riß, aus dem Theatro Europ. T. 13. p.
265.
5. Stuhlweissenburg, Prospect. Grundriß. Ein Viertlbogen, aus Boetii
Kriegshelm T. III. p. 456.
6. Stuhlweißenburg. Aus dem Krekwitz.
7. Stuhlweißenburg. Aus dem Zeiler.
8. Stuhlweißenburg. Prospect. Grundriß, aus dem Bodenehr.
9. Stuhlweißenburg b. 2. Aus dem Purkenstein.
10. Alba Regalis. Aus Schwandtneri Script. Hung. Т. 2. p. 546."
Szigetvár:
„5. Stadt und Schloß Zigeth. 1/4 Bogen. Aus Münsters Kosmographie p.
1372.
6. Contrafactur der Festung Zigeth von Türken erobert. 1566. 1/2 Bogen
Prospekt. Aus Orteli Beschreibung der Ungrischen Kriege, p. 152.
7. Contrafactur der Schlacht, so die Christen bey Sigeth wider die
Türken erhalten. 22. Junii 1593. 1/2 Bogen, Ibid. p. 196.
8. Zigeth, h. 69. Aus Meisners Sciagraphie.
9. Wahre Contrafactur der Festung Sigeth. Ein Viertelbogen. Aus der
Ungrischen Chronick. Frankfurt, 1664. 4to.
10. Sigeth. 1/8 Bogen. Aus dem Krekwitz.
11. Sigeth. Aus dem Zeiler.
12. Sigeth. Perspektivischer Grundriß 1/2 Bogen. Aus Boethii KriegsHelm. T. 4. p. 458.

UM, 1782.-p.: 319-321.
UM, 1782.-p. 91.
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13. Sigeth, ou Zigeth Perspekt. Grundriß, 1/4 Bogen. Aus des de Fer
Force de l'Europe. T. 3. Nro. 23.
14. Sigeth Perspektivischer Grundriß. 1/4 Bogen. Aus dem Bodenehr.
15. Sigeth. 1. 2. Aus dem Purkenstein.
16. Sigeth. Aus Schwandtneri Script. Hung. Т. 2. p. 435. et t. 3. p. 449."95
Temesvár:
„148. Temesvár assiege, & commandé par le Prince Eugen de Savoye,
1716. Grundriß, mit dem Lager, der Circumvallation, und Attaque.
Mskpt.
149. Wahrer Abriß der Festung Temesvár, samt der Belagerung, 1716.
Kaiserl. Lager und Gegend herum. Heinr. Jonas Ostertag excud.
Ratisbonae. Aus Ostertags Kriegstheater, wovon unten P. III. bey
Serwien.
150. Delineatio der Festung Temesvár, welche von der Kaiserl. Armee,
unter des Prinzen Eugens von Savoyen hohem Commando attaquirt, und
den ersten Sept. 1716. das Trenché geöfhet worden.
151. Temesvár. Grundriß, und Attaque von 1716. Aus Ostertags
Kriegstheater.
152. Grundriß der Stadt, des Schlosses, und zweyer Pálanques oder
Vorstädte der Stadt Temesvár in Ungarn, welche unter der Anführung
des Prinzens Eugens von Savoyen, den 1. Sept. 1716. belagert, die
Laufgräben davon eröfnet, und den 12ten Oktob. siegreich erobert
worden. Gezeichnet von Weiß, Ingenieur Lieut. Jerem. Wolf exe. Aug.
Vind. Grundriß, Attaque, und Prospekt.
153. Temesvaria oppidum superioris Hungáriáé in Comitatu Temesiensi,
ad Temesium flumen, natura et arte munitum, jure belli in potestatem
Caesaris redactum, opera, & sumtibus M. Seutteri. Aug. Vind. Grundriß,
und Prospekt.
154. Original Plan von Temesvár, mit allen seinen Werkern, wie es 1738
und 1739 beschaffen gewesen. Mskpt. Zwey Regalbogen.
155. Grundriß von dem Probiant-Ravelin zu Temesvár. Mskpt.
Hieher gehören:
1) Contrafactur der Festung Temesvár von Fürsten von Siebenbürgen
belagert 1596. Ein halber Bogen Prospekt, aus des Ortelii
Beschreibung von Ungarn, p. 316.
2) Temesvár, h. 96. Ein Viertlbogen, aus Meisners Sciagraphie.
3) Temesvár, aus dem Zeiler.
UM, 1782.- p. 324.
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4) Temesvár, aus dem Krekwitz.
5) Temesvár, ein Prospekt, ein Viertelblatt, aus des de Fer Force de
l'Europe. Tom IX.
6) Plan de Temesvár et ses environs, avec l'attaque de la Palanque, et un
projet pour la fortifier. Zwey und einen halben Bogen. Aus der Hist,
milit. du Prince Eugene, Tom. II. Num. 61. p. 344.
7) Temesvár, aus dem Purkenstein.
8) Temesvár. Grundriß, und Belagerung 1716. Ein halber Bogen, aus
dem Bodenehr.
9) Temesvár. Prospekt; ein halber Bogen, aus eben demselben."
Tokaj:
„1. Tokay. Festung, 1/4 Bogen. Aus Münsteri Cosmographia.
2. Tokay, h. 93, 1/4 Bogen, Aus dem Meisner.
3. Tokay. Aus dem Zeiler.
4. Wahre Contrafactur der Festung Tokay. 1/4 Bogen. Aus der
Ungrischen Chronik. Frankfurt, 1664. 4to.
5. Tokay, Prospekt. Bloem del. et fee. Ein Bogen. Aus des Gualdo hist, di
Leop. T. IL p. 90.
6. Grundriß des Feldlagers der Kais. Armeen bey Tokay, Anno 1660.
Aus dem Theatro Europ. T. 9. p. 50.
7. Prospect der Festung Tokay. Theatr. Eur. T. 9. p. 1150.
8. Grundriß der Festung Tokay. Theatr. Eur. T. 10. p. 803. Ein schöner
Riß, wobey auch der Prospekt und das edle Weingebirg zu sehen ist.
9. Tokay. Aus dem Krekwitz.
10. Tokay. 1/4 Bogen Perspektivischer Grundriß. Aus des de Fer Force
d'Europe. T. 9.
11. Tokay. Prospekt, 1/2 Bogen. Aus dem Bodenehr.
12. Tokay. Aus dem Purkenstein."97
Visegrád:
„93. Triste rudus Visegrádi, planum iconographicum arcis, montis,
villaeque Regiae Vissegradi. Aus des Belii Not. T. III. p. 470. Ein halber
Bogen. Hieher gehört
1. Contrafactur der Vestung Vicegrad von den Christen belagert, 1595.
Prospekt. Ein halbes Blatt, aus Ortelii Chronol. p. 286.
2. Vicegrad. h. 83. Aus dem Meisner.
UM, 1783.-p. 121-123.
UM,.1782.-p.: 332-333.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vicegrad, oder Plintenburg. Aus dem Meisner. h. 90.
Vicegrad. Aus dem Zeil er.
Vicegrad. Aus dem Krekwitz.
Eroberung Vicegrad A. 1685. Aus dem Theatr. Europ. T. XII. p. 831.
Vicegrad, y. 3. Aus dem Purkenstein.
Vicegrad. Aus Schwandtneri Script. Hung. Т. II. p. 136."

SUMMARY

Bernhard Paul Moll, who was born into an evangelical priestly
family in Vestenberg near Ansbach in Bavaria on the 30th of May in
1697, worked in Vienna for the prince of Braunschweig-Wolfenbüttel as
his councilor, and a diplomatic representative of Mechlenburg-Schwerin
and Hessen-Darmstadt from the beginning of the 1730s. Moll, who had
been an enthusiastic map collector since his youth, created an almost
13 000 piece collection from maps, plans of towns, vedutas, depictions of
buildings, and drawings of ancient inscriptions. He collected his 44
volume Atlas Austriacus and the 24 volume Atlas Germanicus. He made
a twenty volume catalogue for the collection, the first sixteen volumes of
which contained the Austrian parts, and its last four volumes gave
descriptions on the German territories. The Moll collection is kept in the
Moravian Library of Brno in the Czech Republic.
During the systematization of the map collection Moll followed
geographical and thematic order. After the old and new surveying general
maps of provinces, and lands, Moll enlisted the maps of counties, and
smaller geographical units. He mostly put military, hydrographic, and
ecclesiastical maps together. With a modern attitude Moll aimed at
gathering profoundly, systematically, and critically the maps of a well
defined geographical unit, his own dwelling-place in a wider sense, i.e.
the Hapsburg Empire. The modernity of Moll's attitude is marked by the
fact that he supplemented the descriptive catalogue with items which
were not part of his own collection; he mentioned many items he found
in other sources and published documents of the cartographical literature
by earlier and contemporary authors. In addition to the items in the
UM, 1782.-p.: 109-110.

367

Papp Júlia

collection the catalogue contains almost 8000 cartographical references,
"quotations", under the title "hierher gehören" (they belong here) and
numerous notes, which are especially valuable for modern research.
Moll had excellent relations with the protestant scientists and
clergymen who lived in Pressburg close to Vienna. In 1753, he dedicated
and donated a copy of the last four volumes of Atlas Austriacus that is
the Atlas Hungaricus, to the library of the evangelist church of Pressburg.
In 1765 Johann Christoph Deccard, a professor in the evangelist
gymnasium of Sopron (Hungary), made a literal copy of that manuscript,
which now can be found under shelf-mark "765 Fol. Germ." in the
manuscript archive of the National Széchényi Library in Budapest. A
great part of Moll's Atlas Hungaricus was published by the historian and
legal scientist Gottfried von Kéler (1745-1807) in sequels after Moll's
death between 1781 and 1787 in the periodical Ungrisches Magazin,
which continued the tradition of the local topographical school in
Pressburg.
Since, besides common maps, Moll collected nearly 800
depictions, plans, and maps of Hungarian towns and castles in his Atlas
Hungaricus, his catalogue became an important early initiative, which
attempted at studying and organizing a piece of the Hungarian history of
art. As far as we know Moll's catalogue is the first systematic veduta
catalogue of Hungary thus its research may provide significant scientific
issues for the history of art too.
At the dawn of the coming age of scientific specialization it was
common that people often founded international societies based on
personal or correspondence contact, which gathered scientists, collectors,
antiquarians, enthusiastic amateurs who cultivated the same field of
lb

science. Moll was a typical representative of the 18 century enthusiastic
collector and non-professional cartographer, whose achievements were
appreciated, and the results of his research were used by contemporary
scientists.
Zusammenfassung
Der aus einem bairischen, evangelischen Familie stammende
B.P. Moll (1697-1780) hat seine aus Karten, Stadtplänen und Ansichten
bestehende Sammlung, die zur Zeit in der Brünner „Mährischen
Landesbibliothek" aufbewahrt wird, in zwei Teilen geliedert, nämlich in
einen aus 44 Bänden bestehenden „Atlas Austriacus" und einen kleineren
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24 Bände zählenden „Atlas Germanicus". Moll hat den beschreibenden
Katalog seiner Sammlung mit der Hilfe zur Verfügung stehenden
anderen Quellen und Publikationen mit Daten zahlreicher weiteren,
Stadtplänen-und Städteansichten ergänzt. In dem 20 bändigen Katalog
sind neben den circa 12000 Stück, 8000 solche Ergänzungen zu finden.
Der sogenannte „Atlas Hungaricus" befindet sich in den letzten 4
Bänden des „Atlas Austriacus" und verfügt über einen eigenen Katalog
mit dem gleichen Titel. Er war unseren Wissens der erste systematische
Ansichtskatalog, der „Karten, Ansichten und Pläne"der 800 Städte und
Burgen des historischen Ungarns dargestellt hat. Die Erschließung der
Quellen des Katalogs, die des Umfangs und der Methode des
Datensammelns
können
für
die
sich
wiederbelebenden
historiographisehen Forschungen von großer Bedeutung sein.
Von der Mehrheit der Ortschaften weist Moll auf ein paar
Ansichten oder Stadtpläne hin, während von den größeren Städten, die
wegen ihrer strategischen Lage, wichtiger waren, wesentlich mehr
gezeigt werden. Die meisten Darstellungen, insgesammt 45 findet man
über das ehemalige Albe graeca /Beograd. Auffallend modern war, wie
Moll, die Ansichten aus mehreren Aspekten zu systematisieren
versuchte. Zuerst wurden die Stadtpläne nach Ländern und Komitaten
aufgelistet, innerhalb der Komitate in der Reihenfolge der Städte
angegeben. Zum Schluß in einem eigenen Kapitel listete er
Städteansichten und Pläne auf, die in für ihn so wichtigen Quellen,
nämlich in Büchern erschienen. Der am Wiener Hof tätige Diplomat
Moll pflegte exzellente Beziehungen zu den protestantischen Gelehrten
des nahen Pressburg/Pozsony (Bratislava). Die Angaben aus seinem
„Atlas Hungaricus" wurden in Ungarn, im 18. Jh. sowohl in Kopien, als
auch in Druck verbreitet und waren aus das Wirken des namenhaften
ungarischen Tipographen János, Mátyás Korabinszky von großer
Wirkung, er übernahm nämlich etliche Daten von ihm.
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