
T7.VS2 4 
A ' i 

.' 

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 
ÉVKÖNYVEI 

I. 

1962 

TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 
1962 

' I V9 ! 



ANNALES BIBLIOTHECAE UNIVERSITATIS 
DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 



PZ/SZ^ 

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 
ÉVKÖNYVEI 

I. 

1962 

T A N K Ö N Y V K I A D Ó , B U D A P E S T 
1962 



S z e r k e s z t e t t é k : 

M Á T R A I LÁSZLÓ, 
T Ó T H A N D R Á S , 

V É R T E S Y M I K L Ó S 

• 



T A R T A L O M 

Mátrai László: Előszó 7 

Módszertani kérdések 
Tóth András: Egyetemünk könyvtárhálózatának néhány problémája 9 
Domanovszky Ákos: Revision of cataloguing rules — past, present and future . . . . 21 
Hunyady Piroska: Olvasáspszichológia, olvasótípusok 34 
Pajkossy Györgyné—Zelenka István: A periodikák címleírási szabályzata. (Az Egyetemi 

Könyvtár számára készült tervezet) 43 

Az Egyetemi Könyvtár történetéből 

Pálvölgyi Endre: Bretschneider és az Egyetem 1783. évi felülvizsgálata 79 
Vértesy Miklós: Szinnyei József és Horvát Árpád. (Az Egyetemi Könyvtár története 

1875—76-ban) 97 
Déri Miklósné: Az Egyetemi Könyvtár bibliográfiája 105 

Az Egyetemi Könyvtár kéziratairól 
Kenyeresné Bolgár Ágnes: Proveniencia és vízjelkutatás. (A „mérleg" az Egyetemi 

Könyvtár latin papírkódexeiben) •. 121 
Mezey László: Egy állítólagos Corvin-kódex 133 
Borzsák István: Die Tacitus-Handschriften der Bibliotheca Corviniana i 141 
Donath Regina: Adalékok a XVII. századi Kolozsvár életéhez az Egyetemi Könyvtár 

egy kézirata alapján 157 
JleHAen, Bejia — TÓT, AAHpam: JIOMOHOCOB, KaK HCTOMHHK TpyAa üpafl JlbepAt 
no paHHeö HCTopnii 171 

Egyéb tanulmányok 
Ákos Károly: Apologetika és filológia. (Adalékok az „ördög" fogalmának „modern" 

használatára) 175 
Dümmerth Dezső: Horvát István ifjúsága. (Egyetemi élet Pesten a napóleoni időkben)179 
Lengyel Béla: Timár Szaniszló. (A marxista szemlélet korai megjelenése a magyar regény-

irodalomban) 201 
Szalatnai Rezső: Juhász Gyula és az Egyetemi Könyvtár 215 



/ 

s 



ELŐSZŐ 
M Á T R A I L Á S Z L Ó 

Hazánk művelődési viszonyainak az a hatalmas méretű és döntő jellegű válto-
zása, melyet teljes joggal nevezünk kulturális forradalomnak, parancsoló szükséggé 
tette mind egész könyvtári rendszerünknek, mind az egyes könyvtárak munkastí-
lusának átszervezését, minőségi és mennyiségi megjavítását. Az Egyetemi Könyv-
tár, hazánk legrégibb tudományos nagykönyvtára ezeknek az új feladatoknak szer-
vezeti, technikai és tudományos téren egyaránt igyekezett megfelelni. Állománya 
tervszerű gyűjtés révén erőteljesen gyarapodik, s ma már meghaladja az egymillió 
kötetet. Dolgozóinak száma a felszabadulás óta ugrásszerűen emelkedett. 1875-ben 
emelt épülete jelentős mértékben újult meg: modern, sok ezer folyóméteres raktár-
állványai épültek, fűtőberendezése teljesen újjá alakult, előcsarnoka külsőleg is 
méltóvá vált állományának gazdagságához. S ami a legfontosabb: olvasóinak száma 
együtt nő az egyetem hallgatóinak számával, kölcsönzőszolgálata erős ütemben 
szolgálja az egyetemi oktatás és a tudományos kutatás ügyét. Évi forgalma 1960-
ban 91 934 olvasó és kölcsönző, 169 697 kötet könyv és folyóirat volt. 

Könyvtártechnikai téren is lépést tartott a kor által támasztott igényekkel: 
1948-ban önálló tájékoztató szolgálatot szervezett, 1949-ben új címfelvétel-előállító 
technikára tért át, ami lehetővé tette addigi elavult katalógushálózatának gyöke-
res átszervezését, decimális- és tárgyszókatalógus bevezetését; ez utóbbi igen nép-
szerű az olvasók körében, és nemzetközi szempontból is komoly érdeklődésre tart-, 
hat számot. Könyvtárunk — mely e kérdésben a kezdeményező volt — komoly 
formában kézbe vette az egyetemi könyvtárhálózat ügyeinek gondozását: a köz-
ponti beszerzés és címfelvételezés, a tanszéki könyvtárak módszertani gondozása 
egyik fontos feladatává vált. Ezt a munkát támogatja bibliográfiai és hálózati 
módszertani kiadványsorozataival is. 

Jelentős új feladatai következtében fokozottabb gondot kellett fordítania a szak-
bibliográfiai tevékenység mellett a tudományos kutatás rendszeres művelésére is. 
Ezt jelzi tudományos kiadványsorozata, valamint az a sok tanulmány, mely dol-
gozóinak tollából a különböző szaklapokban évenként megjelenik. 

A tudományos publikációk terén eddig bibliográfiai és tudományos soroza-
tunkkal jelentkeztünk (Bibliográfiák az egyetemi oktatás szolgálatában és A budapesti 
Egyetemi Könyvtár kiadványai). Most elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy gyűj-
teményes kötetet is megjelentessünk. 



Évkönyveink első kötetének önmagáért kell beszélnie; beszél is annyiban, hogy 
abban arányosan jutott hely a szorosabb értelemben vett könyvtártani és a szak-
tudományos jellegű értekezéseknek. Hogy milyen a módszertani tanulmányok szín-
vonala, és hogy a tudományos tanulmányok szerteágazó érdeklődést mutató köre 
mennyi eredményt hoz — annak megállapítása már az olvasók és a szakmai bírá-
lók feladata. 

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyveinek első kötetét annak hangsúlyozásával 
bocsátjuk útjára, hogy felfogásunk szerint a tudományos könyvtár a szocialista 
társadalomban csak akkor töltheti be hivatását, ha minél több dolgozója ismeri 
— alkotó tudományos kutatómunka révén — a tudományos kutatás módszertanát 
és legújabb eredményeit. 

Budapest, 1961. október hó 



EGYETEMÜNK KÖNYVTÁRHÁLÓZATÁNAK NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 
T Ó T H A N D R Á S 

V 

Egyetem és könyvtár kapcsolatának kérdése egyidős az egyetemek létével. 
Tudományos kutatás és felsőfokú oktatás soha nem volt elképzelhető tudományos 
segédeszközök és könyvek nélkül. A kérdés egysíkú volt mindaddig, amíg a tudó- •, 
mányágak differenciálódása nem tette szükségessé az egyetemi oktató s kutató 
munka megfelelő kifinomítását, a különleges szakfeladatok ellátására hivatott tan-
székek létrehozatalát. Addig — bízvást elmondhatjuk — csupán az anyagi eszkö-
zök mennyiségi és a professzori kar összetételének minőségi elemei határozták meg, 
hogy vajon az egyetemi könyvtár állománya nyomon tudta-e követni a tudomány 
fejlődését, lehetőséget tudott-e nyújtani annak továbbfejlesztésére. Az egyetemi 
könyvtárak ebben a korban az egyetemi tudásanyag központi tárházai voltak. 
Jelentős professzori magánkönyvtárak csak kivételes esetben keletkeztek, s akkor 
is csak egyes személyek részére álltak rendelkezésre. 

Lényegesen változott a helyzet, amikor a tudományos kutatás elmélyülése 
szakmai differenciálódást, ezzel együtt új oktatási szervezeti keretek kialakítását 
tette szükségessé. Az ősi facultásokon ekkor — általában a XIX. század közepe 
táján — nyertek határozott körvonalakat az addig amorf jellegű tanszékek. A régi 
kathedra-fogalom (mely gyakorlatilag a professzor személyéhez kapcsolódott) ekkor 
vált szervezeti jellegű fogalommá: a professzor segédszemélyzetet kapott, és meg-
kezdte az önálló tanszéki könyvtár kialakítását. Az átalakulás természetesen nem 
ment egyik napról a másikra, s nem is ment simán. A tanszéki könyvtár kezdetben 
nem sokat különbözött a professzori magánkönyvtártól: a tanárok túlnyomó több-
sége azt kizárólagos személyi használatra igyekezett fenntartani, s úgy érezte, hogy 
magánkönyvtárát ezentúl (legalábbis a drágább műveket illetően) állami pénz-
forrásból szerezheti be. Szerepet játszott emellett a földrajzi tényező is: elsősorban 
a központtól távolabb eső intézmények könyvtára indult fejlődésnek (így pl. a 
pesti egyetemen már a XIX. század első felében a gellérthegyi csillagvizsgáló és 
az állatorvosi intézet könyvtára). 

Kezdetben sem az egyetem, sem a központi könyvtár nem látta szívesen oly 
könyvtár keletkezését, melyet gazdasági szempontból nem tud ellenőrzés alatt tar-
tani. Azonban az idő — sok problémának legbiztosabb orvosa — megoldotta az 
akkori nehézségeket. A tanszéki könyvtárak — követve a specializálódás követ-
kezetes törvényét — egyre nagyobb mértékben fejlődtek, elvesztették magánjelle-
güket, s idővel valamennyi oktató, majd hallgató rendelkezésére álltak. Ez a fej^ 
lődés az egyetemi könyvtárak számára is nyilvánvalóvá tette, hogy — teljességre 
törekedve — nehezen tudják minden szakma igényét kielégíteni. így fokozatosan 
kialakult a tanszéki könyvtárak hálózatnak még nem nevezhető „pontrendszere", 
melynek elsőrendű feladata az volt, hogy az egyetemi oktató és kutató munkát 
megkönnyítse. 

A specializálódás folyamata, valamint a megjelenő könyv- és folyóiratanyag 
mennyiségének hihetetlen mértékű megnövekedése megingatta, majd teljesen két-



ségessé tette azt a korábban általános felfogást, mely szerint az egyetemi könyv-
tárak általános gyűjtőkörű tudományos könyvtárak. Ily gyűjtés teljességre vagy 
részleges teljességre törekvő ellátása már a XX. század elején is szinte lehetetlen 
volt. Napjainkban ez a fejlődés rohamosan halad: a régi felfogás fenntartását a 
költségvetési, személyzeti és raktározási nehézségek világszerte lehetetlenné teszik. 
Az egyetemi könyvtárak sorra felhagynak az általános jellegű gyűjtéssel, s külön-
böző szakkönyvtári gyűjtési, feltárási feladatokat vállalnak. Egyetemünk központi 
könyvtára pl. jó pár esztendő óta levonta e fejlődés következtetéseit: gyűjtési 
köréből szinte teljesen kikapcsolta a természettudományokat, az orvostudományt 
és a jogtudományt (átadva ezt a funkciót a megfelelő tanszéki, kari, ill. újonnan 
alakult egyetemi könyvtáraknak). Ugyanekkor nem hagy fel a bölcsészettudomá-
nyi karon oktatott szaktudományok általános jellegű gyűjtésével, s különös gond-
dal kezeli a középkori történelem, a filozófia és segédtudományai, valamint új 
feladatként az antiklerikális, ateista, valláskritikai, vallás- és egyháztörténeti 
gyűjtés területét. 

A vázolt általános fejlődés következményeként a könyvMri szakértők világ-
szerte keresik azt az utat, melyen az általános gyűjtőkörű könyvtár és a szakkönyv-
tár, esetünkben az Egyetemi Könyvtár és a tanszéki könyvtárak ellentmondásos 
problematikájának megoldása felé el lehet indulni.1 Társadalmi rendszerektől, tör-
ténelmi és helyi adottságoktól függően a lazább együttműködés, a szigorúbb köz-
pontosítás vagy a két megoldás között középutat jelentő hálózati szervezet kiala-
kítása azok a módok, melyek megoldásként kínálkoznak. Hangsúlyoznunk kell, 
hogy a különböző megoldási módok mögött a problémakör teljesen azonos: a tudo-
mányok differenciálódása, a dokumentumanyag számának szaporodása, hatásfokuk 
emelésének szükségessége teszik elengedhetetlenné, hogy a törvényszerű szakoso-
dást bizonyos felsőbb szintű integráció kövesse. Ennek az integrációnak feladata 
az, hogy a szakosodott kutatás számára az adott körülmények között legalkalma-
sabb szervezeti keretek között biztosítsa a dokumentumanyag magas hatásfokú fel-
tárását. 

A könyvtári szakirodalom — különösen nyugaton — ezzel a törvényszerű 
fejlődési folyamattal kapcsolatban előszeretettel használja a „válság" fogalmát. 
Mátrai László az egyetemi könyvtárak problémájával foglalkozó 1959. évi szegedi 
konferencián,2 majd később önálló cikkben3 helyesen mutatott rá e válságelmélet 
ideológiai és tudománytörténeti hibáira. Megállapításaira, valamint az azokkal kap-
csolatos vitára4 részleteiben itt nem áll módunkban kitérni, csupán újból5 le kíván-
juk szögezni azt a véleményt, hogy sem tudománypolitikai, sem tudománytörténeti, 
sem könyvtártörténeti szempontból nem beszélhetünk válságról, hanem csupán — 
elsősorban — szervezeti jellegű problémáról, nehézségekről, melyek e törvényszerű 
fejlődésnek természetes velejárói, melyek a differenciálódás és integráció kezdeti-
ellentmondásosságának következtében még egy darab ideig meg fogják nehezíteni 
a kibontakozást, melyeknek megoldására azonban az egyetemi könyvtáraknak, a 
tanszékeknek és az egész egyetemnek éppen ebben a stádiumban fokozott gondot 
kell fordítaniuk. 

Hazánk szocialista könyvtárpolitikája a megoldásra rendelkezésre álló módo-
zatok közül — a magyar könyvtárügy egészéhez hasonlóan — a hálózati elvet vá-
lasztotta. Alapvető könyvtárpolitikai jogszabályaink6 a tanszéki könyvtárak eddigi 
pontrendszerét könyvtári hálózattá szervezték, és a hálózat módszertani központ-
jaiként az egyetemi könyvtárakat jelölték ki. Egyúttal feladatukká tették a háló-
zat könyvtárszakmai szempontból történő fokozottabb gondviselését, ellenőr-
zését is. 
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A hálózati elvnek gyakorlatban történt bevezetése elvi síkon megoldotta egye-
temi könyvtáraink általános gyűjtőköri problémáját. A hálózat az egyetemi könyv-
tárral együtt alkot egy szakkönyvtári egységet, s az oktatás-kutatás jellegéhez 
mért „általános" gyűjtőköri követelményeknek egységében tesz eleget. Ily módon 
— véleményünk szerint csak ily módon — maga az egyetemi központi könyvtár 
is képessé válik szakkönyvtári feladatok elmélyültebb megoldására.7 Elvi válságról 
tehát valóban nem lehet beszélni. 

Szervezeti síkon — mint általában — már sokkal több a nehézség, s ha egyál-
talán beszélünk „válság"-ról, akkor csak szervezeti válságról lehet beszélnünk. 
E szervezeti nehézségek legmagasabb szinten abban lelik magyarázatukat, hogy az 
egyetemi könyvtárhálózati elv kimondása nem járt együtt általános érvényű gya-
korlati áttétel megvalósításának kísérletével. Az egyetemi könyvtárak — sokféle 
lehetőségeiktől függően — hamarább vagy később, kisebb vagy nagyobb intenzi-
tással és kitartással tettek eleget, igyekeztek eleget tenni a hálózati elv támasztotta 
követelményeknek. így pl. a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára 
igen jelentős külön pénzügyi lehetőségek felhasználásával hamar tudott intenzív 
hálózati szervezetet, s ami a legfontosabb: egyetemi központi címjegyzéket kiépí-
teni.8 

Az 1.959. évi szegedi egyetemi könyvtári konferencia előkészítő bizottsága fel-
ismerte az egységes szervezés hiányában rejlő nehézségeket, a konferencián kikül-
dött munkabizottság részletes javaslatban mutatott rá a megoldandó kérdéscso-
portokra, azonban a megoldás terén egyetemi könyvtáraink még mindig az egyéni 
kísérletezés útján tapogatódznak. Úgy érezzük, kötelességünk e gátló körülmények 
belső okaira rámutatnunk, hogy így a valamennyiünk által óhajtott kibontakozást 
könnyebben meg tudjuk találni. 

* 

Az egyetemi könyvtárhálózati munka milyenségét három tényezőnek: a tan-
széki könyvtáraknak, ill. a tanszékeknek, a központi könyvtárnak és az egyetem-
nek egymáshoz való viszonya szabja meg. 

Részleteiben vizsgálva e tényezők korrelációjának kérdését, 

I. az egyetemi könyvtár és a tanszéki könyvtár viszonyát illetően megállapíthat-
juk, hogy azt a következő alapelvek szabják meg: 

1. a tanszéki könyvtár fő feladata a tanszéki oktató és kutató munka szolgálata; 
2. a tanszéki könyvtár része a gyűjtőköri egységet alkotó egyetemi könyvtári 

hálózatnak; 
3. az egyetemi könyvtárnak mint hálózati központnak fő feladata a tanszéki 

könyvtári munka minőségi emelése a fenti célok érdekében. 
A tanszéki könyvtár személyzetének (legyen az függetlenített vagy „csupán" 

ún. mellékfoglalkozású könyvtáros) az oktatók bevonásával arra kell törekednie, 
hogy beszerzési, feltárási és olvasószolgálati tevékenységének egésze a könyvtárat 
alkalmassá tegye a fő feladat ellátására. A tanszéki könyvanyag azonban nem csu-
pán és nem öncélúan a tanszéki munkát szolgálja: mint az egyetemi könyvkincs 
részének szolgálnia kell sok esetben az egyetem keretein túlmenő tudományos 
nyilvánosságot is. Ez részben a kölcsönzés biztosításával, részben központi feltáró 
eszközök létesítésével érhető el. A központi könyvtárnak mint hálózati központ-
nak viszont arra kell törekednie, hogy se saját munkája, se a tanszéki könyvtár 
munkája ne váljék öncélúvá, hanem mindig az egyetemi fő feladatot tartsa szem 
előtt. Természetesen a jó elméleti és technikai könyvtáros-felkészültség jobban tudja 
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szolgálni az egyetemi célokat, azonban ezeknek a könyvtártechnikai követelmények-
nek nem szabad öncélúvá válniuk, s nem szabad elnyomniuk a könyvtári fő fela-
datot, a dokumentumanyag egyetemi célból történő feltárásának munkáját. 

A központi könyvtárnak tehát a lehetőséghez képest a minimumra kell csökken-
tenie a hálózattal szemben támasztott adminisztratív jellegű igényeket, viszont 
szigorúan ellenőriznie kell a fő feladat ellátásához szükséges követelmények pontos 
betartását. Különös gondot kell fordítania a katalógusok minőségére, a kölcsönzési 
fegyelem kérdéseire, valamint a leltározás megbízhatóságára. Amennyiben erre igény 
és lehetőség van, könyvtári szaktanfolyamok útján kell fejlesztenie a hálózati könyv-
tárosok könyvtártechnikai és elméleti felkészültségét. 

II. Az egyetemi könyvtár és az egyetem könyvtárhálózati vonatkozású viszonyá-
nak jellegét az szabja meg, hogy 

1. a központi könyvtár felel a hálózat könyvtári munkájának egészéért, azon-
ban 

2. ez a felelősség csupán az egyetemmel (tanszékvezetővel és felsőbb, elsősorban 
kari és gazdasági vezetéssel) együtt terheli. 

Ezen a téren az egyetemi könyvtár felelőssége magában foglalja—: a személyzeti 
lehetőségektől függően — hálózati csoport vagy hálózati referensi munkakör fenntar-
tását, a hálózati munka tanácsadással, ellenőrzéssel történő támogatását, a köl-
csönös kooperáció előmozdítását, összefoglaló jelentések készítését. A felelősséget 
— s ezt nyomatékosan kívánjuk hangoztatni — a központi könyvtár nem tudja 
egyedül vállalni. Az integrációs folyamat jellege, az egyetemi szervezeti keretek 
milyensége szükségessé teszik a felelősség megosztását. A tanszéki könyvtár beszer-
zési politikájáért, a könyvtár fegyelmi rendjének megtartásáért természetesen csak 
a tanszék gazdája, vezetője lehet felelős, s ezt a felelősséget csupán részben hárít-
hatja át az esetleg kijelölt tanszéki könyvtári felelősre. Az egyetem központi gaz-
dasági szerveire vár a központi könyvtár által feltárt és jelzett felszerelési hiányok 
pótlása, a gazdasági jellegű ellenőrzések folyamatos megtartása, a szakmai szem-
pontból nélkülözhetetlen tanszéki könyvtári munkálatok anyagi fedezetének meg-
teremtése. 

III. A fentiek gyakorlatilag nagyjából magukban foglalják az egyetem és a tan-
székek viszonyának könyvtári vonatkozásait is. Ezen a téren — alulról felfelé építve 
mondanivalónkat — a következőket kell leszögeznünk: 

1. A tanszék dolgozóinak és vezetőjének át kell érezniük, hogy a tanszéki könyv-
tár az egyetemi munka nélkülözhetetlen segédeszköze. 

2. A kari vezetésnek át kell éreznie, hogy a kari könyvtári hálózat a kar által 
gondozott szélesebb tudományterület szerves tartozéka. 

3. Az egyetem felsőbb vezetésének a fenti elveket felsőbb tudománypolitikai 
és pénzügyi síkon kell tudatosítania. 

Az egyetemi könyvtárhálózat helyzetét megszabó tényezők korrelációjának rövid 
vizsgálata is — úgy véljük — meggyőzően bizonyítja, hogy egy egyetemi könyvtárhá-
lózat működtetése nem csupán jogszabályalkotás kérdése. A jogszabályok, melyek a 
kérdést országosan rendezik, vagy melyek részletesen meghatározzák egy bizonyos 
egyetemi könyvtárhálózat belső rendjét,9 csupán a kereteket adják meg. E kere-
teknek élettel való kitöltése az érdekelt tényezők közös feladata. 

Szándékosan nem — vagy csak keveset szóltunk az e funkciókkal kapcsolatos 
anyagi és személyzeti kérdésekről. Kétségtelen — ezt mutatják az elmúlt évek általá-
nos tapasztalatai, ezt a budapesti Egyetemi Könyvtár tapasztalata — hogy, számos 
igen súlyos problémát lehetett s még többet lehetne megoldani a rendelkezésre 
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álló lehetőségek aktívabb szemléletű, jobb szervezésen alapuló kihasználásával, 
tanszéki könyvtárcsoportok (rokon szakmájú tanszékek kisebb könyvtárainak egy 
szakképzett könyvtáros irányítása alatt működő szervezeti egysége) létrehozatalá-
val, könyvtári munkaerők átcsoportosításával. Kétségtelen azonban az is, hogy 
egy egyetemi könyvtári hálózat ütőképes működéséhez — különösen az oktató-
kutató munkához nélkülözhetetlen feltáró-dokumentációs munkaterületen — bizo-
nyos anyagi és személyi befektetésekre van szükség. Az ez irányú reális igények 
felmérése, az előfeltételek biztosítása, a rendelkezésre álló erők racionálisabb ki-
használásának megteremtése a magyar egyetemi könyvtárak együttesének egyik 
legfontosabb feladata. 

* 
Nem lesz érdektelen, ha a fenti, elvi jellegűnek tűnő megállapítások helyessé-

gét a budapesti tudományegyetemi könyvtárhálózat gyakorlati példáján kíséreljük 
meg lemérni. A választott példa több szempontból minősíthető helyesnek: 

1. e hálózat egyike az ország legnagyobb egyetemi könyvtárhálózatának; 
2. hazánkban az elsők között, több mint tíz évvel ezelőtt kezdett foglalkozni 

a hálózati kérdéssel; 
3. viszonylag messzire visszanyúló hálózati érdeklődése ellenére egészen a leg-

utóbbi időkig hálózati munkája nem volt rendszeres és módszeres, elsősorban azért, 
mert 

4. a rendelkezésére álló lehetőségek soha nem voltak elegendőek a hálózati 
könyvtárügy kérdésének megnyugtató rendezésére. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári hálózata 1960 végén 76 (ma 
már 78) könyvtárból állt. Ezek könyvállománya az adott időpontban 663 930 
kötet volt. A könyvtárak az egyetem különböző épületkomplexumaiban (a fővá-
rosban négy csoportban s egy külön elhelyezett intézménynél, valamint egy vidéki 
intézménynél) találhatók. 

Az Egyetemi Könyvtár pár esztendővel felszabadulásunk után — amikor a 
hálózati elv még csak kezdeti stádiumban volt — felismerte a tanszéki könyvtár-
ügy fontosságát, s megindította az első felmérő és összefogó munkálatokat. 1949 
és 1950 folyamán a hálózati központ általános leltárfelmérési munkálatot hajtott 
végre nyolc belső és több külső munkatárs bevonásával. Ugyanekkor elkészítette 
a hálózatra vonatkozó első adatgyűjtést is. 1951-ben dolgozta ki az első könyvtár-
csoporttervet, a tanszéki könyvtárosi munka normaminimumát, kezdte meg szer-
vezetten a hálózati beszerzések ellenőrzését, és rendezte a hallgatóság tankönyvek-
kel való ellátását tankönyvtárak szervezése útján. Ugyanekkor kezdte meg mun-
káját az első módszertani referens is, ekkor még csupán nem függetlenített minő-
ségben. A következő évben a rektor elé terjesztett összefoglaló jelentés ismételten 
hangoztatta a hálózati személyzeti kérdés, a csoportok kialakítása és a központi 
katalógusok fontosságát. 1953 folyamán az új leltári szabvány bevezetése alkalmá-
val általános leltárellenőrzést végzett, és az év őszén az Egyetemi Könyvtár dolgo-
zóiból szervezett előadói gárdával 26 résztvevő részére könyvtárostanfolyamot tar-
tott. A következő évben az egyetem és a minisztérium komoly támogatása mellett 
részben legalábbis sikerült elintéznie a főfoglalkozású könyvtárosstátusok rendezé-
sét, s ezzel megteremtette a hálózat törzsgárdáját. Erre az évre esik a kabinetkönyv-
tárak (a kari könyvtáraktól elkülönített tanszéki kézi könyvtárak) működési elvei-
nek kidolgozása, valamint — egyik legjelentősebb intézkedésként — a még ma is 
igen sikeresen működő, az egyetemi devizakeret ügyeit intéző karközi bizottság 
létrehozatala. 1955-ben sikertelen kísérletet tett a tanszéki szervezeti szabályzat 
kidolgozása érdekében. 1957-ben és 1959-ben újabb adatfeltárást hajtott végre. 
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A rendszeres hálózati tevékenységet megelőző fent ismertetett munkálatok 
története azzal a tanulsággal szolgál, hogy a központi könyvtár hálózati központi 
tevékenysége csupán akkor lehet eredményes, ha élvezi az egyetem támogatását. 
E támogatás nélkül minden szép terv és jogszabálytervezet csak tervezgetés marad. 

1960 közepén személyzeti helyzete lehetővé tette, hogy függetlenített hálózati 
referens munkába állításával tegye rendszeresebbé ez irányú tevékenységét. Ezzel 
megnyílt a hálózat rendszeres ellenőrzésének útja, elkészült annak szervezeti és 
működési szabályzata, s jelentős lépésekkel haladt előre különböző elvi és gyakor-
lati kérdések megoldása. 

A szervezeti szabályzat elkészültével közel egy időben megalakult az Egyetem 
Könyvtári Tudományos Tanácsa, melynek elsőrendű funkciója a könyvtárhálózat 
elvi vonatkozású ügyeinek vizsgálata. 

Jelenleg ez az a maximum, melyet a központi könyvtár e funkciója terén erre 
a munkaterületre fordítani tud. Több főből álló hálózati csoport létesítését, a köz-
ponti címjegyzékkel való tevőleges foglalkozást jelenlegi személyzeti viszonyai nem 
teszik lehetővé. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kell azt is, hogy a függetlenített 
módszertani előadón kívül egyéb hálózati funkcióra — központi szerzeményezés 
és nyilvántartás, címfelvétel, sokszorosítás és nemzetközi csere — mintegy három 
fő munkáját biztosítja a hálózat számára különböző osztályai keretén belül. A köz-
ponti könyvtár jelenlegi célja, hogy a hálózati referens munkájának intenzitását 
fokozza, funkciójának kereteit kidolgozza, s az adott lehetőségek között megold-
ható kérdések gyakorlati megoldását erőteljesen szorgalmazza. 

Ezt a célt vélte szolgálni, amikor 1960 végén a korábbiaknál részletesebb kör-
kérdésben hívta fel a tanszékeket éves jelentésük megtételére. E jelentések alapján 
a központi könyvtár az egyetem rektora és Könyvtári Tudományos Tanácsa elé 
egy, az eddigieknél elvibb jellegű összefoglaló jelentést terjesztett.10 E jelentés 
alapján teszünk kísérletet arra, hogy a hangoztatott elméleti megállapításokat 
gyakorlati példákkal támasszuk alá. 

I. Elsősorban a személyzeti helyzetről szólunk, külön véve a függetlenített és 
nem függetlenített könyvtárosok kérdését. 

1. A függetlenített könyvtárosok karok szerinti megoszlása a következő volt: 
Kar Kari könyvtár Tanszék Összesen 

ÁJK 4 — 4 
TTK — 7 7 
BK 5 12 17 
Gimn. 2 — 2 
ELTE • 11 19 W~ 

A táblázatból a következőket állapíthatjuk meg: 
a) az ÁJK-on a függetlenített tanszéki könyvtárosok teljes hiánya egyike a 

legsürgősebben megoldandó kérdéseknek; 
b) az egy könyvtárosra eső kötetszám (22 131) összegyetemi vonatkozásban 

nem mondható katasztrofálisnak, azonban lehetőleg el kellene érni e mutatószám 
15 000-re való leszorítását. Viszont a karonkénti arányszám már nem mondható 
megnyugtatónak : 

ÁJK 38113 
TTK 26 526 
BK 17 272 

Ezek a számarányok meggyőzően mutatják, hogy a függetlenített könyvtá-
rosok karok közti egészségesebb elosztását kell megvalósítani. Ezt oktatja a statisz-
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tika és az elmélet. A gyakorlatban viszont arra lenne szükség, hogy a ma még sok-
helyt igen erősen érvényesülő kari és tanszéki egocentrizmus korlátait a felsőbb 
egyetemi vezetés támogatásával áttörjük, s élőbbé tegyük az összegyetemi érdekek 
szolgálatát. Megnyugtató viszont, hogy az egész egyetemi könyvállomány kéthar-
mad részét függetlenített könyvtáros kezeli, s ebből a könyvállományból egy főre 
14 000 kötet jut. 

2. Külön kell foglalkoznunk a nem függetlenített könyvtárosok kérdésével. A 76 
intézetből 54-nek összesen kb. 230 000 kötetnyi könyvtárát ilyen könyvtárosok 
kezelik. Ezek többsége oktató, kisebbsége adminisztratív dolgozó. Ezen a téren a 
következőket óhajtja elérni a központi könyvtár: 

a) lehetőleg a tanszékek fiatal dolgozói lássák el a könyvtárosi munkát. Ezt azért 
is fontosnak tartjuk, mert véleményünk szerint így a fiatal oktatók alaposabban 
megismerkednek szaktudományuk munkaeszközeivel; 

b) a nem függetlenített könyvtárosok is legalább 4—5 évig egyfolytában lássák el 
a könyvtári munkát. Csupán így biztosítható a megfelelő gyakorlat megszerzése, s 
csupán így van komoly értelme a szakmai képzésnek. 

A hálózati központ a könyvtári munka elbírálása során magasabb követelmé-
nyeket állít a függetlenített könyvtárossal rendelkező tanszéki könyvtárak elé. 
Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a nem függetlenített könyvtárost mentesít-
hetjük a könyvtári munka elemi követelményei alól. Vannak oly könyvtári mun-
katerületek, melyeken feltétlenül és mindenütt meg kell követelni a könyvtári 
szakmai szempontok érvényesülését, mivel ellenkező esetben a hálózat nem tudja 
ellátni funkcióját. Világosan kitűnik ez a nem függetlenített könyvtárosok munka-
intenzitásának vizsgálata során. Az 54 ily könyvtárossal dolgozó tanszék közül 21 
(tehát a 39%, az összes tanszékek 28%-a) nem jelentette be a könyvtári órákat, 
tehát feltehetően nem is tart rendszeres szolgálatot. A rendszeres könyvtári óra 
megtartása pedig alapvető könyvtári követelmény.11 Az ily könyvtárosok könyv-
tári munkára fordított munkaidejének vizsgálata bizonyos mértékig kedvezőbb 
képet nyújt. Ez egyetemi átlagban heti 5,5 óra, ami csupán a magas kötelező óra-
számhoz viszonyítva nem kedvezőtlen. 

Ezen a téren komoly eredményt lehetne elérni, ha országos viszonylatban biz-
tosítani lehetne a nem függetlenített könyvtárosok számára a könyvtári munkának 
megfelelő arányban a kötelező óraszámba történő beszámítását. 

3. A függetlenített és nem függetlenített könyvtárosok létszámával kapcsola-
tos kérdések tekintélyes részét lehetne megoldani akkor, ha a már említett személy-
zeti átcsopotosítást könyvtárcsoportok (blokk-könyvtárak) már régebben is tervezett 
létesítésével kötnénk össze, azaz ha a rokon szakmák jelenleg gondozatlanabb kis 
könyvtárait nagyobb és szakszerűen vezetett egységekbe lehetne összefogni. Ezen 
a téren a kezdeményező lépések megtétele most is a hálózati központ feladata, a 
kivitelezés terén viszont elengedhetetlen a felsőbb egyetemi vezetés tekintélyének 
hatásosabb érvényesítése. 

II. Tanulságos megállapításokat tehetünk akkor is, ha a hálózat állomány- és 
gyarapodási viszonyait vizsgáljuk. 

1. Az állomány karonkénti megoszlása a következő: 
Kar Kötet % 
ÁJK 152 474 22,5 
TTK 185 685 29,1 
BK 293 622 43,8 
Gimn. 32 149 4 ^ 
ELTE 663 930 100,0 



2. Az 1960. évi gyarapodás adatai a következő képet nyújtják: 
Kar Kötet % 
AJK 5 191 15 
TTK 8 009 25 
BK 17 422 53 
Gimn. 2 309 7 
ELTE 32 931 100 

3. Ha az állomány, a gyarapodás és a gyarapításra fordított 1960. évi összeg 
százalákarányait egybevetjük: 

Kar Állomány (%) Gyarapodás (%) Összeg 
ÁJK 22,5 15 8 
TTK 29,1 25 52 
BK 43,8 53 38 
Gimn. 4,6 7 2 

megállapíthatjuk, hogy az arányok az egyes tudományágak kiadvány-árviszonyai-
nak, valamint a karok rendelkezésére álló forint- és devizaforint-kereteknek meg-
felelnek. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az összegszerűségekben legjelen-
tősebb devizaköteles rendelések arányosságának kérdését az egyetem devizakereté-
vel rendelkező Karközi Bizottság, valamint az azt kezelő hálózati központ ezen a 
téren érvényesítik a már évekkel ezelőtt megállapított karközi arányokat. Ez a 
megállapodás a rendelkezésre álló devizakeretet az alábbiak szerint osztja meg-

Kar % 
ÁJK 15 
TTK 60 
BK 25 (a gimnáziumokkal együtt) 

4. A Karközi Bizottság feladata ezenkívül a devizaköteles folyóiratrendelé-
sek egészének plénum előtt történő megvitatása s e téren végleges döntések hoza-
tala. A könyvrendelések felülvizsgálata, a kari kereteknek tanszéki felosztása az 
illetékes karközi bizottsági tag feladata. A több példányos könyvrendelésekért a 
felelősséget a másodszor rendelő tanszék vezetője viseli. 

III. Tekintettel a folyóiratok elsőrendű tudományos értékére és igen magas 
árára, külön vizsgáltuk azok nyilvántartásának kérdését. Megállapítást nyert, hogy 
az ELTE tanszékei részére a bejelentések szerint 3629 folyóirat járt. Ezek nyil-
vántartása általában- kielégítőnek mondható, azonban különféle rendszer szerint 
történik. A hálózati központ a közeli jövőben ki fogja dolgozni az egységes karton-
nyilvántartás rendszerét. 

A hálózat könyvtáraiba járó folyóiratokról a hálózati központ szerzeményi osz-
tályán központi folyóiratcímjegyzék áll rendelkezésre, mely részben tudományos-
dokumentációs, részben számlaellenőrzési célt szolgál. 

IV. Minden könyvtár használhatóságának alapja a jó katalógus. Hálózatunk 
szervezeti szabályzata előírja, hogy legalább betűrendes katalógussal minden 1000 
kötetnél nagyobb könyvtárnak rendelkeznie kell. 

1. Ezért alaposan vizsgáltuk a hálózat katalógushelyzetét s megállapítottuk, 
hogy ezen a téren még van kívánnivaló. 18 könyvtárnak vagy nincs katalógusa, 
vagy az anyag 50%-ánál kevesebbről készült el; 19 könyvtárban vagy betűrendes, 
vagy szakkatalógus van az anyag 50—90%-áról; 39 könyvtárban viszont a köve-
telményeknek megfelelő vagy azon túlhaladó katalógushelyzetet találtunk. 
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2. Határozottan biztató jelnek vettük, hogy csupán az összefoglaló jelentés 
közreadása elegendő volt ahhoz, hogy több tanszék — melynek katalógushelyze-
tét abban rossznak minősítettük — bejelentette a hiányok pótlásának megindítását. 
Ez a tény világosan mutatja, hogy a jogszabályalkotás mellett szívós és különböző 
módozatú nevelőmunkára van szükség ahhoz, hogy a tanszéki hálózat területén 
gyakorlati eredményt tudjunk elérni. 

3. Külön kell itt utalnunk arra az igényre, mely egyre erőteljesebben jelent-
kezik a különböző egyetemi központi címjegyzékek létesítésével kapcsolatban. A doku-
mentumanyag megfelelő hatásfokát a szétszórt, egyedi katalógusok ma már nem 
tudják biztosítani. Általánosabb áttekintést nyújtó központi címjegyzékekre van 
szükség. A hálózati központnak és az egyetemnek e kérdés megoldása érdekében 
a közeli jövőben meg kell tenniük a szükséges lépéseket s gondoskodniuk kell a 
megfelelő fedezetek biztosításáról. 

V. Az olvasószolgálat terén a hálózat helyzete nem mondható kielégítőnek. 
r 1. Már említettük, hogy a könyvtárak igen tekintélyes része nem tart rendsze-

res könyvtári órát. A hálózati központ által készített sokszorosított címfelvétele-
ket a könyvtárosok többsége nem helyezi el a katalógusokban, mégcsak mint pro-
pagandaeszközt sem használja fel, hanem fiókjában őrzi. A jelentést tevő könyvtá-
rak 61%-a semmilyen formában nem biztosítja az új beszerzések nyilvánosságát. 

2. A könyvtárak forgalmi statisztikai tevékenységével kapcsolatos legújabb 
miniszteri utasítás12 szükségessé tette, hogy a tanszéki könyvtárak ez irányú tevé-
kenységét, lehetőségeit felderítsük. A válaszokból kiderült, hogy a könyvtárak 
64%-a egyáltalán semmilyen forgalmi statisztikai nyilvántartást nem vezet. Az 
1961 elején tartott tanszéki könyvtárosi értekezleten e kérdéssel kapcsolatban a 
nem függetlenített könyvtárosok azt a véleményüket fejezték ki, hogy — tekin-
tettel oktatói főfoglalkozásukra — nem is látják lehetőnek a kérdés pozitív meg-
oldását. A hálózati központ ennek ellenére mindent el fog követni a megoldás érde-
kében, azonban úgy véli, hogy — tekintettel a fenti indokokra — ezen a téren a 
közeli jövőben csupán részleteredményt tud elérni. 

3. A kölcsönzési mód és rend felügyelete a hálózati központ egyik fontos fel-
adata. Az egyetemi könyvvagyon sok milliós értéke megköveteli annak szabályos 
kezelését, kellő nyilvánosságának biztosítását. Az adatszolgáltatás alapján megálla-
pítható volt, hogy a nyilvánosság elvét a hálózat általában helyesen értelmezi. 
76 könyvtár közül 55 az egyetemen kívüli tudományos olvasóközönség részére is 
rendelkezésre bocsátja anyagát. Ez az örvendetes helyzet azonban csak akkor 
nevezhető megnyugtatónak, ha a nyilvánosság szigorú kölcsönzési renddel jár 
együtt. Ez a kölcsönzési rend az állománybiztonság elengedhetetlen előfeltétele. 
Megállapítható, hogy a könyvtárak ezen a téren is — általában •— eleget tesznek 
a követelményeknek. A jövőben a hálózati központnak kell majd kidolgoznia a 
térítvényrendszer általánosan kötelező formáit. A tanszéki könyvtárakat pedig meg 
kell győznie afelől, hogy a hátralékos és renitens kölcsönzőkkel szemben az állomány 
védelme szempontjából helyes eljárás a végrehajtás megindíttatása. 

4. Utalnunk kell azonban egy szomorú — ha nem is általános — tapasztalatra, 
melyet ellenőrző látogatásaink során szereztünk. Igen sok helyen, ahol a tanszék 
oktatói hozzáférhetnek az anyaghoz, szabálytalanságok történnek a kölcsönzés terü-
letén. Mint az egyik könyvtáros írta, „a tanszék oktatói nem kérik, hanem kive-
szik a könyveket". Ez véleményünk szerint önfegyelmi, de egyúttal fegyelmi kérdés 
is, különösen akkor, ha valaki még leltározatlan anyagot ily módon „kölcsönöz". 
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Ezen a területen a meggyőzés, ill. szükség esetén a szigorúbb fegyelmi eszközök 
alkalmazása kizárólag az egyetem feladata. 

VI. A raktári helyzetre vonatkozó kérdéseink elsősorban az állomány technikai 
biztonságával voltak kapcsolatban. Az adatszolgáltatásból kiderült, hogy az össz-
egyetemi állomány a) 42%-a zárt, csak könyvtáros által hozzáférhető helyen, 
b) 5%-a nyitott, bárki által hozzáférhető helyen és c) 53%-a zárt, de a tanszék 
dolgozói által hozzáférhető helyen van. A fenti adatok alapján a következő meg-
állapításokat tehetjük: 

1. Nem mondható kielégítő mértékűnek az a) alatti 42%. Ezt az arányt több 
éves tervezéssel, közös egyetemi erőfeszítéssel lényegesen magasabbra kell emelni. 

2. Hasonló módon közös munkával oldandó meg a könyvtárak férőhelyhiánya, 
mely szoros kapcsolatban áll a selejtezésről szóló utasítás13 végrehajtásával. 

3. Sürgősen meg kell oldani a bárki által hozzáférhető kb. 35 000 kötet biz-
tonságba helyezését. Ehhez — könyvtári folyóméterre 40 kötetet számolva — 900 
fm zárt szekrény vagy polc szükséges. 

4. Az állomány 53%-a zárt, de az oktatók által szabadon hozzáférhető helyen 
van. Ez az adat, valamint a könyvtári órák ki nem tűzésével és a tanszéki oktatók 
kölcsönzési fegyelmével kapcsolatban fent mondottak indokolják, hogy a hálózat 
szervezeti szabályzata kimondja: „ha a szervezeti egység munkája megkívánja, 
hogy a meghatározott könyvtári órákon túl is legyen könyvtári szolgálat, akkor ezt 
a szolgálatot a szervezeti egység dolgozóinak kell vállalniuk. Ilyen esetben azon-
ban a fel nem deríthető okokból származó hiányokért a szervezeti egység könyvtárt 
igénybe vevő dolgozóinak egyetemlegesen kell az anyagi felelősséget vállalniuk." 
A hálózati központ a közeli jövőben bekéri az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat. 

összefoglalásként az összesítő jelentés több elvi és gyakorlati jellegű megjegy-
zést tett. E megjegyzések — a soron következő és fent vázolt feladatok kijelölé-
sén túlmenően — rámutattak az egyetemi könyvtárhálózati munka elméleti és 
gyakorlati vonatkozásainak kapcsolatára. A hálózati központ az utóbbi években 
fokozta és rendszeressé tette korábban megindított tevékenységét, és biztosította 
— szakmai referens munkába állításával — a messzemenő módszertani irányítást. 
Évente rendszeresen tartott és tartandó hálózati könyvtáros-értekezletein vita során 
beszéli meg az aktuális kérdéseket. Kezeli az egyetemi devizakeretet, az új könyv-
anyag forintban legértékesebb részéről címfelvételi munkát végez. Módszertani ki-
adványt bocsátott közre, mely a tanszéki könyvtári munka alapkövetelményei 
felől szakmai felvilágosítást nyújt.14 Megindította Könyvtárhálózati füzetek című 
sorozatát, melyben a hálózati munka különböző jogszabályait adja közre, tenni-
valóit ismerteti. Hálózati központi tevékenysége során az az alapelv vezeti, hogy 
a tanszéki könyvtárak és az egyetemi oktató- és kutatómunka legteljesebb össz-
hangját biztosítsa. 

A hálózati központ ily módon igyekszik eleget tenni azoknak a követelmények-
nek, melyeket a könyvtári elmélet a hálózati tevékenységgel kapcsolatban támaszt. 
Meg kell azonban állapítanunk, hogy e követelményeknek csak akkor tud a köz-
pont eleget tenni, tehát csak akkor tud kézzelfogható eredményt, fejlődést felmu-
tatni, ha az érdekeltektől: a tanszéki könyvtárosoktól, a tanszékek vezetőitől és 
oktatóitól, a kari, gazdasági és legfelsőbb egyetemi vezetéstől megkapja a legtelje-
sebb támogatást. Ezen a területen a hálózati központ aktivizálódása máris meghozta 
a reményt nyújtó kezdeti eredményeket. Az egyetem legfelsőbb fórumai rendsze-
resen foglalkoznak a hálózat problémáival, az egyetem megalakította a Könyvtári 
Tudományos Tanácsot, melynek egyik legfontosabb feladata a hálózati munka és 
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az egyetemi célok koordinációjának megteremtése. Egyes karok már felmérték saját 
könyvtári helyzetüket. A további lépéseket a tanszékek aktivizálásának irányában 
kell közösen megtennünk. 

Végső következtetésként leszögezhetjük, hogy egyrészt a hálózati központ mód-
szertani ellenőrző és tanácsadó tevékenysége, kezdeményező szerepe az általa egye-
dül meg nem oldható kérdések területén, másrészt pedig az egyetem teljes támoga-
tása a megoldásra váró szervezeti, személyi és dologi jellegű feladatok terén nyújt-
hatnak biztosítékot afelől, hogy az egyetem könyvtárhálózati munkája terén pár 
év elteltével átfogó és komoly eredményekről adhassunk számot. 

JEGYZETEK 
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egyetemes érvényűnek tartja, azzal a megszorítással, hogy vidéki egyetemi könyvtáraink — tekintettet 
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8 Móra László: Segédkönyv az egyetemi könyvtárhálózati munkához. Bp. 1960. (Budapesti 
Műszaki Egyetem Központi Könyvtára módszertani kiadványai 3. sz.) 

9 így pl. saját könyvtárhálózatunk esetében: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári 
hálózatának szervezeti és működési szabályzata. Bp. 1961. (Eötvös Loránd Tudományegyetem-
Egyetemi Könyvtár. Könyvtárhálózati füzetek 1. sz. Soksz.) 

10 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári hálózatának 1960. évi működése. Bp. 1961-
(Soksz.) — A rövidítések feloldása: ÁJK — Állam- és Jogtudományi Kar, TTK — Természettudományi 
Kar, BK — Bölcsészettudományi Kar, Gimn. — az Egyetem kötelékébe tartozó két gyakorló gimná-
zium, ELTE — Eötvös Loránd Tudományegyetem. 

11 Ez a kérdés volt a kulcspontja annak a vitának, mely az Egyetemi Könyvtár és a hálózat 
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12 109/1961. (M. K. 3.) MM sz. utasítás a tudományos és szakkönyvtárak statisztikai nyilvántartása 
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13 175/1960. (M. K. 21.) sz. utasítás a könyvtárak elavult és fölöspéldány-állományának rende-
zéséről. 

14 Pajkossy György—Tóth András—Vértesy Miklós: Tájékoztató tanszéki könyvtárosok számára-
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Kéziratunk leadása után jelent meg Csűry István: Az egyetemi könyvtárhálózat szervezetének 
elvi alapjai c. tanulmánya (Klny. a debreceni Egyetemi Könyvtár „Könyv és Könyvtár" c. I I . 
tanulmánykötetéből. Bp. 1961. 53. 1. — A debreceni Kossuth Lajos tudományegyetem Könyv-
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elvi oldalával s a kül- és belföldi irodalom alapján világítja meg. Megállapításaival — kivéve az; 
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REVISION OF CATALOGUING RULES — PAST, PRESENT AND FUTURE * 
BY Á K O S D O M A N O V S Z K Y 

In the preface to the fourth edition of his epochal handbook, Cutter comments 
with obvious resignation: "I cannot help thinking that the golden age of cataloguing 
is over and that the difficulties and discussions which have furnished an innocent 
pleasure to so many will interest them no more. Another lost art."2 

Although similar views are often voiced by our contemporary librarians claiming 
that cataloguing rules should be left alone and applied without further consideration, 
this outlook, since World War II anyway, seems to reflect only that of the minority. 
In recent times an increasing number of experts from all over the world seem to be 
engaged on investigating the necessity of a revision of existing cataloguing codes, 
a trend which culminates in the Paris International Conference, summoned to dis-
cuss the detailed rules of cataloguing. 

In the. face of these circumstances and in an atmosphere so much susceptible 
to the revision of prevailing ideas one is compelled to wonder, how Cutter, a librarian 
of erudition and experience, could have possibly so much missed the mark? The 
answer, however, is quite obvious. Cutter was a typical progeny of the 19th century, 
and the quotation cited above, though dated 1903, has a genuine 19th century flavour. 
He was, like many of his contemporaries, so much impressed with the magnificent 
progress of his times that he believed achievements having been reached beyond 
which no improvement would be feasible. 

Indeed, Cutter's attitude may be excused on grounds of the vast progress 
accomplished within a comparatively short space of time. "Before the Rules for 
a Dictionary Catalogue were made" writes Cutter, "catalogues seemed to me to 
be chaotic collections of empirical entries. I tried to find a few simple principles 
around which all desirable practices could be grouped."3 This self-evaluation is 
nearly correct. Ever since the end of the 18th century the task of cataloguing 
has become a more and more intricate business. The rising production of books 
coupled with the until then unheard-of growth of library holdings (abolition, French 
revolution, etc.), the appearance of various new types of publications, and the 
transformation off orms in publishing as well as the rapidly rising demands of library 
patrons, have all called for a more elaborate and more up to date type of author 
and title catalogue. The heretofore existing small number of definite and clearcut 
rules of cataloguing have become insufficient, the catalogues under the changed 
circumstances could no longer fulfill their purpose — particularly so the rules govern-
ing the selection of entry words, upon which the efficacy of cataloguing largely 
depends. Pressed by the trend of times, these rules began in the larger libraries to 
produce proliferations whereby the usages of these libraries became inevitably more 
complex and intricate, whilst remaining essentially local in character« Although a 
minority of smaller libraries subsequently adopted the practices of more prominent 
ones, the bulk of libraries was labouring under conditions of isolation, grappling indi-
vidually with the problems to be solved to the best of their knowledge, and arriving 
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at solutions which were not only too variegated but often more or less unfortunate. In 
most cases the determining factor underlying these new solutions was tradition. The 
new rules arose mostly out of the old usages, out of the single and accidental decisions 
based thereupon. The aim to find rational solutions was a matter of secondary 
consideration only. 

A first effort to harness this unbridled stream of rules was presented by Panizzi 
"whose epoch-making code, published in 1841, may have been also the first step 
towards reducing the number of individual systems. The principles evolved by 
Panizzi have in turn influenced Jewett (1852) and later Cutter, whose code, pub-
lished in 1875, and relying on both of these authorities, is an important milestone 
on the road of which Panizzi was the pioneer. The effect of this overdue work 
was such as to induce two years later the American Library Association to appoint 
a committee with a view to preparing "condensed rules for an author and title cata-
logue." The rules laid down by Panizzi, Jewett and Cutter, gradually suppressed 
former complex and confusing, frequently inconsistent and unexpedient practices, 
and provided the English-speaking world with a new cataloguing system which 
proved more rational, logical and effective than any of the systems adopted hereto-
fore. That Cutter miscalculated the trend of events in years to come is thus indeed 
not difficult to explain: the system created with his participation presented such a 
vast improvement over previous ones that he who witnessed the errings of the past, 
had every justification to believe that the present has reached perfection and finality. 

In spite of this, we, nowadays, cannot help smiling at Cutter's error. We have 
accustomed ourselves to think no longer of any kind of human achievements, whether 
important or trifle, in terms of finality. Even such unpretentious activities as 
cataloguing are not exceptions to this rule. Here, too, any slowdown in the pace 
of progress or disproportion between demand and available facilities would ine-
vitably impair the efficacy and serviceability of catalogues. Since, however, the objec-
tives and the readers of libraries, along with their holdings, are constantly and gra-
dually changing, Cutter's views on the future of cataloguing must be intrinsically 
wrong. 

But there is still another point hard to understand. Whatever results were reaped 
a t the time by the revision of hitherto existing cataloguing rules initiated partly 
hy Cutter himself, these achievements may hardly be considered complete and 
impeccable even by the standards of those times. This specially applies to the ALA 
cataloguing code itself, based mainly upon Cutter's principles and more or less 
completed by the time Cutter has voiced the opinion cited above. But it applies 
also to the rules adopted by the Library of Congress, dating back to the same period 
and closely related to the ALA-rules. Essentially the same may be said also of the 
other important code the Prussian Instructions, produced by the last quarter of the 
19th century, that great reform age of cataloguing. 

To students of the subject this must appear as a matter of course. In point of fact, 
the provisions of these codes were deep-rooted in and closely related to general 
practices hitherto prevailing. The process of selective elimination to which these 
practices were subjected by the two fundamental codes was yet incomplete. What-
ever credit may be given to these codes, the fact remains that their achievements 
were far from perfection, and undesirable weeds, even solid stalks flourishing in 
the back-garden of old practices, were preserved and incorporated into them. No 
wonder, in the pursuit of intellectual work weeding is always a slow, intermittent 
and difficult business. Even the greatest geniuses, whilst extirpating a fallacy, 
are only too often apt to overlook another nearest to it. Further complications 
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are presented by the special difficulties and pitfalls of code-compiling; it is hardly 
feasible to foresee every contingency in the course of conceiving an elaborate system 
of rules, the popping up of all unpleasant consequences of a certain prescription at 
some distant points of the system. 

To get rid of remnants which no longer fit into the framework of an up to date 
code but still persist in spite of the reform movement of the last quarter of the 19th 
century, will be one of the main objectives of our present-day drive for revision 
of existing cataloguing rules. Since this is the next and most immediate task on 
our agenda, a closer investigation of its character cannot be dispensed with. An 
analysis of some samples of our existing cataloguing rules below will reveal that 
such a revision is inevitable and overdue, the terminology of our present rules being 
often ambiguous or obscure, their framework illogical, their provisions frequently 
nebulous, inconsistent or irrational, and the reliability and efficiency of our catalogues 
prepared with the help of an instrument having such deficiencies being, of course, 
questionable. 

* 

The first prerequisite of the logical structure of any code is precise terminology 
Whilst in the case of cataloguing rules it is desirable that terminology should 
follow, as far as possible, the pattern of everyday language, clarity and accuracy 
are even more important considerations overruling all claims for colloquial usage. 
Unfortunately, a close analysis of terminology used in our existing codes will convince 
anybody that these abound with vague and obscure concepts, including those of 
the author, the joint author and the editor, to quote just a few of the most common 
ones. Not unfrequently, codes go even so far as to apply the same word to denote a 
variety of different concepts. 

A typical example to illustrate this may be taken from the Prussian Instruc-
tions.4 Of all the national codes it is the latter that ranks first in logic, our example 
is therefore of conclusive evidence in supporting our point, other codes being even 
worse off so far as logic is concerned. 

Let us examine the use of the word Titel, one of the most important terms 
of the PrI. In this code the concept of title is referred to as Sachtitel, whilst the term 
Aufnahme is used to denote both the act of preparing an entry and its product, 
the entry, and Titelblatt stands for title-page. But the compilers of the code were 
inconsistent in carrying their own terminology into effect, inasmuch as they use 
the word Titel — in accordance with everyday usage •— unrestrictedly to denote 
three of these four concepts, even in the subdivisions of the same rule. Moreover, 
we would hardly need to go too far to discover further applications of the word. 
Take, for instance, rule 47 in which Titel seems to stand for heading or entry word. 

Inaccuracies of this kind are, of course, quite unpardonable, not only because 
a code is justly expected to express its intentions with utmost clarity and precision, 
but also on account of the unpleasant consequences such inaccuracies in the wording 
of rules always produce in the practical application thereof. At this juncture, the 
point may be raised that the shortcomings described here do not detract anything 
from the value of the PrI, German cataloguing practice being of a high standard 
of unity and consistency. Such reasoning would only partly be true. As a matter 
of fact, the highly developed German cataloguing practice did comprehend the inten-
tions of code-writers despite the poor means by which the latter sometimes expressed 
themselves and partly succeeded in preventing the contradictions of the code from 
getting a foothold in the catalogues themselves. But in spite of this beneficient 
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influence of cataloguing usage the effects of the shortcomings of the code are not to be 
underestimated: the fact remains that some of their practical consequences da 
exist and do persist. 

One of such unpleasant consequences is the fact that some of the rules containing 
the word Titel are in themselves not intelligible and that a novice is hard-pressed 
to understand the real meaning behind their provisions. But the same applies also 
to practice in general: the unity and integrity of German cataloguing usage are 
due to the tireless efforts incorporated in the Gesamtkatalog and the Berliner Titel-
drucke, both of which have certainly in many instances arrived at consistency 
only at the cost of painstaking work which could have been spared, should 
accurate definitions have been available in the code. Inaccuracies in codes are 
bound to have an adverse effect upon literature on cataloguing as well, retarding 
the development of clear and correct terminology in the field of theory and 
education, since literature, for obvious reasons, is not prepared to use a ter-
minology which is at variance with that of the national code. Finally, it seems 
inevitable that in spite of utmost care such confusing rules should exert an 
unfavourable influence in border cases and thereby endanger the integrity and 
reliability of our catalogues. 

Let us examine some special cases resulting from the chaotic use of the word 
Titel. Rule 3 of Prl enumerates various categories of Titel. Of these Umschlag-
titel, Rückentitel, Kopftitel and Schlusstitel are undoubtedly kinds of titles, while 
Vortitel and Zwischentitel are both, according to their description as „Titel ohne 
Erscheinungsvermerk'''' (title without imprint), obviously kinds of title-pages — other-
wise the criterion „ohne Erscheinungsvermerk'''' would make no sense at all. In other 
words, two entirely different concepts are mixed up here — in the very introductory 
part dealing with terminology! — as a result of the inconsequent use of the word 
Titel. An immediate consequence of this is the lack of an enumeration of the various 
kinds of title-pages, and these two mistakes lead in actual practice to the more signi-
ficant one of giving two different meanings to the word Haupttitel (main title). 
The effect is obvious: whenever a book with several titles has to be dealt with, the 
rules governing the selection of the main title are becoming hopelessly vague and 
confusing. 

According to rule 3 Haupttitel is the Titel giving the most comprehensive or 
most general description of the work („...der die vollständigste oder allgemeinste 
Beschreibung der Schrift enthält"). Apart from the use of the word oder which alone 
suffices in certain cases to render the definition useless, the wording of the latter 
may as much refer to the main title as to the main title-page. Since rule 3, in which 
the concept of Haupttitel is thus defined, provides a mixed enumeration of various 
kinds of titles and title-pages, the point whether this definition of Haupttitel refers 
to the main title or to the main title-page, is a matter open for speculation. An 
answer as to what is meant by Haupttitel in terms of Prl has to be looked for else-
where. To facilitate matters, we suggest to overlook in our further considerations 
the problem of books published under titles different from their original. In other 
words, let us forget about complications arising out of the second function of 
the catalogue, a matter which is dealt with separately in a series of special rules 
by Prl as well. 

In cataloguing practice we are wont to select as a main title out of the various 
different titles appearing in the book the title most emphasized by the main title-
page, whether or not a "more complete or more general" title, as is often the case, 
appears át other parts of the book. We are, therefore, fully justified in assum-
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ing that by Haupttitel, in terms of rule 3, really the main title-page and not the 
main title is meant. This view is further corroborated by rule 8/1 stipulating that 
„bei Schriften mit mehreren Titeln wird der Haupttitel . .. der Aufnahme zugrunde 
gelegt" — this provision affording conclusive evidence to the effect that every 
meaning of the term Haupttitel other than that of the main title-page, would be in 
conformity neither with general nor with German cataloguing usage. 

The same term, however, appears in other parts of the code, as mentioned 
above, to denote not the main title-page but the main title. Thus, for instance, 
rule 216, dealing with untranslated works having several titles and to be entered 
under title, declares that „finden sich die verschiedenen Titel auf verschiedenen Titel-
blättern, so wird das OW [Ordnungswort] dem Haupttitel (§ 3,1) entnommen." By 
Haupttitel, in this case, undoubtedly main title is meant; as the rule is keeping the two 
different concepts of Titel and Titelblatt distinctly apart, it is impossible to suppose, 
that the authors would have taken the liberty of using the term Haupttitel to denote 
Haupttitel as well as Haupttitelblatt within the very same phrase. Thus we have no 
alternative but to accept the implications of the rule to the effect that it is the main 
title, after all, that really matters, whether it appears on the main title-page or not. 
In other words, this provision is in open and irreconcilable conflict with both actual 
cataloguing practice and our interpretation of rules 3 and 8/1. 

Are these contradictions to be resolved by simply assuming that the definition 
in rule 3 is to be applied at the same time to the main title and the main title-page? 
The answer is no, since we are only too well aware that a main title in keeping 
with this definition is frequently not to be found on the main title-page conforming 
to the definition. Nor can we escape from the grip of contradictions by declaring 
that title-page to be the main title-page, on which the main title, i. e. the most 
comprehensive and most general one, appears, for our criteria of a main title-page 
are entirely different and the main title as defined by PrI does not necessarily appear 
on a title-page. 

To sum up the situation, PrI, in case of several titles, does not state unmista-
kably which of these be given precedence as a main title, which one may be just 
mentioned in a note and which one may be omitted altogether. A grave mistake! 
Just think of the books to be catalogued under title headings! No doubt, had the writers 
of the code been more careful with their terminology, a confusion such as outlined 
here would have been quite impossible. 

As far as the ill-effects of this miscarried piece of terminology are concerned, 
it will be not uninteresting to devote a few moments' attention to the prominent 
commentary of Hermann Fuchs to the PrI, and to his interpretation of the concept 
of the Haupttitel, respectively. Commenting upon rule 3 writes Fuchs: „Als Haupt-
titel gilt derjenige, der durch seine Stellung oder durch seine grössere Vollständigkeit 
vor den andern hervortritt. Er steht in der Regel am Anfang der Schrift auf einem beson-
deren Titelblatt (Haupttitelblatt), und enthält meist die vollständigste Beschreibung 
der Schrift."5 Fuchs, as will be observed, transforms the definition of the Haupttitel 
into a downright definition of the main title. In doing so, he tries to save as much 
of the wording of the definition of PrI as possible, but by adding a number of new 
factors, however, he completely changes its character. The aim of some of these 
additions is to span the above mentioned contradiction prevailing between the 
interpretation of Prl's Haupttitel-conceipt as main title, and the general usage, 
which latter is undoubtedly in full accord with the intentions of PrI. Of course, 
this attempt is a complete failure: Fuchs' definition leaves no doubt as to considering 
his main title the basis of cataloguing, even if the same is not to be found on the main 
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title-page. It should be observed that rule 8/1 of PrI, essential for the interpretation 
of the term Haupttitel, is not mentioned by Fuchs at all. Moreover, Fuchs does 
not succeed in his obvious objective of remodeling the enumeration of rule 3 into a 
homogeneous list of the different kinds of titles: his definitions of both Vortitel and 
Zwischentitel do not fit into the framework of title at all. Furthermore, it may be 
said that the inconsequent use of the word Titel by Fuchs produces even more 
contradictions and ambiguities of practical consequence than that of the PrI, he 
himself producing a fresh meaning for that term, this +ime to denote the sum total 
of data required for or used in making an entry. 

Our choice öf illustrations demonstrating the confusion created by the unre-
stricted use of the word Titel is far from being complete. Thus, for instance, rule 
184 of PrI stipulating that „für die Einordnung kommt nur der Titel selbst in Betracht", 
seems to make no sense at all. In defence of PrI we may add that whilst this obser-
vation is formally correct, it follows from the context that Titel, in this case, may 
stand for Sachtitel only. A similarly lenient interpretation, however, would be 
out of place in regard to rules 49 and 58, declaring that all publications containing 
reproductions of art objects, and those containing laws, patents and bulls have 
to be entered under the name of the artist and legislator respectively, provided 
that the latter are „im Titel genannt". No doubt, a thorough examination of all 
provisions of PrI would reveal a further choice of rulings rendered by the word Titel 
problematical. 

* 

We turn now to another group of illogical provisions in our codes, the plain 
contradictions and the discrepancies between one part of a code and the other. Let 
us illustrate our case with a Hungarian example: the entry of compound names, 
as ruled by the successive Hungarian codes. This choice' will also point at 
another source of frequent mistakes: to the careless or superficial reception of 
rules from other codes. That existing codes have a decisive influence upon those 
under preparation is a well-known fact. New codes are only too often no more than 
a compilation of rules of older codes, adding a few alterations to what has been 
adopted. Some of these alterations are indeed apt to refine and improve the original 
conception and may be hailed as a welcome addition to our cataloguing methods, 
while others, with not sufficient understanding of the points at issue, only impair 
the original. Meanwhile, such miscarried modifications may, in turn, produce fresh 
ones and mark the beginnings of a new tradition. Thus a small error in interpretation 
at the outset, once incorporated in a new code, is apt in the codes dependent on this 
one to develop into a serious mistake and to give rise to undesirable practices 
which in the long run may spread and suppress sound practices based upon the 
original conception. 

Let us now see our example. At first glance it seems that the „Rules for the Union 
Catalogue",6 the first Hungarian cataloguing code, in dealing with compound names 
simply copies the provisions of PrI. The fundamental rule of the latter prescribes 
that all compound names, whether joined by hyphen, preposition or conjunction, 
or unjoined, are to be entered under the first part of the name (rule 115). In line 
with this, the rule prescribes only the first part of the name to be — written in capi-
tals. The motive underlying this provision is obvious: PrI is anxious to have com-
pound names filed in close vicinity to the single names which form the first half of the 
compound name. The tendency is perfectly justified, every other filing order would 
be a definite nuisance to the reader. By prescribing the same entry word for both 
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single and compound names PrI prevents other entry words from being inter-
posed. If the two parts of compound names were, jointly to form the entry word, 
this objective could not be fulfilled. The main provision of PrI is in conformity 
with that of the ALA-rules, but the typographical arrangement prescribed by the 
former is more in accord with this main provision than that of the latter. 

These provisions are supplemented in PrI by two further rules dealing with refe-
rences. The first is a sequel of the fundamental rule, prescribing in general a refe-
rence from the second part of the name (rule 116). The second appears in a more 
distant part of the code as a supplement of the rule dealing with the filing order 
of compound names. By this rule single names have to be given precedence to all 
compound names of which they form the first part; if necessary, a reference may 
be made from the single name — i. e. more precisely: from the first part of the 
compound name — to the compound name (rule 173). The fact that these two 
rules dealing with references appear in two distant parts of the code is fully justified 
±>y the logical context. 

By adding these rules on references, provisions of PrI governing the treatment 
of compound names may said to be complete. Thanks to this arrangement compound 
names may now be traced not only under the second but. also under the first separate 
part of the name whenever that first part is a more common name and the respective 
single and compound names are likely to form in the catalogue two separate groups. 
The application of a reference to the compound name among the entries of authors 
bearing only the first part of the compound name, at the place determined by the fore-
name, is undoubtedly at least as indispensable as a reference from the second part 
of the name. In fact, a reference from the first part of the name cannot be dispensed 
with unless by filing the main entry we are prepared to overlook the second part of 
the name completely. Nor can any objection be made to PrI in not prescribing a 
reference from compound names regarded as one-word single names; the two parts of 
the name being separated sharply by the PrI both in form and function, there is 
no reason to refer from a compound name as a single word unit.7 To sum up, pro-
visions of PrI dealing with the treatment of compound names may be considered 
perfectly reasonable and correct. 

Let us now see, how the Hungarian Library Board is incorporating these 
rules into its own code? To begin with, it should be understood that this code, just 
as the PrI, is a code not only of cataloguing but also of filing rules. 

The general principle as laid down in rule 59 is an almost verbatim translation 
of rule 115 of PrI. The examples attached to this rule follow the pattern of PrI 
even in that only the first part of the compound names is written in capitals. 
The code, however, "printed as a manuscript" and prepared in great haste, incor-
porated several provisions, rather by error than intentionally, representing a defi-
nite departure from PrI. One of these is presented by rule 185 dealing with the 
filing of homonymous personal names. Although the rule itself is in keeping with 
PrI, stipulating that "all entries under compound surnames (family names)" are 
to be arranged after the respective single names, — in the examples to follow, cont-
rary to rule 59, the second part of the name, too, is printed in capitals. Owing to this 
typographic oversight, some of the Hungarian libraries began treating all compound 
names as single-word units, thereby abandoning the excellent rule of PrI. This 
practice was encouraged by the H. L. B. itself by using bold-faced type not only 
for the first but also for the second part of compound names in its printed union 
lists, thereby departing from the correct rule 59 and complying with what was wrong 
in rule 185. 
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Another deficiency of the code is the omission of the salutary provision of 
PrI prescribing that a reference from the first part of the name is to be added when-
ever necessary. The compilers of the Hungarian code, whilst adopting rule 116 of 
PrI calling for a reference (rule 150), overlooked the equally important similar sti-
pulation of rule 173 of PrI. Thus the simple fact that the topic of references 
appears — for sound reasons — at two distant parts of PrI, had far-reaching conse-
quences in its Hungarian counterpart. 

Once the stone began rolling, nothing could stop it. Errors inadvertently slip-
ped into the original 1928 H. L. B.-code reappear as a bunch of staunch princip-
les in the 1944 revision of the code.8 What is a mere typographical oversight in 
the former, is a solid rule in the latter. "Compound names . . . constitute jointly 
the entry word" says rule 60 of this revised code. Departure from the original source, 
the PrI, becomes thereby complete. No longer does the separate first part of a com-
pound name count as an entry word, but the whole compound name amalgamated 
into a single word; eventual separation of compound names from single names corres-
ponding to the first part of the compound names is now decreed by a rule. This makes 
it even harder to understand than in the case of the first code, why the new code 
providing for a reference from the second part of the compound name, does not 
prescribe a reference from the first part as well? (rule 162.) Thus the repeated twist-
ing, changing and remodeling of an originally sound principle finally results in a 
new solution which, besides having nothing to do with the original, is also funda-
mentally wrong and illogical. 

The recent Hungarian library standards take contradictory views on the sub-
ject. The Standard for Cataloguing declares that a reference from the second half 
of the compound name is only required" "when usage is unstable", for the rest all 
the provisions and errors of the 1944 code remain unchanged (rules 50/a and 178/g).9 

The Standard for Filing takes a sounder view by saying that "each part of a 
double or compound name is to be treated as an independent word unit" (rule 38). 
Although in permitting to arrange personal names in a grouped order, it is not 
adverse to all single names preceding double ones, but it is more so to every 
interposition between a single name and a compound name the first compo-
nent of which is the single name: the examples of the respective rule clearly indicate 
that names like Kovács-Keszi, Kovács-Koltai or Kovács-Váradi have to be given 
precedence to the name Kovácsik (rule 27).10 These rules, of course, are in direct 
contradiction to the rule of the Standard for Cataloguing stating that "double names 
have to be regarded jointly as entry words". It would be interesting to find out how 
the Hungarian libraries are divided in taking sides with either of these conflicting 
rules ? 

* 

Of all shortcomings of the two fundamental codes and of those following their 
footsteps the most considerable group consists of rules formally correct but neverthe-
less caling for revision on account of the fact that they disagree with the objec-
tives of the catalogue, that is to say, lack in logic functionally. To this category 
belong the rules which fail to enhance the efficacy of the catalogue to an extent which 
would justify the effort invested, or those aiming at targets which cannot be attained 
but to the detriment of others, whereby the whole conception becomes fruitless. 
This group of wrong rules, having an adverse effect upon the general standard 
of cataloguing work by being ineffective, is undoubtedly that among the three groups 
which has the most heavy consequences. In this connection suffice it to mention 
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two of the greatest errings of the world's most prominent two codes: the rules 
governing the corporate author entry and the substantivum régens, both a perfect 
nuisance to reader and cataloguer. In addition to these two highly controversial 
groups there are to be found rules and groups of rules of a minor importance, equally 
wrong in concept. To get rid of these would be a further most desirable task and 
one likely to meet with less difficulties, because modifications of minor importance 
do not harm the continuity of the catalogues as much as the jettisoning of central 
conceptions. As for this group of undesirablees rul, an example is quoted from ALA 
below. > m 

According to ALA all surnames preceded by a preposition, article or a combi-
nation thereof are subject to a double rule.: Whether such prefixes are to be consi-
dered an unalienable part of a surname or just a casual addition to be disregarded 
in filing, depends on two factors: on the origin of the name, i. e. its linguistic deri-
vation, and on the actual nationality of its bearer (rule 39/B). If the two factors 
are in harmony, the prefix is to be treated according to the usage of the country 
of origin of the name, if not, i. e. if the person or the family of that name are immi-
grants, the usage of the adoptive country is to be applied.11 In principle, therefore, 
whenever a name is combined with a prefix, both the origin of the name and the 
nationality of its bearer have to be investigated. None of these two tasks is too easy. 
Although by most prefixes the linguistic origin of the name is easily recognizable, 
still, there are exceptions, e. g. prefixes used by several languages within the same 
family of languages (de, la, del), or prefixes assumed by immigrants to make their 
name sound less foreign. To ascertain the nationality of the bearer of a name is a 
task far more difficult. Nowadays a great many of authors, for the most part scien-
tists, leave their native country at some time or other of their career and start writing 
books in the language of their adoptive country. In many cases it is hard to find 
out whether such an author is just a visitor or an actual immigrant in that country, 
i. e whether or not he has changed nationality. If he has, and the prefix of his name 
is such that change of nationality involves a change of the form in which the 
name has to be entered, the unpleasant necessity of adjusting entries of the works 
written formerly in his native language will also arise. Another source of difficulty 
is presented by authors with a name with prefix whose books written in a foreign 
language are published abroad. Although such persons might have never left their nati-
ve country, if there is any discrepancy in the usage of the prefix of their name between 
the native and the adopted language, the librarian has to find out all about 
their past. 

Such an arrangement is obviously unreasonable. A catalogue is not likely to 
gain in efficacy if the librarian is compelled to alter entries when an author chooses 
to change his nationality. Would it not be far more expedient to leave the matter 
of prefixes exclusively with the usage of the language to which they belong, as the 
PrI and the auxiliary regulations of the Soviet code do? Is it really logical that an 
author whose French works we have entered under La Faille has to be re-christened 
De La Faille upon emigrating to Sweden and plain Faille when, to our dismay, he 
once more changes his nationality to become this time a Dutch author? Or, finally, 
is it logical that three members of the same family living in three different countries 
should be entered at three different parts of the catalogue? Undoubtedly, the 
acceptance of every language's own usage would be far more expedient, especially if 
by international agreement a uniform treatment of the same prefix could be reached 
whatever its meaning (e. g. indicating nobility, place of origin, etc.), even if it belongs 
to more than one language or to a language spoken by more than one nation. 
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Instead of this simple and effective arrangement the Anglo-American code 
resorted to its present less reasonable and more intricate rule for the simple reason 
that English everyday usage treats all prefixes of immigrant authors as insepa-
rable parts of the surnames, even if different practices be carried on by the native 
country of such authors. This usage was transplanted into bibliographical prac-
tice, regardless of the fact that here it involves no end of secondary problems and 
complications, and is taxing both reader and librarian to an extent in no way-
justified by the advantage derived from securing the conformity of bibliographi-
cal usage with everyday treatment in a matter of minor importance. The rule 
is characteristic to ALA with its trend for discrepancy between the end obtained 
and the painstaking means leading to it. Moreover, it is inconsistent as well: whilst 
ready in this instance for a great sacrifice to the benefit of everyday usage, in some 
other instances it completely overlooks the considerably more important funda-
mental usages of foreign countries and tongues in handling their own prefixes (e. g. 
Italian prefixes, German articles combined with prepositions), to the obvious detri-
ment of American and British libraries and readers. The further fact, that by sheer neg-
ligence and lack of critical aptitude several other national codes should simply 
copy these provisions, although having even less reason in doing so than ALA, 
is another example for careless reception in the field of cataloguing rules. 

* 

The two prominent codes of Cutter's time, along with those following their 
footsteps, are the basis of our work to-day notwithstanding the confusing, unwary 
and ineffective rules of which we demonstrated a few samples above. Our present 
task therefore may be summarized thus: revision of the deficient rules of our existing 
cotles, combined with the drafting of fresh and more up to date rules wherever 
made necessary by the trend of changed demand or of other circumstances, based 
fundamentally still upon the design of the two prominent codes, but improved 
on by the experience of over half a century. Some decisive steps towards that 
goal have already been undertaken. Thus both in Germany and the United 
States, after a good deal of preparatory work, two separate drafts of what might 
become one day the basis of a new edition of a cataloguing code were prepared, 
incorporating suggestions for some drastic changes.12 The German draft shows 
considerable prowess in jettisoning a fundamentally wrong central principle, whilst 
the American one is distinguished by great proficiency and determination in its endea-
vour to re-shape and rationalize the pattern, the method, the complete structure of the 
code. Further welcome progress is likely to be brought about by the International 
Cataloguing Conference in Paris which, even in its preparatory stages, has succeeded 
in focusing general attention to the outstanding issues of cataloguing principles and 
practices more than ever experienced heretofore. 

What results this world-wide drive for the revision of cataloguing rules is likely 
to reap in the long run, remains to be seen. The strength of opponents, bent upon 
the continuance of present-day usages, is not to be underestimated. Only the future 
will show how far the new ideas and suggestions are likely to be acceptable to the 
other side, that is to say, what kind of a compromise may be reached. One thing, 
however, seems certain: the contest is bound to end in a compromise. Many of the 
solutions to be brought about will be far from what we may consider the optimum, 
progress will be in all probability checked somewhere halfway by tradition,, 
a powerful force in the field of librarianship and especially of cataloguing. The 
drafts so far prepared are a clear indication of this trend. Despite many a radical 
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solution incorporated by them, much of what we have grown accustomed to still 
lingers on even where a way towards better, more effective solutions is already 
recognized, whether or not the retention of such obsolete elements fits into their pattern. 
Neither of these two drafts extirpate completely all weeds of former errors — 
for example the German draft is still at loggerheads with that unfortunate 
word Titel and the American one is not prepared to abandon the present prac-
tice in regard to surnames with prefixes. Moreover, the process of these drafts 
developing into a code will no doubt further increase the number of solutions far 
from being ideal. When the present reform drive will come to an end, codes will 
still be imperfect, calling for further improvements. But in the field of cataloguing 
permanent revision is not permissible. Revision may only be proceeded with at 
greater intervals, when justified by the extent and portent of the accumulated 
issues at hand. Whilst a practice to the contrary would inevitably render catalogues 
liquid and less efficient, this does not necessarily mean that in the intervals all 
considerations for improvement have to be suspended. This applies also to the 
near future: there will be plenty to think about immediately after the tide of the 
present-day movement is ebbing down. It is not so much the problems con-
tinually presented by fresh developments, we are alluding to, but the obvious fact that 
certain obsolete elements, an heritage of Cutter's time, will be left behind with revision 
completed. Very likely, at the next drive for revision, which may be somewhere 
around the year 2000, our grandchildren may still find a good many of these rem-
nants firmly embedded in some valid rule or other. 

But let us see, what are the perspectives of the immediate future? What are 
the next changes to be anticipated? 

One of the most characteristic features of the present-day drive for revision 
is the tendency to eliminate those elements of traditional cataloguing practice 
which render the use of our catalogues more complex without improving their 
efficacy. The tendency becomes even more marked whenever it comes to traditional 
rules which explicitly impair the efficacy of catalogues just by being much too 
complex. In other words, our most immediate objective is to rationalize our cata-
loguing methods, i. e. to find the ways and means by which our aims may be put 
into effect in the simplest way. The projects in hand as well as the theoretical papers 
on the subject are apt to reveal the outline of modern conceptions on the desirable 
future development of rational codes. The first aim of these is to transform the 
traditional inaccuracies and loose network of present-day rules into a logical, consist-
ent and solid pattern. Upon this platform some further principles are based. One 
of these aims at a simplification of codes by reducing the number of special rules 
and exceptions dealing with matters of minor importance. The next one is the 
claim that as far as possible all cataloguing rules should be based rather on the 
formal marks than on the contents of books. What the latter principle suggests is 
that rules dealing with the cataloguing of special types of publications be as far as 
possible omitted and replaced by rules for different cataloguing conditions created 
by the various combinations of the formal marks of books. The argument more or 
less embodied in all our present-day codes that it was for psychological reasons, i.e. 
with a view to meeting the anticipations of the reader, that rules for certain special 
groups of books of minor importance were created, is refuted by many experts as 
perfectly unjustified. That is to say, in contrast with former ideas, the modern 
approach to a certain cataloguing problem is always governed by the code as an 
organic unity, by its structure as a whole, refusing to look upon these problems 
from a particular point of view and maintaining that it is really the functional harmony 
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of the code that serves the reader best and not the gratification of his anticipations 
of the heading of individual works or special types of publications. 

Such cataloguing principles, if universally adopted, may not only dispose of 
a large majority of our special rules but may also produce considerable changes 
in the use of our fundamental entry word categories. We have every reason to 
believe that in a not too distant future the whole complex of the substantivum re-
gens will be completely shelved, together with the useless distinction between in-
stitutes and societies in dealing with corporate bodies. Theoretical discussions on 
the subject have gone even further, forecasting the. possibility or probability that 
not only group and form headings and subject heading-like entry words may disap-
pear from our codes, but also that the separate form of corporate headings for 
government publications as well as the corporate headings of main entries them-
selves may be completely jettisoned. 

The suggestions outlined above are already under consideration in our days. 
No doubt, however, the younger generation will live to see other changes too, such 
as we do not foresee and not even imagine today. 

Projects for revision were so far solely governed, by the desire of improving 
the utilization of traditional elements headings are composed of, i. e. of such marks 
as were and still are being added to the text by the author, editor or publisher to 
facilitate the identification, distinction and cataloguing of a book. But why should 
not cataloguing technique in due course proceed to the same level of development 
industrial technology has already reached? The latter is no longer satisfied with 
the choice of available working materials, but seeks for new formulae to produce 
ones best suitable for its requirements by synthetic means. Are we over-optimistic 
in assuming that cataloguing one day may discard its present "natural" entry 
words and create "synthetic" ones by which an entry may much easier be found? 

- It may be imagined, for instance, that a drab and undistinctive title of an 
anonymous book may be replaced by a striking brief and conspicuously printed sign 
or keyword by which an entry could be far more easily located than by a corporate 
heading or a title entry. There have been similar attempts in the past. By ancient 
Greeks, for instance, anonymous works on certain subjects were entered under the 
name of a prominent author on the subject, even if that author had obviously noth-
ing to do with those works. Such entry words may be regarded as a combination of 
the group headings of today and the "synthetic" headings, if any, of tomorrow. 
Within a more limited scope the same system was applied in naming the single 
works of known authors during the Classical Age, the Renaissance and the 
Baroque. 

Furthermore, why not develop such an arrangement into a scheme from which 
some further benefits may be derived? What about an international system of 
book-symbols in which every country would be represented by a combination of 
letters and the printing presses of each country provided every year with a limited 
allotment of key numbers to mark each new book with, —- an arrangement by which 
the possibility of using the same symbol for two different books would be excluded. 
The key number (e. g. CA 62—10256) could thus unmistakably establish the identity 
of a particular book and could also be used as a shelf number by libraries. Such 
an arrangement, whilst involving some sacrifice in space and from time to time 
a re-arrangement of shelves, would enable the reader or librarian looking for one 
particular volume and familiar with its key number, to find the book, without having 
to consult an author and title catalogue, with the help of a simple list of key-
numbers. Furthermore, whenever the librarian would be aware that the volume is 
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available at, or the work obviously belonging to the scope of collection of the library, 
the use of any list or record could be completely dispensed with. 

Of course, the future may have, even as far as the use of traditional entry word 
•categories is concerned, some surprises in store. Indeed, even the possibility that 
at some future time our successors may feel justified in doing away with the most useful 
category of our present entry words, over 2000 years old, the personal author entry, 
is not altogether out of question. In a more distant future the bibliographical 
function of our present-day author and title catalogue, that of bringing together 
with a great deal of effort the entries for all works of one particular author, may be 
replaced by far more advanced bibliographical instruments than those used today. 
On the other hand, the more widespread use of libraries and the increasing popula-
rity of reading may in the long run induce readers to make regularly a note of the 
relevant data of books they are looking for, instead of having just a vague recollection 
of title and author. Once these two conditions are fulfilled, the first function of the 
author and title catalogue, that of locating effectively any given book, would gain 
in importance to the detriment of the second function, i. e. that of bringing all books 
of a given author and all editions and translations of a given work together. Any 
considerable change in the balance of these two functions is bound to affect the 
selection of the entry word, that is to say, in case of more than one entry the choice 
of the heading of the main entry. Should function one, as mentioned above, out-
weigh function two, the main entry would be generally determined by function one, 
and its heading chosen, contrary to our present practice, in compliance with the 
given book, without any alteration whatever of its data. Under these circumstances, 
however, nothing would prevent us any longer from putting all our main entries 
under title headings, relegating all author headings to the added entries. By such 
an arrangement a positive benefit may be derived in that only one category of entry 
words would appear in the main entries. Uniform methods like this never fail to yield 
practical advantages. In addition to the above, several other possibilities are conceivable 
helping to overshadow function two. Thus, for instance, in principle the second half 
of this function, i. e. the bringing together of all editions and translations of a certain 
work, could be taken care of by the different subject catalogues as well, provided their 
efficiency and accuracy could be considerably improved. On the other hand, if one day 
our author and title catalogues were to be replaced by electronic computers, these 
would, perhaps, carry on only a finding list function, because the computers re-
placing our subject catalogues could perform the second function more economically. 

We had better conclude our speculations of things to come by quoting a fore-
cast on the future of author and title catalogues by an engineering expert. C. D. 
Gull, consultant analyst of the Informations Systems Section of the General Elec-
tric Company is firmly convinced that the role played now by library catalogues 
will be taken over by electronic computers in future. According to his view there 
is no inherent necessity that an electronically-stored catalogue be arranged alpha-
betically, that its records for all editions and translations of one work and for all 
works of one author be brought together physically, that the distinction between 
main entry and added entry be maintained, that the number of author entries 
used with any single work be subject to restrictions, etc., and as a climax he raises 
the question: will author and title entries be required for electronic information 
systems at all?13 

The last question, we believe, is no longer within the scope of this paper, the latter 
b eing designed to discuss the possibilities of the not too distant future. In consideration 
of our present-day conceptions, our present design of books, the facilities now available 
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at libraries, and the mentality of our present readers, it is hard to imagine that 
libraries may be able to carry on without a central record in which a given book 
may be located with the help of its traditional marks, i. e. the name of its author 
or its title. This would be feasible only if all functions of our present author and title 
catalogues as well could be assumed by the automatic devices replacing our present-
day subject catalogues or by such ones as are operating with "synthetic" symbols. 

As for adapting our cataloguing rules to the technology of computers, we believe, 
the matter is by far not as urgent as suggested by Mr. Gull. He may be right 
that catalogues of today may sporadically be replaced by computers tomorrow. 
For the time being, however, computers are rare and expensive, while libraries 
are numerous and poor. Conventional catalogues, therefore, in the immediate future 
at least, are likely to carry on as before. 

Our purpose in viewing at random a few possibilities of the future was simply 
to emphasize that cataloguing practices are intrinsically subject to change. Whether 
any of the fancies outlined above will come true, remains to be seen. Whatever be 
the merits of these speculations, one fact emerges at all events as certain: our author 
and title catalogues and their headings will keep on changing and the pace of these 
changes will probably be more rapid than ever before. Thus, librarians in times to 
come are not likely to be deprived of the "innocent pleasure" of discussing catalogu-
ing principles, so widely indulged in by librarians of our times. 

, • 
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-
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3 p. 40. 
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such a reference advisable. 
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9 Könyvtári címleírási szabályok. MSZ 3424 — 60. (= A könyvtári munka szabványai. Magyar 
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11 A. L. A. Cataloging rules for author and title entries. 2nd ed, by Clara Beetle. Chicago, 1949, 
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12 Regeln für den alphabetischen Katalog. Entwurf, vorgelegt vom Katalogausschuss des Ver-
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OLVASÁSPSZICHOLÓGIA, OLVASÓTÍPUSOK 
H U N Y A D Y P I R O S K A 

Az emberek bizonyos jellembeli hasonlóság alapján csoportosíthatók, típust 
alkotnak; az egyéni vonások épp a tipikus vonások segítségével ragadhatok meg. 

Jellemalkatok felállításával már a görögök kísérleteztek, s mind a mai napig 
újabb és újabb tipológiák készülnek. 

Már Hippokratész, majd Galenosz négy temperamentumtípust vesz fel: a szang-
vinikus, könnyen változó hangulatember, a kolerikus, a heves, tartós érzelmű aka-
ratember, a flegmatikus, a lassú, hidegvérű ember és a melankolikus, a sötéten látó 
búskomor ember típusát. 

Az egyik legmodernebb tipológia Pavlovnak a tipológiája. 0 az idegfolyama-
toknak erős ingerekkel szemben kifejtett ellenálló képessége, vagyis az idegfolyama-
tok erőssége (izgalom—gátlás), kölcsönös kiegyensúlyozottsága és mozgékonysága 
szerint; továbbá ezen adottságoknak a lehetséges kombinációja alapján négy ideg-
rendszertípust különböztet meg. A két főtípus: az erős és a gyönge. Az erős könnyen 
alkalmazkodik az élethez, a nehézségek alatt nem omlik össze. Az erős típus lehet: 
kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan vagy ingerlékeny. Az utóbbinál bár erős 
a gátló folyamat, de az ingerületi folyamat túlsúlyban van fölötte. Ez a típus könnyen 
kirobban, nehezen alkalmazkodik, de könnyen kifejlesztheti magában a megfelelő 
gátlásokat. Az erős kiegyensúlyozott típusnál az idegműködések mozgékonysága 
szerint különbséget tesz nyugodt és élénk típus közt. Ahol az ingerületi és gátló 
folyamatok csekély mozgékonyságúak, ott az egyén passzív, nyugodt, inkább lassú; 
ahol az idegműködés gyors, ott élénk, mozgékony, változékony természetű egyé-
nekkel állunk szemben. 

A görög temperamentumtípusokhoz a Pavlov-félék a következőképpen viszony-
lanak: erős—ingerlékeny a kolerikusnak, erős—nyugodt a flegmatikusnak, erős— 
élénk a szangvinikusnak és végül a gyenge a melankolikusnak felel meg. 

Vannak bizonyos velünk született idegrendszerbeli tulajdonságok, de ugyan-
akkor az idegrendszer plasztikus, fogékony a környezet hatása iránt, így az élet 
folyamán szerzett benyomások is döntőek az egyén viselkedésére. 

A két jelzőrendszernek (az első jelzőrendszer a közvetlen, pl. íz, hang, szag, 
a második vagy közvetett jelzőrendszer a szóinger) alapulvételével Pavlov megkü-
lönbözteti a gondolkodó típust— ennél a második jelzőrendszer van túlsúlyban —r 
ez absztrakt gondolkodásra hajlamos, a művésztípust — akinél az első jelzőrend-
szer és a képszerű gondolkodás játszik nagyobb szerepet —, s végül a vegyes típust, 
akinél a két jelzőrendszer egyensúlyban van. 

Pavlov rendszeréhez mutat hasonlóságot Le Senne tipológiája, mely különb-
séget tesz: ingerlékeny—aktív, ingerlékeny—passzív, nem ingerlékeny—aktív és 
nem ingerlékeny—passzív típus közt. 

Egy olvasáskarakterológiai vizsgálatnak nem az a célja, hogy az olvasókat 
osztályozó játék módján az elsorolt kategóriák valamelyikébe beszorítsa, de nem 
is puszta értékelés a célja, hanem az a feladata, hogy az általánost és a különlegest, 



HZ egyetemest és az individuálist a megismeréshez közelebb juttassa, s hogy továbbá 
jelentéseik szerint fölossza, csoportosítsa, mintegy feltérképezze a habitusokat. Jól-
lehet ez a vizsgálat kifejezetten olvasáskarakterológiai vizsgálat, tehát célja az ol-
vasótípusok megállapítása, minthogy azonban a pszichét nem lehet részekre ta-
golni, sem egyes részeket önállóan kiragadni, így a kapott eredmények is nemcsak 
az olvasási funkcióba, hanem sokkal általánosabban az egész személyiségbe bete-
kintést engednek, s így személyiségvizsgálatra is mint részvizsgálatra felhasznál-
hatók. 

Az olvasó ember a jellemalkatok, az embertípusok sokszínű változatosságát 
tárja elénk. Tekintsük a kisgyermeket az első iskolai évben: görcsösen rányomja 
ujját az olvasni szándékolt betűre vagy szóra, végigmutatja a sorokat olvasás köz-
iben. Az aggastyán remegő kézzel, ajkát mozgatva lapozgat egy kedves könyvében. 
A jogász a törvénykönyv paragrafusait tanulmányozza. A „bakfis" szerelmes re-
gényt olvasva álmodozik. A kultúrfilozófus letűnt korok szellemi életébe merül el. 
A vándor kibetűzi az esőmosta útjelzéseket. A serdülőkor kezdetén a fiúk olvasva 
utazzák be a messze tengereket, vagy mint cowboyok lovagolnak távoli prériken, 
vesznek részt fejvadászatokon. Az üzletember ridegen átfutja a kereskedelmi le-
veleket, a börzejelentést. Az anya szorongó szívvel ragadja meg, és mohón olvassa 
otthonról elszakadt gyermekének levelét. És így lehetne tovább folytatni az olvasók 
sokszínű sorát, mert az olvasásnál adott szöveget minden ember másképp, egyéni-
sége szerint közelíti meg. Nemcsak a szöveg különfélesége határozza meg az olvasó 
"magatartását, hanem az azonos szöveg is különféle magatartást vált ki, sőt ugyan-
az a szöveg ugyanannál az embernél is különféle hatást válthat ki, amennyiben a 
szöveggel szemben álló embereket különböző hangulatok, érzelmek, elhatározások, 
akarati nekifeszülések töltik el. Az embernek a szöveghez való viszonya olyanféle, 
mint az embernek az emberekkel való kapcsolata; hiszen a szövegből egymás ember 
szól hozzá. S amint az embereknek embertársaikhoz való kapcsolata, úgy az embe-
reknek ugyanazon szöveghez való viszonyulása mutathat hasonlóságot, de soha 
nem lehet teljesen azonos, mert az emberek különböznek egymástól idegtípus és 
életfeltétel tekintetében. 

Összesen 140 személy (68 nő és 72 férfi) került vizsgálat alá, a megvizsgáltak 
nagyobb része (97) az Egyetemi Könyvtár olvasóiból került ki. Mindegyik megvizs-
gált egyetemre járó vagy egyetemet végzett egyén volt. 

A vizsgálat alapján megállapított olvasótípusok nem egyetemes érvényűek, 
nem jelentik azt, hogy csak ilyen olvasótípusok vannak; mert egyrészt az olvas-
mány megválasztása és földolgozásmódja életkorok, érdeklődési körök, műveltségi 
felkészültség, nemek szerint változik; másrészt az itt felsorolt olvasótípusok közt 
is rengeteg árnyalati különbség, kereszteződés volt, kikristályosodott, tiszta olva-
sótípus kevés van. 

A vizsgálat exploráció (beszélgetés útján való kivizsgálás) által történt, ugyan-
azokat a kérdéseket kapta minden személy. 

A vizsgálat kiterjeszkedett: I. az olvasmányok fajára, megválasztásának indí-
tékára, az olvasmány kezelésére, az előnyben részesített, a „kedvenc" olvasmányra; 
II. az olvasás lefolyásmódjára (ütem, figyelem, emlékezet); III. az olvasmánnyal 
kapcsolatban az én visszhangjára. 
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I. Az olvasmányok faja, megválasztása és kezelése 

A személyes megbeszéléssel kivizsgált 68 nő és 72 férfi szépirodalmi és szak-
könyveket egyaránt olvasott, illetőleg szakkönyvet 2 nő nem olvasott. 

A szakolvasmánnyal szemben való magatartás rugója egyrészt az önművelés, 
illetőleg önnevelés, az ismeretszerzés, a tudás, más nevelése az olvasmányok alap-
ján; másfelől a hasznosság. Az első csoportba tartozók szakolvasmányaik mellett 
kultúrfilozófiai, szociográfiai, ideológiai körökből is merítik olvasmányaikat. Nem 
kedv és ötlet szerint, nem válogatás nélkül, hanem szisztematikusan olvasnak. 

A másik csoportba tartozók csak azt olvassák, ami éppen szükséges, amit ér-
tékesíteni tudnak, ami munkásságukat előbbre viszi. Szélsőséges esete volt ennek 
az, amikor csak annyiban és olyan mértékben értékeltek valamilyen könyvet, ameny-
nyiben és aminő hasznot húzhatnak belőle; az ilyenek a szépirodalomban is szak-
mai vonatkozásokat kerestek. (Természetesen e két típus közt — mint a továbbiak- . 
ban is — voltak átmenetek.) 

Az elméleti-absztrakt és agyakorlati—hasznossági olvasó eljárása közti különb-
ség: az önművelő, ha a szerzőt nem ismeri, lexikonban utánanéz adatainak. Szá-
mára fontos a bevezetés vagy előszó, iránymutató a tartalomjegyzék. Ezek alapján 
dönti el, hogy a könyvet érdemes-e elolvasni vagy sem. Ha igen, akkor minden 
fejezetet tüzetesen átolvas, átdolgoz, széljegyzetekben vagy külön cédulákon meg-
jegyzéseket, bírálatokat készít, olvasás közben támadt asszociációt lerögzíti. Eljá-
rásában szélsőségesen absztrakt, intellektualista. 

A hasznossági olvasó a tartalomjegyzéket „utólagos kirakatként" kezeli, neki 
a tartalomjegyzék nem fedi fel a könyv vázát; képek, térképek, grafikonok, dőlt 
betűk alapján tájékozódik. Tallózik, csak egy-egy érdekkörébe vágó fejezetet vagy 
bekezdést olvas el. Sőt nemegyszer éppen egy olyan szóra esik „véletlenül" a te-
kintete, amellyel kapcsolatos téma érdekli. 

A szépirodalmi olvasóknál is megvannak a fenti típusok, de itt az olvasók iro-
dalmi műfajok szerint is differenciálódnak. A legnagyobb, legáltalánosabb emberi 
problémákat minden idők írói megénekelték, de a stílus, a forma változik. Ma a kevés 
idővel rendelkező, meggyorsult életütemű ember nem kedveli az eposzok terjengős, 
részletező leírását. Sőt mintha a regényt is veszélyeztetné a novella azzal az indoko-
lással, hogy a regény „hosszadalmas, unalmas, nincs türelmem és időm rá". 

Sajnos a megvizsgáltak közt elenyésző volt azoknak a száma, akik tudatosan 
válogatják meg olvasmányaikat, a többség a véletlenre bízza. 

A szépirodalmi műfajokból inkább 
regényt olvas 66,7% férfi és 54,4% nő; 
novellát olvas 12,6% férfi és 4,4% nő; 
költeményt olvas 9,7% férfi és 12,2% nő; 
vegyesen olvas 8,3% férfi és 17,8% nő; 
útleírást olvas 2,7% férfi és 7,3% nő; 
életrajzot, naplót olvas — 3,9% nő. 
A legtöbbet olvasott regény a Háború és béke. 

II. Az olvasás lefolyásmódja 

Az olvasás tempójára vonatkozólag merült fel az olvasók köréből a legtöbb 
panasz s egyúttal segélykérés. »Nem tudok gyorsan olvasni, nem tudok a kiadások 
ütemével lépést tartani, nagyon kevés időm jut a szépirodalomra, még a szükséges szak- \ 
könyveket sem győzöm'''' s így tovább. 
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A panaszok okának a felfedése előtt vegyük szemügyre, hogy mi történik az 
olvasás alkalmával. Az olvasásnál az elénk adott szöveg értelmét vesszük át; együtt 
gondolkodunk valakivel, aki nincs jelen, behatolunk annak a gondolatvilágába (leg-
alább ez lenne a kívánatos). Az olvasás tehát nem más, mint a szövegben adott 
gondolatoknak jelek által való rekonstrukciója. Az olvasás rendkívül komplikált 
elmetevékenység, melyet meghatároz egyfelől az írásmű, másfelől az olvasó egyé-
nisége. Az olvasás tempója ugyanannál az egyénnél más és más lehet aszerint, hogy 
szakolvasmányról vagy szépirodalomról van szó, s hogy milyen szépirodalmi mű-
fajt olvas. 

Az olvasás összetett folyamata nemcsak értelmi, hanem fizikai tevékenység 
is: a szemizmok és az agy közt koordináció létesül. A szem a fizikai eszköze az olva-
sásnak, mert általa nyerjük a képet. Ez a kép viszont nem egy automatikus lenyomat, 
mert az ész a retinán megjelent szót jelentéssel látja el, vagy ha ugyanannak a szó-
nak több jelentése van, az ész — az összefüggésre tekintettel — kiválasztja az éppen 
megfelelőt. 

A szem olvasás alkalmával nem folyamatosan végzi mozgását, nem megy min-
den betűn végig, hanem rövid szakadozottsággal, ugrásszerűen, ívekben halad, 
«egyszerre több szót tekint át. Minden ív után megáll egy pillanatra: ez a megállás 
a fixáció. Normális ütemű olvasásnál — ahol egy sor 8—-10 szóból áll — 3—4 fixá-
ciónál több nem eshet egy sorra, a lassú olvasó egy ugyanilyen sorban 6—7 fixációt 
is tesz. 

Az olvasást lassítja a vokalizálás, a szavaknak belső kiejtése. A jó olvasás 
•egy matematikai feladat megoldásához hasonlítható: ha előttünk áll egy összeadás: 
2 4 - 2 = 4 , ennek a műveletnek a végrehajtásánál nem mondjuk ki belsőleg, hogy 
kettő meg kettő egyenlő néggyel, hanem rátekintve a számokra, máris megoldjuk 
a feladatot. A szó egy jel, melynek látása az agyban felidézi a megfelelő jelentést, 
ha a jel megpillantása és a jelentés fölidézésének mechanizmusa közé behelyezzük 
a szavak kiejtését — itt belső kiejtésről van szó —, akkor az olvasás meglassul. 

Az ideális az lenne, ha olyan gyorsan olvasnánk, amint gondolkozunk. Ha ez 
nem is valósítható meg teljesen, a gyorsaság kétszeresére fokozható az olvasás átla-
gos ütemétől erősen elmaradtaknál — mint a kísérletek mutatják — gyakorlás által, 
növelhető a szemív és csökkenthető a fixációk száma, éspedig anélkül, hogy akár a 
megértés, akár pedig a stílus élvezete csorbát szenvedne, sőt a gyors olvasás lehetővé 
teszi a szavaknak logikus összetartozás szerinti csoportba foglalását s ezzel a mélyebb 
behatolást a szerző gondolatvilágába. Tehát arra kell törekedni, hogy az olvasmány 
gondolatát a mondatok összefüggéséből értsük meg és ne a szavakat bontogassuk, 
ne a szavakhoz tapadjunk. A helyes olvasás az emlékezet munkáját is könnyíti, a 
lényegre így könnyebben emlékezhetünk vissza, mint a szavakhoz tapadó olvasás-
nál. Továbbá a gyors olvasásnál mindenki kialakíthat egyéniségének megfelelő 
ritmust, aminek viszont a jelentősége abban áll, hogy a ritmikus olvasás — prózára 
is áll — kevésbé fárasztó. 

Természetesen az emberek nagyobb többsége abban a hiszemben él, hogy mi-
vel nem mondja ki hangosan a szavakat, sem a nyelv, sem a gégefő nem Végez moz-
gást, tehát ő nem vokalizál. Egyik-másik szinte meg volt sértve, és sietett meggyőzni 
„vizuális" mivoltáról. 

A vokalizálás megengedhető — de nem mindig szükséges — szakolvasmányok-
nál és verseknél, különben gátló tényező, s onnan ered, hogy amikor olvasni tanul-
tunk, hangosan olvastunk, s így kapcsolat létesült az írott szó és a megfelelő hang 
között; arra kell tehát törekedni, hogy ezt a gátlást tudatosítva legyőzzük. Termé-
szetesen a szemléletes típus ezt könnyebben éri el. 
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Hogy az emberek mennyire nincsenek tudatában annak, hogy vokalizálnak, 
ez a kivizsgált esetek emlékezésbeli és olvasásütembeli adatainak összevetéséből 
tűnt ki. Az itt következő adatok nem tachisztoszkópos vizsgálatból (ilyennel nem 
rendelkezvén), hanem a bevallásokból, tehát szubjektív megítélésekből származnak: 

gyorsan olvas 58,3% férfi, 67,7% nő; 
lassan olvas 41,7% férfi, 32,3% nő; 
vokalizálónak val-

lotta magát 18,0% férfi, 7,4% nő. 

Nem szükséges, hogy a lassú olvasás kizárólag vokalizálással essen egybe, de 
a tachisztoszkópos vizsgálatok s az olvasás meggyorsítására irányuló törekvé-
sek a kettő közt kapcsolatot mutattak ki. 

Az emlékezésbeli adatok visszakérdezésen és bemondáson alapszanak: 

jó emlékező 47,2% férfi, 54,5% nő; 
közepes emlékező 52,8% férfi, 41,1% nő; 
gyönge emlékező — férfi, 4,4% nő. 

Az emlékezésbeli adatokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy akik cse-
lekményre emlékeztek és nem adatokra, azok szimpatikus és ellenszenves alakok-
hoz kötődve emlékeztek: 37%-ban a nők és 19,7%-ban a férfiak. 

Többen akadtak, különösen a nők közt, akiket „untat a hosszadalmas leírás", 
helyesebben, akik nem tudtak kellőleg belemerülni az olvasmányba, továbbá ki-
ragadni a leírásokból akár a közélet szellemét, akár a kor társadalmi és gazdasági 
törekvéseit, szükségleteit. A szimpatikus és ellenszenves kötődésű emlékezők, to-
vábbá a „képekben áll előttem" típus egy-egy részre emlékezett, de az összefüggé-
seket nem látták, és nemcsak az olvasmányok tartalmát, hanem a filmet és olvas-
mányt is összezavarták. Kibonyolíthatatlan zagyvalék, elmosódott felemásság lett 
bennük, amit olvastak. Viszont éppen ezek közt volt a legtöbb olyan, aki minden 
újat azonnal szeret elolvasni, a „moderneket" szeretem, volt nem egy válasza. 
Az olvasmány nekik beszélgetési téma, és a divat szerint változó. 

III. Az én visszhangja az olvasmányra 

A szépirodalmi olvasmányok az élet ezerféle megnyilatkozását, az élet folyamát 
tárják elénk, és ha valaki megközelíti a lényegbeli olvasást, akkor az olvasmányok-
ban önmagára eszmél, érzései megfinomodnak, egyénisége megtisztul. Ezt látta már 
Arisztotelész is, amikor a tragédia kathartikus hatását hangoztatta, ha képesek 
vagyunk a főhőssel azonosulni. Erre utal Németh László is, aki naplószerű feljegy-
zésében azt írja, hogy Tolsztoj olvasása közben életünk megváltoztatására kapunk 
erőt. 

A kivizsgált esetek nagyobb többsége a lényegbeli olvasásnak csak a küszö-
béigjutott el: hangulatok, érzelmek felébredéséig. Az érzelmek felébredését, a feszült-
séget nevezte meg nem egy az olvasás igazi örömeként. Ennek az érzelmi olvasónak 
két válfaja volt: 1. a szereplő személyekben saját érzelmeik kivetítődését lelték fel, 
2. önmaguktól szabadulni akarnak, s az élettől meg nem kapott szükségleteik kie-
légítését keresik. Érzelmileg erősen beleélte magát 89,7% nő és 50% férfi. 

Voltak azután, akik a szereplőket önmagukhoz, a környezethez, a „realitáshoz 
hasonlítva" nézték. 
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Nagyon kevés esetben érvényesült a pszichodialektika: az énnek mint jellem-
nek az a magatartása, bogy míg egyfelől minden jellemfejlesztő mozzanatot fel-
szív, önmagára reflektál, s alakítja belülről önmagát, másfelől kifelé is hat mások 
jellemére, környezetére, a kívülről feléje tóduló problémák helyes megoldásával elő-
mozdítja a kultúrát, a tudományt. 

Százalékban nem is adható meg az olvasmány jellemfejlesztő, tettre késztető 
hatása, mert a válaszok nagyobb száma azt mutatta, hogy idegen nekik a kérdés, 
nem tudnak vele mit kezdeni. Különösen két férfinak (mindkettő az Egyetemi 
Könyvtár dolgozója) volt érdekes beszámolója az olvasmányok aktivitásra indító 
hatásáról: az egyik 13 éves korában Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című művét 
olvasta, a lélekboncolgatás érdekelte, az hogy az író miképpen tudja leírni a sze-
replők gondolatait, ennek hatása alatt megírja első novelláját. 14 éves korában a 
Faustot olvasta, utána született Goethéről egy novellája, s így folytatódott tovább, 
minden' nagyobb olvasmánya valami megírására ösztönözte. — A másik gyermek-
korában olvasta Jelki András kalandjait; 22—24 év múlva — mikor fogságba ke-
rült — felmerült benne az olvasmányból egy rész, ahol a hajó gyomrában egy göt-
tingai diák beszélgetés közben Pindaroszra hivatkozik. Ezen elgondolkozik, az élmény 
tovább dolgozik benne, majd 10 év múlik el megint, s akkor az így felmerült élmény 
alapján írja meg egyik könyvét. Ugyanez a személy más esetben is olvasmányai 
alapján „spekulál". 

Ha az olvasmányokkal szemben való ítéleti állásfoglalást tekintjük, akkor 
szembetűnő, hogy ítélet szempontjából mennyi aktivitással találkozunk, de az íté-
letek színezetben és irányulásban igen eltérők. 

54,4% nő, 54,3% férfi, 
11,9% nő, 4,1% férfi, 
— % nő, 5,5% férfi, 

5,9% nő, 15,3% férfi, 
— % nő, 8,3% férfi, 
— % nő, 12,5% férfi, 

16,1% nő, — % férfi, 
2,9% nő, — % férfi, 
8,8% nő, - % férfi. 

Ha a vizsgálati adatok boncolgatásának eredményét összefoglaljuk, akkor 
a következő képet kapjuk: 

I. az olvasmányok megválasztásának indítéka szerint vannak: 
1. elméleti, absztrakt olvasók; 
2. gyakorlati hasznossági olvasók. 
1. Az elméleti lehet: 

a) egocentrikus, nem szociábilis; 
b) allocentrikus, mások nevelését és emelését szolgáló. 

2. A gyakorlati hasznossági lehet: 
a) egocentrikus, önérvényesülési céllal sarlatán, sznob; 
b) allocentrikus: a társadalom javát, a kultúra, technika fejlődését szol-

gálni igyekvő. 

Az egész olvasmányt bírálja 
nem bírál 
ritkán bírál 
saját „tapasztalata" és a „realitás tekintetbevétele" 

alapján bírál 
elvi megállapításokat vitat 
a szerzőt bírálja 
bírál, ha a szereplő személyekkel nem ért egyet . . . 
bírál „jobb megértés céljából" 
bírálja a „rokonszenveseket" 



Ezek a típusok a bevezetőben elsorolt temperamentumokhoz, ill. típusokhoz 
a következőképpen kapcsolhatók: elméleti és gyakorlati allocentrikusok az erős, 
kiegyensúlyozott, nyugodt, ill. élénk típusnak felelnek meg, továbbá a flegmatikus 
és szangvinikus, kolerikus temperamentumnak. Az elméleti egocentrikus a gyenge 
típusnak, a melankolikus temperamentumnak. 

II. Az olvasás lefolyásmódja szerint van: gyors—lassú; szemléletes és vokali-
záló; komplexumokban olvasó, logikus összefüggéseket kereső és erre emlékező, 
absztrakciót és asszociációt végző, továbbá a részletekre figyelő, adatokra emlékező 
típus. 

III. Az én visszhangja szempontjából van: 
1. értelmi olvasó; 

a) értelmi aktív, magafelé és kifelé irányul, iniciatív dialektikus maga-
tartású, 

b) aktív maga felé, én-regényeket keres, ítélete nem az egész műre, ha-
nem egy-egy eszmére vagy megállapításra terjed, 

c) aktív csak kifelé, querulans, mindent vitat, kifogásol; 
2. érzelmi olvasó; 

a) aktív, élénk érzelmei hatása alatt áll emlékezete, és változik ítélete, 
gondolatai közt logikus összefüggés, rend nincs, nagyon együtt szenved az olvas-
mány hőseivel, nagyon gyűlöli az ellenszenvest; 

b) passzív, melankolikus, mindenben saját bánatát, esetleg szeretetteiét 
keresi és látja, önmagából kilépni nem tud, szubjektíve ítél, sokáig a hatása 
alatt áll az olvasottnak. 

„Az ember jelleme alkotja meg a sorsát", mondja Demokritosz. Ha Demokri-
tosz állítását szó szerint értelmezzük, akkor azt jelenti, hogy velünk születik egy 
jellem, ez változhatatlan, s egész életünk meg van határozva általa. Ezzel szembeti 
áll, hogy az ember nem passzív eszköze a „sors"-nak, hanem, bár igaz az, hogy fizio-
lógiai adottságai vannak, ezek és a külvilág közt álló én mint erőcentrum pszicho-
dialektikus magatartásával eljuthat oda, hogy olvasmányai alapján egyfelől kifelé 
értékeket valósít és véd meg, s ugyanakkor befelé fejlődik és kiteljesedik a személyi-

Énnek az olvasáspszichológiai vizsgálatnak pedagógiai, gyakorlati felhasználá-
sára és alkalmazására nem áll módunkban és nem feladatunk itt bővebben kitérni, 
de feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy a tanulmány gyakorlati jelentőségének súly-
pontja éppen ezekben a konzekvenciákban válik tapasztalhatóvá, nevezetesen: az 
olvasás pedagógiáját részletesebben ki kellene dolgozni a fentiek figyelembevételével. 

A V I Z S G Á L A T E R E D M É N Y E S Z Á Z A L É K B A N 

/ . Az olvasmányok megválasztása százalékban 

Regényt olvas 
Novellát olvas 
Költeményt olvas 
Vegyesen olvas 
Útleírást olvas 
Életrajzot, naplót olvas 

Nő Férfi 
54,4 66,7 
4,4 12,6 

12,2 9,7 
17,8 8,3 

7,3 2,7 
3,9 — 
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II. Az olvasás lefolyásmódja százalékban 

Gyorsan olvas . . . 
Lassan olvas 
Jó emlékező . . . . 
Közepes emlékező 
Gyönge emlékező 

Nő Férfi 
67,7 
32,3 

58,3 
41,7 

54,5 
41,1 
4,4 

47,2 
52,8 

III. Az én visszhangja az olvasmányokra százalékban 

Érzelmileg erősen beleéli magát 
Nő Férfi 

Érzelmileg erősen beleéli magát 89,7 50,0 
Bírálat az egész olvasmányt érinti 

nem bírál 
ritkán bírál 

54,4 
11,7 

54,1 
4,1 
5,5 

Bírál bizonyos 
szempontok 
és indítékok 
szerint 

„Tapasztalat", „realitás alapján bírál 
Elvi megállapításokat bírál 
Szerzőt bírál 
Szereplő személyekkel nem ért egyet 
Rokonszenveseket bírál 

5,9 

16,1 
8,8 

15,3 
8,3 

12,5 

O L V A S Ó T Í P U S O K 

I. Az olvasmányok megválasztási indítéka szerint 

Típus Irányulási terület Cél" 

Elméleti-absztrakt Egocentrikus 
Allocentrikus 

Önmagára 
Külvilágra 

Önalakítás 
Más nevelése 

Gyakorlati-
hasznossági 

Egocentrikus 
Allocentrikus 

Önmagára 
Külvilágra 

Érvényesülés 
Társadalom java 

77. Az olvasás lefolyásmódja szerint 

Típus Szempontok 

Gyors Lassú 
Részletre Lényegre 
Absztrahál, asszociál Átsiklik, benyomás 

nem marad 
Összefüggésekre Adatokra 
Szemléletes Vokalizáló 

tempóra nézve 
irányul figyelme 
feldolgozást nézve 

emlékszik 
olvasás alatt 

III. Az én visszhangja szerint 

Típus Irányulás 

Értelmi 
aktív pszichodialektikus 
aktív szubjektív 
aktív querulans 

Önmagára és kifelé 
Csak önmagára 
Csak kifelé 

Érzelmi aktív szubjektív 
passzív szubjektív 

Kifelé, társalgás 
Csak magára, saját érzelmek 
táplálása 



A PERIODIKÁK CÍMLEÍRÁSI SZABÁLYZATA 
(Az Egyetemi Könyvtár számára készült tervezet)* 

P A J K O S SY G Y Ö R G Y N É - Z E L E N K A I S T V Á N 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat magában foglalja a folyóiratok, hírlapok és a nem folyóirat 
jellegű időszaki kiadványok, vagyis együttesen a periodikák címleírási szabályait. 

2. § 

(1.) A folyóiratosztály két katalógust vezet: szolgálati katalógust és közönség-
katalógust. 

1. A szolgálati katalógus két részből áll: 

a) leíró katalógusból, mely a periodikák részletes, évenkénti leírását 
tartalmazza; 

b) szerkesztői és közreadói katalógusból, mely a szerkesztők és 
közreadók melléklapjait foglalja magában. 

2. A periodikák rövidített címleírásait tartalmazó közönségkatalógus 
szintén két részből áll; 

a) leíró katalógusból; 
b) szakkatalógusból. 

(2.) Ha nincsen külön jelezve, hogy valamely szabály csak a szolgálati kataló-
gusra vagy csak a közönségkatalógusra vonatkozik, akkor a szabályt mindkét 
katalógus címleírásaira alkalmazni kell. 

* Ez az 1957-ben készült, s azóta a lényeget nem érintő kisebb módosításokon keresztül-
ment szabályzattervezet az MSZ 3424 szabvány periodikákra vonatkozó részének az át-
dolgozásakor is felhasználást nyert. 
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I. RÉSZ 

A PERIODIKA CÍMLEÍRÁSA 

A címleírás adatai 

3. § 

A címleírás adatait a lapfejről, a fedőlapról, a címlapról és az impreszumból 
együttesen kell venni. 

A periodikák címleírásában a következő adatok szerepelnek: 
A) Alapadatok: 

1. Cím 
2. Alcím 
3. Közreadó 
4. Szerkesztő 
5. Impresszum 
6. Forma 

B) Más periodikákkal, illetve egyéb nyomtatványokkal való kapcsolatok 
adatai: 
1. Előzmény, folytatás 
2. Társlap, főlap 
3. Melléklet 
4. Más nyelvű kiadás 
5. Beolvadt vagy kivált periodika 
6. Mutató 

C) Különleges adatok: 
1. Cím változatokkal kapcsolatos adatok 
2. Részcím 
3. Különleges kötetszámozással és sorszámozással kapcsolatos adatok 
4. Egyéb különleges adatok 

D) Az állomány adatai: 
1. Évfolyam, kötet 
2. Év 
3. Sorszám 
4. Lapszám 
5. Táblák, függelékek 
6. Tartalommutató 

E) Változásokkal kapcsolatos adatok: 
1. Címváltozás 
2. Alcímváltozás 
3. Közreadóváltozás 
4. Szerkesztőváltozás 
5. Kiadó és helyének változása 
6. Forma változása 
7- Egyéb változások 

F) Megszűnéssel kapcsolatos adatok 
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^ALAPADATOK 

1. Cím 

4. § 
(1.) A periodikákat címükön írjuk le. 
(2.) A címet a lapfejről, a fedőlapról és a címlapról kell venni. 

5- § 
(1.) A periodikát mindig az első címén kell leírni, akkor is, ha a könyvtárban 

csak későbbi évfolyama van meg, amely már más címen jelent meg (ld. 7. §). 
(2.) Annak érdekében, hogy a címleíráskor az adatok pontosan álljanak rendel-

kezésre, a címleíráshoz bibliográfiákat kell igénybe venni. 
(3.) Az (1.) bekezdésben foglalt szabályt annyira pontosan kell megtartani, 

hogy címváltozásnak kell tekinteni: 
a) a helyesírási szabályváltozás következtében a címben beállt változást, 

PL: CENTRALBLATT für Bibliothekswesen. Hrsg. v. 0[tto] Hartwig 
und K. Schulz. 

Leipzig, Harrassowitz. 24 cm. 
21. Jg. 1904. 1—12. H. XV, 584 1. [Cím:] 

ZENTRALBLATT für Bibliothekswesen. 

b) az első évfolyam (kötet) összefoglaló (utólag megjelent) címlapján levő 
címet, ha az a periodika első számán nem szerepelt, de az első évfolyam (kötet) 
valamely későbbi számától valóban a periodika címe, s nem csupán cím változata lett. 

6. § 
(1.) A rendszó a cím első szava — kivéve a névelőt. 
(2.) A rendszót — a címleírás első szavát — verzális írással kell kiemelni. 
(3.) A cím minden szavát nagy kezdőbetűvel kell írni, kivéve a névelőt, pre-

pozíciót és kötőszót. A címkezdő névelőt, prepozíciót vagy kötőszót azonban nagy 
kezdőbetűvel kell írni; a címkezdő névelőt a cím után két gondolatjellel és ponttal 
iefejezve kell leírni. 

V. § 

(1.) Ha a lap fej, a fedőlap és a címlap címei eltérőek, az eltérő címeket a szolgálati 
katalógusban a megfelelő évfolyamleírás után fel kell tüntetni, és a cím változatról 
melléklapot kell kiállítani. Jelzése: [Cím a címlapon:] stb. Ha az eltérés a periodika 
első évfolyamának első számán van, a címleíró állapítja meg az összes körülmények 
figyelembevételével, hogy melyik címen kell a periodikát leírni [ld. még 95. §, 60. § 
és 5. § (3.) b)]. 

(2.) A közönségkatalógusban a címváltozatokat nem kell leírni, melléklapot 
azonban ezekről is kell készíteni. 

(3.) Ha a címben szereplő személynév nem rendszó, a személynévről mellék-
lapot kell készíteni. Melléklapot kell készíteni a személynévvel kezdődő címek név 
nélküli alakjáról is. 

• 
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8. § 

(1.) A címleírás a periodika nyelvét változatlanul követi. A nem latin betűs 
írásokat (cirill, görög, arab, héber írást) át kell írni latin betűs alakra. Az átírást az 
impresszum adatai után jelezni kell. Jelzése: [Cirillbetűs] stb.[Ld. még 80. § (2.)]. 

(2.) Ha a szöveget a címleírónak kiegészítéssel, betoldással kell ellátnia, a 
kiegészítést, betoldást is a mű nyelvén kell megszövegezni. 

(3.) A megjegyzést és tartalmi ismertetést — bármilyen is a mű nyelve — 
mindig magyarul kell írni, szögletes zárójelbe helyezve. 

9. § 
(1.) a) A címleírásban hűen kell követni a leírásra kerülő szöveget, azaz a 

periodikából vett adatokat betűhűen kell visszaadni. Sajtóhibákat, feltűnő vagy 
hibás írásmódot, szögletes zárójelbe tett felkiáltójellel jelezve változatlanul kell 
visszaadni. 

b) Ha azonban a megértéshez vagy a címleírás áttekinthetőségéhez szükséges 
írásjelek hiányoznak, e hiányt pótolni kell. 

(2.) Kivételek az (1.) bek. a) pontja alól a következő esetek: 
a) A dán 0-t ö-re, a német ß-t ss-re kell átírni. 
b) A betűvel kiírt számokat — kivéve ha a címben fordulnak elő — arab szám-

jegyekkel kell átírni. Ugyancsak arab számjegyekkel kell átírni a római számokat, 
kivéve, ha azok századot vagy uralkodói sorszámot jeleznek. 

c) Ha a cím számjeggyel kezdődik, a címkezdő számot szögletes zárójelbe 
előrevetítve rendszóként a mű nyelvén betűkkel is ki kell írni. Ezenfelül fel kell oldani 
a mű nyelvén a cím második és harmadik szavában esetleg előforduló számjegyeket is. 

d) A német ä, oe, ue betűjeleket az első három szóban ae, ö, ü-re kell átírni. 
e) A címben előforduló rövidítéseket fel kell oldani, és a fel nem oldott címről 

melléklapot kell készíteni. 
PL: ANNALBN der K[aiserlich-] Königlichen] Sternwarte in Wien. 

[Címe később változott.] 
Wien, A. Strauss. 42 cm. 

f) 1. A poligramokat fel kell oldani, bárhol fordulnak elő a címleírásban. 
(Kivételek csak az impresszumban szereplő esetleges poligramok és az alábbi 3. 
és 4. pontban foglalt esetek.) Ha ugyanaz a poligram többször fordul elő a cím-
leírásban, csak az első esetben kell feloldani. 

2. Ha akár a cím, akár a rendszó poligram, akár a címben fordul elő poli-
gram, a fel nem oldott címről melléklapot kell készíteni [Id. még 26. § (5.)]. 

PL: M[UNKAERŐ] T[artalékok] Hpvatala] Közlöny. A Munkaerőtarta-
lékok Hivatalának hivatalos lapja. 

Bp., Magyar Közlöny Lapk. 30 cm. 
Melléklap: MTH Közlöny. 

3. Ha a cím a periodikán teljes formájában és poligramként is szerepel, 
címnek a teljesen kiírt alakot kell tekinteni, s a leírásban a cím mögé kerülő poli-
gramról melléklapot kell készíteni; ez esetben a poligram feloldása elmarad. 

PL: PUBLICATIONS of the Modern Language Association of America. 
PMLA. 

New York, Közreadó. 25 cm. 
Melléklap: PMLA. 
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4. Ha a periodikán a periodika teljes formában kiírt címe mellett a címnek 
csak egy részéről és nem az egész címről készült poligram szerepel, akkor is az előző 
bekezdés értelmében kell eljárni azzal a hozzáadással, hogy a poligram feloldott 
alakjáról is melléklapot kell készíteni. 

Pl.: ZEITSCHRIFT für Geschichte der Naturwissenschaften, Technik 
und Medizin. NTM. 

• Berlin, Deutscher Verl. der Wissenschaften. 24 cm. 
Melléklap: NTM-ről és 

NATURWISSENSCHAFTEN], T[echnik], M[edizin]. 

10. § 

Ha a periodika a címét több nyelven közli, az összes címet le kell írni a periodi-
kán levő sorrendben. Az egyes címeket gondolatjellel kell egymástól elválasztani, 
s első betűiket alá kell húzni. A nem elsőként szereplő címekről melléklapot kell 
készíteni, akkor is, ha a periodika nem több nyelvű. 

Pl.: SCHWEIZERISCHE Zeitschrift für Geschichte. — Revue Suisse 
d'Histoire. — Rivista Storica Svizzera. Organ der Vereinigung 
Schweizerischer Archivare. Hrsg. v. d. Allgemeinen Geschichtfor-
schenden Gesellschaft der Schweiz. 

Zürich, Leemann. 23 cm. [Három nyelvű.] 
Melléklap: REVUE Suisse d'Histoire és 

RIVISTA Storica Svizzera. 

H. § 

Ha a periodikának nemcsak a címe van különböző nyelven, hanem a szövege 
is különböző nyelvű, ezt az impresszum után az alábbi eseteknek megfelelően 
kell jelezni: 

a) Az ún. bilingvis kiadás jelzése: [Kétnyelvű kiadás] 

PL: MAGYARKORONAORSZÁGOT Illető Országos Törvény- és Kor-
mánylap. —• Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Kron-
land Ungarn. 

Buda, az Egyetem betűivel. 27 cm. [Kétnyelvű kiadás.] 

b) Ha a periodikában a cikkek több nyelven váltakoznak, de csak azokon 
a nyelveken, amelyek a címekből (alcímekből) is kitűnnek, akkor a jelzés: [Két-
nyelvű.] stb. 

PL: ld. 10. §-nál. 
c) Ha azonban a címből nem derül ki, hogy milyen nyelvű szövegek szerepel-

nek a műben, akkor a megfelelő nyelvűeket fel kell sorolni. Jelzése: [Angol, francia, 
német nyelvű.] stb. Háromnál több nyelv esetén a jelzés: [Több nyelvű.] 

PL: ACTA Mathematica. 
Stockholm—Berlin—Paris, Beijer—Mayer und Müller—Her-
mann. 29 cm. [Angol, francia, német nyelvű.] 



12. § 

Ha nem a periodika címét közli a címlap több nyelven, hanem több nyelven 
van önálló és teljes címlapja a periodikának, ezt a következő módon kell jelezni 
az impresszum után: [Címlap görög nyelven is.] stb. 

PL: BYZANTINOSLAVICA. Sborník pro stúdium byzantsko-slovanskych 
vztahü. Vydává Byzantologická Komise pri Slovanském Ustave. 
Praha, Orbis. 25 cm. [Címlap francia nyelven is. Több nyelvű.] 

13. § 

Ha a cím semmitmondó, és alcím vagy közreadó testület sincs, amely a periodika 
tartalmára következtetni engedne (és több évfolyam egyszerre történő leírása 
esetén sincs olyan későbbi évfolyam, amelyről tartalomra utaló alcímet vagy közre-
adó testület nevét fel lehetne a címleírásban tüntetni), szögletes zárójelben rövid 
tájékoztatót kell adni a periodika tartalmáról (ld. még 23. § (3.) és 17. § (3.)). 

PL: IGEN. [Bölcsészhallgatók írásai.] 
Bp., Márkus. 20 cm. 

14. § 

Ha a cím nem kifejező, és van kifejező, magyarázó alcím, vagy ha az alcím 
szorosan (szervesen) összefügg a címmel, az alcímet úgy kell tekinteni, mintha az 
maga is a cím része lenne (ld. még 19. §). 

15. § 

(1.) A cím és az alcím szerves összetartozásának gyakori esete, amikor egy cím-
hez nem egy, hanem több különböző alcím kapcsolódik szorosan, és ezáltal egész perio-
dikasorozat keletkezik. Ez esetben ugyanis — a fenti szabály következtében — a 
címhez szervesen kapcsolódván az alcím, annyi önálló periodika (széria) jelentkezik, 
ahány alcímmel találkozunk. Ilyenkor tehát minden, a címmel szerves összefüggésben 
álló külön alcímmel ellátott periodikát önálló periodikának kell tekinteni, és ennek 
megfelelően mindegyikről önálló, külön raktári számmal ellátott külön címleírást 
kell készíteni. Ezeknek a periodikáknak címleírásai a katalógusban kerülnek egymás 
mellé (ld. még 18. §, 98. §). 

PL: MŰSZAKI Lapszemle. Fizika. 
MŰSZAKI Lapszemle. Kémiai szemle. 

(2.) Ugyanez az eset az is, amikor az alcím előtt olyan jelzés van, mint 1. part., 
2. part. stb.; vagy amikor az 1. part., 2. part. stb. jelzés maga az alcím. Ez esetek-
ben is periodikasorozat jelentkezik, s ennek megfelelően az (1.) bek.-ben foglaltak 
szerint kell a különböző önálló címleírásokat készíteni (ld. még 96. §, 98. §). 

PL: BRITISH Abstracts. A. I. General, physical and inorganic chemistry. 
London, Bureau of Abstracts. 30 cm. 

BRITISH Abstracts. A. II. Organic chemistry. 
London, Bureau of Abstracts. 30 cm. 



16. § 

Ha a 15. §-ban körülírt periodikasorozatba tartozó valamelyik periodikánál a 
lapfejen, a fedőlapon és a címlapon levő címek különböznek egymástól, akkor annak 
érdekében, hogy a katalógusban a periodikasorozatba tartozó periodikák címleírásai 
egymás mellé kerüljenek, a különböző alcímmel kiegészülő közös címről kell a cím-
leírást készíteni, bárhol is fordul elő az a cím a periodikán (ld. még 7. § (1.), 60. §). 

Pl.: IZVESZTIJA Akademii Nauk Armjanszkoj Sz[ovetszkoj] Sz[ocialiszti-
cseszkoj] R[eszpubliki]. [Szerija] Biologicseszkie i szel'szkohozjaj-
sztvennüe nauki. 

Erevan, Izd. Akademii Nauk Armjanszkoj SzSzR. 26 cm. [Cirill-
betűs. A címlap örmény nyelven is. Cím a lapfejről.] 

Magyarázat a példához: A periodika-sorozat többi tagjának címleírása 
a címlapról készült. 

2. Alcím 

17. §. 

(1.) Az alcím leírása kötelező. Ha túl hosszú, rövidíteni lehet. A rövidítés jelö-
lése a kihagyott részen: . . . 

(2.) Az alcím közvetlenül a cím után következik, kivéve a 26. § (3.)-ban foglalt 
esetet. 

(3.) Ha az 5. § értelmében nemcsak az első cím, hanem az első alcím is fel-
kuta tható , a leírást ennek megfelelően kell elkészíteni. Ha azonban csak az első cím 
volt felkutatható és az alcím nem, viszont a leírásra kerülő (közben címváltozáson 
keresztülment) évfolyamnak alcíme van, akkor semmitmondó cím esetén a közön-
ségkatalógusban ezt az alcímet lehet az első cím mellett leírni (ld. 13. §). 

18. §. 

Alcímről melléklapot akkor kell készíteni, ha az alcím olyan természetű, hogy 
a kutatók ezen is kereshetik a periodikát, továbbá olyankor, amikor nem állapít-
ható meg pontosan, melyik a tulajdonképpeni cím, és csupán tar talmi, tipográfiai 
s tb . szempontok figyelembevételével történik a kettéválasztás. Mindkét esetben 
a melléklap kiállítását az alcím rendszava első betűjének aláhúzásával kell jelezni. 

Pl.: NAUGSNÜE Dokladü Vüszsej Skolü. Filoszofszkie Nauki. 
BULLETIN Du Gange. — Archívum Latinitatis Medii Aevi. 

\ 

19. § 

Ha az alcím szorosan (szervesen) összefügg a címmel, az alcímet úgy kell tekin-
teni, mintha az maga is a cím része lenne (ld. 14. §, 15. §). 

20. § 

A 8. §-t, a 9. § (1.) bek.-t és a 9. § (2.) bek.-ének (a),(b), (d), (f) pontjait meg-
felelően alkalmazni kell az alcím leírásakor is. 
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21. § 

Csupán a periodicitást kifejező és egyébre nem utaló alcímet nem kell leírni, 
mint pl. „hetilap". Le kell írni azonban a periodicitáson túlmenő utalást is tartal-
mazó alcímet, mint pl: képes hetilap stb. 

22. § 

Ha alapfej, a fedőlap és a címlap alcímei között eltérés van, az alcím változatait 
le kell írni, kizárólag azonban a szolgálati katalógusban a megfelelő évfolyamleírás 
után. Az alcím változatainak jelzése: [Alcím a fedőlapon] stb. 

3. Közreadó 

23. § 

(1.) A közreadó (közreadók) leírása kötelező. 
(2.) A közreadó a cím és alcím után következik (ld. még 35. §, 40. §). 
(3.) Ha a cím semmitmondó, s a közreadó neve a kifejezőbb tartalmi szempont-

ból, akkor is a cím kerül az első helyre, és ebben az esetben az alcím a közreadó 
mögé kerül. 

Pl.: BULLETIN. American Anthropological Association. 
Menasha, Közreadó. 28 cm. 

24. § 

(1.) Nem kell azonban a közreadó nevét még egyszer leírni, ha már a címben 
vagy alcímben szerepelt. 

PL: TRANSACTIONS of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. 
New Haven, Közreadó. 25 cm. 

(2.) Ha nincsen kiírva a periodikán a testület neve előtt „hrsg"., „ed." stb. 
a címleírásban sem kell kiírni. 

25. § 

Ha bibliográfiák alapján történik a címleírás, a 17. § (3.) bek.-ben foglaltakat 
megfelelően kell alkalmazni a közreadó testülettel kapcsolatban is. 

/ 
26. § 

(1.) Minden közreadóról melléklapot kell készíteni. A melléklap kiállítását a 
közreadó intézmény neve kezdőbetűjének aláhúzásával kell jelezni. 

(2.) A közreadói melléklapot a szerkesztői és közreadói katalógusban kell 
kezelni a 2. § (1.) bek. értelmében. 

(3.) Az (1.) bek.-ben foglaltakon felül a testületi kiadványok leírásainak egy 
helyen való csoportosítása érdekében e kiadványokról a szakkatalógus 06 szakában 
is el kell helyezni egy-egy címleírást (melléklapot), és ezeket a testületek (közreadók) 
nevének betűrendjében kell rendezni. 
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(4.) A közreadót mindig az eredeti nevén kell a melléklapon leírni, még akkor 
is, ha a periodika idegen nyelven jelenik meg, és így a közreadó nevét fordításban 
tünteti fel. A testület fordításban közölt nevéről az eredetire utalót kell készíteni. 

Pl.: HUNGARIAN Olympic Gazette. Official periodical of the Hungarian 
Olympic Committee. —-Revue Olympique Hongroise. Organe du 
Comité Olympique Hongrois. 

Bp., Sport Magazine and Book Publ. 29 cm. [Kétnyelvű kiadás.] 
Közreadó melléklapja: Magyar Olimpiai Bizottság-ról készül. 

(5.) Ha a közreadó neve a periodikán poligram formájában vagy más rövidí-
tett formában szerepel, a poligramról, illetve a rövidített formáról utalót kell készí-
teni. 

27. § 

A 8. §-t és a 9. § (1.) bek.-ét valamint a 9. § (2.) bek.-ének (a), (b), (d), (f) 
pontjait a közreadók leírásakor is megfelelően alkalmazni kell. 

4. Szerkesztő 

28. § 

A szerkesztők (főszerkesztő, felelős szerkesztő, szerkesztő) nevét csak a szol-
gálati katalógusban kell leírni. 

29. § 

(1.) A szerkesztő sorrendben a cím, alcím és közreadó után következik. 
(2.) A címleírásban rövidítve meg kell jelölni a név előtt a szerkesztői minő-

séget: főszerk., fel. szerk., szerk., red., ed. stb. 
(3.) A hazai periodikán egyénileg feltüntetett „főszerkesztő"-ket, „felelős szer-

kesztő "-ket és „szerkesztő"-ket mind le kell írni. Külföldi periodikák esetében csak 
két szerkesztő nevét kell visszaadni a címleírásban, míg a többit — ha van — etc. 
szóval kell jelezni. 

Pl. Id. 102. §-nál. 
30. § 

(1.) Ha csak annyi szerepel a periodikán, hogy „Szerkeszti a szerkesztő bizott-
ság", akkor nincsen egyénileg leírható szerkesztő. 

(2.) Ha a „Szerkeszti a szerkesztő bizottság" jelzése mellett fel van sorolva, 
hogy kik a szerkesztő bizottság tagjai, és ezek közül ki van emelve a „főszerkesztő", 
„felelős szerkesztő" vagy „szerkesztő", akkor csak ezeket a kiemelt személyeket 
kell a címleírásben megemlíteni a 29. §. (3.) szerint. 

(3.) Ha pedig a „Szerkeszti a szerkesztő bizottság" jelzése mellett fel van sorolva, 
hogy kik a szerkesztő bizottság tagjai, de nincsen közülük kiemelve a „főszerkesztő", 
„felelős szerkesztő" vagy „szerkesztő", akkor hazai periodika esetén az első három, 
külföldi periodika esetén az első két tag nevét kell leírni, hazai periodika esetén 
„szerk. biz. tag" megjelölés mellett, külföldi periodika esetén ennek idegen nyelvű 
megfelelőjével történő megjelölés kíséretében. A többi tagot hazai periodika esetén 
stb., külföldi periodika esetén etc. szóval kell jelezni. 
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31. § 
Ha bibliográfiák alapján történik az első cím leírása, a 17. § (3.) bek.-ét megfe-

lelően kell alkalmazni a szerkesztőkkel kapcsolatban is. 

32. § 
-

(1.) A szerkesztőkről melléklapot kell készíteni. A melléklap kiállítását a szer-
kesztő neve első betűjének aláhúzásával kell jelezni. 

(2.) A szerkesztői melléklapokat a 2. § (1.) bek. értelmében a szerkesztői és köz-
readói katalógusban kell kezelni. 

5. Impresszum 

33. § 

(1.) Az impresszum adatai: a helynév, a közreadó mint kiadó, és a kiadó (eset-
leg nyomda). 

(2.) A 8. § (1.) bek.-t, a 9. § (1.) bek.-t és a 9. § (2.) bek.-ének (a) pontját az imp-
resszum leírásakor is megfelelően alkalmazni kell. 

(3.) Ha bibliográfiák alapján történik az első cím leírása, a 17. § (3.) bek.-ét 
megfelelően kell alkalmazni az impresszum adatainak leírásával kapcsolatban is. 

a) H e l y n é v 

34. § 

(1.) A címlapon, lapfejen, fedőlapon és az impresszumban feltüntetett megje-
lenési helyek a közreadónak mint szellemi kiadónak, a kereskedelmi kiadónak, és a 
nyomdának mint technikai kiadónak a székhelyei. Ezek közül a közreadói (mint 
kiadói) és a kiadói helynevet az impresszumban le kell írni. A nyomdai helynevet 
csupán az előzőek hiányában kell leírni. 

(2.) A leírás, annak érdekében, hogy a periodikán szereplő helynevek leírása 
összhangban történjék a megfelelő közreadó (mint kiadó) és kiadó nevek leírásával, 
az alábbi előírások szerint történik. 

35. § 

(1.) Az impresszumban csak egy közreadói (mint kiadói) székhelyet szabad 
leírni, és ezzel kell a helynevek leírását kezdeni. 

(2.) Ezek szerint, ha több közreadó van, csak a fontossági sorrendben kiválasz-
tott, illetve a címleírásban első helyen szereplő közreadó székhelye kerül az impresz-
szumba. 

(3.) Ha a közreadónak vagy a több közül kiválasztott közreadónak több szék-
helye van, a közreadó központi székhelyének nevét kell az impresszumban leírni. 

36. § 

(1.) Az impresszumban legfeljebb három kiadónak a székhelyét lehet leírni. 
(2.) Ha háromnál több kiadói székhely van a periodikán feltüntetve (vagy 

három kiadói székhely van ugyan csak feltüntetve, de azokkal nem egyező közreadói 



— mint kiadói — helynév is szerepel a periodikán, és ezért már csak két kiadói hely-
nevet lehet leírni), akkor csak a fontossági sorrendben kiválasztott kiadók székhelye 
kerül az impresszumba. 

37. § 

(1.) Ha a periodika nem egy, hanem két vagy három helynevet közöl, ezeket a 
34., 35. és 36. §-ok figyelembevételével kell leírni, közéjük gondolatjelet téve. 

(2.) Háromnál több helynév esetében a 34., 35. és 36. §-ok figyelembevételével 
kell három helynevet leírni, és az utolsó leírt helynév után stb.-vel, idegen nyelvű 
periodika esetében etc.-val kell jelezni az elhagyott helyneveket. 

(3.) A helynév hiánya esetére vonatkozó előírásokat a 44. § tartalmazza. 

38. § 

(1.) A helynevet alanyesetbe kell tenni latin nyelv esetén is. Ez utóbbi eset-
ben a helységnek hivatalosan használt nevét szögletes zárójelben utána kell leírni. 

(2.) Budapest helyett Bp.-et kell írni; a rövidítés után vesszőt kell tenni. 

39. § • 

Ha bibliográfiák alapján történik az első cím leírása, a helynév leírásakor 
a 17. § (3.) bek.-ét megfelelően alkalmazni kell. 

b) K ö z r e a d ó m i n t k i a d ó 

40. § 

(1.) Minthogy a közreadó neve a címleírásban szerepel, ezért az impresszumban 
a helynevek után, vesszővel elválasztva a közreadó nevének megismétlése helyett 
„Közreadó" jelzést kell tenni. 

PL: ld. 23. § (3.) bek.-nél. 

(2.) Ezt a jelzést is azonban csak akkor kell alkalmazni, ha csupán a közreadó 
(mint kiadó) szerepel a periodikán, vagy ha a periodika megjelenési helyeként fel-
tüntetett közreadói (mint kiadói) székhely nem egyezik a kiadó székhelyével, illetve 
több kiadói székhely esetén azok egyikével. 

c) K i a d ó ( n y o m d a ) 

41. § 

(1.) A kiadó nevét (a 34. § (1.) bek.-ben megjelölt esetben a nyomda nevét) a 
helynév után vesszővel elválasztva kell leírni akkor is, ha a helynév egyben a köz-
readói székhely is [40. § (2.)]. 

Pl.: ld. 10. §-nál. 

(2.) Ha olyan közreadói székhely szerepel az impresszumban, amely nem egye-
zik a kiadó székhelyével, akkor a „Közreadó" után gondolatjellel elválasztva kell 
a kiadó nevét leírni, ami tehát párhuzamosan követi a megfelelő helynevek leírását. 



PL: INTERNATIONAL Review of Social History. 
Ed. by the International Instituut voor Sociale Geschiedenis. 

Amsterdam — Assen, Közreadó — Vangorcum. 25 cm. 
[Angol, francia, német nyelvű.] 

(3.) Több kiadó esetén azok nevét az előző pontok figyelembevételével a meg-
felelő helynevekkel párhuzamosan kell leírni, azok közé gondolatjelet iktatva* 

PL: ld. 11. § (c) pontjánál. 

42. § 

k 

Ha bibliográfiák alapján történik az első cím leírása, a 17. § (3.) bekezdését és a 
39. §-t alkalmazni kell a kiadónak (esetleg a nyomdának) az impresszumban történő 
leírásakor. 

43. § 

(1,) A kiadó (esetleg a nyomda) nevét mindig a legrövidebb formában kell 
leírni. Ha a kiadónak (esetleg a nyomdának) hivatalos rövidítése van, azt kell hasz-
nálni. Poligramformát azonban csak akkor szabad használni, ha az a periodikán 
vagy a könyvtári gyakorlatban szerepel. 

(2.) A kiadó (esetleg a nyomda) leírásában a külföldi periodikák esetén a kereszt-
nevet csak rövidítve kell leírni, míg a magyar periodika esetén a kiadó (esetleg a. 
nyomda) nevének leírásakor a keresztnevet is teljesen ki kell írni. 

(3.) A „Tsa"., „Rt"., „Ltd"., „Gmb.", „Inc"., „Vállalat" jelzéseket el kell 
hagyni, ha a kiadó megnevezése így is értelmes marad. 

44. § 

(1.) Ha a periodikán helynév nincsen, és az erre vonatkozó megfelelő adat fel 
nem kutatható, ezt az impresszumban a megfelelő helyen H. n. rövidítéssel kell 
jelezni. 

(2.) Ha sem közreadó, sem kiadó, sem nyomda nincs feltüntetve, ezt az impresz-
szumban Ny. n. rövidítéssel kell jelezni. 

(3.) Ha az előző adatok mindegyike hiányzik, ezt a hiányt H. ny. n. rövidítés-
sel kell jelezni. 

6. Forma 

45.§ 

A periodika alábbi formai adatait kell mindkét katalógusban közvetlenül az 
impresszum után leírni: 

1. méret 
2. sokszorosítás 
3. írásmód 

46. § >v' 

(1.) A periodika méreteként a magasságát kell megadni centiméterben. 
Megkezdett centiméter egésznek számít. Jelzése: cm. Haránt alakú periodikánál 
a méret elé a ,,har." rövidítést kell írni. 
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(2.) A periodika sokszorosítás útján történt előállítását a méret után [soksz.] 
jelzéssel kell jelölni. 

(3.) Az írásmód leírására vonatkozó rendelkezéseket a 8. § (1.) bek. tartal-
mazza. 

B) MÁS PERIODIKÁKKAL, ILLETVE EGYÉB NYOMTATVÁNYOKKAL VALÓ 
KAPCSOLATOK ADATAI 

Mindkét katalógusban kötelező a periodika más periodiákkal, illetve egyéb nyom-
tatványokkal való következő kapcsolatainak közlése, mégpedig az impresszumot 
követően, az alábbi sorrendben: 

1. Előzmény, folytatás 
2. Társlap, főlap 
3. Melléklet 
4. Más nyelvű kiadás 
5. Beolvadt vagy kivált periodika 
6. Mutató 

1. Előzmény, folytatás 

48. § 

(1.) Az előzmény és folytatás leírásakor a következő jelzést kell alkalmazni: 
Előzmény: . . .Folytatás: . . . 

(2.) Ha az előzmény, illetve a folytatás a könyvtárban megvan, ezt a raktári 
jelzet feltüntetésével, és a cím rendszava kezdőbetűjének aláhúzásával kell jelezni. 

PL: NYUGAT. A „Figyelő" új folyama. Főszerk. Ignotus. Szerk. Fenyő 
Miksa és Ósvát Ernő. 

Bp., Nyugat. 25 cm. 
Előzmény: Figyelő. P 952. 

FIGYELŐ. Havi szemle. Szerk. Osvát Ernő. 
Bp., Deutsch Zs. I. 23 cm. 

Folytatás: Nyugat. P 50.100. 

/ • " ' • ' 

2. Társlap, főlap 

49. § 
(1.) A társlap és a főlap leírásakor a következő jelzést kell alkalmazni: Társlap: ..., 

Főlap: . . . 
(2.) Ha a főlap, illetve a társlap megvan a könyvtárban, meglétüket a társlap* 

illetve a főlap címe rendszavának első betűje aláhúzásával és a raktári szám kiírá-
sával kell jelezni. 

. 
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PI.: ZEITSCHRIFT für Bibliothekswesen und Bibliographie. Organ des 
Vereins Deutscher Bibliothekare und des Vereins der Diplombi-
bliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken* 

Frankfurt a. M., V. Klostermann. 25 cm. 
Előzmény: Nachrichten für Wissenschaftliche Bibliotheken. 

P 25. 113. 
Társlap: Bibliographische Beihefte. P 4434. 

1. Jg. 1954 — 
BIBLIOGRAPHISCHE Beihefte der Zeitschrift für Bibliotheks-

wesen und Bibliographie. [Címe később változott.] 
Frankfurt a. M., V. Klostermann. 24 cm. 

Főlap: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. 
P 25.103. 

[1954—1956-ig a főlap rovata volt.] 
1957 — 

(3.) Ha a társlap a főlappal nem egy időben keletkezett, vagy megszűnésük 
nem egy időpontra esik, ezt ál talában nem kell feltüntetni. 

3. Melléklet 

50. § 

A periodikáknak vannak állandó és nem állandó jellegű mellékletei. 

51. § 

A periodika állandó jellegű mellékleteit mindkét katalógusban le kell írni. 
Leírásukkor a következő jelzést kell alkalmazni: Melléklet: 

52. § 

Az állandó melléklet megjelenhet: 
1. állandóan ugyanazon a címen 
2. különböző önálló címeken 

53. § 

(1.) Az „állandóan ugyanazon a címen" megjelenő állandó melléklet[52. §(1.)] 
esetén az állandó melléklet állandó címének e helyütt való leírása a mellékletnek 
egyben egyedüli leírási helye a katalógusban. (Id. még 77. §.) 

(2.) Az állandó melléklet állandó címéről mindkét katalógus számára mellék-
lapot kell kiállítani, ha címe jellegzetes. A melléklap kiállítását a melléklet rendszava 
kezdőbetűjének aláhúzásával kell feltüntetni. 

Pl.: KÖZNEVELÉS. A Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
kiadása. 
Bp., Egyetemi ny. 30 cm. 
Melléklet: Alsótagozati oktatás-nevelés kérdései. 

A melléklet címéről készül melléklap. 
GNOMON. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertums-

wissenschaft. 
Berlin, Weidmann. 25 cm. 
Melléklet: Bibliographische Beilage. 

A melléklet címéről nem készül melléklap. 
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54. 
(1.) A „különböző önálló címeken" megjelenő állandó mellékletek [52. § (2.)] 

esetében a szolgálati- és közönségkatalógusban a különböző önálló címek leírása 
helyett csak általánosságban kell a „Melléklet:" jelzés után szögletes zárójelben 
közölni, hogy a periodikának milyen természetű állandó jellegű különböző önálló 
című mellékletei vannak. 

(2.) A „különböző önálló címeken" megjelenő állandó mellékletek két csoportra 
oszlanak. Egyikbe tartoznak azok a mellékletek, amelyek a periodikától olyan tel-
jesen független és különálló, egységes könyvek, füzetek, hogy a periodikával tulaj-
donképpen semmiféle szorosabb kapcsolatuk nincsen (azt ki sem egészítik), kapcso-
latuk egyszerűen annyi, hogy a mellékletet a periodika előfizetőinek csupán mintegy 
közvetíti. Az ilyen önálló címen megjelenő állandó mellékletek önálló címéről — az 
(1.) bek. alkalmazásával — a könyvtár alapkatalógusa számára kell leírást készíteni. 
Ennek megfelelően ezek a művek nem a periodika-raktárban nyernek elhelyezést. 

Pl.-: FILM, Színház, Muzsika. 
Bp., Lapkiadó. 23 cm. 

Melléklet: [Folytatólagos színdarabszövegek.] 

(3.) A „különböző önálló címeken" megjelenő állandó mellékletek másik cso-
portjába tartoznak azok, amelyek szorosabb kapcsolatban állnak a periodikával, 
azt mintegy kiegészítik (pl.: szaklapok egyes számainak mellékleteiben közlik a 
vonatkozó aktuális rendeleteket stb.). Ez esetben az (1.) bek. értelmében általános-
ságban történő leírása a mellékletnek egyben egyedüli leírási helye a címleírási 
rendszerben, minthogy az egyes címekről címleírás nem készül. Ezeket a mellék-
leteket a periodika-raktárban a periodikával együtt kell kezelni. 

Pl.: MŰVELŐDÉSÜGYI Közlöny. A Művelődésügyi Minisztérium hivata-
los lapja. 

Bp., Tankönyvkiadó 29 cm. 
Előzmény: Oktatásügyi Közlöny. P 50.120. 
Melléklet: .[Rendeletmagyarázatok, utasítások, útmutatók a 

tanításhoz stb.] 
1. évf. 1957 — 

55. § 

(1.) A periodika nem állandó jellegű önálló címen megjelenő alkalmi mellékleteit 
a szolgálati katalógusban kell az évfolyamleírás után röviden leírni, és a könyvtár 
alapkatalógusa számára a könyvekre megállapított módon kell címleírást készíteni. 

(2.) Nem kell az évfolyamleírás után az önálló címen megjelenő alkalmi mellék-
let címét leírni abban az esetben, ha a melléklet minden szorosabb összefüggés nél-
kül ugyanolyan laza kapcsolatban áll a periodikával, mint amilyen az 54. § (2.) 
bek.-ben van leírva. Ez esetben a melléklet címleírása a könyvekre meghatározott 
bibliográfiai adatok megadásával kizárólag az alapkatalógusba kerül. Ennek meg-
felelően ezeket a műveket nem a periodika-raktárban kell elhelyezni. 

4. Más nyelvű kiadás 
56. § 

(1.) A periodika más nyelvű kiadásának leírásakor a következő jelzést kell 
alkalmazni: Más nyelvű kiadás:. . . 

(2.) Ha e más nyelvű kiadás megvan a könyvtárban, ezt a más nyelvű cím 



rendszava első betűjének aláhúzásával és a más nyelvű periodika helyrajzi számának 
kiírásával kell jelezni. 

PL: NOUVELLE Hongrie. Revue mensuelle du Sud-Est Européen. 
Bp., Antiqua. 29 cm. 

Főlap: Űj Magyarország. P 2r 360. 
Más nyelvű kiadás: New Hungary. P4rl l35. 

No vaj a Vengrija. P 4r 1134. 

(3.) Több nyelven megjelenő periodika esetén a könyvtárban meg nem levő 
nyelvű periodikáról (megfelelő kiegészítő szöveggel) utalást kell készíteni melléklap 
formájában a meglevőre. 

«• 
PL: REVIEW of Hungarian Legislation [francia nyelvű változata:] 

REVUE de la Legislation Hongroise. P 51.304. 

5. Beolvadt és kivált periodika 

57. § 

(1.) A periodikába beolvadt és a periodikából kivált periodikát — akár címvál-
tozással kapcsolatban, akár anélkül történt a kiválás, illetve beolvadás — a beol-
vadás és kiválás időpontjának feltüntetésével kell leírni mindkét katalógusban. 
Ha a beolvadt, illetve kivált periodika megvan a könyvtárban, ezt e periodika rend-
szava első betűjének aláhúzásával és jelzetének feltüntetésével kell jelezni. 

(2.) A beolvadt, illetve kivált periodika leírásakor a következő jelzést kell 
alkalmazni : 

Beolvadt [. . . évf.-ba]:, 
Kivált [ . . . évf.-ból]:. 

Pl.: JOURNAL of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 
The . 

London, John W. Parker. 23 cm. 
Előzmény: Transactions of the Royal Asiatic Society of Great 

Britain and Ireland. 
Beolvadt [1919. évf.-ba]: Proceedings of the Society of Bibli-

cal Archaeology. Mfp 49. 

6. Mutató 

58. § 

(1.) A több évfolyamhoz készült összefoglaló mutatók összevont formában 
történő feltüntetésekor a következő jelzést kell alkalmazni: Mutató:. 

Pl.: Id. 93. §-nál. 
(2.) A több évfolyamhoz készült összefoglaló önálló mutatókról — akár a perio-

dika címén, akár önálló címen jelentek meg — az (l.)-ben foglaltakon felül, mint 
önálló művekről a könyvekre vonatkozó előírások szerint címleírást kell készíteni 
mindkét katalógus számára. Abban az esetben, amikor nem a periodika címén 
jelenik meg az összefoglaló mutató, a mutató címe elé kell helyezni leíráskor a perio-
dika címét, hogy a mutató címleírása a katalógusban a periodika címleírása mellé 
kerüljön beosztásra. Ez esetben az összefoglaló mutató címéről melléklapot kell 
készíteni. 



PL: [TERMÉSZETTUDOMÁNYI Közlöny.] Névjegyzék és tárgymutató 
a M[agyar] K[irályi] Természettudományi Társulat folyóirataihoz 
1841-től 1941-ig. Készítette: Andorkó Kálmán. 

Bp., 1943. Természettudományi Társ. 618 1. 25 cm. 

(3.) Ha az összefoglaló tartalommutató nem önálló kötetben jelent meg, az 
(1.) bek. szerinti regisztrálás során is és a szolgálati katalógusban az állomány rész-
letezése során is jelezni kell, hogy az összefoglaló tartalommutató melyik kötet része 
[84. § (2.)]. 

C) KÜLÖNLEGES ADATOK 
59. § 

A szolgálati katalógusban a periodika más periodikákkal, illetve egyéb nyomtat-
ványokkal való kapcsolatainak leírása után szögletes zárójelben, alábbi sorrend-
ben, a periodika következő különleges adatait kell közölni: 

• 

1. Cím változatokkal kapcsolatos adatok 
2. Részcím 
3. Különleges kötetszámozással és sorszámozással kapcsolatos adatok 
4. Egyéb különleges adatok 

1. Címváltozatokkal kapcsolatos adatok 

60. § 

Ha az első címleírás alkalmával a lapfej, a fedőlap és címlap címei között eltérés 
Tan, vagyis címváltozat forog fenn, akkor a 7. § (1.) bek.-ben foglalt rendelkezéseken 
kívül a szolgálati katalógusban az 59. § előírásainak figyelembevételével jelezni kell, 
hogy a címleírás élére tett cím a periodika lapfejéről fedőlapjáról vagy címlapjáról 
készült (ld. még 4. §, 16. §). 

PL: ld. 16. §-nál. 

2. Részcím 

61. § 

(1.) Ha a periodika évfolyamainak minden kötete vagy száma részcímes, az 
•egyes részcímek leírása helyett az 59. § előírásainak figyelembevételével csupán álta-
lánosságban kell a szolgálati katalógusban jelezni, hogy a periodika részcímes. 
Ez esetben tehát az egyes részcím leírása a periodika leírásában nem szerepel. A rész-
címes kötetekről és számokról azonban a könyvtár alapkatalógusa számára címleírást 
kell készíteni. y 

(2.) Ha a periodikának csak valamelyik száma vagy kötete részcímes, a részcímet 
a szolgálati katalógusban az évfolyamleírás után le kell írni, és ezenfelül kell a rész-
címes számról a könyvtár alapkatalógusa számára címleírást készíteni. A részcím 
jelzése: [1. sz. részcíme:], [1. köt. részcíme:] stb. 

PL: ARCHIV Orientálni. Journal of the Czechoslovak Institute, Prague. —.. . 
Praha, Közreadó. 25 cm. [Több nyelvű.] 
20.'vol. 1952.1—4. no. 665 1. 54 t. tm. [Részcím:] Diatribae . . . Lexa. 
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3. Különleges kötetszámozással és sorszámozással kapcsolatos adatok 

62. § 

Ha a periodika kötetszámozása vagy sorszámozása különleges, akár azért, mert 
nem követi hézagmentesen a számsort, akart azért, mert kívülről vette a számozást, 
ezt a szolgálati katalógusban az 59. § előírásainak figyelembevételével jelezni kell 
[66.1 71. § (3-5.)] . 

4. Egyéb különleges adatok 

63. § 

(1.) Itt kell közölni az 59. § előírásainak figyelembevételével mindazokat a — 
bármely időpontban keletkezett — különleges adatait a periodikának, amelyeknek 
címleírási rendszerünkben nincsen külön helye. (Ilyenek a periodika történetére, 
beosztására vonatkozó jelentős adatok leírása; a periodikában levő bibliográfiák 
feltüntetése stb.) 

PL: Id. 93. §-nál. 
(2.) A szolgálati katalógus céduláján az első évfolyam helye előtt hat sort kell 

kihagyni az utólag felmerülő, B és C fejezetekbe tartozó adatok bejegyzése szá-
mára. 

DJ AZ ÁLLOMÁNY ADATAI 

I. Az állomány adatai a szolgálati katalógusban 

64. § 

(1.) A szolgálati katalógusban minden egyes évfolyamot külön kell leírni ösz-
Bzes adatainak pontos és részletes feltüntetésével az alábbi sorrendben: 

1. Évfolyam, kötet 
2. Év 
3. Sorszám 
4. Lapszám 
5. Táblák, függelékek 
6. Tartalommutató 

1. Évfolyam, kötet 

65. § 

(1) A részletes évfolyamleírás elejére az évfolyam számát és (lehetőleg rövi-
dített alakban) az évfolyamjelzést (évf., Jg. stb.) kell tenni. A leggyakrabban 
előforduló évfolyamjelzések: aarg., année, anno, évf., god, Jahr, Jg., roc., rok, vuos, 
year stb. 

(2.) Ha az évfolyamszám fel van tüntetve, és csak az évfolyamjelzés hiányzik, 
az évfolyamjelzést szögletes zárójelben a periodika nyelvének megfelelően a szám 
után fel lehet tüntetni, különösen akkor, ha későbbi évfolyamon szerepel. 

Pl.: 1. [évf.] 
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(3.) Ha sem évfolyamszám, sem évfolyamjelzés nincs feltüntetve, viszont 
kötetszám és kötetjelzés van a periodikán, a kötetszám és (lehetőleg rövidített for-
mában) a kötetjelzés kerül a sor elejére. A leggyakrabban előforduló kötetjelzések: 
Bd., deel, kn., köt., torn, tome, tomo, vol. stb. [még 71. § (5.), 78. § (2.).] 

(4.) A (2.) bek.-t megfelelően kell alkalmazni a kötetjelzéssel kapcsolatban is. 
(5.) Ha az első évfolyamon sem évfolyamszám, sem évfolyamjelzés (évf., Jg . 

stb.) nincsen, kötetszám és kötetjelzés (Bd., vol. stb.) sincsen kitéve, de a 
periodika későbbi évfolyamain már szerepel, a megfelelő évfolyamszámot és évfo-
lyamjelzést (vagy kötetszámot és kötetjelzést) szögletes zárójelben fel lehet tünte tni 
-a hiányzó helyeken. 

(6.) Ha évfolyamszámozás és kötetszámozás együtt szerepel a periodika egyes 
évfolyamain, mindket tőt fel kell tüntetni , és első helyre kell írni az évfolyam számát, 
valamint az évfolyamjelzést, melléje az évet s u tána a kötetszámot és a kötetjel-
zést. 

PL: ANTIQUITÉ Classique, L'— —. 
Louvain, Impr. M. Istas. 24 cm. 

1. année 1932. 1. tome . . . 
2. année 1933. 2. tome . . . 

66. §' 

(1.) Ha a kötetszámozás különleges rendszer szerint történik, és főként ha nem 
a d hézagmentes számsort, ezt a megjegyzések részére fenntartott helyen fel kell 
tünte tn i (Id. 62. §). 

PL: UGSENÜE Zapiszki. Beloruszszkij Goszudarsztvennüj Universzitet 
im. V. I. Lenina. Szerija juridicseszkaja. 

Minszk, Izd. Belgoszuniversziteta. 22 cm. [Girillbetűs.] 
[Kötetei nem folyamatos számozással jelennek meg, minthogy a 
kötetszámozás nem kezdődik az egyes periodika-sorozatokon belül, 
hanem az egész periodika-sorozaton végigmenő.] 
31. vol. 1957. 178,2 1. 
34. vol. 1957. 195,2 1. 

(2.) Ha az (1.) bekezdés alkalmazása az egész periodika-sorozaton végigmenő 
számozás következtében vált szükségessé, és az egész periodika-sorozat megvan a 
könyvtárban, az egész periodika-sorozatról rövidített gyűjtőlapot kell készíteni, 
hogy a hiányokat meg lehessen állapítani. 

(3.) Ha a periodika valamilyen más sorozatba is tartozik, és annak a sorozatnak 
is van kötetszámozása, ezt a periodika saját kötetszámozása mellett második kötet-
számozásként fel kell tüntetni . 

(4.) Ha az évfolyamszámozással ellátott periodika egy évfolyamában több 
kötet (Band, torn, stb.) van, és így az évfolyamszámozáson belül több kötetszámozás 
is van, az évfolyamszámot, évf oly am jelzést és évet csak a változáskor kell kiírni, 
hogy az évfolyamszám, évfolyamjelzés és év szembetűnően kiugorjék. 

PL: REVUE Historique. 
Paris, Bailliére. 25 cm. 

77. année 1953. 209. tome . . . 
210. tome . . . 

78. année 1954. 211. tome . . . 
212. t o m e . . . 
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67. § 

Ha a periodikán „Üj Folyam", „N. Ser.", „Neue Folge" stb. jelzés is van, 
esetleg számozással egybekapcsolva, mint „2. folyam", „3. Folge" stb., akkor ezt a 
jelzést kell előre venni. Ezen jelzést is azonban csak a változáskor kell kiírni. A leg-
gyakrabban előforduló jelzések: Űj folyam, Neue Folge, New ser., Nuova Ser.r 
Nouv. ser., Nov. szer. 

Pl.: MAGYAR Könyvszemle. . . . 
Bp., MTA Könyvkiadó H. 25 cm. 

16. évf. 1891 . . . 
Új folyam 1. köt. 1892/1893. . . . 
Pl.: RINASGITA, La- . Rivista del Gentro Nazionale di Studi sul Rinasci-

mento. Dir. Giovanni Papini. 
Firenze, L'Arte della Stampa. 25 cm. 
2. ser. 1. anno 1950. 1—4. no. 368 1. [Cím:] 

RINASCIMENTO. 

68. § 

Ha az új folyamkezdés és így az új évfolyam vagy kötetjelzés mellett a 
periodika külön megtartja az alapítás évétől a folyamatos kötetszámozást, a sor-
rend a következő: 1. új folyamkezdés jelölése, 2. új évfolyam- vagy kötetszámozás, 
3. az új folyamot figyelmen kívül hagyó folyamatos évfolyam- vagy kötetszámozás^ 
kerek zárójelbe helyezve. 

Pl.: ANNALEN der Physik. 
Halle, Renger. 22 cm. 

5. Folge 1. (393. Bd.) 1929. . . . 

2. Év 

69. § 

(1.) Az évszámot az évfolyamjelzés vagy a kötetjelzés megelőzi. Ha évfolyam-
jelzés és kötetjelzés egyaránt van, e kettő közé kell írni az évszámot. Ha a periodi-
kának csak sorszáma van (vagy esetleg ezt is nélkülözi), az évfolyamleírás az évszám-
mal kezdődik. 

PL: 2. évf. 1956. 2. köt. 
2. évf. 1956. 
2. köt. 1956. 
1957. 1—4. sz. 

(2.) A naptári évvel egybe nem eső évfolyamok esetén az éveket egymástól 
törtvonallal elválasztva teljesen ki kell írni. 

Pl.: 1956/1957. 
(3.) Ha egy periodika egy naptári évben jelenik meg, de címlapja a következő 

évet tünteti fel, nem tekinthető a periodika átmenő évfolyamúnak, minthogy az 
egyes számok nem a címlapon feltüntetett évben, hanem az előző évben jelentek meg, 
és arra az évre is vonatkoztak; tehát a periodika egyes számain levő évszám egyben 
a megjelenési évet és a tárgyévet is jelenti [(6.)]. 



(4.) A naptári évvel egybe nem eső évfolyamok esetén a címlap ugyancsak nem 
irányadó, ha a címlap csak egy naptári évet tüntet fel. 

(5.) Ha azonban nem a címlapot nyomták más évben, hanem maga a megha-
tározott évre (tárgyévre) szóló kötet, évkönyv került más évben kiadásra, s ezt a 
periodika is jelzi, a kiadás évét (megjelenési évet) a tárgyév jelzése után kerek záró-
jelben kell feltüntetni. 

Pl,: ARCHIVES d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age. 
Dirigées par Et[ienne] Gilson, G[abriel] Thery. 

Paris, J. Vrin. 24 cm. 
27. année 1952. (1953.) 19. tome 368 1. 

YEAR'S Work in Modern Language Studies, The Ed. for the Modern 
Humanities Research Association by S. C. Aston. 

London, Cambridge University Press. 22 cm. 
16. vol. 1954. (1955.) 519 1. 

(6.) Azt a rendellenességet, hogy a címlapon feltüntetett év nem felel meg sem a 
megjelenési évnek, sem a tárgyévnek, a szolgálati katalógusban a megjegyzések 
között fel kell tüntetni. 

3. Sorszám 

70. § 
(1.) A sorszám leírásakor a szám megelőzi a sorszámjelzést. A számokat össze-

vontan kell leírni. 
(2.) Ha csak a sorszám van kiírva, és a sorszámjelzés hiányzik, a periodika nyel-

vének megfelelően ki lehet írni szögletes zárójelben a sorszámjelzést is, különösen 
akkor, ha későbbi évfolyamon szerepel. 

PL: 1. évf. 1957. 1—4. [sz.] 
(3.) A leggyakrabban előforduló sorszámjelzések: eis., fasc, füz., H., no.. 

sz., vüp., zesz. 
71. § 

(1.) A sorszámozást a számon kívül a jelzésével (füzet, szám, numero stb.) 
együtt minden esetben fel kell tüntetni, akár újra kezdődik a sorszámozás évfolya-
monként, akár végighalad az összes évfolyamon. Ha mind a kétféle sorszámozás 
szerepel a periodikán, mind a kétféle számozást le kell írni, előrevéve az évfolyamon 
belüli sorszámozást, és utána helyezve kerek zárójelben az egész periodikán végig-
haladó folyamatos sorszámozást. 

(2.) Általános szabály, hogy bármilyen sorszámozás és jelzés is található a perio-
dikán, azt mind le kell írni az előző pontban foglaltak figyelembevételével. 

(3.) Ha tehát a periodika valamilyen más sorozatba is tartozik, s annak a soro-
zatnak is van számozása (vagy csak annak van számozása), az ilyen külső sorozat-
számot is fel kell tüntetni az évfolyamleírásban, éspedig ha a periodikának saját 
sorszáma van, e mellett második sorszámként. Ugyanakkor a szolgálati katalógus-
ban a megjegyzésre fenntartott helyen közölni kell, hogy a periodika még milyen 
sorozatba tartozik, és hogy annak a sorszámozása is (vagy csak annak számozása) 
szerepel a címleírásban (ld. 62. §). 

(4.) A szolgálati katalógusban a 62. § alapján általában fel kell tüntetni a sor-
számozásra vonatkozó minden olyan különleges esetet, amely a kötetszámozásra 
vonatkozóan a 66. § (1.), (2.) (3.) bek.-ben van leírva. 
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(5.) Az előző (3.), (4.) bek.-ben körülírt esetben gyakran a sorszámjelzés csak 
formailag az, lényegében a kötetjelzés szerepét tölti be, s így a 66. § (1.) bek. vonat-
kozik rá. Ennek megfelelően ebben az esetben a kötetjelzés helyére is kell írni a 
sorszámjelzést [78. § (2.)]. 

PL: ITALIA Bibliographica. Repertorio delle opere di bibliográfia e delle 
notizie bibliografiche apparse in opere o in periodici stampati 
in Italia. Di Giuseppe Sergio Martini. 2. ed. migliorata. 

Firenze, Sansoni. 16 cm. 
[A periodika az Amor di Libro-sorozatba tartozik és annak kötet-
számozását viseli.] 
12. no. 1952. (1953.)... 
15. no. 1953. (1954.)... 

72. § 

Ha a periodika számjelzésként a hónapmegjelölést használja: január, február 
stb., akkor azt összesítve kell az évfolyamleírásba leírni a sorszámhoz hasonlóan: 
j an. -dec . 

73. § 

A külön számot (külön kiadást, rendkívüli számot) a folyószám után kell leírni. 
Jelzése: ksz. Idegen nyelvű „külön szám" jelzése esetében a megfelelő idegen nyelvű 
rövidítést kell leírni. 

PL: 1. évf. 1957. 1—12. sz., 
2. évf. 1958. 1—12. sz.,.l ksz. 

74. § 

Ha valamelyik évfolyamban kevesebb szám jelent meg, mint amennyi szokott, 
külön kell jelezni az évfolyamleírás végén, hogy az évfolyam teljes. Jelzése: [Tel-
jes.] 

PL: 1. évf. 1956. 1—12. sz. 144 1. 
2. évf. 1957. 1— 4. sz. 48 1. [Teljes.] 

75. § 

Az egyes számok hiányát fel kell tüntetni az ennek megfelelő lapszám hiányával 
együtt az évfolyamleírás u tán ; kurrens periodikák esetében csak ideiglenes bejegyzés 
formájában. Ezt a szabályt a 72. § esetében is alkalmazni kell. 

PL: 1. évf. 1956. 1—12. sz. [Hiány: 5—6. sz. 97—144. L] 

76. § 

Ha a periodika tételszámokkal ellátott referáló vagy szabvány jellegű, a közölt 
referátumok tételszámait le kell írni a lapszám adata előtt a következő megjelöléssel: 
[Tartalma:] . 

PL: MARQUES Internationales, Les . 
Berne, Imprimerie Cooperative. 31 cm. 

16. année 1908. 180—191. no. [Tartalma:] 6549—7456 Mar-
ques no., 219—348 1. tm. [Teljes.] 
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77. 
(1.) Ha az állandó, mindig ugyanazon a címen megjelenő melléklet sorszámo-

zással, éspedig akár önálló sorszámozással, akár a periodika sorszámozásával van 
ellátva, ezeket a sorszámokat az évfolyamleírás után ugyanazon szabályok szerint 
kell leírni, mint amelyek az évfolyamleírásban felveendő sorszámokra általában 
vonatkoznak. 

(2.) Ha a melléklet számozása nem az egyszerű számsornak megfelelő, az évfo-
lyamleírás után a mellékletnek csak a hiányzó számát kell feltüntetni, míg a rend-
szert, amely szerint számozva van, a szolgálati katalógusban a melléklet leírása 
után kell jelezni [53. § (1.)]. 

4. Lapszám 

78. § 

(1.) Lapszámozást csak akkor kell feltüntetni, ha az egész évfolyamon vagy 
köteten végigfut. 

(2.) Az (1.) bek.-ben foglalt szabály alól kivételek azok a nem folyóiratszerű 
periodikák, amelyeknek egyes számai tartalmilag külön egységet, mintegy önálló 
kötetet alkotnak. Ez esetben az egyes számokat úgy kell leírni, mintha azok valóban 
külön-külön egy-egy kötetet alkotnának, akkor is, ha egy évben több ilyen szám 
jelenik meg [még. 71. § (5.)]. 

Pl.: MISCELLANEOUS Publications. University of Michigan, Museum 
of Zoology. 

Ann Arbor, Közreadó. 26 cm. 
3. no. 1918. 24 1. 
4. no. 1918. 14 1. 

79. § 

(1.) A lapszám megelőzi a lapjelzést. 
(2.) A lap jelzése: 1., bármilyen nyelvű is a periodika. 
(3.) Hasábszámozás esetén a hasábok száma után h. jel kerül az 1. helyére. 

80. § 

(1.) Ha római lapszámozással ellátott oldalak is vannak, azokat — ha 4 oldal-
nál többet tesznek ki — az eredeti számozással kell feltüntetni, és a római és arab 
jelzésű lapszámokat abban a sorrendben keP leírni, ahogy azok a periodikán követ-
keznek. 

PL: XV, 186 1. 
(2.) Ha a lapszámozás jelzése a szokványostól eltérő, a megfelelő átírási szabályt 

kell a leírásban alkalmazni. 
PL: lvii helyett: LVII. 

(3.) Ha a lapszámozás évfolyamokon halad keresztül, és így az egyes évfolya-
mok nem l-es lapszámmal kezdődnek, a 74. §-ban körülírt módon kell jelezni, hogy 

' az ilyen évfolyam teljes. • 

PL: Ld. 76. §-nál. 
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81. § 
Abban az esetben, ha olyan részei vannak a periodika egyes számainak, melyek-

nek saját folytatólagos számozásuk van, az egyes részek összeadott lapszámát olyan 
sorrendben kell leírni, ahogyan azok a periodikában következnek. 

5. Táblák, függelékek 

82. § 

(1.) A periodikába bekötött képeket, táblákat, táblázatokat — ha a periodika 
lapszámozásába beszámítva nincsenek — meg kell számolni, és számukat a lapszám 
jelzés után t (tábla) hozzáadásával kell leírni. 

PL: 416 1. 5 t. 
(2.) Az önálló táblán közölt térképet, a tábláktól elkülönítve, térk. rövidítéssel 

kell leírni. 
PL: 456 1. 6 t. 1 térk. 

(3.) Ha a táblák, térképek nincsenek a periodikába bekötve, hanem tasakkal 
vagy szalaggal a fedőlaphoz vannak erősítve, ezt külön is fel kell tüntetni a meg-
felelő leírás Végén. Ezeknek a függelékeknek jelzésére: [tasakban] megjelölést kell 
alkalmazni a függelék leírása után. 

PL: 456 1. 5 t. 1 térk. 1 térk. [tasakban]. 

83. § 

A táblák és térképek számozásakor „leveleket" és nem ábrákat vagy oldalakat 
kell számolni. A táblák és térképek esetleges önálló számozását nem kell figyelembe 
venni. 

6. Tartalommutató 

84. § 

(1.) A periodika éves tartalommutatóját, valamint a tárgymutatót mint az 
évfolyamleírás utolsó adatát kell leírni. Jelzése: tm., illetve a tárgymutató megfelelő 
nyelvű elnevezése. 

(2.) A több évet összefoglaló tartalommutatót az évfolyamleírás utolsó adata-
ként csak abban az esetben kell feltüntetni, ha az nem önállóan jelent meg, hanem 
az évfolyam részeként [még 58. § (3.)]. 

(3.) Az önállóan megjelenő összefoglaló mutatók címleírása az 58. § (1.), (2.) 
rendelkezései szerint történik. 

II. Az állomány adatai a közönségkatalógusban 

85. § 

(1.) A közönségkatalógusban csak összefoglaló állományadatokat kell közölni* 
(2.) Az állományadat a címleírás végén — lehetőség szerint egy sor kihagyá-

sával — kerül leírásra. 
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86. § 

A folyamatosan járó periodikák esetén a kezdő évfolyam leírása után kötőjelet 
kell tenni, ezzel a „nyitvahagyással" jelezve a folyamatosságot. 

PL: 1. köt. 1959— 
87. § 

Ha a periodika már nem jár vagy megszűnt, a könyvtárban meglevő első és 
utolsó évfolyam adatai közé kötőjelet kell tenni. 

PL: 1. köt. 1953— 4. köt. 1956. 

88. § 

Ha a periodikának csak egy évfolyama vagy kötete van meg, az évfolyam vagy 
kötet leírása után pontot kell tenni. 

PL: 1. köt. 1953. 
89. § 

Az évfolyam-, kötet- és szériaváltozatok esetén a sorrend ugyanaz, mint a szol-
gálati katalógusban (ld. 65—69. §). 

90. § 

(1.) Összefüggően hiányzó egy-két közbülső évfolyam vagy kötet hiánya esetén 
a kiesést megelőző időszakot úgy kell leírni, mintha az lezárult volna (ld. 87. §) és 
a hiányt követő évet mint új kezdő évet kell feltüntetni (ld. 86. §). 

PL: 1. köt. 1953 — 3. köt. 1955 
6. köt. 1958 — 

(2.) Ha azonban nem egy-két összefüggő évfolyam, illetve kötet hiányzik, 
hanem gyakori egy-egy évfolyam, kötet vagy szám kiesése, akkor elegendő a 86., 
87. §-ok szerinti leírás után a hiányosságot szögletes zárójelben általánosságban 
jelezni. Jelzése: [Hiányos.]. 

PL: 1. köt. 1920 — 9. köt. 1928. [Hiányos.]. 

E) VÁLTOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATOK 

I. A változások adatai a szolgálati katalógusban 

91. § 
A szolgálati katalógusban a következő adatváltozásokat kell közölni az alábbi 

sorrendben: 
1. Címváltozás 
2. Alcímváltozás 
3. Közreadóváltozás 
4. Szerkesztőváltozás 
5. Kiadó és helyének változása 
6. Forma változása 
7. Egyéb adatváltozás 
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92. § 

Ha az előző § 1—5. pontjába foglalt változás nem az évfolyam első számával 
kezdődik, a változás leírását megelőzően szögletes zárójelben pontosan fel kell tün-
tetni , melyik számtól történik a változás. 

, ••. 1. Címváltozás 

93. § 

A címváltozást a változás beálltának megfelelő évfolyamleírás után kell leírni-
Jelzése: [Cím:], [Cím 6. sz.-:] stb. 

Pl.: T ERMÉSZETTUDOMÁNYI Közlöny. Havi folyóirat közérdekű isme-
retek terjesztésére. Kiadja a K[irályi] M[agyar] Természettudo-
mányi Társulat. Szerk. Szily Kálmán. 

Pest, Közreadó. 27 cm. 
Előzmény: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat 

Közlönye. P 20.227 
Társlap: Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. P 50,054. 
Mutató: 1869—1941. 
[1945-ben szünetelt. 1949—1956-ig a magasabb évfolyamszámo-
zásba az előzmények évfolyamszáma is bele van számítva.] 

1. [77.] évf. 1946. 1—12. sz. 188 1. 1 t. tm. [Cím:] 
TERMÉSZETTUDOMÁNY. 
[Alcím:] A Magyar Természet-
tudományi Társulat közlö-
nye. . . . 

Üj sor. [80.] 108. évf. 1949. 1—12. sz. 767 1. tm. [Cím:] 
TERMÉSZET és Technika. 
[Alcím:] Természettudományi 
közlöny. . . . 

94. § 

(1.) Az új címről melléklapot kell készíteni, 
(2.) Az új cím rendszavát az évfolyamleírásban verzális írással kell írni, ezen-

felül a cím rendszavát alá kell húzni, és a címleírás felett és alatt egy-egy sort ki kell 
hagyni, hogy ezáltal is szembeötlően és szemléltetően kitűnjék a címleírásból, hogy 
magának a periodika címének változásáról van szó. 

PL: ld. 93. §-nál. / 

95. § 

(1.) A címváltozás leírásakor a címleírásra vonatkozó szabályokat megfelelően 
kell alkalmazni (ld. 4—16. §). 

(2.) Ha tehá t egy későbbi évfolyam idegen nyelvű, teljesen önálló címlapot 
is kap, vagy a régi helyére új, idegen nyelvű, teljesen önálló címlap kerül, ezt a 
változást a szabályzat 12. §-a értelmében kell leírni. Ha pedig a címlapon, akár a lap-
fejen, akár a fedőlapon levő különböző címek közül valamelyik megváltozott (és 
ezzel nem a periodika címe változott meg), a 7. § értelmében kell eljárni!'.. -



96. § 

Nem tekinthető címváltozásnak, ha egy új címmel egyidejűleg az évfolyamjel-
zések vagy kötetjelzések új számozással kezdődnek. Ez esetben a régi megszűnése 
mellett új periodika keletkezett, melynek címleírásakor a 48. és 113. §-okat is alkal-. 
mázni kell. Kivétel csupán az az eset, amikor az új kötetszámozás mellett „Űj 
folyam" jelzés is van, ami kifejezetten mutat ja , hogy az új cím és az új számozás 
ellenére is megmarad a régi periodika keretében. 

PL: 67. §-nál. 
97. § ' 

Viszont címváltozás nélkül is új periodika keletkezik, ha a periodika típusvál-
tozással (pl. képes hetilapból napilappá alakul) és új évfolyamszámozással adja 
tudtul a tartalmi változást. Ez esetben is az előző § értelmében kell eljárni. 

PL: NÉPHADSEREG. A honvédsé gközponti hetilapja. Kiadja a Hon-
védelmi Minisztérium. Fel. szerk. Sági Pál. 

Bp., Athenaeum. 46 cm. 
Folytatás: Néphadsereg. P 2r 398. 
3. évf. 1950. 1—45. sz. [Teljes.] [Szerk. 42. sz. —:] Hajduska 

István. 
[Megszűnt.] 

• 

NÉPHADSEREG. A Honvédelmi Minisztérium központi lapja. 
Fel. szerk. Hajduska István. 

Bp., Honvéd Sajtó és Lapkiadó. 46 cm. 
Előzmény: Néphadsereg. P. 2r 373. 
Társlap: Szabad Hazánk. P 2r 402. 
1. évf. 1950 

Nemcsak címváltozás történik akkor, amikor egy periodika címváltozásakor 
egy rész vagy egyes részek kiválnak és önállósulnak. Ilyen esetben a címleíró álla-
pítja meg, hogy melyik részt kell a „törzs" folytatásának tekinteni, míg a többi 
kivált részt vagy részeket külön-külön számon, ú j , önálló periodikaként kell kezelni, 
akkor is, ha az évfolyamszámozást a kivált rész nem kezdi újra. Azt a periodikát, 
amelyből kivált, „előzmény"-nek kell tekinteni (ld. még 14. §, 15. §, 16. §). 

PL: VESZTNIK Moszkovszkogo Universziteta. Naucsnüj zsurnal. Szerija 
matematiki, mehaniki, asztronomii, fiziki, himii. Prodszed. 
redkoll. P. P. Parenago. 

Moszkva, Közreadó. 26 cm. [Cirillbetűs.] 
Kivált [1960. évf.-ból]: Vesztnik Moszkovszkogo Universziteta. 

Naucsnüj zsurnal. 2. szerija. Himija. P 10. 925 
Vesztnik Moszkovszkogo Universziteta. 
Naucsnüj zsurnal. 3. szerija. Fizika, asztro-
nomija. P 10.926. 

14. god 1959. 1—6. 
15. god 1960. 1. [Alcím:] Naucsnüj zsurnal. 1.szerija. 

Matematika, mehanika. 
VESZTNIK Moszkovszkogo Universziteta. Naucsnüj zsurnal. 2. sze-

rija. Himija. 
Moszkva, Közreadó. 26 cm. [Cirillbetűs.] 

Előzmény: Vesztnik Moszkovszkogo Universziteta. Naucsnüj 
zsurnal. Szerija matematiki, mehaniki, asztronomii, 
fiziki, himii. P 10.596. 

15. god 1960. 1. 
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99. § 

Általános szabály, ha a periodika címváltozása a periodika valamelyik részének 
kiválásával vagy más periodikarész beolvadásával jár, ezt a címleírásban az 57. § 
rendelkezéseinek megfelelően kell leírni. 

> 
2. Alcímváltozás 

100. § 

Az alcímváltozást az után az évfolyamleírás után kell leírni, amelyben a változás 
bekövetkezett. Az alcímváltozás leírásában az alcím leírására vonatkozó szabályokat 
megfelelően kell alkalmazni (ld. 17. §—22. §). A változás jelzése: [Alcím 5. sz.-:] stb. 

3. Közreadóváltozás 

101. § 

(1.) A közreadó változását az új közreadó székhelyével együtt a változás beálltá-
nak megfelelő évfolyamleírás után kell leírni. Ha az előző közreadó továbbra is 
megmarad közreadónak, és mellé kerül egy új közreadó, ezt „még" szóval kell 
jelezni. A változás jelzése: [Közreadó:], [Közreadó még:], [Közreadó 6. sz.-:] stb. 

(2.) A közreadóváltozáskor a közreadó leírására vonatkozó általános szabályo-
kat megfelelően kell alkalmazni (ld. 23. §—27. §). • 

4. Szerkesztőváltozás 

102. § 

(1.) A periodika új szerkesztőit a megfelelő évfolyamleírás után fel kell tün-
tetni. A csupán a szerkesztő minőségében történő változást figyelmen kívül kell 
hagyni. # 

(2.) Ha a régi szerkesztő marad, és melléje új szerkesztő kerül, ezt a „még" 
szóval kell jelezni. A változás jelzése: [Szerk.:], [Szerk. még:], [Szerk. 4. sz.-:] stb. 

(3.) A szerkesztőváltozáskor a szerkesztőkre vonatkozó szabályokat megfe-
lelően kell alkalmazni (ld. 28. §—32. §). 

Pl.: HISTÓRIA. Zeitschrift für Alte Geschichte. Revue d'histoire ancienne. 
Journal of ancient history. Rivista di storia antica. Hrsg. von 
Gerold Walser und Karl Strohecker. 

Baden-Baden, Verl. für Kunst und Wissenschaft. 25 cm. [A mű 
négy nyelvű.] 
2. Bd. 1953/1954. 1—4. H. 500 1. tm. 

[Szerk. még:] Hermann Bengtson. 
[Kiadó és h.:] Wiesbaden, Steiner Verl. 

5. A kiadó és helyének változása 

103. § 
(1.) Ha a periodika kiadója megváltozott, az új kiadót a megfelelő évfolyam-

leírás után le kell írni. Ha a kiadó székhelye is megváltozott, ezt külön is fel kell 
tüntetni. A változás jelzése: [Kiadó:], [Kiadó és h.:], [Kiadó 4. sz.-:] stb. 
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(2.) A kiadóváltozás leírásakor a kiadó és a hely leírására vonatkozó szabályo-
kat megfelelően kell alkalmazni (34. §—44. §). 

PL: ld. 102. §-nál. 

6. Forma változása 

104. § 

(1.) Nagyobb méretváltozás esetén, amikor a periodika egyik nagyságrendből 
a másikba kerül át, a változást fel kell tüntetni az eredeti méret leírásánál. 

(2.) A változás jelzése: [utóbb 30 cm] stb., ha a méretváltozás leírása közvetlenül 
az eredeti méretleírás után történik. Ha nincs hely közvetlenül az eredeti méret-
leírás után, jelzése: [Méret utóbb 30 cm.] stb. 

(3.) A méretváltozás leírásakor a méretleírásra vonatkozó szabályokat (46. § 
(1.)) megfelelően alkalmazni kell. 

(4.) Ha a periodika előállítása később sokszorosítás útján történik, ezt a vál-
tozást a 46. § (2.) alapján kell leírni. 

(5.) A periodika írásmódjában beállott változás leírásakor a 46. § (3.) és a 8. § 
(1.) alapján kell eljárni. 

7. Egyéb változások 

105. § 

(1.) Az eddig leírt (1—6) változásokon felül még az alábbi változásokat kell a 
szolgálati katalógusban leírni: 

1. A periodika újabb kapcsolatai más művekkel (társlap, főlap, melléklet stb.) 
2. A periodika új idegen nyelvű szövege 
(2.) Az (1.) 1. pont esetén a 47. §—58. §-okat, az (l.)/2. pont esetén a 11. §—12. 

§-okat kell alkalmazni. 

II. A változások adatai a közönségkatalógusban 

106. § 

A közönségkatalógusban leírásra kerülő adatváltozások a következők: 
1. Címváltozás (esetleg alcímváltozás formájában) 
2. Közreadóváltozás 
3. Egyéb változások 

1. Címváltozás 

107. § 

(1.) A közönségkatalógusban a címváltozást — a periodika későbbi címeit — 
le kell írni a címleírás mögé helyezett külön kartonlapon. 

(2.) A periodika későbbi címeit tartalmazó külön kartonlap a periodika címével 
kezdődik, és utána folytatólagosan a következő jelzést kell tenni: 

[Későbbi címei:] 
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(3.) A későbbi címeket változásuk sorrendjében egymás után kell írni; minden 
egyes cím után folytatólagosan jelezni kell, hogy a címváltozás mikor következett be. 
Jelzése: [6. évf. 1936—] stb. 

PL: TERMÉSZETTUDOMÁNYI Közlöny [későbbi címei:] 
TERMÉSZETTUDOMÁNY. [1. [77.] évf. 1946—] 
TERMÉSZET és Technika. [Űj sor. [80.] 108. évf. 1949 —] 
TERMÉSZET és Társadalom. [[85.] 113. évf. 1954 —] 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI Közlöny. [1. (88.) évf. 1957 —] 

108. § 

A címváltozást a cím után a címleírásban is jelezni kell. Jelzése: [Címe később 
változott.] 

PL: TERMÉSZETTUDOMÁNYI Közlöny. [Címe később változott.] Havi 
folyóirat közérdekű ismeretek terjesztésére. Kiadja a K[irályi] 
M[agyar] Természettudományi Társulat. 

Pest, Közreadó. 27 cm. 

109. § 

(1.) A címváltozással kapcsolatos 94. §—98. §-okban közölt általános szabályo-
kat a közönségkatalógussal kapcsolatban is megfelelően alkalmazni kell. 

(2.) Az új címről melléklapot kell kiállítani. 

110. § 

(1.) Az alcímváltozást csak abban az esetben kell feltüntetni, amikor az 
alcím a címmel annyira szorosan összetartozik, hogy az attól szét nem választható 
(ld. 14. §). 

(2.) Ha az új alcím olyan természetű, hogy a kutatók ezen is kereshetik a perio-
dikát, illetve azt címnek is tekinthetik (ld. 18. §), akkor az új alcímről melléklapot 
kell kiállítani. 

2. Közreadóváltozás 

111. § 

A közönségkatalógus címleírásában a közreadó változását nem kell leírni, de 
mind a leírókatalógusba, mind a szakkatalógus 06 szakába melléklapot kell kiállí-
tani a periodika új közreadójáról a 26. § (3—4.) bek. figyelembevételével. 

3. Egyéb változások 

112. § 
(1.) A címváltozáson és közreadóváltozáson felül még az alábbi változásokat 

kell a közönségkatalógusban leírni: 
1. A periodika újabb kapcsolatai más művekkel (társlap, főlap, melléklet stb.). 
2. A periodika új idegen nyelvű szövege. 
(2.) Az (1.) 1. pont esetén a 47. §—58. §-okat, az (1.) 2. pont esetén a 11. §—12. 

§-okat kell a leíráskor alkalmazni. 
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F) MEGSZŰNÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK 

113. § 
(1.) Ha a periodika megszűnik, akár megvannak az utolsó évfolyamok^ akár 

nincsenek, a megszűnést a szolgálati katalógusban a megszűnt, illetve a meglevő 
utolsó évfolyam alatt kell szögletes zárójelben a jobb oldalon, a közönségkatalógus-
ban pedig az állományadat után leírni. Jelzése: [Megszűnt.] 

Szolgálati katalógus pl.: 18. köt. 1956. 1—9. sz. 126 1. tm. 
[Megszűnt.] 

Közönségkatalógus pl.: 1. köt. 1938—18. köt. 1956. 
[Megszűnt.] 

(2.) Ha a legutolsó évfolyam nincsen meg, a megszűnés jelzése után lehetőleg 
azt is fel kell tüntetni, melyik évfolyammal szűnt meg a periodika. 

Szolgálati katalógus pl.: 17. köt. 1955. 1—12. sz. 196. 1. tm. 
[Megszűnt a 18. köt.-tel.] 

Közönségkatalógus pl.: 1. köt. 1938 — 17. köt. 1955. 
[Megszűnt a 18. köt.-tel.] 

\ 
II. RÉSZ 

A N E M E R E D E T I P E R I O D I K Á K 
C Í M L E Í R Á S A 

114. § 

A nem eredeti periodikák leírásának két fontosabb esete van: 
1. amikor a periodikának fotókópiáját vagy mikrofilmjét, 
2. amikor a periodika későbbi, rendszerint előszóval, jegyzettel ellátott után-

nyomását kell leírni. 

1. Fotókópia és mikrofilm címleírása 

115. § 
A fotókópiáról vagy mikrofilmről a címleírást ugyanolyan módon kell készí-

teni, mint az eredeti periodikáról, az impresszum után azonban szögletes zárójelben 
jelezni kell, hogy a mű nem eredeti, hanem fotókópia, illetve mikrofilm. 

Jelzése: [Fotókópia.] [Mikrofilm.] 

116. § 
A fotókópiáról, illetve mikrofilmről mindig külön címleírást kell készíteni, 

akkor is, ha a periodika megvan eredetiben. A periodika eredeti címleírásán azonban 
jelezni kell, ha fotókópiáról, illetve mikrofilmről is készült címleírás. 

2. Utánnyomás címleírása 

117. § 
Az utánnyomás rendszerint előszóval és jegyzettel ellátott későbbi időpontban 

új kiadó által kiadott, lezárt, könyvszerű kiadvány. Ennek megfelelően az ilyen 
mű eredeti címleírása a könyvtár alapkatalógusa számára készül. 
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118. § 

(1.) A mű periodika-tartalma következtében azonban e cím leírásáról mellék-
lapot kell készíteni a periodikáknak mind a szolgálati, mind a közönségkatalógusa 
számára. 

(2.) E melléklapon az eredeti periodika címe után szögletes zárójelben a konkrét 
adatoknak megfelelően a következő megjegyzéseket kell tenni: [Utánnyomást lásd:], 
[Bevezetéssel ellátott utánnyomást lásd:], [Jegyzettel ellátott utánnyomást lásd:], 
[Bevezetéssel és jegyzettel ellátott utánnyomást lásd:]. 

(3.) Ha az eredeti mű egyes adatainak közlése szükségesnek látszik (pl. lényeges 
periodika-adatok hiányoznak az alapcímleíráson), a (2.) bekezdésben megjelölt meg-
jegyzés a periodika címleírásának megfelelő módon kibővíthető. 

H9f § 

Az utánnyomásban periodikákat tartalmazó műveket a periodika-raktárban 
kell elhelyezni, éspedig mindig új raktári számon. 

Pl.: NEUE Rheinische Zeitung. [London—Hamburg—New York. 1850. 
1—6. H. Bevezetéssel és jegyzettel ellátott utánnyomását ld.:] 
NEUE Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue, 

redigiert von Karl Marx. Eingeleitet von Karl Bittel. 
Berlin, 1955, Rütten und Loening. 353,3 1. 24 cm. 



312 

F Ü G G E L É K 

E G Y P E R I O D I K A T E L J E S C Í M L E Í R Á S A 
M E L L É K L A P J A I V A L M I N T A K É P P E N 

1. A szolgálati katalógusra vonatkozó minta 

/ A periodika címleírása: 

P 51.310 

STATISZTIKAI Értesítő a Helyi Tanácsok Részére. Fel. szerk. Magyar 
Miklós. 

Bp., Statisztikai Kiadó. 29 cm. 
Mutató: 1—6. évf. 
1. évf. 1951. 1—7. sz. [Teljes.] 
2. évf. 1952. 1—12. sz. [Cím 3. sz.—:] 

STATISZTIKAI Értesítő. 
[Fel. szerk. 2. sz.—:] Horváth Tibor. 

3. évf. 1953. 1—12. sz. 
4. évf. 1954. 1—12. sz. [Kiadó 11. sz.—:] Statisztikai Nyomtatvány-

és Folyóiratkiadó. 
5. évf. 1955. 1—12. sz. 
6. évf. 1956. 1—9. sz. [Teljes.] Mutató: 1—6. évf. 53 1. 

A periodika melléklapjai: 

STATISZTIKAI Értesítő: 

Ld. STATISZTIKAI Értesítő a Helyi Tanácsok Részére. [Címe később 
változott.] 

Bp., Statisztikai Kiadó. 29 cm. 
1. évf. 1951— 

P 51.310 

MAGYAR Miklós: [Szerk.:] 

STATISZTIKAI Értesítő a Helyi Tanácsok Részére. [Címe később vál-
tozott.] 

Bp., Statisztikai Kiadó. 29 cm. 
1. évf. 1951— 

P 51.310 
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HORVÁTH Tibor: [Szerk.:] 

STATISZTIKAI Értesítő a Helyi Tanácsok Részére. [Címe később vál-
tozott.] 

Bp., Statisztikai Kiadó. 29 cm. 
1. évf. 1951— 

P 51.310 

2. A közönségkatalógusra vonatkozó minta 

A periodika címleírása és különlapja: 

STATISZTIKAI Értesítő a Helyi Tanácsok Részére. [Címe később vál-
tozott.] 

Bp., Statisztikai Kiadó. 29 cm. 
1. évf. 1951— 

P 51. 310 

STATISZTIKAI Értesítő a Helyi Tanácsok Részére. [Későbbi címei:] 
STATISZTIKAI Értesítő. [2. évf. 1952. 3. sz.—.] 

A leíró katalógus melléklapjai: 

STATISZTIKAI Értesítő: 

Ld.: STATISZTIKAI Értesítő a Helyi Tanácsok Részére. [Címe később 
változott.] 

Bp., Statisztikai Kiadó. 29 cm. 
1. évf. 1951— 

P 51.310 

A szakkatalógus melléklapja: 

STATISZTIKAI Értesítő a Helyi Tanácsok Részére. [Címe később vál-
tozott.] 

Bp., Statisztikai Kiadó. 29 cm. 
1. évf. 1951— 312-es szakba. 

P 51.310 
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BRETSCHNEIDER ÉS AZ EGYETEM 1783. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA 
P Á L V Ö L G Y I E N D R E 

Bretschneider Budán 

„Álfölvilágosultságában szerfölött sokat helyező, túlzott önérzetü s kalandor mivolta 
parvenu, aki a sors holmi kedvezményeiben s némi elméskedő tehetségében elbizakodva 
jogosulatlan igényekkel követelőzik s dölyjősségével amúgy tudóskodó nyegleként sze-
rénytelenkedik.nl „ . . .Az abszolutizmus alázatosan hü támasza, dicsőítője. írói műkö-
désének java az uralkodóház tagjaira írt panegiriszekből áll, felvilágosodott nézeteinek 
tartalmát és határát lapos moralizálás és a jezsuitaellenes frazeológia únos-úntalan 
való, erőtlen ismételgetése szabja meg... olyan ember, aki nem is aprópénzre, hanem in-
kább értéktelen garasokra váltja a felvilágosodás nagy, átütő eszméit.''''2 „Katona, guber-
niumi tanácsos, könyvtáros Budán és Lembergben, II. József császár tanácsosa és bizal-
masa, utazó, költő, regényíró, rézmetszet- és festmény gyűjtő, kritikus, szatirikus... és 
mindemellett az igazság becsületes barátja,... esküdt ellensége minden politikai és papi 
alakoskodásnak, melyet kíméletlenül leleplezett, enciklopedista, a felvilágosodás harcosa, 
korának jótevője írásban és szóban.. . Ezrek áskálódtak ellene, de szerette minden isme-
rőse, kedvelték elmésségéért, de rettegtek tőle az ostobák és a képmutatók, mert semmit 
sem hagyott bírálat nélkül, ami szerinte megrovást érdemelt. "3 „Idegenkedett mindentől, 
amit babonának, szemfényvesztésnek vagy gonosz célzatú titkolózásnak tartott. Síkraszállt 
az emberi értelem védelmében, és mivel ennek során nem ritkán maró gúnyt használt, 
néha kissé túl messzire ment. Kíméletlen szabadelvűségével az államférfiak és tudósok 
körében ugyanannyi ellenséget szerzett magának, mint amennyi barátot. . ."4 

Ki gondolna arra, hogy ezek az ellentmondó jellemzések egy és ugyanazon 
emberről, Heinrich Gottfried Bretschneiderről készültek? Vajon melyik véleményt 
fogadhatjuk el, a dicsőítőt vagy az elmarasztalót? A kérdés felvetése nem érdekte-
len, hiszen az Egyetemi Könyvtár történetének igen fontos szakaszában Bretschnei-
der a szó szoros értelmében vezető szerepet játszott. Magyarországi működéséről 
már több tanulmány is napvilágot látott, de — úgy véljük — sem a régebbiek,5 

sem az újabbak6 nem mentesek az egyoldalúságtól. Márpedig Bretschneider szere-
pének helyes értékelése nemcsak az Egyetemi Könyvtár, hanem az Egyetem 1780-as 
évekbeli története szempontjából is jelentős. 

Nincs helyünk itt Bretschneider életének és tevékenységének részletes ismer-
tetésére, ezzel kapcsolatban a már idézett művekre kell utalnunk. Ezekből kitűnik, 
hogy a német származású katonatiszt változatos pályafutás után T. Ph. von Gebier, 
Mária Terézia államtanácsosa segítségével Magyarországon szerzett magának állást. 
Gebier, aki maga is a felvilágosodás híve volt, 1777-ben kerületi alkapitányként 
alkalmaztatta Bretschneidert Versecen. Nem sokkal később a temesi bánságot vissza-
csatolták Magyarországhoz, és az osztrák közigazgatási tisztviselőket elbocsá-
tották. Bretschneidert is ez a sors fenyegette, de befolyásos barátai kine-
veztették a budai Egyetemre az Egyetemi Könyvtár prefektusának királyi 
tanácsosi címmel. 



Bretschneider 1780 márciusában érkezett Budára, és már április 11-én így írt 
barátjának, Friedrich Nicolainak: „ . . .Bizonyosan nem maradok itt .. .Képmutatás 
és hajsza-légkör, ami az én helyzetemben túlságosan veszélyes, kevélység, kapzsiság és 
barbárság azok a fúriák1, melyeket itt múzsaként kellene imádni."7 Vajon mi lehetett 
az oka elkeseredésének ? Semmiképpen sem fogadhatjuk el Szabó Margit érvelését, 
aki Bretschneidert izgága, összeférhetetlen, ok nélkül elégedetlenkedő, barátban is 
ellenséget látó krakélernek festi le, és megállapítja, hogy jezsuitaellenessége végül 
„szinte üldözési mániává fajult"8. Hasonlóképpen nem érthetünk egyet azzal sem, 
hogy az Egyetemi Könyvtárban „tisztán személyi villongások" következtében ala-
kult ki teljességgel tarthatatlan állapot Bretschneider és a könyvtár többi beosz-
tottja között.9 

A történelmi helyzet ismeretében eleve fenntartással kell élnünk minden olyan 
törekvéssel szemben, amely pusztán egyéni adottságokból, magánjellegű ellentétek-
ből kiindulva igyekszik megmagyarázni, miért került szembe egy protestáns val-
lású, felvilágosult gondolkodású idegen, a jozefinista politika híve, a vallási türelmet-
lenség és a katolikus egyház egyeduralmi törekvéseinek ádáz ellensége az akkori 
Magyarország hatalmi köreivel. A rendelkezésre álló forrásanyag lehetővé teszi, hogy 
megfelelő elemzés után átértékeljük mind Bretschneider könyvtárosi tevékenységé-
ről, mind a Pray—Bretschneider ellentétről kialakított korábbi elképzeléseket. 
Ez azonban többszörösen meghaladná a jelen tanulmány kereteit, ezért kénytele-
nek vagyunk későbbre halasztani, és mostani vizsgálódásainkat a felmerült prob-
lémáknak arra a csoportjára korlátozni, mely az Egyetemen uralkodó jezsuita szel-
lemmel és az egyetemi oktatás színvonalának kérdésével kapcsolatos. 

Bretschneider panaszos beadványa 

Mint láttuk, Bretschneiderből kezdettől fogva heves ellenérzést váltott ki az, 
amit a budai Egyetemen tapasztalt, és ez idővel csak fokozódott benne. 1781. novem-
ber 20-án élesen kikelt a jezsuitizmus ellen. „ . . .A professzorok fele exjezsuita,. .. 
48 professzor van, de a fele is elég lenne. Közülük 16 teológiát ad elő, és csak egy foglalko-
zik az egyetemes, és egy a magyar történelemmel... Most már rájöttem, milyen gazfic-
kók az exjezsuiták, milyen képmutatók, mennyi pártfogójuk van, és milyen kitartó erő-
szakkal állnak ellen valamennyien a felvilágosodásnak."10 1781. december 13-án kelt 
levelében továbbfűzte ezt a gondolatsort: „A mi egész Egyetemünk tulajdonképpen 
nem más, mint egy jezsuita konvent. Bár igaz, hogy ezek ha sokat nem is érnek, de a 
maguk átkozott lompos módján még mindig többet tudnak, mint a többi professzor, 
aki a szó szoros értelmében olvas, azaz egy vagy két órában . . . felolvas egy-egy részletet 
az előírt tankönyvből, majd eltávozik. Ezt a hallgatók éppoly jól megtehetnék otthon 
maguk is. A tanszékek betöltése ugyan versenypályázat útján történik, de a professzor 
végül mindig az lesz,. . . akit már jó előre kiszemeltek."11 

Bretschneider helyzete mind elviselhetetlenebbé vált, az összeütközések közte 
és kollégái, az egyetemi szenátus, és a, helytartótanács reakciós tisztviselői között 
mindennaposak voltak. Az ellenséges légkör, az egymásnak ellentmondó intézke-
dések, szándékosan támasztott nehézségek lehetetlenné tették, hogy könyvtárveze-
tői munkáját elláthassa. Mind jobban megérlelődött benne az a meggyőződés, hogy 
az egyetlen kivezető út áz, ha magához az uralkodóhoz fordul panaszával. 1782. 
július 24-én így írt erről: „Az exjezsuiták annyira üldöznek, hogy kénytelen voltam 
részletes beadványt készíteni arról, hogyan ássa alá magatartásuk Magyarországon a 
tudományok fejlődését,... és ezt a császárhoz benyújtani. Amíg nem az én bőrömre 
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ment a dolog, addig azt tartottam, nem vagyok hivatott aljasságuk feltárására, de most 
már... nem mehet így tovább. Majd meglátja, hogy az a tűz, amelyet az uralkodónál szi-
tok, komoly következményekkel jog járni. "12 Ebből a levélből kitűnik, hogy Bretschnei-
der igen jelentősnek tartotta beadványát. A korábban nyugalomba vonult Pray 
Györgynek régi prefektusi állásába történt visszahelyezése, és a szenátusnak az a 
törekvése, hogy Bretschneidert a volt jezsuita Praynak alárendelje, siettette dön-
tését. 1782. szeptember 16-án kelt levelében még latolgatta az eshetőségeket, mert 
tisztán látta azt is, milyen veszedelmekkel járhat ez az akció. A lépés, amelyre kény-
szerült „jól is végződhet, mert a császár egyszerre tisztába jön a magyar tanulmányi 
ügyekkel, de lehetséges az is, hogy az ellenség, mely rendkívül erős pártfogókkal rendel-
kezik, végül győztes marad".13 Még egyszer elhalasztotta a végső lépést, vagyis a pana-
szos beadvány benyújtását, és hajlandó lett volna inkább a kevésbé dicsőséges meg-
futamodást választani. „... Gebier cseh alkancellár lett, ezért arra gondoltam,... ö hamaro-
san jobb helyet szerez nekem és ez visszatartott, mivel írásom a magyar tanügyek 
teljes reformját vonhatja maga után [kiemelés tőlem, P. E.], és szörnyű vizsgá-
latokat eredményezhet, holott én sem reformátor, sem a reform okozója, sem a bekövetkező 
események résztvevője nem kívánok lenni. . . Azt reméltem, hogy ilymódon in pace 
leléphetek, £[ebler] azonban úgy látszik nem tud elég gyorsan más állást szerezni számomra, 
itt viszont. . . a kés már a torkomon van, ezért — bár kedvem ellenére — mégis meg kell 
tennem a megfelelő lépéseket Őfelségénél. . . Biztos vagyok abban, hogy amit teszek 
jogos, és hogy egész Magyarországnak szolgálatot teszek vele. Mégis nagyon félek a dolog 
rossz kimenetelétől, mert Esterházy kancellár az exjezsuiták barátja... "14 Bretschnei-
der — akinek rossz sejtelmei később kísérteties pontossággal váltak valóra — 
végül elszánta magát a nyílt ütközetre, és még 1782 karácsonyán Bécsbe utazott, 
személyesen adta elő panaszait a császárnál, majd a jezsuiták elleni vádjait írásban 
is beterjesztette. 1783. április 26-án II. József átutazóban Budán járt, és megláto-
gatta az Egyetemet. A tapasztaltakkal igen elégedetlen volt, észrevételeit közölte 
Esterházy kancellárral is: „Különösen a jezsuitizmus állandó huzavonái és exponen-
sei, akik az úgynevezett szenátust vezetik, a pozsonyi tanulmányi bizottság, a helytartó-
tanács, végül a kancellária gátolja és akadályozza az összes határozatokat. .. "15 

• 
Ürményi és a vizsgálat 

Az ügy kivizsgálására Ürményi József kancelláriai tanácsost küldték ki. Az 
előbbi nyilatkozatból kitűnik, hogy II. József sem az egyetemi szenátust, sem a 
tanulmányi bizottságot, sem a helytartótanácsot, sem a kancelláriát nem tekintette 
megbízhatónak, és tegyük hozzá, erre minden oka megvolt. Joggal merül fel a kér-
dés: vajon Ürményit megbízhatónak tartotta-e? Aligha várhatta tőle a jezsuitiz-
mus leleplezését, hiszen az maga is a jezsuiták tanítványa volt,16 II. József egyház-
ügyi rendeleteivel már 1781-ben szembeszállt. Határozott protestáns-ellenességé-
ről világos képet nyerünk a tolerancia-rendelet előkészítése során készített elabo-
rátumából,17 és abból a heves vitából, mely ebben a kérdésben közte és Gebier között 
kialakult.18 Ürményi a rendi álláspontot védelmezte a szerzetesrendek eltörlésének 
kérdésében is.19 Bizalmas jelentések szerint Batthyány József prímással, Zilahy 
Károly országbíróval és Pálffy Károly kancellárral együtt vezére volt annak az 
arisztokrata ligának, mely József reformjai ellen szövetkezett.20 1792-ben Lacz-
kovics és Gabelhof er egybehangzóan azt állítják, hogy Zichy és Ürményi a budai 
,,exjezsuita-klub" irányítása alatt állnak.21 Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 
a Martinovicsék ellen lefolytatott hűtlenségi pert tárgyaló királyi tábla elnöke nem 
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volt más, mint Ürményi József. Nem tudjuk, vajon élt-e II. József Ürményivel 
szemben a szükséges fenntartásokkal, vagy sem, Bretschneider véleményét azon-
ban ismerjük róla. Ő sem volt mindjárt kezdettől tisztában azzal, hogy ellenségnek 
vagy barátnak tekintse-e, és 1780. július 2-án még „igen derék embernek" tartotta 
Örményit.22 1781. november 20-án azonban már tudta, hogy „az exjezsuiták még 
kezükben tartják",2* sőt 1782. november 24-én már arról számolt be, hogy Ürményi 
„megcsalja a császárt, és átkozza azokat a helyes intézkedéseket, amelyek ha megvaló-
sulásukat ezek a nehézfejüek nem akadályoznák, népét talán kevesebb mint egy évtized 
alatt emberi színvonalra emelhetnék".2* 1783. február 24-i levelében ezt olvassuk: 
„Ürményi udvari tanácsos gyűlölete, mely csakhamar Pálffy grófot és másokat is elle-
nem hangolt, nyilván onnan ered, hogy míg Ürményi minden erejével a magyarországi 
protestánsok felemelkedése ellen küzd, és azon van, hogy ne élhessenek a császár által 
nekik juttatott jogokkal, addig én az ó pártján nem lehettem. . . "25 Később: „Ő a magyar 
felvilágosodás legfőbb ellensége."28 

Mindebből nyilvánvaló, hogy Bretschneider az Ürményi vezette vizsgálat ki-
meneteléhez nem fűzhetett vérmes reményeket. A körülmények ismeretében némi 
kételkedéssel olvasunk tehát arról, hogy Ürményi „teljes részrehajlatlansággal vizs-
gálta az ügyeket".21 

A vizsgálat 1783. július elején kezdődött, Ürményi jelentése november 15-én 
kelt.28 Az Egyetem történetével és Bretschneider tevékenységével foglalkozó szer-
zők29 a jelentésre hivatkozva egybehangzóan azt állítják, hogy bebizonyítást nyert, 
miszerint Bretschneidernek a szenátus ellen felhozott vádjai „semmi figyelmet nem 
érdemelnek", a Pray ellen felhozott vádak „távol állnak a valóságtól", ami az állí-
tólagos exjezsuitizmust illeti, annak létezése „semmivel sincs bizonyítva", Bret-
schneidert „nem a szolgálati buzgóság, hanem igaztalan bosszúvágy, túlhajtott becsvágy 
és alaptalan feltevések vezették". Az említett szerzők általában Pauler egyetemtörté-
netéből merítik ezeket a megállapításaikat, anélkül azonban, hogy konkrét elemzés 
alá vették volna a jelentésben felsorolt vádakat, és megvizsgálták volna, vajon 
a vádak ellen felhozott védekezés megfelel-e a valóságnak. Egyoldalúságukban odáig 
mentek, hogy nemcsak az eredeti jelentés alaposabb tanulmányozását mellőzték, 
de figyelmen kívül hagyták másodlagos forrásuknak, Pauler könyvének egyik igen 
érdekes és fontos megjegyzését is. Pauler a vizsgálatot tárgyaló fejezet végén, jól 
elrejtve, lábjegyzetben megemlíti, hogy az udvari tanulmányi bizottság Ürményi-
vel ellentétben a jezsuiták túlsúlyát az Egyetemen, „minthogy összetartanak", be-
igazoltnak találta.30 Ez az egyetlen utalás is elég okot szolgáltathatott volna arra, 
hogy felülvizsgálják az egész problémát, de ez nyilván túlságosan sok kényes kérdés 
felvetését tette volna szükségessé, és ezek megválaszolása mindenképpen módosí-
totta volna azt az idealizált képet, amelyet az Egyetem akkori állapotáról festettek. 
Ennek a munkának elvégzése most már nem késhet soká. A történelemkutatás 
újabban kimutatta, milyen károkat okozott II. József abszolutizmusa Magyarorszá-
gon, sok szó esett a németesítésről is, de az egyetemi oktatási reform mérlegének 
felállítása még nem történt meg. 

Az Egyetem a XVIII. század második felében 

Egyetemünk történetéről jelenleg csak meglehetősen elavult, sok esetben ki-
mondottan egyházi szemléletű művek állanak rendelkezésünkre, márpedig ezekből 
semmi esetre sem tűnik ki, igaza volt-e Bretschneidernek, amikor az elmaradott 
viszonyokat ostorozta, és reformokat sürgetett. Az mindenképpen tény, hogy a 

82 



budai Egyetem — a többi XVIII. századi főiskolához hasonlóan — a középkori 
hagyományokat csaknem töretlenül megőrizte még a XVIII. század második felé-
ben is. Minthogy eredetileg papi létesítmény volt, túlnyomóan egyházi befolyás 
alatt állt. A hagyománytisztelet és merevség nemcsak a tanítás módjában (felol-
vasás), régi elavult tankönyvek használatában mutatkozott meg, hanem jelentke-
zett az Egyetem egész struktúrájában is, gondoljunk csak a teológia előjogaira 
a többi karokkal szemben.31 Egyetemünk 1773-ig hivatalosan is a jezsuiták kezében 
volt, tőlük függött a tanszékek betöltése, de még az előadások rendjének megsza-
bása is. Az oktatás az 1599-ben készült hírhedt „Ratio studiorum" alapján folyt 
még másfélszázaddal később is. Az oktatásnak ezt a formáját nemcsak a kívülállók 
és rosszakarók bírálták, hanem néha a rend tagjai maguk is.32 1753 után külföldön 
több jezsuita professzor szakított az addigi módszerrel, és filozófiai előadásait Chris-
tian Wolffra támaszkodva tartotta, Descartes, Leibniz és a fejlődő természettudo-
mányok hatására eltávolodott a skolasztikától.33 Hasonló törekvésekkel Magyar-
országon is találkozunk. A hazai jezsuita professzorok a XVII. században még nem 
voltak hajlandók tudomást venni a descartes-i fizikáról, noha minden nagyobb 
külföldi egyetemen már ezt tanították. Mária Terézia 1753. évi rendeletének hatá-
sára azután végre nálunk is megjelent néhány új tankönyv, és ezek — bár számos 
engedményt tettek a vallásnak — a kartéziánus fizika elveire épültek. Ekkor azon-
ban külföldön már a haladóbb newtoni tanok terjedtek mindenütt. A hazai tan-
könyvek rendkívül terjedelmesek, fejtegetéseik körülményesek és hosszadalmasak, 
mégis nyilvánvaló jelei annak, hogy a hagyományos oktatási módot már maguk 
a jezsuiták sem érezték — legalábbis a fizika területén — kielégítőnek.34 Ennek 
ellenére a tényleges változások az Egyetemen jelentéktelenek voltak, a jezsuiták 
továbbra is ragaszkodtak ahhoz, amit tömören három szóban lehet jellemezni: 
konzervatív, jelentéktelen, provinciális.35 Makacsul ragaszkodtak a hároméves filo-
zófiai tanfolyamhoz; a professzorok felolvastak vagy diktáltak, a négyhetenként 
ismétlődő disputációkon legfeljebb a vitatkozásban és érvelésben szerezhettek a 
hallgatók némi jártasságot, átfogó ismereteket, tudományos problémák önálló meg-
oldását nem kívánták meg tőlük. A jezsuita egyetemi tanárok — egy-két kivételtől 
eltekintve — ennek megfelelően a XVIII. században nem Örvendtek valami nagy 
tekintélynek, a közvélemény gyakran tette őket gúny tárgyává.36 Túlnyomó részük 
erősen konzervatív, részben reakciós elemek közül került ki, és szemben állt a kor 
haladó eszméivel.37 

Az egyetemek átalakítása hasznosabb és célszerűbb intézményekké Ausztriá-
ban és Magyarországon a legszorosabb összefüggésben állt a felvilágosult abszolu-
tizmus általános kormányzási irányvonalával. A cél a birodalom egész területére 
kiterjedő egységesítés volt, a rendi rétegeződésű társadalom, a sokféle feudális hagyo-
mánnyal terhelt Habsburg-monarchia átváltoztatása az alattvalók viszonylag egy-
séges „szövetségévé", vagyis centralizált hivatalnok-állammá. Ezt szolgálta minden 
intézkedés, az államapparátus tökéletesítése, hatáskörének kiterjesztése az abszolút 
uralkodó hatalmának erősítésével, az állami jövedelmek növelése, a törvényhozási, 
kormányzási, pénzügyi és hadügyi reformok éppúgy, mint az oktatásügy terén végre-
hajtott átszervezések.38 

A jezsuita rend feloszlatása (1773) fájdalmasan érintette az Egyetemet, sok 
tanszék gazdát cserélt, Mária Terézia rendelkezése értelmében a teológiai karon 
nem taníthattak volt jezsuiták.39 A bölcsészkaron azonban újra a volt jezsuitákat 
nevezték ki,40 az 1774-ben kidolgozott új tanterv csak az osztrák főiskolákra ter-
jedt ki, a Ratio Educationis (1777) pedig az Egyetem vonatkozásában még az 
előbbinél is kevésbé felelt meg a modern követelményeknek. 
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II. József reformjai azután már nagyobb viharokat támasztottak a tanulmá-
nyi ügyek területén is. Megszüntette a régi pompát, és az annak kifejtésére szol-
gáló alkalmakat: a promóciókat, a különböző akadémiai aktusokat, a védőszentek 
ünnepeit, a különböző egyházi ünnepeket, körmeneteket, névadó ünnepségeket, és 
más hasonlókat. Komoly változást jelentett az is, hogy a felvilágosodás és a tole-
rancia eredményeként nemkatolikus, protestáns tanárokat is alkalmaztak. Az egy-
házi befolyás háttérbe szorítása a volt jezsuita rendi professzorok hangsúlyozott 
mellőzésében is jelentkezett. A disputációkra alapozott formális oktatási forma el-
tűnt, de nem voltak jelentéktelenek a tanrendi változások sem. Uj katedrák léte-
sültek (államtudományok, szépirodalom, természetrajz, történeti segédtudományok, 
technológia, alkalmazott matematika). A már korábban is tanított tárgyaknál pedig 
eltolódott a súlypont (a filozófiában az etika — gyakorlati filozófia — erősen tért 
hódított a metafizika rovására, a kísérleti fizika pedig az akkor elméleti fizikának 
nevezett stúdium rovására gyarapodott). A német nyelvű oktatás bevezetésével a 
latin nyelv háttérbe szorult mint az oktatás és ezzel a tudomány nemzetközi nyelve.41 

Magyarországon, ahol a reformok gyarmati elnyomással fonódtak össze, mindez 
sokkal bonyolultabb helyzetet teremtett, mint Ausztriában. A felvilágosult abszo-
lutizmussal ellenséges magatartás, különösen a nyolcvanas évek elején, az esetek 
többségében mégis a haladó intézkedések elleni fellépést jelentett, különösen 
a főnemesi-klerikális reakció részéről. A reakció helyzetét megkönnyítette, 
hogy haladás elleni harca során a nemzeti függetlenség védelmezőjének álarcában 
léphetett fel.42 

• 

Ellentét a jogi és a teológiai kar között 

Ürményi jelentését43 olvasva, azonnal szembetűnik a nyilvánvaló rosszindulat. 
A jelentés Bretschneider vádjait egészen röviden és tömören, mintegy utalásszerűén 
tartalmazza, hiszen a panaszos beadványból ezek már ismertek. A vádpontok után 
jóval részletesebben következnek a védekezésként felhozott érvek, majd a biztos 
megállapításai. Mellékletként csatolta jelentéséhez Ürményi a vádlottak védekezé-
sének teljes szövegét, Bretschneider viszonválaszainak felküldését azonban mellőzte, 
hogy — amint írja — jelentése világos és áttekinthető maradjon, ezeket az iratokat, 
ha szükséges, még utólag is be lehet szerezni, erre azonban szerinte semmi szükség.44 

Ezzel Ürményi lehetővé tette a szenátus és a többi bepanaszolt számára, hogy véde-
kezésükben bármit felhozhassanak, tekintet nélkül annak helytálló vagy helyt 
nem álló voltára; hogy a tényeknek meg nem felelő állításokat hitelesnek tüntes-
senek fel, és valamennyi vádpontot vitássá tegyék. Mindezt nyugodtan megtehették, 
hiszen azokat az iratokat, amelyek valótlan állításaikat megcáfolhatták volna, 
Ürményi egyszerűen elsüllyesztette. Ez annál is könnyebben sikerülhetett neki, 
mert II. Józsefnek szokása volt, hogy csak a jelentéseket tanulmányozta át, az 
ügyiratokat nem.45 

Ürményi jelentése már bevezetésében leszögezte, hogy az Egyetemen dúló 
viszályokkal kapcsolatos kérdéseire a szenátustól, a kari igazgatóktól és a többi 
professzortól kapott válaszokból az derült ki, hogy a megkérdezetteknek a Bret-
schneider és Pray között meglevő személyi ellentéten kívül semmiféle személyi ellen-
tétről nincs tudomásuk, tehát az erről szóló vádak koholtnak minősíthetők.46 Később 
mégis kénytelen bizonyos ellentétek meglétét elismerni. Bretschneidernek a szená-
tus ellen felhozott vádjai többek között (6—12. pont) az Egyetemen felmerült 
néhány konkrét problémával foglalkoznak. A 6. pont a teológiai és a jogi kar igaz-

S4 

v 



gatójának viszálykodását teszi szóvá, melynek következményeként Bretschneider 
szerint a szenátus ülésein a közügyeket a személyi problémák háttérbe szorították. 
A szenátus erre a vádra adott válaszában — úgy látszik — elfelejtette, hogy koráb-
ban „semmiféle" viszályról sem tudott, mert most már csak azt bizonygatja, hogy a 
kari igazgatók között kialakult ellentét az ügyintézésre semmiféle hátránnyal nem 
járt, amit az is bizonyít, hogy a szenátus napirendjén szereplő ügyek akadálytala-
nul elintézést nyertek.47 

A szenátus válasza Ürményit tökéletesen kielégítette. Azt most már nem lehe-
tett letagadni, hogy valamilyen ellentét mégis csak van, de „nincsenek nagyobb 
nézeteltérések, amelyek az oktatás ügyének komolyabb kárt okoznának" .^ És mi erre 
a bizonyíték? „Ha ily csekély nézeteltérések komoly hatással lehetnének az oktatás-
ügyre, akkor aligha volna a világon olyan egyetem, ahol virágzik a tudomány, hiszen 
ehhez hasonló nézeteltérések más egyetemen még'gyakrabban is előfordulhatnak, amint-
hogy több ember között ez másként nem is lehet." Ragyogó okfejtését így zárja le: 
„A Bretschneider panaszolta viszályok nem érdemelnek figyelmet már csak azért sem, 
mert mostanra mind elültek, jelenlétemben senki sem panaszkodott rófe/c."49 Ürményi 
— úgy látszik — azt várta, hogy a vádlottak a vizsgálat idejére sem változtatnak 
viselkedésükön? Tudnia kellett, hogy kiküldetésének hírére azonnal készülődni kezd-
tek a kellő fogadtatásra. Pár lappal előbb jelentésében maga is megemlíti, hogy 
Bretschneider hozzá intézett beadványában külön felhívta figyelmét arra, hogy az 
exjezsuiták amikor értesültek a biztos kiküldéséről, igyekeztek gyorsan lecsendesí-
teni a dühöngő viszályokat.50 Erről azonban Ürményi nem akart tudomást venni, 
pedig a vádak igenis helytállók voltak. 

Különösen súlyosak voltak a problémák a teológiai karral kapcsolatban. A kar 
igazgatójává 1777-ben Szabó Andrást nevezték ki. Szabó kezdettől szembeszegült 
II. József intézkedéseivel, és nyílt harcot folytatott egységesítési törekvései, az 
oktatás reformja ellen,51 igyekezett gátat vetni a jelentkező felvilágosult erők érvé-
nyesülésének.52 A bécsi „szisztéma" bevezetésének tervével a maga újonan kidol-
gozott rendszerét szegezte szembe. Ebben Batthyány József prímás és Patachich 
Ádám kalocsai érsek is támogatta.53 A jogi karral az egyházjogi előadások miatt 
tört ki a viszálykodás. Az egyházjogot ui. a jogi karon adták elő, de teológusok is 
hallgatták. Szabó a tanszéket igyekezett ellenőrzése alá vonni, de ellenállásba ütközött. 
Lakics György, az egyházjog tanára 1780-ban nyugalomba vonult, utóda Marko vies 
Mátyás Antal lett. Markovics Martini, Riegger és Sonnenfels tanítványa, a természet-
jog híve volt, vagyis szemben állt a hazai jogfelfogással, amely szerint mindent a 
Corpus Juris alapján kell magyarázni. Szembe is került emiatt a reakció képvise-
lőivel. „Markovicsnak tapasztalnia kellett, hogy az egyháziak nem könnyen nyugodtak 
bele az új tanoknak egyetemi oktatásába. Konzervatív körök nyíltan is állást foglaltak 
a jozefinizmussal szemben."^ Szabó ahol csak tehette, akadályokat gördített az 
oktatás útjába, mert az előadottak ellenkeztek felfogásával. 1780-ban a teológus-
hallgatók közül mindössze ketten látogatták Markovics előadásait, a vizsgáktól 
azonban Szabó ezeket is eltiltotta. A jogi kar panaszt tett emiatt, az ügy a helytartó-
tanács elé került, ahol 1781-ben a jogi kar javára döntötték el a kérdést.55 Ezzel 
azonban korántsem zárult le a vita. „Az összetűzések napirenden voltak, mert a teo-
lógiai karon nem szívesen látták, hogy a növendékek a világi karra j'árjának." Csak-
hamar újabb botrány izgatta fel a kedélyeket. 1783-ban Markovics egyik előadásá-
ban tagadta, hogy a pápa minden tévedéstől mentes, vagyis csalhatatlan volna. 
Godall István teológushallgató vitába szállt vele, később pedig röpiratot adott ki 
ellene két ízben is, nyilvánvalóan nem saját kezdeményezésére, a cenzúra kétszeri 
kijátszásához is felsőbb segítségre volt szüksége.56 



Szabó szembe került Barics Alberttel is,57 a stasztisztika és világtörténelem 
tanárával,58 mert a Zopheus könyvét, a História naturalis-t ajánlotta hallgató-
ságának, márpedig ez Szabó szerint hevesen támadta a pápát és az egyházat, és 
„telve volt tévtanokkal". A szenátus átírt Patachichnak, hogy „akadályozza meg az 
ifjúság megrontását." Szabó később hasonló könyvek ajánlásáért ismét feljelentette, 
a hallgatók kezébe került példányokat pedig elkoboztatta. Elrendelte, hogy a teo-
lógiai kar hallgatóinak az ő tudta nélkül semmiféle könyv nem ajánlható.59 

A szenátus mind Markovics, mind Barics esetében elhárítja magáról a felelős-
séget, a Godall-ügyhöz semmi köze, Bariccsal szemben pedig helyesen járt el a teo-
lógiai kar igazgatója.60 Ürményi nem tett említést a kérdésről, csak általánosság-
ban beszélt, és ezzel igyekezett elkerülni a színvallást. 

A szenátus szerepe a Br.etschneider—Pray vitában 

A szenátus ellen felhozott valamennyi vádpontot nem vehetjük itt sorra, de 
a harmadikról még meg kell emlékeznünk,61 ennek alapján ui. képet nyerhetünk 
arról, milyen módszereket alkalmazott a szenátus az Egyetemi Könyvtáron belül 
Bretschneider és Pray között kialakult ellentétek kiélezésére; hogyan támogatta 
Bretschneider ellenfeleit. Az említett vádpont szerint a szenátus Bretschneider fel-
terjesztéseit nem továbbította a helytartótanácsnak, hasonlóképp visszatartotta 
azokat a jelentéseit és beadványait is, amelyekben a kusztoszokra, Wagnerre és 
Schönvisnerre tett panaszt. Ugyanakkor a szenátus a panaszok kivizsgálására a 
maga részéről sem tett semmit, és a könyvtári személyzetnek és munkáknak 
a két prefektus között elrendelt felosztását késleltette. 

A fentiek megértéséhez elengedhetetlen a könyvtár akkori személyi viszonyai-
nak ismerete. Bretschneider kinevezésekor ui. Pray György, aki addig a könyvtár 
prefektusaként működött, felmentését kérte. Pray a feloszlatott jezsuita rendnek 
volt tagja, és a feloszlatás után továbbra is a rendhez tartozónak érezte magát. Nóvák 
Krizosztom Benedek-rendi szerzeteshez 1780—1781-ben írott levelei arról tanúskod-
nak, hogy az udvarban és tisztviselőiben halálos ellenséget látott. Megrongált egész-
ségi állapotára hivatkozva kérte elbocsátását, de később maga is beismerte, hogy 
ez csak ürügy volt. Nem kívánt — és úgy gondolta, nem is tud — a megváltozott 
légkörben dolgozni. Nyugdíjaztatása után62 a pannonhalmi Benedek-rendi kolostorba 
akart elvonulni.63 Alig várta, hogy összecsomagolhassa holmiját és elhagyja Budát, 
„ezt a gyűlöletes és ellenséges helyet" ̂  a számára kiutalt 400 forint évi nyugdíjat 
kevesellte, gúnyolódott az udvar szűkmarkúságán, megvetéssel és ellenséges hangon 
szólt a volt szerzetesek bécsi ellenségeiről, az Egyetem megnyitása alkalmából ren-
dezett ünnepségekről, No vakkal közölte, hogy távol kívánja tartani magát, és meg 
sem jelenik azon.65 Amikor könyv- és kéziratgyűjteményét a helytartótanács meg 
akarta vásárolni, először kitérő választ adott, de Nováknak elmondta, hogy ezzel 
csak időt szeretne nyerni, mert kéziratait titokban rövidesen hajóra rakatja, és Komá-
romba szállítja. Terve az volt, hogy eltartása fejében könyvtárát a pannonhalmi 
apátságra hagyja.66 Nyugdíjügyének lezárása után67 azonban már nyíltan válaszolt: 
„ . . . Nem azért kértem elbocsátásom, hogy életem hátralevő részét nyugalomban és sem-
mittevéssel töltsem, hanem hogy továbbra is hazám történetével foglalkozzam, amennyire 
erőm megengedi. Ezért amíg élek, addig szükségem lesz könyveimre és kézirataimra, ez 
legféltettebb kincsem, amelyet minden pénznél és állásnál többre becsülök. Inkább éle-



temtöl válnék meg, mint ezektől, és csak végrendeletemben intézkedem majd felőlük. . . "68 

Utolsó mondatához ezt a magyarázatot fűzi No vaknak írt levelében: „A végren-
deletet szántszándékkal említettem, nehogy azt reméljék, hogy halálom után az Egyetemi 
Könyvtár megszerezheti könyvtáram."69 

1780. november 26-án még arról írt Pray, hogy hamarosan csomagol és indul Pan-
nonhalmára. 1781. február 24-én azonban már egészen más értelemben írt Patachich-
nak. Kifejtette, hogy nem akar elveszni az ismeretlenség homályában, kész könyvtá-
rát és kéziratait akár el is adni, ha könyvtárvezetői állásába régi fizetésével vissza-
helyezik, és 400 forint évjáradékot biztosítanak számára.70 Patachich közvetítésére 
a helytartótanács elfogadta a feltételeket.71 

Mi bírhatta rá Prayt, hogy megváltoztassa oly szilárdnak mutatott elhatáro-
zását? Ennek kiderítése a jövő feladata. Bretschneidert mindenesetre kellemetlen 
meglepetésként érte, amikor 1781. július 19-én kézhez kapta az egyetemi szenátus 
leiratát, mely felszólította: jelenjék meg Pray ünnepélyes beiktatásán. Megle-
petése annál nagyobb volt, mivel Vörös Antal jogi kari igazgatótól korábban arról 
értesült, hogy Pray csak a könyvtárosi címre és fizetésre tart igényt, de tényle-
gesen nem kívánja betölteni az igazgatói tisztséget. Most pedig kiderült, hogy 
Pray élni kíván jogkörével. Bretschneider ettől kezdve Pray, Wagner és Schönvis-
ner személyében három exjezsuitával állt szemben, és a már amúgy is komoly ellen-
tétet a könyvtáron belül még jobban elmérgesítette a két igazgató között a rang-
elsőségért meginduló harc. 

Bruckner ezekben a küzdelmekben „tisztán személyi villongások hosszú sorát" 
látja,72 az ilyen elképzelések tarthatatlanságára már korábban rámutattunk. A két 
igazgató között fennálló ideológiai ellentétek már önmagukban is elegendő okot 
szolgáltattak arra, hogy szembekerüljenek egymással, egyes jelek azonban arra 
engednek következtetni, hogy az ellentéteket a szenátus szándékosan is szította. 
A szenátusnak tudnia kellett, hogy két igazgató nem férhet meg egymás mellett, 
Bretschneider erre vonatkozó tiltakozó észrevételeit mégsem vette figyelembe. 
Bretschneider már 1781. július 20-án hangot adott annak a nézetének, hogy ha 
Prayt nem rendelik az ő vezetősége alá, akkor az egyetlen megoldás az volna, ha 
a funkciókat és feladatodat megosztanák egymás között, mivel ő semmi esetre sem 
kerülhet alárendelt viszonyba Prayjal.73 Bretschneider érvelését még Pray is alá-
támasztotta, beadványban kérte ui. a szenátust, döntsön végre a rangsor körüli 
vitában. Bevallotta ekkor, hogy amikor nyugdíjaztatását kérte, nem öregsége és 
egészségi állapota volt a valódi ok, hanem az, hogy nem tartotta lehetségesnek, 
hogy két teljesen egyenlő rendelkezési joggal felruházott könyvtáros együtt dol-
gozhat.74 Szerinte az elsőség őt illeti, a szenátus is őt támogatta. A tanulmányi 
bizottság azonban meghagyta mindkettőjüket egyforma rangban, és elrendelte, 
hogy a feladatokat osszák fel közöttük. 1782. július 25-én a helytartótanács ilyen 
értelemben hozott határozatot.75 Ezt a határozatot azonban a szenátus nem hajtotta 
végre, és ezzel Bretschneider igazgatói tevékenységét szinte lehetetlenné tette. Pray és 
társai (Wagner és Schönvisner) éltek is az így adódó lehetőségekkel: igyekeztek 
kivonni magukat a terhesnek érzett munkák alól. Emiatt Bretschneider több ízben 
panaszt is tett ellenük.76 

Visszatérve Ürményi jelentésére, a szenátus kénytelen volt beismerni, hogy 
Bretschneider panaszos jelentéseit valóban nem terjesztette fel a helytartótanácshoz, 
ennek oka azonban az volt, hogy a jelentéseket csak olyankor szokták továbbküldeni, 
ha azt felsőbb helyről kifejezetten kérik. Egyébként a kusztoszok elleni vádakat 
a szenátus saját kebelében, felsőbb hely zaklatása nélkül kívánta elintézni, intő 
szóval és feddéssel csendesítve le a szemben álló feleket. Ez a védekezés nem helyt-



álló, hiszen az iratanyagból kitűnik, hogy a helytartótanács még 1780. október 
19-én utasította a szenátust: a könyvtárvezető és a kusztoszok által készített jelenté-
seket havonta terjessze fel.77 Talán ez a nyilvánvaló hazugság az oka, hogy Ürményi 
csak jóval később, jelentésének egészen más részében reflektált erre a vádra,78 

és ott már más magyarázatot keresett a mulasztásra. Eszerint Bretschneider 1781. 
évi május és június havi jelentéseit, melyeket július 5-én nyújtott be a szenátusnak, 
nem utóbbi hibájából nem terjesztették fel, hanem azért, mert a rendelkezések 
értelmében a kusztoszoknak is alá kellett volna írniuk azokat, ez pedig nem történt 
meg. Természetesen ez is csak utólagos mentegetőzés, hiszen ha Bretschneider 
jelentései nem feleltek meg az előírásoknak, akkor a szenátusnak mint hibásat 
vissza kellett volna küldeni őket, és felszólítani Bretschneidert, hogy a hibát javítsa ki. 
Ehelyett az iratokat egyszerűen elfektették. A formai okokra való hivatkozás 
abszurd volta még nyilvánvalóbb lesz, ha arra gondolunk, hogy Bretschneider 
ezekben a jelentésekben éppen azt panaszolta, hogy a kusztoszok nem hajlandók 
részt venni a könyvtári munkában, feladatukat csak vonakodva és hanyagul lát-
ják el.79 

A funkciók megosztását illetően a szenátus ismét tagadja bűnösségét. Igenis 
eleget akart tenni a felsőbb rendelkezésnek, de éppen Bretschneider volt az, aki 
ezt megakadályozta oly módon, hogy nem nyújtotta be a megosztás tervét, és mert 
azt terjesztette, hogy el óhajt távozni Budáról. Emiatt a megosztást nem erőltették, 
hanem félbehagyták.80 Egyik érv sem fogadható el. A szenátus köteles lett volna 
végrehajtani a helytartótanács rendelkezését akkor is, ha Bretschneider nem nyújtotta 
volna be tervét, sürgetnie kellett volna, ezt azonban nem tette. A Bretschneider 
távozásáról „terjedő" hírek sem mentették fel a szenátust kötelessége alól, hiszen 
semmiféle hivatalos értesítést nem kapott erre vonatkozóan. Az iratanyagból kitűnik, 
hogy a funkciók megosztása Bretschneidernek szinte szívügye volt, ezt állandóan 
szorgalmazta. Már 1781. július 20-án ajánlotta, hogy az ún. „index reális" készítését 
bízzák Prayra. Ugyanez év december 23-án sürgette a döntést ebben a kérdésben.81 

A szenátus ellenben 1782. február 4-i válaszában közölte, hogy „majd annak idején" 
intézkedni fog.82 1782. május 11-i felterjesztésében Bretschneider ismét kifejtette^ 
hogy szerinte meg kellene osztani a feladatokat és a hatáskört. „Pray úrnak és 
társainak szívesen átengedném a magasabbrendü és ízesebb munkákat, pl. az index 
reális készítését és más hasonlókat, ennek elrendelését azonban felsőbb helyről várom, 
azzal az utasítással együtt, mely megparancsolja, hogy az elvégzett munkáról havi je-
lentés készítése kötelező..."83 Július 28-án újból sürgette a szenátust, szeretné, ha 
már intézkedne, „nehogy két könyvtáros idejét tétlenül fecsérelje" .M A válasz erre is 
csak az, hogy megfelelő időben majd intézkedés történik.85 Csak 1782. szeptember 
7-én kelt az a leírat, mely végre felszólította Bretschneidert, nyújtson be terveze-
tet a könyvtári munka és személyzet hatásköri megosztását illetően.86 Egyelőre nem 
találtuk nyomát, mi lett ennek a felszólításnak következménye, az előzmények 
alapján azonban nem hihető, hogy Bretschneider válaszolatlanul hagyta ezt a leira-
tot, hiszen a megosztás tervét — mint láttuk — már ezt megelőzően benyújtotta! 

Ürményi ismét azonosította magát a szenátussal, ennek ellenére ő már nem 
emlegette Bretschneider mulasztását a felosztás elodázásában. Ehelyett más ment-
ségeket keresett a szenátus számára, ami ismét arra» mutat, hogy az iménti vád 
nem lehetett helytálló. Ürményi elismerte, hogy „mivel a könyvtárosok között... 
a megbomlott egyetértést helyreállítani nem lehetett, az lett volna a megoldás, hogy a munkát 
és a beosztottakat felosszák közöttük, hogy ily módon a rászabott munkát kiki serényen 
elvégezhesse. Minthogy azonban a kalocsai érsek [Patachich], a szenátus elnöke, akinek 
ez feladata lett volna, akkoriban Pesttől távol volt; majd pedig kiküldetésem az Egyetem 
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ügyében ismeretessé vált, ráadásul Bretschneider nyíltan hirdette, hogy elhagyja Budátf 
és másutt nyer alkalmazást, ezért a rendelkezést nem hajtották végre.mi Figyelmet 
érdemel, hogy a helytartótanács rendelete a megosztásról 1782. július 25-én, az 
Ürményi kiküldetését elrendelő udvari dekrétum viszont 1783. május 2-án kelt. 
Közben csaknem teljes esztendő telt el! Lett volna tehát elég idő, Patachich sem 
volt állandóan távol. Nyilvánvaló, hogy a szenátus kezdettől akadályozta ezt az 
intézkedést, mert érdekei a viszály fenntartását kívánták. Ezt — nyilván nem szán-
dékosan — maga Ürményi adja tudtunkra, amikor így ír: „Pray és Bretschneider 
könyvtárosoknak a rangelsőség miatt támadt ellentéteiről szóló jelentéseit 1781. decem-
ber 15-én nyújtották be [a szenátushoz], a helytartótanácshoz az elsőt 1782. május 
11-én terjesztették jel. Ennek oka az volt, hogy a szenátus remélte, az ügyet barátságosan 
is elintézheti. Mivel, ha késedelmesen is, de a felterjesztés mégis megtörtént, szándékos 
elsikkasztás nem tételezhető fel. Ha a szenátust egyáltalán vádolni lehet azzal, hogy 
ezekhez az ellenségeskedésekhez valami köze van, azt semmi esetre sem részrehajlásnak, 
hanem legfeljebb a pontos ügyintézés terén elkövetett csekély mulasztásnak lehet tekin-
íeni."88 Mi rejtőzik a körmönfontan fogalmazott mondatok mögött? „Mindössze" 
az történt, hogy a két szemben álló fél beadványait — melyekből talán még ide-
jében fény derült volna az állapotok tarthatatlanságára — visszatartották, és öt 
hónap eltelte után is egyedül csak Prayét terjesztették fel a helytartótanácshoz ! A fel-
terjesztések visszatartásával sikerült állandósítani a viszálykodást az Egyetemi 
Könyvtárban, és így olyan helyzetbe sodorni Bretschneidert, hogy végül önként 
kívánt eltávozni Budáról. A szenátusnak éppen ez lehetett a célja, megszabadulni 
a protestáns idegentől, továbbra is biztosítani az egyháziak, a jezsuiták egyed-
uralmát az Egyetemi Könyvtárban és az Egyetemen.89 

Az exjezsuitizmus az Egyetemen 

Bretschneider vádjainak tulajdonképpen leglényegesebb csoportja „AzEgyete-
men burjánzó exjezsuitizmusróV címet viseli. Bretschneider az exjezsuitizmust 
emlegette mindig, amikor ellenségre akadt. Valójában természetesen nemcsak 
a volt jezsuiták szegültek szembe a felvilágosodás eszméivel és a felvilágosult abszo-
lutizmus intézkedéseivel, nemcsak ők ragaszkodtak maradi módon a múlt kivált-
ságaihoz vagy a hatalomhoz, nemcsak ők gyűlölték a protestánsokat és az. új oszt-
rák vagy német hivatalnokokat. Semmiképpen sem volt tehát helyes a különböző 
irányzatokat egy kalap alá venni. Ebbe a hibába azonban nem egyedül Bretschnei-
der esett bele abban az időben, ugyanígy jezsuitizmust emlegettek néhány évvel 
később a magyar jakobinus mozgalom vezetői és résztvevői is. 

Bretschneider exjezsuitizmus elleni vádjainak első pontja szerint az Egye-
temen a volt jezsuiták többségben vannak, és kezükben tartják a hatalmat.90 

Állításának bizonyítására teljes névsort állított össze róluk.91 A szenátus szerint 
azonban ebben a névsorban olyan nevek is szerepeltek, melyek viselői a tanulmányi 
ügyekben nem játszottak szerepet. Valójában csak 23 exjezsuita áll az Egyetem 
szolgálatában, 91 egyéb alkalmazottal szemben; fizetésük 16 900 forint, míg a 
többieké 42 739 forint.92 

Ürményi ehhez csak annyit fűzött hozzá, hogy Bretschneider adatai szerinte 
is túlzottak, rosszindulatra vall, hogy az Academia Theresianában és az egyetemi 
gimnáziumban működő exjezsuitákat is az Egyetemhez számítja, hiszen „rend-
szerint" csak a kari igazgatókat, a négy kar professzorait és a könyvtár személy-
zetét szokták odatartozónak tekinteni.93 Ha el is fogadjuk ezt az érvelést és el-
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ismerjük, hogy a gimnázium és az akadémia személyzetét leszámítva, az exjezsui-
ták nem voltak „abszolút" többségben, akkor is fennáll az a tény, hogy a fontosabb 
pozíciókat kezükben tartották. A fizetések megoszlásáról éppen a szenátus által 
közölt adatokból is kitűnik, hogy míg az exjezsuiták átlagfizetése 735 forint volt, 
addig a többieké mindössze 470 forint. Már említettük, hogy ezen a véleményen 
volt az Örményi jelentését felülvizsgáló udvari tanulmányi bizottság is, és ezért 
a jezsuiták túlsúlyát — „minthogy összetartanak" — beigazoltnak találta. 

Bretschneider különösen azt fájlalta, hogy éppen a szerinte legfontosabb kar, 
a bölcsészkar tanszékeit töltik be exjezsuiták.94 A szenátus válasza igen tanulsá-
gos. „A filozófiai kar [azaz a bölcsészkar] tanszékei közül a metafizikait [filozófia], 
a matematikait és a rendkívülit [állandó helyettes] mások [értsd nem jezsuiták] fog-
lalják el,. .. nem igaz tehát, hogy a[z exjezsuita] filozófiai professzorok száma nagyobb 
a többiekénél."9* A válasz világos és egyszerű, a vád teljes egészében megcáfoltnak 
tekinthető, a biztos nem is fűz hozzá észrevételt. Vajon érdemes-e ennek ellenére 
utánanézni, megfelel-e a valóságos helyzetnek a szenátus közlése? Talán érdemes. 
A tény ui. az, hogy 1783-ban, a vizsgálat lefolytatása idején a bölcsészkaron tanító 
tizenhárom professzor közül tizenegy exjezsuita volt. Exjezsuita adta elő az esz-
tétikát (Szerdahelyi György), a történelmet (Katona István), a felsőbb mathesist 
(Mitterpacher József), az alkalmazott felsőbb mathesist (Rausch Ferenc), a csil-
lagászatot (Weiss Ferenc), a természettant (Horváth K. János), a természet-
tan és mezőgazdaságtan elemeit (Püspöky Ferenc), a természetrajzot (Piller 
Mátyás), a címer- és pecséttant (Wagner Károly), az oklevéltant (Pray György), 
az érem- és régiségtant (Schönvisner István). A tizenkettedik exjezsuita Makó 
Pál, a kar igazgatója volt.96 Nem volt exjezsuita Dugonics András, az elemi 
matematika tanára, és Branischa József, az extraordinarius, aki a beteg pro-
fesszorok helyettesítését látta el, és mint ilyen alárendelt szerepet játszott. 
A szenátus állítása szerint a filozófiai tanszéket sem exjezsuita töltötte be, 
ez azonban az igazságnak csak egy része volt. 1783. február 20-án ui. meg-
halt Handerla Ferenc, és ezzel a filozófiai tanszék megüresedett. A szenátus 
és a jezsuitapárt azonnal működésbe lépett, és helytartótanácsi, valamint kancel-
láriai kapcsolatai igénybevételével mindent elkövetett, hogy a volt jezsuita Szune-
rits Márton győri tanárt neveztesse ki. Az akció csak azért nem járt sikerrel, mert 
Bretschneider idejében felhívta József figyelmét a jezsuitaveszélyre. II. József 
ennek alapján a május 24-én benyújtott kinevezési felterjesztésre azt válaszolta, 
hogy a tanszék betöltése előtt meg kell várni a vizsgálat eredményét, „nehogy 
a jezsuita elvekkel megmételyezett professzorral az úgy is meglevő ilyen áramlat új 
erősítést nyerjen ".97 

Ürményi, akinek ismernie kellett a helyzetet, mélységes hallgatásba burkoló-
zott, nem mutatott rá a szenátus érvelésének hamis voltára, nem tárta fel a tény-
leges számszerű arányt, és ezzel az eddiginél is világosabban leplezte le elfogultságát. 
Nem kétséges, hogy az egész vizsgálat és a nagy műgonddal összeállított jelentés 
hasonló „tényeket" tartalmaz, és így valószínű, hogy az anyag további tanulmányo-
zása még sok érdekes hamisítást hozhat majd napfényre. Ezúttal azonban nincs 
elegendő terünk arra, hogy valamennyi vádpontot és védekezést, pontosabban 
ellentámadást sorra vegyük. Annyi mindenesetre az eddigiekből is nyilvánvaló, 
hogy Bretschneider legfontosabb vádjai megfeleltek a valóságnak, bár a szenátus 
vakmerő módon még könnyen bizonyítható tények esetében is tagadott, Ürményi 
pedig a részletek elhallgatásával igyekezett támogatni Bretschneider ellenfeleit. 
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A vizsgálat következményei 

A bölcsészkar helyzetével Ürményi általában elégedett volt, a karon szerinte 
válogatott, derék férfiak tanítottak.98 A teológiai karról is alig volt jelenteni 
valója, az előadások szerinte a bécsi szisztéma szerint folytak." Holott 1784/85-ben 
a generális szemináriumok megvizsgálásával megbízott Rautenstrauch azt álla-
pította meg, hogy a tanárok többségének előadása nem megfelelő, és 1785. július 
11-én ennek eredményeként új teológiai tantervet vezettek be.100 Ürményi jelen-
tése inkább csak a könyvtári munka területén foglalkozott részletkérdésekkel. 
A tanulmányi ügyeket tárgyaló része így oszlik meg: húsz és fél lap jut az Egye-
temi Könyvtárra, hét lapon intézte el a bölcsészkart, kettőn a teológiait, négyet 
szentelt a jogi, hetet az orvosi karnak, kettőt a csillagvizsgálónak és hatot a ter-
mészettudományi múzeumnak. 

Az Egyetem történetével foglalkozó művek úgy tüntették fel, mintha Ürményi 
jelentése alapján az udvar is arra a meggyőződésre jutott volna, hogy Bretschneider 
vádjai „semmiképp sem állhattak meg", és „Örményinek teljesen igaza volt, hogy 
visszautasította őket",101 megállapítva, hogy a panaszokat egyedül az irigység su-
gallta.102 Természetesen javasolt Ürményi néhány változtatást is, ezek azonban 
jelentéktelenek voltak, és így nem felel meg a valóságnak a kartörténeteknek az 
az állítása, hogy József egyetemi reformjainak alapja Ürményi jelentése volt.103 

Éppen II. József intézkedései mutatják, hogy Bretschneidernek végül is igaza lett, 
amikor azt írta, feljelentése a magyar oktatásügy alapvető átszervezését fogja 
eredményezni. Még 1783-ban rendelet jelent meg a teológiai kar teljes átszerve-
zéséről, leválasztották az Egyetemről, és generális szemináriumként helyileg is 
elkülönítették.104 1784. március 10-i rendeletével II. József megszüntette a kari 
igazgatói állásokat, az Egyetem elnökének tisztségét és feloszlatta az egyetemi 
szenátust.105 A kancellária ellenezte a kari igazgatók megszüntetését, mire József 
így válaszolt: „Mivel a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a karok igazgatói legtöbbször 
a tudományok fejlődésének és tökéletesedésének legnagyobb akadályát alkotják, ez a 
hivatal eltörlendö."1^ A szenátus feloszlatása sem ment ellenállás nélkül. A hely-
tartótanács késett a rendelkezés végrehajtásával, úgyhogy az 1785. január 8-ig 
ideiglenesen tovább működött, amit az uralkodó helytelenített.107 1784. augusz-
tus 6-án a bölcsészkaron az addig kétéves tanulmányi időt háromra emelték fel,108 

augusztus 12-én a jogi kari tanfolyam időtartamát háromról négy évre hosszabbí-
tották meg, és egyúttal új tantervet írtak elő.109 

Mindezek az intézkedések II. József egységesítő törekvéseinek szerves részét 
alkották, Ausztriában legtöbbjére már korábban sor került. Valószínű, hogy Bret-
schneider tevékenysége nélkül is végrehajtották volna ezeket a reformokat, de az 
is lehetséges, hogy némelyik rendelkezés Magyarországra való kiterjesztését siet-
tették beadványai. De történtek olyan változások is, melyek azt mutatják, hogy 
a szenátus és Ürményi mesterkedései ellenére Bretschneider legalább részben elérte 
célját: a jezsuiták egyeduralmát a bölcsészkaron felszámolták. 1784/85-ben a böl-
csészkaron nem kevesebb, mint öt exjezsuita professzort bocsátottak el, küldtek 
nyugdíjba, illetőleg helyeztek át. Helyüket többnyire protestáns, főleg német szár-
mazású tanárokkal töltötték be. Az elhunyt Handerla helyére nem a szenátus 
által támogatott volt jezsuita Szunerits, hanem a híres protestáns tanár, Fogarasi 
Pap József nyert kinevezést.110 Váratlan halála111 után pedig a bajor származású 
szabadkőműves kantiánus, Kreil Antal lett a filozófia professzora. Szerdahelyi 
György helyére az esztétikai tanszékre 1784. október 13-án az ugyancsak protes-
táns stuttgarti Werthes Frigyes került. Nyugdíjazták Katona Istvánt is, helyére 



1784. október 23-án a piarista Koppi Károlyt nevezték ki. Nyugdíjazták még 
Püspöky Ferencet és Wagner Károlyt is, utóbbi utóda a protestáns Cornides Dániel 
lett. Pillért áthelyezték az orvosi karra. 1784. október 31-én a német nyelv és iro-
dalom újonnan felállított tanszékére a szabadkőműves Hoffmann Lipót Lajos 
került. A szenátus iratkezelőjét, Schauer Xavér Ferenc volt jezsuitát, akivel Bret-
schneider állandó harcban állt, 1785. április 20-án elbocsátották.112 Szabó András 
a teológiai kar átszervezésekor a pozsonyi generális szeminárium igazgatója lett. 
1788-ban egyik jelentése — az iskoláknak a papi hivatást kiölő rossz szelleméről — 
annyira felingerelte II. Józsefet, hogy parancsot adott: Szabó azonnal hagyja el 
a szemináriumot.113 Az exjezsuiták aránya a bölcsészkaron tehát a korábbi 12:2 
helyett 6:6-ra alakult. A változás azért is jelentős volt, mert az újonnan kineve-
zettek közül többen haladó gondolkodásúak voltak, és később a jakobinus mozgalom-
ban is szerepet játszottak. 

A jezsuiták természetesen nem adták fel a harcot. II. József halála után meg-
indult a küzdelem az elvesztett pozíciók visszaszerzéséért. Gabelhofer, az Egyetemi 
Könyvtár későbbi igazgatója, aki rendőrségi besúgóként kezdte, már 1790. június 
26-án jelentette Gotthardinak, hogy a jezsuiták megegyeztek: az ország főiskoláin 
valamennyi filozófiai, teológiai és történelmi tanszéket volt jezsuitákkal töltenek be, 
törekvésüket a püspöki kar is támogatja.114 Szándékuk megvalósítását megkönnyí-
tette, hogy 1791-ben Lipót császár a kancelláriai és helytartótanácsi hivatalokba 
visszahelyezte a József alatt kiszorult egyháziakat, a szélsőklerikális Okolicsányi 
püspököt, Lányi Józsefet, akit a rendek az országgyűlésen hazaárulással bélyegeztek 
meg, Mednyánszky János rendőrspiclit és másokat. Nyomukban jártak a volt 
jezsuiták, és 1791 derekára a művelődéspolitika és oktatásügy irányítása ismét 
teljesen a kezükben volt mind Magyarországon, mind Ausztriában.115 Az egyháziak 
részéről nehezményezett rendelkezések felülvizsgálatára, vagyis II. József reform-
jainak megsemmisítésére 1791. augusztus 12-én összeült az újonnan létrehozott 
közoktatásügyi bizottság.116 Elnöke természetesen Ürményi József, tagjai szintén 
régi ismerőseink: Makó Pál, Szabó András, Szerdahelyi György, Nóvák Krizosztom 
stb. 1791. augusztus 20-án Gabelhofer azt jelentette megbízóinak, hogy Makó Pál-
nak az a terve, hogy a legfontosabb és az állam szempontjából leglényegesebb 
tantárgyakat, vagyis a történelmet, a diplomatikát, a mezőgazdaságtant, a ter-
mészetrajzot és a filozófiát jezsuita professzorok kezére adja. Ezért követ el min-
dent Domin József kineveztetésére,117 ezért akarja az esztétikai tanszékre a szintén 
exjezsuita Tóth Farkast behozni.118 Néhány év alatt el is érték céljukat. 1794. 
augusztus 5-én Hajnóczy József maró gúnnyal ugyanazt írhatta Sipos Józsefnek, 
egy göttingai diáknak, amit egy évtizeddel korábban Bretschneider írt Nicolainak: 
„Egyetemünkön a tudományok helyzete már alig lehetne jobb, csak a legutóbbi évben 
négy jezsuitát alkalmaztak. Horváth utóda Domin lett, Schönvisneré Gabelhofer. Kele-
men a jogi professzor és Reviczky — Gyurkovics helyén — világiak ugyan, de az igaz-
ság az, hogy ők is jezsuiták voltak azelőtt... "119 

A jezsuitaveszély nem Bretschneider rémlátása volt tehát, hanem valódi fenye-
getés, melynek elhárításához budai tartózkodása idején Bretschneider is hozzá-
járult, ha igyekezete nem is járt teljes és főképp tartós sikerrel. 
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SZINNYEI JÓZSEF ÉS HORVÁT ÁRPÁD 
(Az Egyetemi Könyvtár tör ténete 1875—76-ban) 

V É R T E S Y M I K L Ó S 

Az Egyetemi Könyvtár a múlt század második harmadában nyomorúságos 
körülmények között tengődött. Épülete életveszélyes volt, félni lehetett, hogy a régi-
ség és túlterheltség kettős súlya alatt összedől. Túlzsúfolt raktáraiban a könyvek 
egy része a polcok deszkáin egymás mögött három sorban állt, mégpedig — kiáltott 
fel egykori igazgatója őszinte kétségbeeséssel — „mind a három sor egy nívóban: itt 
megszűnik a kezelhetőség Z"1 A katalógusok majdnem használhatatlanok voltak, a 
személyzet kevés, az anyagi ellátottság a lehető legszegényesebb. 

Ezeknek a viszonyoknak a megszüntetéséért a legkitartóbban és legkövetkeze-
tesebben a könyvtár igazgatója harcolt, könyvtárügyünk egyik legkiválóbb képvise-
lője, Toldy Ferenc. 1873. december 11-én azonban, amikor a könyvtár ügye végre 
egyenesbe került, az új épület közel állt a befejezéshez, amikor felemelték a létszá-
mot, dotációt, korára való hivatkozással lemondott állásáról, és hamarosan meghalt.2 

így tudását, tapasztaltságát a könyvtárnak éppen akkor kellett nélkülöznie, amikor 
erre a legnagyobb szükség lett volna. Az új tágas épület ugyanis új raktári rendet 
követelt, a várható erősen növekvő forgalom új, a réginél használhatóbb szerzői-
és szakkatalógust, a nagy, tízezer kötet befogadására alkalmas olvasóterem meg-
felelően kibővített kézikönyvtárt. 

A minisztérium Toldy utódjául Horvát Árpádot nevezte ki. A hivatalátadás 
1874. január 18-án történt meg. 

Horvát történelemmel és jogtörténelemmel foglalkozott, nagy érdemeket szer-
zett az oklevelek szigorú kritikai olvasásának meghonosítása terén. Fiatalon lett 
egyetemi tanár, pályafutása során azonban sok méltánytalanság érte. Eötvös József 
1848-ban őt állította az újonan átszervezett diplomatikai tanszék élére, de az abszo-
lutizmus megszüntette a tanszéket. Horvát elvesztette katedráját. Sok huzavona 
után 1857-ben rendkívüli tanár lett, rendes tanári állását csak a kiegyezés után, 
1868-ban nyerte vissza. 

A rendkívüli tanári fizetés elég csekély volt, s ezért Horvát 1858-ban-és 1867-ben 
egyetemi könyvtári állásra pályázott. Erre régi könyvtári hagyományok is biztat-
ták : régen a könyvtár prefektusi és kusztoszi állása az egyetemi oklevéltani és címer-
tani előadások kötelezettségével volt összekötve. Második alkalommal törekvését siker 
kísérte, és 1867. április 6-án második Őri címmel kinevezték, figyelembe véve tudo-
mányos érdemeit és könyvtártani ismereteit, amelyeket „egy nagy könyvtárban, 
ti. atyjáéban neveltetvén" szerzett.3 

A rendelkezésre álló adatok semmit sem mondanak arról, hogy az első években 
miképpen töltötte be állását, hogyan egyeztette össze tanári és tudományos mun-
kásságával. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium az új igazgatónak segíteni akart, 
hogy sok szakismeretet kívánó feladatait jól és sikeresen tudja megoldani. 1874 
nyarán jelentős összeget, ezer forintot utalt ki számára, hogy több hónapos külföldi 
utat tehessen meg, hogy a németországi, hollandiai, belgiumi, franciaországi és ang-
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liai közkönyvtárak szervezetét, címtározását, rendezését és kezelését a helyszínen 
tanulmányozhassa. Távollétében Szinnyei József helyettesítette. 

Szinnyei 1862-től foglalkozott bibliográfiai munkákkal, hírlaprepertóriumok 
készítésével, de aránylag későn, 42 éves korában lett könyvtáros. 1872. december 
27-én nevezték ki második tisztnek az Egyetemi Könyvtárba. 

Szolgálatát a régi épületben kezdte meg, a „farkasordító''''-ban. így nevezték el 
azt a nagy termet, ahol télvíz idején mindig 2—3 fokkal volt hidegebb, mint az ut-
cán. Innen kellett kihoznia a kért könyveket, amelyek nem voltak megszámozva. 
A katalógusok ugyanis csak a tékát (szekrényt) és polcot tüntették fel. „En ismer-
tem legjobban a számozatlan könyvekkel való bánás nyomorúságát — írta később ezek-
ről az évekről —, azért én harcoltam leginkább a modern cédula-katalógus és a számozás 
mellett."4' 

1875 elején felemelték a személyzet létszámát, tizenegy főre (igazgató, 2 őr,. 
3 tiszt, 4 szolga, fűtő). Egy évvel később Trefort kultuszminiszter engedélyt adott, 
hogy 1,50 Ft* napibérrel még két díjnokot vegyenek fel.5 Az első őr, s mint ilyen 
rangidős az igazgató után, Szinnyei lett, a második őr Márki József, a három tiszt 
Máté Sándor, Litassy József és Kudora Károly. Ezek a kinevezések 1875. április 
28-án jelentek meg. Pár nappal később, május 6-án bezárták az olvasótermet, meg-
kezdődött az új épületbe való átköltözés előkészítése, a könyvek összecsomagolása. 

A régi és az új épület a Ferenciek terén, a mai Károlyi utca elején egymás köz-
vetlen szomszédságában állt, s ez a költözést igen leegyszerűsítette. Tíz láda alá 
kereket tettek, ezek lettek a szállítókocsik. A régi olvasószoba egyik ablakát ajtóvá 
alakították át, s innen egy rögtönzött fahídon s az új épület udvari folyosóján át 
vitték a könyveket az előcsarnokba. Az emeleti raktárakba egy kézzel hajtott fel-
vonó könnyítette meg a szállítást. A költözést 1875. október 11-én kezdték meg, 
három hónappal később, január 28-án mind a 200 000 kötet az új helyén sorakozott, 
egyelőre a régi raktári felállításban.6 A kölcsönzés egyetemi tanárok részére a köl-
tözés ideje alatt sem szünetelt. 

Még a régi épületben kiválogatták Szinnyeiék a legkeresettebb műveket az 
olvasótermi kézikönyvtár részére. Ezeket egyelőre ugyancsak a régi rendben állí-
tották fel, és a költözés után haladéktalanul megkezdték számozásukat és új cím-
felvételezésüket. 

Trefort kultuszminiszter határozott utasítására Than Károly elrendelte a kézi-
könyvtári anyag rendezésén, cédulázásán kívül a katalógus kinyomatását is, de 
ezzel a munkával nem az igazgatót, hanem az első őrt bízta meg. Horvát szerint 
„írásbeli megkérdezésem nélkül rendeltetett el felsőbb 
helyről, s hozzájárulásom nélkül hajtatott végre felsőbb kíván-
ságra — dacára annak, hogy a csak kevéssel azélőtt életbe léptetett könyvtárutasítás 2. §-a 
határozottan kimondja, miszerint »a könyvtárt illető bármely ügyben csak az igazgató* 
véleményének meghallgatása után történhetik intézkedés«".7 

Az Egyetemi Könyvtárnak a XIX. századra vonatkozó irattára elég hiányos, 
sok fontos aktát kiába keresünk benne, az egyetemi iratanyag pedig 1956-ban meg-
semmisült, így ennek a különös és feltűnő intézkedésnek az okát keresve, találga-
tásokra vagyunk utalva. 

A legvalószínűbbnek látszó magyarázatot Horvátnak valamivel később, 1876. 
szeptember 1-i keltezéssel megjelent röpiratában találjuk meg. A Néhány szó a buda-
pesti Magyar Kir. Egyetemi Könyvtár rendezése és címtározása ügyében című brosú-
rában elmondja, hogy a könyvtár rendezésének egyedül megengedhető menete 
a következő: a teljes állomány szak szerinti rendezése, az egyes szakokon belül a 
könyvek felállítása a szerzők szerinti betűrendben és ezután a jelzetek megadása*. 



»Bizonyos könyvtömeg a könnyebb hozzáférhetőség tekintetéből az olvasóteremben lehet 
elhelyezve, — de bibliographice nem szabad léteznie kézikönyv-
tárnak; mert külföldön az olvasóteremben elhelyezett munkák egészen úgy szignál-
tatnak, mintha a könyvtermekben állanának az illető szakmunkák közt."8 Ebből logi-
kusan következik, hogy az egész könyvtárt s így az olvasótermet is be kell zárni pár 
évre, és csupán a rendezés, szakozás, számozás stb. után lehet külön kézikönyvtárat 
felállítani s az olvasók rendelkezésére bocsátani. 

Than Károly rektor és Kovács József prorektor egész idő alatt élénk figyelem-
mel kísérte a költözést, rendezést; ismerte a könyvtár nyitvatartásának fontosságát 
tanulmányi szempontból, és állandóan sürgette az olvasóterem mielőbbi megnyi-
tását. Horvát valószínűen előadta nekik nézeteit, és más forrásokból ismert nyakas-
ságával kijelenthette, hogy ezeken nem hajlandó változtatni. Ilyen körülmények 
közt, a hosszú zárvatartás elkerülése" végett eshetett a választás Szinnyeire. 

A döntés, mint a következmények mutatják, a lehető legszerencsésebb volt. 
A munka gyorsan elkészült, a 4423 művet, 9381 kötetet feltáró nyomtatott címjegy-
zék már március 23-án kikerült a sajtó alól. A műveket Szinnyei nem tudta az idő 
rövidsége miatt szakrendbe sorolni, bár — mint az előszóban írja — meg volt győ-
ződve, hogy ez sokkal hasznosabb lett volna a szerzői betűrendnél.9 Az olvasóterem 
ünnepélyes megnyitása március 26-án történt meg. 

Ezután került sor az állomány többi részének a rendezésére. A költözésig a törzs-
anyag kilenc tudományszak szerint volt csoportosítva. Az egyes könyvek jelzete 
feltüntette a szakot, amelybe tartozik és közelebbi szám nélkül azt a szekrényt és 
a szekrényben azt a sort, ahol állott. Egyes későbbi beszerzésű gyűjtemények 
(Balogh-, Frank-könyvtárak) egészen külön állottak. Cédulakatalógust csak néhány 
külön gyűjteményről és a törzsanyag I—XXVII. és XXXVII—XXXIX. szekrényé-
ről készítettek. A többi könyvről a látogatók csak a 23 foliókötetbe kötött címtár-
ból szerezhettek tudomást. A kilenc szakról szakkatalógust is írtak — ugyancsak 
kötetkatalógust —, de a részletesebb tagoltság majdnem teljesen hiányzott. Az ötö-
dik szakban például csak két betűrend volt, egyik a matematikai műveket sorolta 
fel, a másik a filozófiaiakat.10 Ezt a rendszert természetesen egy modern nagykönyv-
tárban nem lehetett sokáig fenntartani. 

A rendezésre a javaslatot az igazgatónak kellett volna megcsinálnia, felhasz-
nálva a tanulmányútján tapasztaltakat. Horvát a rektor felszólítására valóban 
írt egy javaslatfélét. Ezt az egyetem elküldte véleményadásra két külső szakértő-
nek, Pulszky Ferencnek, az országos gyűjtemények, könyvtárak és múzeumok felü-
gyelőjének és Fraknói Vilmos múzeumi könyvtárosnak. Pulszky úgy nyilatkozott, 
hogy Horvát írása nem nyújt semmi alapot a rendezésre, nem mondja meg, mi volna 
a legcélszerűbb mód, mi lenne a követendő sorrend. Fraknói ugyanígy vélekedett, 
ő sem látta azt elfogadható tárgyalási alapnak.11 

Később Horvát nyomtatásban is kiadta a könyvtár rendezéséről szóló nézeteit.12 

Nagyjából ugyanazt mondja el ebben is, csak bővebben kifejtve. Röpirata — Frak-
nói jellemzése szerint — „sem jelentés, sem javaslat; mind a kettőből nyújt ugyan vala-
mit, de feleresztve meddő polémiában, mely soha sem objektív, és gyakran a személyeskedés 
terére téved eV Elvéit megingathatatlanoknak tartja, és az ettől való „minden elté-
rést a tudomány ellen intézett merénylet gyanánt perhorreskált" .rá Than Károly hason-
lóképp vélekedett: „ . . . nagyrészt polémia a már használatban levő terem berendezése 
ellen, részben pedig felsorolása némely németországi könyvtárak befejezését váró rende-
zésének, de semmi pozitív alapot nem nyújtó jelentés."1* 

A minisztérium február 26-án kelt utasítására Pulszky is készített egy Emlék-
iratot a rendezés alapelveiről. Ehhez Szinnyei négy Pótlékot csatolt. Az Emlékirat 
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is, a Pótlások is sok konkrét javaslatot tartalmaznak, lényegében ezeket tárgyalták 
meg a rektor által a rendezés elveinek megbeszélésére összehívott értekezleteken. 
Az elsőt május 6-án tartották, Than Károlyon, Kovács Józsefen kívül Honig Károly 
hittudománykari prodékán, Pulszky, Fraknói, Horvát és Szinnyei vett részt ezen. 

Horvát általában elég passzívan viselkedett. Megmondta nyíltan: ha nem fogad-
ják el javaslatait, neki egészen mindegy, milyen alapon történik a rendezés. Maga-
tartásán látszott, meg van sértve, hogy az olvasótermi kézikönyvtárnál mellőzték. 

Először az új katalógusok kérdését tárgyalták. Abban egyetértettek, hogy a 
régi kötetkatalógusok helyett két új cédulakatalógust kell kezdeni. Csupán Horvát 
volt azon az állásponton, hogy a betűrendes és szakrendi katalógusok mellett még 
kötetkatalógust is folytatni kell mint betűrendes címtárt, mert ebben biztosabban, 
gyorsabban lehet keresni, és nem kell félni attól, hogy egyes lapok elhányódhatnak. 

A leírás részletességére nézve Pulszky javaslatát fogadták el. Eszerint „el kell 
térni a modern tudomány színvonalán álló katalógus készítésétől, olyantól, aminőt 
a Múzeum könyvtára is roppant költséggel, megfelelő haszon nélkül készített... A cél-
nak tökéletesen megfelel oly katalógus, aminőt az antikváriusok készítenek, midőn na-
gyobb könyvtárakat adnak el, ilyent két díjnok segélyével elkészíthet 2—3 év alatt a tiszt-
viselő személyzet."15 

Ennek megfelelően a hetvenes évek végén és a nyolcvanasak elején készült 
katalóguscédulákon néha még a nyomdász nevét és a lapszámot sem tüntették fel. 
A rövidített felvételeket később még a nem szakemberek is helytelenítették. Például 
egy 1883-ban megjelent folyóiratcikk elrettentő példaképp felemlíti a „Wieland's 
Werke I—XLVI. Bd."-féle katalóguslapokat. Honnan tudhatja meg a szegény olvasó, 
hogy az Abderitent melyik kötetben találja?16 A későbbi években sok munka került 
rekatalogizálásra, de azért egy-egy ilyen régi felvételt ma is találhatunk a könyv-
tárnak 1876-ban elkezdett és még ma is használt alapkatalógusában. 

A szakozásra vonatkozóan ugyancsak Pulszky javaslatát fogadták el: a szakok 
számát szaporítják, de a könnyebb kezelhetőség miatt 40—50 szaknál ne legyen 
több. A rendszer kidolgozását Fraknóira és Szinnyeire bízták. Ők eredetileg 11 egy-
egy nagybetűvel jelzett főszakot javasoltak, s ezek mindegyikét egy-egy kisbetű 
hozzáadása által 3—8 alszakra bontották. A tervezetet elkészülte után megküldték 
a karoknak hozzászólás végett. 

A jogi kar változtatás nélkül fogadta el, a teológiai hasonlóképp, csak azt kérte, 
hogy a B (jogtudomány) szakba sorolt kánonjogot hittudományi szakként kezeljék. 
Az orvostudományi kar új felosztást adott, a bölcsészeti az E—L szakokat meg-
változtatta, és többet összevont. Ezáltal Fraknói—Szinnyei 58 szakja 48-ra csökkent. 
Némi utólagos módosítással eszerint szakozta könyveit az Egyetemi Könyvtár 
1949-ig. 

A rendszer jellemzésére bemutatjuk az E (matematika, fizika, természettudo-
mányok) főszak részeit: Ea — matematika, Eb — fizika, asztronómia, kémia, misz-
tériumok, jövendölések, mágia, Ec — természetrajz, őslénytan, Ed — technológia, 
géptan, építészet, mezei gazdálkodás, vízszabályozás, bányászat, kohászat, Ee — 
hadtudományok, hadtörténelem.17 

Ez a 46 szak természetesen kevés volt már 1876-ban is, amikor a könyvtárnak 
200 000 kötetje volt, és még kevesebb lett később, az állomány szaporodtával. Egy-
egy szakba olyan sok mű került, az összes együvé tartozó cédulák átnézése annyi 
időt vett igénybe, hogy az olvasók közül igen-igen kevesen választották ezt a szak-
katalógust szakirodalmi tájékoztatási eszközül. Horvátnak igaza volt, amikor röp-
iratában azt állította, ha „az egyetemes történelem, ókor, középkor, újkor, legújabb kor, 
Egyiptom és India története, görög és római történelem, népvándorlás, kereszteshadak, 
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reformáció, hadjáratok, forradalmak, Anglia, Franciaország, Olaszország, Németor-
szág stb., stb., stb. története, városok, intézmények, erkölcsök stb., stb. története, biográ-
fiák, kronológia, diplomatika, heraldika, genealógia, numizmatika, epigrafika stb., stb.'''' 
mind egy szakba kerül, „a semminél ugyan ez is jobb, de a külföld az ilyen szakszerű-
séget csak ál-szakszerüségnek szokta tekinteni".18 Ugyanakkor azonban, mikor ilyen 
élesen látta a Fraknói—Szinnyei-tervezet hibáit, csak kritizálni tudta, jobbat azon-
ban nem ajánlott helyette. 

A legélénkebb vita a raktári felállítás körül fejlődött ki. Abban megegyeztek 
a résztvevők, hogy a könyveket szakok szerint csoportosítva kell raktározni, de 
abban nem, hogy a szakokon belül az egyes művek szökő- (ugró) avagy futószámos 
(numerus kurrens) jelzetet kapjanak. 

Szökőszámoknál a könyveket a szerzők betűrendjében állítják fel. Ezért a 
raktári jelzetek nem folyamatosak, kihagyások vannak bennük, a később beérkező 
művek számára üres számokat tartalékolnak. Fraknói kifejtette, hogy „az újabb 
könyvtártudomány egyhangúlag a szököszámok mellett nyilatkozik . . . Nagy előnye, az, 
hogy ha tudjuk egy könyvről; melyik szakba tartozik, és milyen a formája, felesleges a 
katalógust megnézni" .19 Horvát hasonlóképp egyedül az ugrószámos rendszert tar-
totta jónak, és képtelenségnek nevezte a szakcímtár készítését, mielőtt az egész 
anyag nincs szakok szerint szétválasztva. „A szakszerűség elvének egyik főposztulátuma 
éppen abban áll, hogy a könyvek a polcokon ugyanolyan rendben álljanak, amily rendben 
a szakkatalógusban következnek egymás után."20 

Ezt a megoldást egyedül Szinnyei ellenezte, mégpedig elvi alapon, igen élesen 
és határozottan. Álláspontját Harmadik pótlék az Emlékirathoz címmel készült fel-
jegyzésében részletesen kifejti. A betűrendi felállítást nem érzi nagy haszonnak^ 
hiszen idegen úgysem mehet be a raktárakba. Jó katalógusból könnyű kiírni a rak-
tári jelzeteket. Azt az axiómát, hogy egy-egy írónak a művei egymás mellé kerülje-
nek, szerinte igen drágán fizették meg a könyvtárak. A később adott különféle pót-
betűs számok azt eredményezték, hogy nincs a könyveknek végleges jelzetük. A nu-
merus kurrens rendszer előnyeit a következő pontokban foglalja össze: 

1. Cédulázás után a könyv azonnal mehet a raktárba, illetve az olvasóhoz. 
2. Betölthető minden hely. Szűk raktárnál ez igen nagy előny ! 
3. Idő- és pénztakarékosság. Szökőszámozás esetén előbb az összes könyvet 

fel kell állítani, s csak azután lehet megkezdeni a jelzetelést. 
4. Nem kell így hosszabb időre bezárni a könyvtárat. 
5. Egyszerűbb a jelzet. 
6. Futószámoknál könnyebb észrevenni, ha valami hiányzik. 
7. A szignálást nyomtatni lehet. 
8. Nem kell széttagolni a kolligátumokat.21 

Az értekezlet végül a futószámos megoldás mellett döntött, de csak azért, mert 
ellenkező esetben a könyvtárat be kellett volna hosszú időre zárni, mint ahogy a 
Nemzeti Múzeum könyvtárát is bezárták rendezés alkalmából tíz évre, s ahogy ha-
sonló ok miatt a British Museum könyveit egy nemzedék nem használhatta. Frak-
nói szerint „a teóriának meg kell hajolni a gyakorlati élet igényei előtt".22 

A fenti alapelveket véglegesen a május 20-i ülés fogadta el. Ezen Pulszky és 
Fraknói nem vett részt. A rektor döntése szerint a régi katalógusok folytatásával 
azonnal fel kell hagyni, és el kell kezdeni az új szerzői és szakkatalógust. A szakozás 
a számozással egy időben történjék. A rendezés ne zavarja az olvasószolgálatot, 
s ezért a raktárból mindig csak egy-két napi munka anyagát vegyék ki. Az 1520-ig 
megjelent ősnyomtatványokat és az 1711-ig megjelent magyar könyveket válasszák 
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ki, és osszák be külön gyűjteményekbe. Az igazgató végezze a revíziót, a hivatali 
idő alatt állandóan tartózkodjék a könyvtárban, és ellenőrizze a munkát.23 

Ezeket az utóbbi rendelkezéseket nem ok nélkül hangsúlyozta a rektor. Az 
igazgatónak ugyanis a csekély létszámra való tekintettel a könyvtári szabályzat 
szerint a tulajdonképpeni vezetői teendők mellett a rendes, mindennapi munkában 
is részt kellett vennie. Horvát azonban nemcsak a maga kötelezettségét, a cédula-
revíziót hárította munkatársaira, hanem még ezek rendes munkáját is meglassí-
totta. 

Amikor az Egyetem vezetősége a rendezés mielőbbi végrehajtását sürgetve, 
ennek elvégzésére hozzávetőleges határidőt kért Szinnyeitől, ő június 12-én kelt 
Negyedik pótlék az Emlékirathoz című beadványában kénytelen volt véleményt mon-
dani igazgatója tevékenységéről. Szerinte egy címleíró naponta 25 cédulát ír. Van 
2 őr, 3 tiszt és 2 díjnok. Közülük egynek a folyó munkát kell ellátnia, s így hat ember 
napi 150, havi 4500, évi 54 000 cédulát készít. Ilyen körülmények közt az új kata-
lógust 3 év alatt be lehetne fejezni. „Ellenben — folytatta — ha igazgatónk évi szám-
adását (melyet Toldy egy hó alatt maga írt és készített el), 5—6 hónapig díjnok segé-
lyével készíti, ha igazgatónk díjnok segélyével 5—6 hónapig a járulékokról kimutatást 
szerkeszt, és nyomat, jóllehet ennek legcsekélyebb praktikus haszna sincs; ha a posztu-
látumokat háromszor is összehasonlíttatja katalógusainkkal, ha a csomagok felbontásá-
nál és a könyveknek a számlával való összeegyeztetésénél három embert szükségei, egy, 
aki a számlát nézi (maga az igazgató), egy, aki a könyvet tartja és a címet olvassa, har-
madik, aki a könyvet a csomagból kiveszi és átadja; ha a hiányok kiírásával 3 díjnok 
félévig dolgozik, és a jegyzéket az igazgató a fiókjában tartogatja, szóval, ha a helyes 
munkafelosztás nem érvényesíttetik nálunk, és nem teszi mindenki a maga kötelessé-
gét, akkor a rendezés hat vagy több évig is elhúzódhatik."21 

Than maga is látta, hogy Horvát igazgatói tevékenysége nem egyeztethető 
össze a könyvtár érdekeivel, s ezért jelentést kért tőle. A jelentés maga nem ismere-
tes, csak a rektor válasza. „ A könyvtárigazgató nyilatkozatából kitűnik — írta —, 
hogy ő rendszerint a hivatalos helyiségben megjelenésre nem a hivatalos, hanem azon 
kívüli időt választ." Ez nem egyeztethető össze a felelősséggel, s az első őrt elvonja 
a teendőktől. Ezért utasítja Horvátot hivatali teendőinek pontos végzésére.25 

Horvátnak tulajdonképpen már akkor le kellett volna mondania az igazgató-
ságról, amikor megkérdezése nélkül Szinnyeit bízták meg az olvasótermi kézikönyv-
tár rendezésével. Ő azonban soká várt, és csak a rektori rendreutasítás után, 1876 
szeptember végén szánta rá magát erre a lépésre. 

A lemondással az október 7-i tanácsülés foglalkozott. Megállapította, hogy az 
igazgató két okot hoz fel, nevezetesen azt, hogy a hivatali idő alatt a könyvtárban 
kell tartózkodnia, és hogy a szeme fáj a cédularevíziótól. A tanács szerint a munka-
időt össze lehet egyeztetni a tanári elfoglaltsággal, nem kell állandóan ott ülnie, 
és szakmájával is foglalkozhat a könyvtárban, de benntartózkodása már csak „a 
többi személyzet által teljesített munka miatt is síükségts", és szükséges az is, hogy a 
cédularevízióval foglalkozzék. Javasolja a minisztériumnak a lemondás elfogadását, 
új pályázat kiírását, azonban kéri, hogy a kinevezendő igazgató ne legyen egyetemi 
professzor.26 

A minisztérium így döntött, 27 241. s.Z., 1876. december 16-án kelt rendeletével 
Horvátot felmentette állásából, és az igazgatói teendők vitelével ideiglenesen Sziny-
nyeit bízta meg. 

Horvát Árpád nem felelt meg mint igazgató. Ennek egyik oka, amit a tanács 
is jól látott, az volt, hogy a könyvtárvezetés egyre sokasodó feladatai mind nehe-
zebbé tették az igazgatói és egyetemi tanári tisztség egy személyben való egyesí-

102 



tését. Erre legfeljebb egy olyan hallatlan munkabírású és szorgalmú egyéniség vál-
lalkozhatik, mint amilyen Toldy volt. Horvátból hiányzott a könyvtár iránti áldo-
zatos munkakészség, s ezért nem tudott elegendő erőt, energiát áldozni a vezetése 
alatt álló intézménynek. Szakismeretei voltak ugyan, de nem ismerte fel, hogy adott 
helyzetben milyen megoldások a legcélszerűbbek. Mereven ragaszkodott olyan elvek-
hez, amelyek önmagukban is helytelenek voltak, megvalósításuk pedig igen nagy 
áldozatokat kívánt volna. Megnehezítette helyzetét makacs, sértődékeny természete: 
másnak a véleményét nem akarta, nem tudta elfogadni. A könyvtár feladatát öncé-
lúan fogta fel, nem törődött eleget az olvasók érdekeivel. Ennek egyik bizonysága 
például a kölcsönzés megszorítására tett javaslata. Kérte az egyetemi tanácsot, 
mondja ki, hogy Budapest határán túl az Egyetemi Könyvtár még intézményeknek 
se kölcsönözhessen könyveket. (A tanács sokkal megértőbb volt, és egyhangúan 
a következő határozatot hozta: „Oly megszorítását a kölcsönzésnek, mint azt a könyv-
tárigazgató kérelmezi, talán mégsem volna célszerű alkalmazni akkor, midőn saját ré-
szünkről is sokszor fordulunk idegen intézetek könyvtáraihoz, és ezek részéről a legelő-
zékenyebb fogadtatásra talál kívánalmunk.")27 

Szerencsének mondhatjuk, hogy ezekben az években az első őri állást Szinnyei 
József töltötte be. Benne megvolt az a tehetség, ügyszeretet, képzettség és szorga-
lom, ami alkalmassá tette a könyvtári rendezés vezetésére. Elsősorban az ő érdeme, 
hogy a költözés zökkenő nélkül bonyolódott le, és nem jelentett hosszabb szünetet 
az olvasószolgálatban. Olyan katalógusokat, szakrendszert, raktári felállítást való-
sított meg, amit ugyan ma nem tartunk a legtökéletesebbnek, de a kor követel-
ményeinek megfelelt, és hosszú időre biztosította a könyvtár használhatóságát, 
zavartalan működését. Ezért méltánytalanságnak érezzük, hogy a minisztérium 
1878 októberében Szinnyei mellőzésével Szilágyi Sándort nevezte ki az Egyetemi 
Könyvtár igazgatójának. 

JEGYZETEK 
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15 Uo. 
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIÁJA 
D É R I M I K L Ó S N B 

Bibliográfiánk célja az, hogy az Egyetemi Könyvtárral foglalkozó legfontosabb 
irodalomról és forrásanyagról tájékoztatást nyújtson. Az anyaggyűjtés során feldől- . 
gozásra kerültek a teljesség igényével az Egyetemi Könyvtárral foglalkozó önálló 
művek, a vonatkozó 1945 utáni folyóiratcikkek, a Magyar Könyvszemle [a továbbiak-
ban MKsz] teljes anyaga és az Egyetemi Lapok régebbi évfolyamainak cikkei. Tekin-
tettel a magyar kéziratos könyvtártörténeti forrásanyag eddig kisméretű feldolgo-
zására, valamint az Egyetemi Könyvtár régi és gazdag anyagára, szükségesnek lát-
tuk, hogy kézirattárunk ily jellegű legfontosabb anyagát e bibliográfiába bedol-
gozzuk. [Az MS-sel jelölt kéziratos anyagnál feltüntetjük a kézirattári jelzetet is.] 

A folyamatos anyaggyűjtés 1961. július 1-ével zárult. 
A szakcsoportosítást illetően: az anyag szakok szerinti rendjén belül az egyes 

tételek tárgyuk időrendjében következnek. Összefoglaló művek esetében a megje-
lenés időrendjét tartjuk szem előtt. Amennyiben egy tétel több szakrendi csoport-
ban is szerepeltethető lenne, akkor az — az ismétlések elkerülése végett — a legát-
fogóbb szakrendi csoportba kerül. Az Egyetemi Könyvtár különböző kiadványai 
a tárgyuknak megfelelő szakrendi csoportban találhatóak. Külön csoportba csu-
pán azokat a könyvtári kiadványokat vettük, melyeknek egyes füzetei —• tartal-
muknál fogva — nem könyvtári vonatkozásúak. 

I. összefoglaló könyvtártörténeti munkák 

Szász Károly: Közkönyvtáraink és egy országos könyvtár. Pest, 1871, Athenaeum. 
37 1. |Klny.: Pesti Napló. | 

Könyvtárrendezési mozgalmak hazánkban. = MKsz. 1879. 241—253. 1. 
Szinnyei József: Észrevételek könyvtárrendezés tervvázlatára. = MKsz. 1879. 

305—313. 1. 
Könyvtárrendezés. = MKsz. 1882. 254. 1. 
Hazai könyvtárak rendezése. = MKsz. 1882. 416. 1. 
Barna Ferdinánd: Hazai könyvtáraink rendezéséről. = MKsz. 1883. 70—75. 1. 
György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. 1—2. rész. Bp. 

1886—87, Országos Statisztikai Hivatal. 615 1. 
Szabó Endre: Három országos könyvtári adatfelvétel. 1. rész. Az 1884. évi felmérés. 

= Könyvtáros. 1958. 662—666. 1. 
Magyarországi könyvtárak statisztikája. = MKsz. 1885. 283—287. 1. 
Könyvek osztályozása könyvtárakban. = MKsz. 1888. 326. 1. 
Tóth András: A Galilei-kör a magyar könyvtárügyért. = Könyvtáros. 1959. 21—22.1. 
Kőhalmi Béla: A Magyar Tanácsköztársaság könyvtárügye. Bp. 1959, Gondolat. 258 1. 
Gulyás Pál: Kommunista könyvtárpolitika. = MKsz. 1919—21. 1—84. 1. 1922. 

13—58. 1. 
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Pasteiner Iván: Az egyetemi könyvtárak. = MKsz. 1937. 3—11. 1. 
Gárdonyi Albert: A magyar könyvtárpolitika kérdései. = MKsz. 1940. 134—146. 1. 
Szabó Endre: Három országos könyvtári adatfelvétel tanulságai. 2. rész. Az 1952. 

évi felmérés. 3. rész. Az 1953. évi adatfelvétel. = Könyvtáros. 1958. 742—745., 
829—831. 1. 

Mátrai László: Az egyetemi könyvtárak helyzete és feladatai. = Felsőoktatási 
Szemle. 1956. 291—295. 1. 

Sebestyén Géza: A hazai könyvtárak. Az egyetemi könyvtárak. = Könyvtáros. 
1957. 257—260., 335—337. 1. 

Egyetemi könyvtári konferencia. Szeged, 1959. dec. 10—12. (Sajtó alá rendezte 
Bereczky László.) Bp. 1960, OSzK KMK Házisoksz. 260 1. |Új könyvtári füze-
tek. l.| 

Mátrai László: Az egyetemi könyvtár és a tudományos kutatás. Bp. 1960, Egye-
temi Ny. 7 1. |A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. 13.| |Klny.: Felső-
oktatási Szemle. | 

Csüry István: Egyetemi könyvtáraink néhány időszerű problémája. |Hozzászólás 
Mátrai László: „Az egyetemi könyvtár és a tudományos kutatás" c. tanulmá-
nyához. | = Felsőoktatási Szemle. 1960. 545—549. 1. 

A könyvtárakban folyó tudományos kutatótevékenység helyzete. Az 1959. február— 
márciusi adatgyűjtés feldolgozásának összefoglaló eredményei. (Összeállí-
totta és kiadja az) Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ Könyvtártudományi Osztály. Bp. 1959, (1960, OSzK KMK 
Házi soksz.) 28 1. 

Kovács Máté: A magyar könyv- és könyvtárkultúra a szocializmus kezdeti szaka-
szában. = MKsz. 1960. 229—254., 361—381. 1., 1961. 1—43. 1. 

A könyvtárügy második ötéves tervének irányelvei. = Könyvtáros. 1960. 401— 
408. 1. 

Gombos Károly: A könyvtárügy második ötéves tervének irányelveihez. = Könyv-
táros. 1960. 565—567. 1. 

Csüry István: Gondolatok tudományos- és szakkönyvtáraink második ötéves ter-
véről. == Könyvtáros. 1960. 650—652. 1. 

Havasi Zoltán: Elvek és tervek. A könyvtárügy második ötéves tervének irányel-
veihez. == Könyvtáros. 1960. 738—740. 1. 

Vas János—Besenyeiné Bálint Eszter: A könyvtárügy második ötéves tervének 
irányelveihez. = Könyvtáros. 1961. 13—17. 1. 

Csüry István: Az egyetemi könyvtárhálózat szervezetének elvi alapjai. Bp. 1961, 
Tankönyvk. 5—53. 1. |Klny.: Könyv és Könyvtár.[ 

Havasi Zoltán: Egyetemi könyvtáraink és a felsőoktatás reformja. = Felsőoktatási 
Szmle. 1961. 199—204. 1. 

II. A könyvtár története 

a) Összefoglaló munkák 
Pauler Tivadar: A budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem története. 1. köt. 

Bp. 1880, Egyetemi Ny. 106—107., 171—172., 198., 288., 290., 292., 438., 440.1. 
Szilágyi Sándor: A budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Könyvtár. [A 

Vallás- és Közoktatási Kir. Minisztérium tanintézeteinek leírása c. gyűjtemény 
egy füzete magyar és német szöveggel.] Bp. 1882, Egyetemi Ny. 11 1. 
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Jelentés a budapesti Tudományegyetem Könyvtárának rendezéséről, gyarapodásá-
ról és forgalmáról 1877—1918. [Változó címekkel.] = A budapesti- Királyi 
Magyar Tudományegyetem Könyvtárának címjegyzéke. Bp. 1878—1922, Egye-
temi Ny. 

Téglás Béla: Pour la Bibliothéque Universitaire de Budapest. *= Revue de Hong-
rie. 1923. 187—188. 1. 

Bisztray Gyula: La Bibliothéque de l'Université de Budapest et le Bureau Central 
Bibliographique des Bibliothéques Publiques de Hongrie. Paris, 1931, Cham-
pion. 12 1. 

Vértesy Miklós: La Biblioteca Universitaria di Budapest. = Rassegna d'Ungheria. 
1944. 332—341. 1. 

Az Egyetemi Könyvtár. [Ismertető füzet.] [Bp. 1953,] Tankönyvkiadó. 26 1. 
Weber, Karl: Besuch der Loránd Eötvös-Universität in Budapest. Die Universi-

tätsbibliothek. = Neues aus Ungarn. 1954. 14—19. 1. 
Pálvölgyi Endre: Az Egyetemi Könyvtár története 1635—1960. = A 325 éves 

budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem rövid története. Bp. 1960, ELTE. 
56—63. 1. 

b) Korszakok 
Dümmerth Dezső: Mikor és hol keletkezett Magyarország legrégibb közkönyvtára? — 

Könyvtáros. 1961. 654—655. 1. 
Szentmihályi János: Kempelen Farkas egy könyvtárról. [A nagyszombati egyetem 

könyvtáráról.] = Könyvtáros. 1954. 3. sz. 21. 1. 
Vértesy Miklós: Pray György. = Könyvtáros. 1958. 245—248. 1. 
Máté Sándor: A budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem Könyvtára 1774— 

1895. A millenniumi országos ünnepély alkalmára írta —. Bp. 1896, Egyetemi 
Ny. 21 1. 

Márki József: Könyvtári nefelejts, vagy a budapesti Magyar Királyi Tudomány-
egyetem Könyvtárának rövid ismertetése 1778—1874. Bp. 1874, Nemzeti 
Könyvny. 36 1. 

Szent-Királlyi Margit: H. G. Bretschneider első budai évei 1777—1782. Fejezet a 
magyar fölvilágosodás történetéből. Pécs, 1938, (Dunántúli Ny.) 137 1. |Mi-
nerva könyvtár. 116.| 

Szabó Margit: H. G. Bretschneider budai, tartózkodása 1782—1784-ig. Fejezet a 
magyar felvilágosodás történetéből. Bp. 1942, (Dunántúli Ny., Pécs.) 83,2 1. 
| Minerva könyvtár. 146. | 

Jlléssy János: Az Egyetemi Könyvtár megvizsgálása 1780-ban. == MKsz. 1897. 
45—50. 1. 

Protocollum diurnum Bibliothecae annorum 1780—1782. MS J 75 
Bruckner János: A jozefinista kultúrpolitika és az Egyetemi Könyvtár 1780—1783. 

= MKsz. 1956. 112—137. 1. 
Pálvölgyi Endre: Főúri és klerikális összefogás II. József könyvtári intézkedései 

ellen. (Zichy Miklósné könyvhagyatéka és a kiscelli trinitárius kolostor könyv-
tára.) = Tanulmányok Budapest múltjából. XIV. köt. Bp. 1961, Akadémiai K. 
343—362. 1. 

Adversaria Stephani Schönvisner Bibliothecae Regiae Universitatis Pestiensis prae-
fecti, quae discessurus ad venerabile capitulum Magno-Varadinense L. R. hie loci 
reliquit. 1818. MS G 161 
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Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár Fejér György igazgatása alatt (1824—1843). 
Bp. 1959, Egyetemi Ny. 15 1. |A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. 
10.| |Klny.: MKsz.| 

Tóth András: A pesti Egyetemi Könyvtár a modern fejlődés útján. (Toldy Ferenc 
igazgatásának első évei 1843—1849.) = Tanulmányok Budapest múltjából. 
XI. köt. Bp. 1956, Akadémiai K. 234—276. 1. 

A Magyar Királyi Tudományegyetem. = Magyar Hírlap. 1849. nov. 24., 32. 1. 
[A könyvtár korabeli leírása.] 

Toldy Ferenc: Nyílt levél Sz. P. országgyűlési képviselő úrhoz az Egyetemi Könyv-
tár ügyében. Pest, 1868, Ráth. 20 1. 

Egy országos intézet veszedelmeinek nyílt és titkos érdekes története. Pest, 1870T 
Légrády. 50 1. |Klny.: Reform. | 

Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár és a magyar tudományos élet 1849—1876. 
Bp. 1958, Akadémiai K. 459—497. 1. |A budapesti Egyetemi Könyvtár kiad-
ványai. l.| |Klny.: Tanulmányok Budapest múltjából. XII. köt.| 

Tóth András: Haladás és reakció küzdelme a budapesti Egyetemi Könyvtár új épü-
lete körül. = MKsz. 1955. 41—71. 1. 

Építészeti tervrajzok. 1. Az Egyetemi Könyvtár bővítésének vázlata a XIX. szá-
zadból. 2. Az Egyetem téri központi épület homlokzati terve. (Georg Karl 
Zillack építőmester tervrajza.) MS G 162 

A budapesti Magyar Királyi Egyetem új könyvtárépülete. = Magyarország és a 
Nagyvilág. 1875. 40. 1. 

(Szinnyei József): Az Egyetemi Könyvtár díszterme Budapesten. = Magyarország 
és a Nagyvilág. 1875. 651. 1. 

Than Károly—Horvát Árpád: A budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem új 
könyvtára palotájának bemutatása. Buda, 1876, Egyetemi Ny. 130 1. 

Márki József: Könyvtár-fölavatás. = MKsz. 1876. 113—114. 1. 
Az új Egyetemi Könyvtár megnyitása. = Századok. 1876. 350—352. 1. 
Szinnyei József: Az Egyetemi Könyvtár rendezéséről. == MKsz. 1876. 21—25. 1. 
Horvát Árpád: Néhány szó a budapesti Magyar Királyi Egyetemi Könyvtár ren-

dezése és címtározása ügyében. Bp. 1876, Athenaeum. 51,3 1. 
(Ismerteti:) Fraknói Vilmos. = MKsz. 1876. 276—282. 1. 
A vallás- és közoktatási m. kir. miniszter végjelentése a budapesti Királyi Magyar 

Tudományegyetem Könyvtárának, Élettani Intézetének és a központi épület 
egyik szárnyának felépítéséről. Bp. 1879, Egyetemi Ny. 55 1. 

Vértesy Miklós: Szilágyi Sándor (1827—1899). = Könyvtáros. 1956. 573—575. 1. 
Páldy Lajos könvvtártiszt naplója a Magyar Királyi Egyetemi Könyvtárban elő-

fordult dolgokról (1879—1890). MS J 62 
Szinnyei József: Könyvtári emlékek. Bp. 1877, Athenaeum. 20 1. |Klny.: Fővárosi 

Lapok.j 
Szabó Ernő: Néhány adalék a Tudományegyetemi Könyvtár történetéhez. = Egye-

temi Lapok. 1892. febr. 18. 
Vértesy Miklós: Könyvtárosvizsga 60 évvel ezelőtt. = Könyvtáros. 1958. 574. 1. 
Az újraéledő Egyetemi Könyvtár. = Budapesti Hírlap. 1926. nov. 18. 
Balogh József: A budapesti Egyetemi Könyvtár. = Nemzeti Űjság. 1927. jún. 1. 
Pasteiner Iván: A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtára 

1928-ban. = MKsz. 1929. 224—231. 1. 
Pasteiner Iván: A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtára 

1929-ben. = MKsz. 1930. 160—167. 1. 
Haraszthy Gyula: Az Egyetemi Könyvtár modernizálása. = MKsz. 1940. 46—53. 1. 
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Domanovszky Ákos: A leltározás és raktározás új rendje a budapesti Egyetemi 
Könyvtárban. = MKsz. 1955. 161—177. 1. 

Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár előcsarnokának restaurálása. = Könyvtá-
ros. 1959. 541—542. 1. 

III. Ügyrend, szabályzatok 

Instituta Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis (1779). MS J 156 
Ügyviteli utasítás a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Könyvtár szá-

mára. Bp. 1875, Egyetemi Ny. 
Márki József: Könyvtári ügyrend. (Javaslat.) [Belül:] Ügyrend a budapesti Magyar 

Királyi Egyetemi Könyvtárnál. Bp. 1881. MS J 135 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1881. évi 15 410 sz. alatt kelt rende-

letével megerősített szabályzat a budapesti Tudományegyetem Könyvtára 
részére. Bp. 1898, Egyetemi Ny. 13 1. 

Ügyviteli szabályzat a budapesti Egyetemi Könyvtár részére. (Közzététetik a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1901. évi 4524. sz. rendelete folytán.) 
Bp. 1901, Egyetemi Ny. 9 1. 

A budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Könyvtár érvényben levő szerve-
zeti szabályzata. [1902. évi 51 239. sz. rendelete.] [Kézirat.] 

Kivonat a budapesti Egyetemi Könyvtár ügyviteli szabályzatából. Bp. 1902, Egye-
temi Ny. 4 1. 

A budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Könyvtár új szervezeti szabály-
zata. [Az egyetemi állandó könyvtárbizottság által megállapított szövegter-
vezet.] Kézirat gyanánt. Bp. 1915, Egyetemi Ny. 7 1. 

Ferenczi Zoltán dr. egyetemi könyvtárigazgató különvéleménye az egyetemi könyv-
tárbizottság által megállapított szervezeti szabályzat-tervezettel szemben. Kéz-
irat gyanánt. Bp. 1915, Egyetemi Ny. 3 1. 

(Pajkossy György—Tóth András—Vértesy Miklós): Tájékoztató tanszéki könyvtáro-
sok számára. Bp. 1958, Felsőoktatási Jegyzetellátó. 78 1. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári hálózatának szervezeti és műkö-
dési szabályzata. [Kiadja az] Egyetemi Könyvtár. Bp. 1961, Múzeumok Rota-
üzeme. 24 1. j Könyvtárhálózati füzetek. l.| 

Tájékoztató a nemzetközi kiadványcsere lebonyolításának módjáról. [Kiadja az] 
Egyetemi Könyvtár. Bp. 1961, Múzeumok Rotaüzeme. 19 1. |Könyvtárhálózati 
füzetek. 2.1 

IY. Iratanyag 

Az Egyetemi Könyvtár levéltára (1778—1944). I. Kurrens iratanyag. 1. Iratok 
(1779—1816, 1818—1832, 1840—1844), 2. Segédkönyvek: a) Iktatókönyvek 
(1778—1858, 1863—1870, 1884—1887, 1897—1944), b) Mutatókönyvek (1884— 
1897). II. Külön kezelt vegyes iratanyag. (Beszámoló jelentések, könyvtárbi-
zottsági jegyzőkönyvek, könyvtárutasítások, építkezési ügyek stb.) MS J 156 

V. Könyvtári személyzet 

A budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem Könyvtárának igazgatói állása. 
= MKsz. 1878. 166. 1. 

A budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem Könyvtárának igazgatói hivatala 
betöltetett. = MKsz. 1878. 246. 1. 
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Előléptetés [az Egyetemi Könyvtárban]. = MKsz. 1887. 340. 1. 
Személyzeti törzskönyv 1895. május 1-től kezdve. MS J 124 
Változások a budapesti Egyetemi Könyvtárban. = MKsz. 1898. 313. 1. 
A budapesti Magyar Királyi Tudományegyetemi Könyvtár igazgatói állásáról hir-

detett pályázat. = MKsz. 1899. 205. 1. 
Az Egyetemi Könyvtár új igazgatója. = MKsz. 1899. 408. 1. 
A budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem Könyvtárának igazgatója. —- MKsz. 

1899. 205. 1. 
A budapesti Egyetemi Könyvtár vezetése. = MKsz. 1899. 95. 1. 
Személyi hirek a budapesti és a kolozsvári egyetemi könyvtárakból. = MKsz. 1913. 

286. 1. 
Könyvtáraink személyzete és a háború. = MKsz. 1915. 241. 1. 

• 

VI. Állománygyarapítás 
a) Kötelespéldányok 
Catalogus librorum ab Excelso Consilio Regio ad Bibliothecam Universitatis Pes-

tiensis anno 1788. transmissorum. MS J 37 
Catalogus librorum ab Excelso Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico ad Uni-

versitatis Regiae Bibliothecam submissorum, ab anno 1793 f— usque ad an-
num 1824]. MS J 44 

Protocollum librorum ab Excelso Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico hue 
submissorum, ab anno 1825 inchoando [usque ad annum 1865]. MS J 50 

b) Gyarapodási naplók 
Catalogus accessionalis, sive elenchus librorum, qui pro Bibliotheca Regiae Uni-

versitatis Budensis successove procurati eidemque effective incorporati sunt, 
ordine chronologico confectus ab anno 1780 [usque ad annum 1842]. MS J 29 

Catalogus accessionalis seu elenchus librorum, qui pro Bibliotheca Regiae Scien-
tiarum Universitatis Hungaricae successive procurati, eidemque effective in-
corporati sunt, ordine chronologico confectus ab anno scholastico 1842—43 
— [usque ad annum 1854]. MS J 67 

Ugyanaz [cím nélkül, 1843—1866.] MS J 68 
Könyvgyarapodási naplók 1877—1952. [30 kötet.] MS J 145 
Folyóiratgyarapodási naplók 1927—1929, 1931—1946. [11 kötet.] MS J 146 

c) Vásárlások, ajándékok 
Megrendelések jegyzéke az Egyetemi Könyvtárban az 1848—1962. évekre. 

MS J* 74 
Kívánt könyvek 1858. MS J 117 
Járulékok. Vásárlások és ajándékok 1866—1876. MS J 125 
Az Egyetemi Könyvtár 1882. évben gyarapodott részint adományozás, részint vá-

sárlás által. = MKsz. 1882. 408—410. 1. 
Jelentés a budapesti Tudományegyetem Könyvtárának rendezéséről, gyarapodá-

sáról és forgalmáról 1877—1918. (Ld: A budapesti Kir. M. Tudományegyetem 
Könyvtárának címjegyzéke 1877—1918.) 

Újabb szovjet könyvek az Egyetemi Könyvtárban. 1—7. köt. Bp. Jegyzetsokszo-
rosító. 1949—1953. 
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d) Beolvasztott könyvtárak 

Sciagraphia catalogi bibliotheca domesticae a Joanne Georgio Schwandnero nobili 
austrio per triginta amplius annos assidua cum cura, hecnon modica impensa 
collectae. Cum praefatione. Vindobonae, 1778. MS J 9 

Catalogus librorum Julii Gabelhoffer praefecti Bibliotheca Regiae Universitatis Hun-
gáriáé. MS J 25 

Catalogus librorum Wenceslai Trnka. [XVIII. szd.] MS J 26 
Catalogus librorum bibliothecae Prayanae pro Bibliotheca Regiae Universitatis Pes-

tiensis coemtae eidemque insertae anno 1786 mense Octobri. MS J 36 
Catalogi librorum I. a Cimitissa Zitsy Bibliothecae Regiae Universitatis testamento 

legatorum. II. a Serenissimo Archi—Duce Palatino Josepho a) anno 1809 Bib-
' liothecae Regiae Universitatis traditorum. b) anno 1813 et 1814 receptorum. 

c) hactenus in Bibliotheca Regiae Universitatis existentium. III. a Reverendo 
Patre Alexovits exhortatore successoribus in officio legatorum. IV. a) Libro-
rum, quos Cl. Joannes Pasquich Speculae Regiae Universitatis donavit. b) quos 
Specula ante anno 1818 possedit. c) qui sumptibus Observatorii recenter compa-
rati sunt aut dorio accesserunt. V. ad Institutum Artis Veterinariae pertinentium 
in eodemque depositorum. MS J 47 

Catalogus librorum in bibliotheca Gönz—Ruszkensi serenissimi domini Josephi olim 
a Kraynik existentium. Opera et studio Aloysii Kraynik anno 1823. MS J 49 

A városi Frank-könyvtár átvételi lajstroma 1858. MS J 52 
Pauler Tivadar könyveinek jegyzéke. 1872. I—VI. MS J 65 
[Az 1872 után beolvasztott könyvtárak különjegyzékeit az irattárban találjuk.] 

VII. Katalógusok 

A címtározásnál követendő szabályzat. MS G 161 b 
Pálvölgyi Endre: Az Egyetemi Könyvtár katalógusai. MS J 157 
Pálvölgyi Endre: Tárgyszókatalógus terve az Egyetemi Könyvtárban (1779—1845). 

Bp. 1958, Akadémiai Ny. 7. 1. |A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. 
5.[ |Klny.: MKsz.j 

a) Betűrendes és szakkatalógusok 

Catalogus collegii Tyrnaviensis Societatis Jesu, ordine alphabetico auctorum. [XVII. 
szd.] MS J 1 

Catalogus novus librorum collegii Tyrnaviensis Societatis Jesu, conscriptus anno 
domini 1690. servato ordine alphabetico. 1—2. MS J 2 

[Ismerteti mindkettőt:] Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár 1690. évi kataló-
gusa. (Az első magyar könyvtári nyomtatvány.) = MKsz. 1957. 368—372. 1. 

Catalogus antiquus Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis, opera theolo-
gica continens. [XVIII. sz.] , MS J 45 

Catalogus librorum Bibliothecae Regiae Universitatis Budensis, in classes discip-/ 
linarum serié alphabeti digestus, et coordinatus. Cum supplementis ad annum 
usque 1779. MS J 28 

Protocollum librorum continuandorum Bibliothecae Regiae Universitatis Budensis 
anno 1781—1799. MS J 31 

111 



Elenchus librorum, et majorum operum, quae in Bibliotheca Regiae Universitatis 
Budensis in pluribus exemplaribus habentur integra. [XVIII. sz.] MS J 30 

Catalogi Bibliothecae Universitatis Budensis. [XVIII. sz.] 1. Sacra scriptura. 
2. Elenchus librorum pro facultate philosophica necessariorum Universitatis Bu-
densis. 3. Libri Philosophici. 4. Poetae antiqui. 5. Juristae. MS J 32 

Gatalogus librorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis Pestanae. I— 
XXIII. tom. + 2 torn, suppl. MS J 111 

Gatalogus librorum Bibliothecae Universitatis Pestiensis. I—II. tom. [XVIII. sz.] 
MS J 40 

Catalogus generalis Bibliothecae Regiae Universitatis Pestuensis ordine alphabe-
tico. I—V. tom. [XVIII. sz. vége.] MS J 41 

Gatalogus systematicus in fasciculis. [I. hiányzik.] II. Scripturae sacrae interpretes 
catholici. III. Scripturae sacrae interpretes acatholici. IV. Sancti patres et 
scriptores ecclesiastici. V. Theologi speculativi. VI. Theologi polemici. 
VII. Theologi morales. — I. Grammatici. II. Historici sacri. III. História 
literaria et miscella. IV. História ecclesiastica. V. História civilis. VI. Philo-
sophi. VII. Poetae. VIII. Medici. [XVIII. sz. vége.] MS J 34, 35 

Gatalogus Bibliothecae Regiae Universitatis Pestiensis Res Hungarica. [XIX. sz. 
eleje.] I—II. tom. MS J 43 

Catalogus Bibliothecae Regiae Universitatis Pestiensis I—II. Theologi, III. Juri-
dici. IV. Medici. V. Pars 1. Philosophici. Pars 2. Mathematici. VI. História 
ecclesiastica. VII. História civilis. VIII. História litteraria. Diplomatica. Nu-
mismatici. Geographi. IX. Philologi. [XIX. sz. eleje.] MS J 42 

A budapesti Egyetemi Könyvtár szakcímtára. 1. Természettudományi kézi lajst-
rom. 2. Chemia. 3. Physica. 4. Botanica. 5. Gazdászat. [XIX. sz.] MS J 83 

Orvosi kézi címtár. [XIX. sz.] MS J 121 
Jog- és államtani kézi címtár. [XIX. sz.] MS J 122 
Márki József: Címmutató a M. Kir. Egyetem s Pest város könyvtárainak magyar, 

német, latin s francia nyelven írott jogi és államtani műveihez. Bp. Egyetemi 
Ny. 1. füz. XIX. századbeli könyvek. 1865. XVI, 191 1. 2. füz. XVIII—XV. 
századbeli könyvek. 1869. VIII, 460 1. 

A budapesti Kir. M. Tudományegyetem Könyvtárának címjegyzéke 1874—1875, 
1877—1918. [1. köt. címe: A budapesti Kir. M. Egyetemi Könyvtár értesí-
tője.] Bp. 1876, 1878—1922. [Az első füzet anyaga eredetileg a Budapesti Köz-
löny 1. évfolyamában, a további kötetekből részletek a MKsz-ben jelentek 
meg.] 

[Ismertetés:] 1. köt. MKsz. 1876. 114. 1. 
2. köt. MKsz. 1878. 165—166. 1. 

24. köt. MKsz. 1900. 318—319. 1. 
Czeke Marianne: Shakespeare-könyvtár. Bp. 1926, Egyetemi Ny. 208. 1. |A buda-

pesti Kir. M. Tudományegyetemi Könyvtár címjegyzékének mellékletei. 2.| 
[Ismerteti:] Gulyás Pál. MKsz. 1922. 201—202. 1. 
Americana. A Carnegie Endowment for International Peace könyvadományának 

címjegyzéke. Bp. 1928, Egyetemi Ny. IV, 132 1. |A budapesti Kir. M. Tudo-
mányegyetemi Könyvtár címjegyzékének mellékletei. 3.| 

[Ismerteti:] Domanovszky Ákos: A budapesti Egyetemi Könyvtár „Americana" 
gyűjteménye. = MKsz. 1929. 136—137. 1. 

LTtalica. Az Ente Nationale „LTtalica" könyvadományának címjegyzéke. Bp. 
1929, Egyetemi Ny. 4,58 1. |A budapesti Kir. M. Tudományegyetemi Könyv-
tárának címjegyzéke. Melléklet. 4.| 
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A francia kormány részéről a Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtá-
rának adományozott könyvek jegyzéke. Bp. 1937, Diószegi. 28 1. 

Mutató a Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtárának szakrendsze-
réhez. Bp. 1939, Egyetemi Ny. 23 1. 

b) Helyrajzi katalógusok 
Helylajstroma a hittudományi szakkönyvtárnak. MS J 64 
Német és osztrák könyvtárak válasza a helyi katalógus készítésére vonatkozó kör-

kérdésünkre [1914]. MS J 84 
Jelentés a budapesti Kir. M. Tudományegyetemi Könyvtár helycímtárának (álta-

lános leltárának) elkészítése tárgyában. Kézirat gyanánt. Bp. 1914, Egyetemi 
Ny. 20 1. 

c) Folyóiratkatalógusok 
Az Egyetemi Könyvtár folyóiratai (1854). MS J 119 
Hírlapok és folyóiratok jegyzéke 1879—1883. MS J 118 
Hírlapok és folyóiratok jegyzéke. 3 köt. 1875—1879. MS J 120 
Folyóirattári hiányjegyzék 1879. MS J 153 
Folyóiratok, hírlapok. (A folyóiratok osztályában.) = A budapesti Kir. M. Tudo-

mányegyetem Könyvtárának címjegyzéke. 10. köt. 1885. évi gyarapodás. Bp. 
1886, Egyetemi Ny. 362—447. 1. 

Folyóiratok, hírlapok 1902. deczember 31-ig a budapesti Egyetemi Könyvtár fo-
lyóirati szobájában. Kivonat a budapesti M. Kir. Tudományegyetem Könyv-
tárának 1901. évi gyarapodási címjegyzékéből. Bp. 1902, Egyetemi Ny. 101 1. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárába, valamint az egyetem intéze-
teibe 1957-ben járó külföldi folyóiratok szakjegyzéke. (Összeállította) a buda-
pesti ELTE Könyvtárának szerzeményi osztálya és tájékoztató bibliográfiai 
szolgálata. Bp. 1957, Tankönyvkiadó. V, 1131 1. | Bibliográfiák az Egyetemi 
oktatás számára. 11. | 

d) Ritka nyomtatványok katalógusai 
Pray György: Index rariorum librorum Bibliothecae Universitatis Regiae Budensis. 

I—II. vol. Budae, 1780—81, typ. Regiae Universitatis. 
Catalogus librorum editionis saeculi XV. et initii saeculi XVI. qui in Bibliotheca 

Regiae Universitatis Pestiensis hucusque reperti sunt (ab anno 1466 usque ad 
annum 1503). [XVIII. szd. vége.] MS J 38 

Lajstroma a M. Kir. Tudományos Egyetemi Könyvtárban létező XV. és XVI. 
századokban nyomtatott könyveknek. [XIX. szd.] MS J 63 

A Kir. M. Tudományegyetem Könyvtárában levő kiválóbb zsengenyomtatványok 
és codexek. (1470—1729.) [XIX. szd.] MS J 55 

Tóth András: Tanácsköztársasági aprónyomtatványok az Egyetemi Könyvtárban. 
Bp. 1959, Felsőoktatási Jegyzetellátó. 19 1. [Fénynyomat.] |A budapesti Egye-
temi Könyvtár kiadványai. 7|. 

e) Kéziratkatalógusok 
[A budapesti Egyetemi Könvvtár kézirattára XXVII. thecájának kéziratos kata-

lógusa.] [XVIII. szd.] MS J 126 
Reverendi Patris Gabrielis Hevenesy . . . manuscriptorum tomorum AAA-EEE in-

clusive index et nonnulla documenta de Concilio Turcico, Lutheranis, usu ca-
licis, coniugio clericorum etc. [XVIII. szd.] MS J 128 
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Index in manuscriptorum Hevenesianorum collectionem. Accedit index in Diploma-
tarium Crucigerorum de Alba. [XVIII . szd.] MS J 130 

Index generalis manuscriptorum Kaprinaiani. [XVIII . szd.] MS J 127 
Index generalis in omnes tomes quartantes, litera C. notatos Stephani Kaprinai 

manuscriptorum anno 1829. confectus. MS J 129 
Index generalis super Stephani Kaprinai omnibus tomis foliantibus litera A notatis. 

Anno 1829—30 et 31 confectus. MS J 131 
Index ad Collectionen manuscriptorum Prayanam. [XIX. szd.] MS J 132 
Mutató a Hevenesy—Kaprinay- és /Va?/-gyűjteményhez. [Készült 1875 és 1885 kö-

zött.] MS J 93 
[Garay János:} Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Univer-

sitatis. [1850 tájt .] MS J 61 
Catalogus manuscriptorum quae in Regiae Scientiarum Universitatis Bibliotheca 

Archivo Pestini asservantur. — Kéziratcímtár. Megújítva 1877. MS J 58 
Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis Budapes-

tinensis. Bp. Egyetemi Ny. 1. tom. Catalogus codicum Bibliothecae Universi-
tatis Regiae Scientiarum Budapestinensis. 1881. VIII,155 1. 2. tom. 1. pars. 
Catalogus librorum manuscriptorum. 1889. 303 1. 2. pars. Catalogus litterarum 
originalium ac collectionis Hevenessianae et Prayanae. 1894. 304—810. 1. 3. 
pars. Catalogus collectionis Kaprinayanae. 1907. 6, 848 1. 4. pars. Index al-
phabeticus et chronologicus cum tabula. 1910. 280 1. 

[Ismerteti:] MKsz. 1881. 271. 1., 1894. 200—201. 1., 1909. 363. 1., 1911. 172. 1. 
Mezey László: Codices Latini medii aevi Bibliotheca Universitatis Budapestinen-

sis. Accedunt tabulae quae scripturas sub datis exaratas et aliae quae signa 
char ta tum exhibent quas ulteriores collegit et notis auxit Ágnes Bolgár. Bp. 
1961, Acad. Scient. Hung. 391 1. (Catalogus manuscriptorum I.| 

Tóth András—Kenyeresné Bolgár Ágnes: Az Egyetemi Könyvtár kézirat- és ritka-
ságtárának gyarapodása 1894 óta. Bp. 1954—. MS J 133, 143, 144 

Radó Polikárp: Index codicum manuscriptorum liturgicarum Regni Hungáriáé. Bp. 
1941, Országos Széchényi Könyvtár. 62 1. |Az Országos Széchényi Könyvtár 
tudományos kiadványai. 14.J 

Radó Polikárp: Repertoire hymnologique. Des manuscrits liturgiques dans les bib-
liothéques publiques de Hongrie. Bp. 1945, Stephaneum. 59 1. |Az Országos 

. Széchényi Könyvtár tudományos kiadványai. 20.| 
Kubinyi Mária: Libri manuscripti Graeci in bibliothecis Budapestinensibus asser-

vati . Bp. 1956, Acad. Scient. Hung. 91 1. 

f) Tiltott könyvek jegyzékei 

' Catalogus librorum prohibitorum Bibliothecae Regiae Universitatis Hungaricae. 
[XVIII . szd.] MS J 46 

Protocollum librorum jussu regio toleratorum, admissorum, permissorum, prohibi-
torum. Ab anno 1783—1800. I—IV. torn. MS J 79 

g) Segedkönyvtari es olvasótermi katalógusok 

A budapesti Kir. M. Tudományegyetem Könyvtárának címjegyzéke. Kézikönyv-
tár . I. 9381 kötet. Bp. 1876, Egyetemi Ny. IV,192 1. II . Gyarapodás 1876-tól. 
[1894?] [Kőnyomat kéziratról.] 

Kudora Károly: A segédkönyvtár katalógusa. 1883. MS J 59 
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[Kudora Károly:] A budapesti Kir. M. Tudományegyetem segédkönyvtárának cím-
jegyzéke. Bp. 1884, Franklin. 29 1. 

A budapesti Kir. M. Tudományegyetemi Könyvtár segédkönyvtárának katalógusa. 
Bp. 1905, Egyetemi Ny. 39 1. 

A budapesti M. Kir. Tudományegyetem Könyvtárának címjegyzéke. Segédkönyv-
tár. Bp. 1912, Egyetemi Ny. 82 levél. 

Az Egyetemi Könyvtár olvasótermében elhelyezett kézikönyvtár katalógusa. = 
MKsz. 1876. 54. 1. 

A budapesti Kir. M. Tudományegyetemi Könyvtár olvasótermének címjegyzéke. 
Bp. 1906, Egyetemi Ny. XI,350 1. (Kiegészítések:) 1. Orvostudomány. 1919. 
26 1. [2.] Jogtudomány. 1920. 27 1. 

[Ismerteti:] Gulyás Pál. MKsz. 1907. 68—70. 1. 
A Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetemi Könyvtár olvasótermének címjegy-

zéke. Bp. 1941, Egyetemi Ny. 318 1. 

h) Árverési katalógusok 
Catalogus librorum, qui in Bibliotheca Universitatis Pestinensis publ. auctioni ex-

ponentur. 1—2. vol. Buda, 1787—1797, Egyetemi Ny. 
Elenchus librorum auctionis anno 1795 habitae. MS J 71 
Catalogus librorum, qui die 17 Mai et sequentibus, 1796 in atrio Bibliothecae Regiae 

Universitatis Pestiensis auctionis lege divendentur. Buda, 1796, Egyetemi Ny. 
116 1. 

Catalogus librorum, qui in atrio Bibliothecae Regiae Universitatis Pestiensis auc-
tionis lege divendentur. I—IV. torn. 1796—1806. MS J 69 

[A szerzetesrendek XVIII. századi feloszlatásával (aboiitio) kapcsolatos katalóguso-
kat felsorolja az Egyetemi Könyvtár kézirattári katalógusa.] 

VIII. Olvasószolgálat, forgalom 

Kivonat a Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtára kölcsönzési 
szabályzatából. Bp. é.n. Egyetemi Ny. 1 1. 

Protocollum excipientum, seu elenchus eorum, qui ex Bibliothecae Regiae Univer-
sitatis Pestiensis libros acceperunt et restituendos habeant ex annis 1775—1791. 

MS J 76 
Protocollum librorum extraditorum Bibliothecae Universitatis Budensis ordine 

alphabetico auctorum, ex annis 1775—1817. MS J 78 
Index personarum, quae ad libros adscriptos habent Bibliothecae Universitatis 

Regiae restituendos obligantur [1788—1845]. MS J 48,73 
A budapesti Egyetemi Könyvtár vendégkönyvei. I. köt. 1792—1829. II. köt. 1820— 

1876-ig. III. köt. 1876—. MS J 53 
Index rerum juxta auctores l a április 1817. paratus. MS J 112 
Könyvcímek a kölcsönvevők neveinek rendé szerint 1843-tól 1866 végéig. MS J 113 
Kölcsönkönyv. 1867. januártól 1876-ig. I. A kivevők nevei szerint rendezve. II. Szer-

zők nevei szerint [1876—1886]. MS J 114, 115,1116 
Látogatók névjegyzéke [1881—1917, 1929—1942]. MS J^152 
Lapok és folyóiratok kikölcsönzése és hazahozatalának jegyzéke. [XIX. szd.] 

MS J 60 
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Jelentés a budapesti Tudományegyetem Könyvtárának rendezéséről, gyarapodásáról 
és forgalmáról. 1877—1918. [Ld: A budapesti Kir. M. Tudományegyetem 
Könyvtárának címjegyzéke 1877—1918.] 

A budapesti Egyetemi Könyvtár forgalma. = MKsz. 1897. 318—319. 1. 
Budapest székesfőváros statisztikai évkönyve. 1894—1944/46. Bp. 1896—1948, 

Grill. [Összehasonlító táblázatok a budapesti közkönyvtárakról: a) olvasók 
száma, b) olvasott kötetek, c) kölcsönzők száma, d) kölcsönvett kötetek szerint.] 

Olvasótermi forgalmi naplók, a) Nagyolvasóterem 1866—1871, 1876—1943. b) Ta-
nári olvasóterem 1898—1941. c) Kézirattár 1899—1947. d) Folyóirattári köl-
csönzések 1850—1862. MS J 148 

Indexnyilvántartási naplók 1902—1936. MS J 150 
Vértesy Miklós: Látogatójegyek bevezetése az Egyetemi Könyvtárban. = Könyv-

táros. 1958. 425. 1. 
Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár első panaszkönyve. = Könyvtáros. 1958. 

394—350. 1. 

IX. Ritkaságtár 

Gárdonyi Albert: Közkönyvtári kézirathasználat a XVIII. században. = MKsz. 
1938. 379—381. 1. 

Szilágyi Sándor: Az Egyetemi Könyvtár ritkaságaiból. = MKsz. 1879.166—167. 1. 
Tóth András: A budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattárának újabb szerzeményei. = 

MKsz. 1957. 186—191. 1. 
Tóth András: „Holt" kéziratgyűjtemények élete. = MKsz. 1958. 42—50. 1. 
[Tolnainé] Berkovits Ilona: A budapesti Egyetemi Könyvtár festett kéziratainak 

egy csoportja. Bp. 1932, Stephaneum. 26 1. |Klny.: MKsz.j 
Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. Kiadja a M. T. A. Nyelv-

tudományi Bizottsága. Szerkesztik Budencz József, Szarvas Gábor, Szilády 
Áron. 2., 8., 15. köt. Bp. 1878, 1879, 1908, M. Tud. Akad. [Winkler-kódex, 
Példák könyve, Könyvecske a szent apostoloknak méltóságáról, Nádor-kódex.] 

Romer Flóris: Adalékok a Corvina történetéhez. = MKsz. 1877. 349—351. 1. 
Csontost János: A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai ismertetése. 
= MKsz. 1877. 157—218. 1. 
Török Árpád: 35 Handschriften. (Geschenk des Sultans Adui Hamid II.) Nach 

Csontosi mit erläuternden Zusätzen, Berichtigungen und sonstigen sachlichen 
Bemerkungen: Bp. 1878, Bagó. 52 1. 

Pulszky Ferenc: A Corvina maradványai. = MKsz. 1877. 145—152. 1. 
Thallóczy Lajos: Egy XVIII. századbeli adat Corvina-kódexekről. = MKsz. 1877. 

352. 1. 
[Tolnainé] Berkovits Ilona: A budapesti Egyetemi Könyvtár Albucesis-codexe. 

Bp. 1937, Egyetemi Ny. 15 1. jKlny.: MKsz.j 
[Tolnainé] Berkovits Ilona: A budapesti Egyetemi Könyvtár Dante-kódexé s a 

XIII. és XIV. sz-i velencei miniatűrfestészet története. Bp. 1928, Stephaneum. 
74 1. 

[Tolnainé] Berkovits Ilona: Un codice Dantesco della Bibliotheca Regia Univer-
sitaria de Budapest. Bp. 1930, Franklin. 31 1. jKlny.: Corvina.| 

Timár Kálmán: Pannónia. 1. füzet. Premontrei kódexek. Huszita vagy premontrei 
biblia? Irodalomtörténeti tanulmány. Kalocsa, 1924, Árpád Ny. 79 1. 

[Tolnainé] Berkovits Ilona: A budapesti Egyetemi Könyvtár pannonhalmi kódexe. 
= Magyar Művészet 1928. 181—196. 1. 
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Nádor-códex. A pesti Egyetemi Könyvtár eredetiéből bevezetéssel és szótárral. 
Azon Cs. K. Egyetem megbízásából kiadta Toldy Ferenc. Budán, 1857, Egye-
temi Ny. 49, XCII lev., 39 1. 

Kimer A. Bertalan: Budapesti baptista kódexek Kirner-féle elnevezésben a Kir. 
M. Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtárában. Békés, 1942, Balta 
Ny, Mezőberény. 32 1. 

Codex Graecus quator evangelicorum e Bibliotheca Universitatis Pestinensis cum 
interpretatione Hungarica editus a Samuele Márkji. Pestini, 1860, Emich. 
XVII, 439 1. 

Példák Könyve 1510. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Jegyzetekkel és tanulmány-
nyal kísérve közzéteszi Bognár András és Levárdy Ferenc. Bp. 1960, Akadé-
miai K. 305 1. |Codices Hungarici. 4.| 

Sermones dominicales. Két XVI. századból származó magyar glosszás latin codex. 
A M. Tud. Akadi irodalomtörténeti bizottságának megbízásából bevezette és 
szótárral ellátta Szilády Áron. 1—2. köt. Bp. 1910, M. Tud Akad. 

Szilágyi Sándor: Régi hazai könyvfeljegyzések a budapesti Egvetemi Könyvtárban. = 
MKsz. 1879. 207—211, 284—287., 1880. 16—19, 134—135. 1. 

Radó Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései. Bp. 1944, 
Országos Széchényi Könyvtár. 121 1. |Az Országos Széchényi Könyvtár tudo-
mányos kiadványai. 19. | 

Radó Polikárp: Libri liturgici mansucripti bibliothecarum Hungáriáé. 1. tom. Libri 
liturgici ad missam pertinentes. Bp. 1947, Egyetemi Ny. 223 1. |Az Országos 
Széchényi Könyvtár tudományos kiadványai. 26. | 

Lehrs Miksa: A budapesti Egyetemi Könyvtár XV. századbeli ritka rézmetszete. 
Az eredeti német kéziratból ford. Kudora Károly. = MKsz. 1892—93. 191— 
194. 1. 

Inventarium musei antiquitatum ac rarum rariorum itemque numophylacii — in 
Bibliotheca Regia Scientiarum Universitatis — conscriptum Budae a Stephano 
Schoenwisner [1780—1817]. MS G 175 

Keresztényi József: Az Egyetemi Könyvtár szerepe a XVIII—XIX. század érmé-
szetében. Bp. 1960, Akadémiai K. 8 1. |A budapesti Egyetemi Könyvtár kiad-
ványai, ll.j jKlny.: Numizmatikai Közlemények.) 

X. A könyvtár újabb kiadványai 

Mit olvassunk a Francia Kommunista Párt harcairól? Ajánló bibliográfia. (Össze-
állította a budapesti Egyetemi Könyvtár tájékoztató szolgálata.) Bp. 1952, 
(Úttörő Ny.) 11 1. 

Tudomány és vallás. Ajánló bibliográfia. (Összeállította a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Könyvtárának tájékoztató-bibliográfiai szolgálata.) Bp. 
1953, Tankönyvkiadó. 23 1. 

Bibliográfiák az egyetemi oktatás számára. Bp. Tankönyvkiadó. 
1. A nemzetiségi iskolapolitika a dualizmus korában. (Összeállította a buda-

pesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárának tájékoztató-bib-
liográfiai szolgálata. 1954.) 47,2 1. 

2. Magyarország huszadik századi történelmének tanulmányozásához szük-
séges bibliográfiák és segédkönyvek válogatott bibliográfiája. (Összeállí-
totta a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárának tájé-
koztató-bibliográfiai szolgálata. 1954.) 33 1. 
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3. Szentmihályi János: A természettudományok történetének tanulmányozásá-
hoz szükséges segédkönyvek válogatott bibliográfiája. (1954.) 155—206. 1. 

4. A marxizmus—leninizmus klasszikusai az 1848—1849. évi forradalmakról. 
(Összeállította a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyv-
tárának tájékoztató-bibliográfiai szolgálata. 1954.) 64 1. 

5. A nyugat-európai kommunista pártok megalakulása és kezdeti tevékeny-
sége. (Összeállította a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyv-

- tárának tájékoztató-bibliográfiai szolgálata. 1955.) 30 1. 
6. A regény története. (Összeállította a budapesti Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem Könyvtárának tájékoztató-bibliográfiai szolgálata. 1955.) 44 1. 
7. (Szentmihályi János—Dériné [Fehér Vera] — Pálvölgyi Endre:) Thomas 

Mann magyarul megjelent művei és a magyar Thomas Mann-irodalom. 
(1956.) 32,2 1. 

8. (Sándor István:) Magyar néprajztudomány 1945^-1955. (Összeállította 
a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárának tájékoz-
tató-bibliográfiai szolgálata megbízásából —.) (1956.) 68 1. 

9. (Dobossy László:) Romain Rolland magyarul megjelent művei és a magyar 
Romain Rolland-irodalom. (1956.) 32 1. 

10. (Pálvölgyi Endre:) A dráma története. (1957.) 129 1. 
11. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárába, valamint az Egyetem 

intézeteibe 1957-ben járó külföldi folyóiratok szakjegyzéke. (Összeállította 
a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárának szerze-
ményi osztálya és tájékoztató-bibliográfiai szolgálata. 1957.) 113 1. 

12. (Szentmihályi János—Hexendorf Edit—Pálvölgyi Endre:) A budapesti 
Tudományegyetem a Tanácsköztársaság idején. Adatgyűjtemény Ortutay 
Gyula rektor előszavával. (Az Egyetemi Könyvtár történetére vonatkozó 
adatokat Tóth András gyűjtötte.) Kézirat gyanánt. (1959.) 67. 1. 

13. (Ákos Károly—Lengyel Béla—Pálvölgyi Endre:) Az ateizmus kérdésének 
újabb irodalma. Kézirat gyanánt. 1961. 84 1. 

A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. Bp. Akadémiai K. 
1. Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár és a magyar tudományos élet 1849— 

1876. 1958. 459—493. 1. |Klny.: Tanulmányok Budapest múltjából. XII. 
köt.| 

2. Domanovszky Ákos: Nagybetűhasználat a címleírásban. 1958. 12 1. |Klny.: 
MKsz.| 

3. (Pajkossy György—Tóth András—Vértesy Miklós:) Tájékoztató tanszéki 
könyvtárosok számára. 1958, (Felsőoktatási Jegyzetellátó.) 781. [Kőnyomat.] 

4. Szentmihályi János: A hungarica-bibliográfia néhány problémája. 1958. 
11 1. |Klny.: MKsz.| 

5. Pálvölgyi Endre: Tárgyszókatalógus terve az Egyetemi Könyvtárban 
(1779—1845). 1959. 7,1 1. |Klny.: MKsz.| 

6. Szalatnai Rezső: Kempelen Farkas és az egyetem átköltöztetése Budára. 
1959. 23 1. |Klny.: Tanulmányok Budapest múltjából. XIII. köt.| 

7. Tóth András: Tanácsköztársasági aprónyomtatványok az Egyetemi Könyv-
tárban. 1959, Felsőoktatási Jegyzetellátó. 19 1. 

8. Vértesy Miklós: Könyvtári kalauz. 1959, (Egyetemi Ny.) 12 1. jKlny.: 
Könyvbarát. | 

9. Domanovszky Ákos: A könyvtári címleírás irányelvei és a testületi szerző. 
1959. 74,2 1. [Megjelent az Országos Könyvtárügyi Tanács kiadványai c. 
sorozat 9. füzeteként is.] 



10. Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár Fejér György igazgatósága alatt. 
1959. 15,1 1. |Klny.: MKsz.j 

11. Keresztényi József: Az Egyetemi Könyvtár szerepe a XVIII—XIX. század 
érmészetében. 1960. 8 1. |Klny.: Numizmatikai Közlöny. | 

12. Tóth András: A kötelespéldány-szolgáltatás Magyarországon. [Sajtó alatt.] 
13. Mátrai László: Az egyetemi könyvtár és a tudományos kutatás. 1960, 

(Egyetemi Ny.) 3—7. 1. jKlny.: Felsőoktatási Szemle.] 
14. Domanovszky Ákos: A nemzetközi katalogizálási konferencia előmunkála-

taihoz. 1960, (Akadémiai Ny.) 15 1. [Klny.: MKsz.| 
%15. Dümmerth Dezső: Göttinga és a magyar szellemi élet. 1962. 25 1. iKlny.: 

Filológiai Közlöny. | 
16. Pálvölgyi Endre: Főúri és klerikális összefogás II. József könyvtári intézke-

dései ellen. 1961. 22 1. |Klny.: Tanulmányok Budapest múltjából. XIV. 
köt.| 

17. Izsépy Edit: Végvári levelek. 1962. 83. 1. 
[Ismertetés:] Futala Tibor: A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 

1—10. füzet. =-- MKsz. 1961. 115—117. 1. 
Könyvtárhálózati füzetek. Bp. Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi 

Könyvtár. (Múzeumok Rotaüzeme, Fénynyomat.) 
1. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári hálózatának szervezeti 

és működési szabályzata. 1961. 23,3 1. 
2. Tájékoztató a nemzetközi kiadványcsere lebonyolításának módjáról. 1961. 

19 1. 
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PROYENIENCIA ES VÍZJELKUTATÁS 
(A „mérleg" az Egyetemi Könyvtár latin papírkódexeiben) 

K E N Y E R E S N É B O L G Á R Á G N E S 

Hagyományos és bevált eljárással, szöveg- és írásvizsgálattal állapítjuk meg 
a középkori kódexek származását, azaz provenienciáját. Részletesebb elemzésre 
csak akkor van szükség, ha magában a kódexben semmiféle hiteles egykorú vagy 
közel egykorú bejegyzés nem mondja el, hol másolták, vagy milyen volt további 
útja. Ilyen adatok hiányában a kódexek leírói csupán a szöveg és az írás sajátossá-
gaira vannak utalva, így ezeket kell aprólékos vizsgálat alá vetniük. Ennek a rész-
letekbe menő, analizáló munkának eredményei teszik aztán lehetővé, hogy a közép-
kori kéziratos könyv származási helyét közelebbről megállapíthassuk. Ez a prove- s C 
niencia meghatározásának hagyományos módja. A pergamen kódexeknél a perga-
men készítésének sajátosságai — ugyanúgy, mint az okleveleknél — az ún. külső 
kritériumok sorában már régtől fogva helyet kaptak.1 A német, angol, északi és déli 
francia, valamint az olasz kódexek pergamenjeinek színe, vastagsága, durvább 
vagy simább felülete mind számításba jön, mikor egy bizonytalan származású kódex 
provenienciájára vagy egy kétes keletű oklevél hitelességére akarunk fényt derí-
teni. A papír kódexeknél a kódex származási helyéről egy ismertető jegy, a vízjel 
tájékoztathat. 

Több mint száz éve, hogy Tromorin2 és Lotheby3 vízjelgyűjteményei ráirányí-
tották a történészek és paleográfusok figyelmét a vízjelek jelentős filológiai segít-
ségére. Követőik Midoux—Matton4 és Stoppelaar5 megalapozták ezt a fontos segéd-
tudományt. Jelenleg olyan gazdag gyűjtemények állnak a kutatók rendelkezésére, 
mint Briquet6 négykötetes munkája, továbbá Mosin — Traljic7 és Heawood8 víz-
jelgyűjteményei. Hazai könyvtörténeti és papírtörténeti kutatásunk ez ideig még 
nem tudta teljességgel számba venni a magyarországi oklevelekben, kódexekben és 
ősnyomtatványokban található vízjeleket. Egy vízjelkatasztert hiányolva, tegyük 
hozzá azt is, hogy néhány papírtörténészünk tudományos értékű, magas színvo-
nalú tanulmányán kívül9 nem kíséri fontosságának megfelelő érdeklődés ezt a terü-
letet. Ennek tulajdonítható, hogy a kódex- és ősnyomtatvány-kutatók elismerik 
a vízjelek kutatásának jelentőségét, de ez a felfogás a proveniencia kérdésének tisz-
tázásában mind ez ideig kevéssé érvényesült. 

Ezért talán nem érdektelen a víz jelkutatásból adódható eredmények és tapasz-
talatok felhasználásának elvét és módszereit konkrét példán bemutatni. Az alábbi-
akban a mérleg vízjel előfordulását vizsgálom a budapesti Egyetemi Könyvtárnak 
azoknál a latin kódexeinél, melyeknek provenienciáját már tisztázták, vagy ame-
lyeké még bizonytalan.10 Különösen ez utóbbi esetben fontos annak megállapítása, 
hogy a mérleg vízjel milyen módszer alkalmazásával segít hozzá bennünket a szár-
mazás kérdésének tisztázásához. 

A mérleg vízjel különböző változataival gyakran lehet találkozni a XIV., XV. 
századi olasz, francia kéziratokban és ősnyomtatványokban. Az olasz és francia 
papírmalmoknak két évszázadon keresztül kedvelt márkája volt ez a vízjel, 1555 
után azonban már csak elvétve bukkan fel egy-egy helyen. Briquet,11 megjelenési for-



mája alapján, három nagy csoportba osztva dolgozza fel. A csoportokon belül 
a vízjel nagysága, aránya, díszítései szerint a variánsok egész sora jött létre. 

Az első csoportba tartozik a magában álló mérleg. Legrégibb formája homorú 
serpenyőjű mérleg. A serpenyő három szálon függ a vízszintes kettős vonalú 
karon. A mérlegrúd tengelye horogban vagy gyűrűben végződik. Ezzel a típus-
sal 1375-ig találkozunk. Változata, a kisebb nagyságú egyvonalas vagy két-
vonalas karú mérleg, 1370-ben jelenik meg először. Ez a vízjelcsoport olasz szár-
mazású. A vízjel későbbi mintái homorú és domború serpenyős mérlegek, tenge-
lyük kettős vonallal van ábrázolva, a mérleg nyelve egy vonallal. Ennek a mérleg-
nek a típusai nagyságban és arányokban különböznek egymástól. Ez a vízjeltípus 
francia eredetű. A háromszög alakú serpenyős mérlegeket, melyeknél a mérlegrúd 
tengelye fogantyúban végződik, először nagy méretekben használták, később e víz-
jel kisebb lett. Briquet12 olasznak, feltehetően velencei eredetűnek tartja. E cso-
porton belül tehát, ahol a mérleg magányosan áll — újabb variánst alkottak a fél-
gömb alakú tányéros mérlegek vízjelei, melyeknél a tányért három szál erősítette 
a kar végéhez rögzített gyűrűhöz. Ezek a vízjelmárkák, melyek a kar hosszúságá-
ban és a serpenyő helyzetét illetően (függőleges, ferde) különböztek egymástól, 
francia eredetűek. Ismeretesek olyan változatok is, ahol a mérleg serpenyője kör 
alakú. 

A másik nagy csoportba tartoznak azok a mérleg vízjelek, melyek nem magá-
nosan állnak, hanem egy körben vannak elhelyezve. Ez a típus is számos variánst 
tüntet fel, a serpenyő (gömbölyű, félkör vagy háromszög) és a kar (egyvonalas 
vagy kétvonalas) alakja és nagysága szerint. Megkülönböztethetők ezen a csoporton 
belül azok a vízjelek, amelyeknél a mérleget a középvonalra erősített kör alakú vagy 
háromszög alakú serpenyők ábrázolják. Különös sajátsággal rendelkeznek azok a 
vízjelek, melyeknél a mérleg serpenyője három szállal van felfüggesztve a mérleg 
karjára, de a középső szál megszakad, mielőtt a serpenyőt elérné. A körbe zárt 
mérleg vízjel típusából Urbani13 1870-ben nyolc különféle csoportot alkotott, és 
velencei származásúnak jelölte meg. Jellemző még erre a csoportra, hogy a mérleg-
nek igen gazdag díszítése van, csillag, virág, madár, betűk. 

A harmadik csoportba tartoznak a pajzsban elhelyezett mérleg különböző 
változatai. Ebben a csoportban fellelhetők a körbe zárt mérlegek különböző varián-
sai, és ezek az ilyen vízjellel ellátott papír velencei eredetére utalnak. 

Hazánkban a mérleg vízjeles papír már a XIV. század második felében elő-
fordul. Az eddig rendelkezésünkre álló legrégibb adat a pécsi káptalan 1358. VIII. 6-
án kelt oklevele.14 Az oklevél vízjele körbe zárt egyvonalas karú mérleg, melynek 
tengelye hatágú csillagban végződik. 

A budapesti Egyetemi Könyvtár XV. és XVI. századi papír kódexei között 
az alább felsorolt tizenhat kódexben találtuk meg a mérleg vízjel különböző varián-
sait. 
25. számú latin kódex. Gesta Romanorum [1474.| 

A kódex papírjának vízjele körbe zárt mérleg, melynek háromszög alakú ser-
penyői három szálon függenek a mérleg egyvonalú karján. A mérleg tengelye 
kettős vonallal van jelölve, a mérleg nyelve egy vonallal, és a ráfüggesztett nyolca-
son hatágú csillagban végződik. (1. kép.) 

A kódex magyar származású, Sztárai Máté másolta Nagyváradon.15 

50. számú latin kódex. Kolligatum. Egyik része: Honorius Augustodunensis. 
|XV. század első fele.) 

A kódex papirosának vízjele magában álló nagyméretű mérleg, a háromszög 
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alakú aszimmetrikus serpenyők három szálon függnek a mérleg egy vonalú karján. 
A mérleg tengelye kettős, a nyelve egy vonalú, és nyolcasban végződik. (2. kép.) 

A kódex szepességi eredetű. Régi tulajdonosa János leibitzi plébános.16 

62. számú latin kódex. Jacobus de Turre de Forlivio. |1472.| 
A kódex papirosának vízjele körbe zárt mérleg, a háromszög alakú serpenyők 

három szálon függnek a mérleg egy vonalú karján. A mérleg tengelye kétvonalú, 
nyelve egyvonalú, nyolcasban végződik, amelyen kisméretű hatágú csillag van. 
(3. kép.) 

A kódex bajor vagy osztrák eredetű. 1640-ben a soproni jezsuita kollégium 
tulajdona volt.17 

67. számú latin kódex. Breviárium Praemonstratense. [1457 előttről.| 
A kódex papirosán kétféle mérleg vízjel váltakozik. Az egyik magában álló 

ferde, nagyméretű mérleg, a háromszög alakú, nagyméretű serpenyők három szá-
lon függnek a mérleg egyvonalú karján. A mérleg tengelye kétvonalú, nyelve egy-
vonalú, fogantyú vagy díszítés nélküli. A másik vízjel magában álló, kisméretű 
mérleg háromszög alakú serpenyőkkel, melyek három szálon függnek a mérleg 
egyvonalú karján. Ezt a vízjelet csak töredékesen lehetett lerajzolni. (4., 5. kép.) 

A kódex magyar származású. Eredeti őrzési helyéről, a leleszi premontrei 
monostorból került II. József idejében a budapesti Egyetemi Könyvtár állomá-
nyába.18 

71. számú latin kódex. Guido de Columna |1475.| 
A kódex papirosának vízjele körbe zárt kisméretű mérleg, a háromszög alakú 

serpenyők három szálon függnek a mérleg egyvonalú karján. A mérleg tengelye 
kétvonalú, nyelve egyvonalú, nyolcasban végződik, melyen hatágú csillag van, 
(6. kép.) 

A kódex magyar származású. 1475-ben Sztárai Máté másolta Nagyváradon 
Egervári László, a váradi püspökség kormányzója megbízásából.19 

72. számú latin kódex. Nicolaus Kempf de Argentina. |1467.| 
A kódex vízjele nagyméretű körbe zárt mérleg, melynek háromszög alakú 

serpenyői három szállal vannak felfüggesztve a mérleg egyvonalú karjára. A mér-
leg tengelye kétvonalú, nyelve egyvonalú, és nyolcasban végződik. (7. kép.) 

A kódex magyar származású. A városlődi karthauzi kolostorban másolta Máté 
barát.20 

74. számú latin kódex. Breviárium Praemonstratense. |A XV. század második feléből.| 
A kódex papirosán kétféle mérleg vízjel váltakozik. Az egyik kisméretű körbe 

zárt mérleg, kör alakú serpenyője a középvonalra erősítve függ a mérleg kettős-
vonalú karján. A mérleg tengelye kettősvonalú, nyelve egyvonalú, gyűrűben vég-
ződik, amelyen nagyméretű hétágú csillag van. A másik vízjel megegyezik az 52. 
számú latin kódex papirosának mérleg vízjelével. (8., 3. kép.) 

A kódex magyar származású, a leleszi premontrei monostor tulajdona volt.21 

92. számú latin kódex. Augustinus etc. |A XV. század első feléből. [ 
A kódex papirosának vízjele magában álló mérleg, a háromszög alakú aszim-

metrikus serpenyők három szálon függnek a mérleg egy vonalú karján. A mérleg 
tengelye kétvonalú, nyelve egyvonalú, díszítés nélküli. (9. kép.) 

A kódex lengyel származású, Krakkó környékéről való.22 
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97. számú latin kódex. Sermo de verbo dei. |A XV. század második feléből.) 
A kódex papirosának vízjele kisméretű körbe zárt mérleg, a ferde kör alakú 

serpenyők három szálon függnek a mérleg egyvonalú karján. A mérlegnek hosszú 
kétvonalú tengelye van, hosszú egyvonalú nyelve, amely két gyűrűben végződik. 
(10. kép.) 

A kódex lengyelországi származású.23 

98. számú latin kódex. Jacobus de Voragine: Sermones Dominicales. |A XV. század 
első feléből.| 

A kódex papirosán kétféle mérleg vízjel váltakozik. Az egyik pajzsba zárt 
mérleg, a kisméretű háromszög alakú tányérok három szálon függnek a mérleg 
egyvonalú karján. A jobb serpenyő rövidebb szálon. A mérleg tengelye kettős-
vonalú, nyelve egyvonalú, és nyolcasban végződik. A másik kisméretű körbe zárt 
mérleg, melynek domború serpenyői három szállal vannak felfüggesztve a mérleg 
rövid karján. A tengely hosszú, kétvonalú, a nyelv egyvonalú, és nyolcasban vég-
ződik. (11., 12. kép.) 

A kódex magyar származású, egykorú magyar nyelvű bejegyzésekkel.24 

99. számú latin kódex. Tibullus etc. |XV. és XVI. századból.) 
A kódex papirosán háromféle mérleg vízjel váltakozik. Az egyik körbe zárt 

mérleg, a háromszög alakú serpenyők három szálon függnek a mérleg egyvonalú 
karján. A mérleg tengelye kétvonalú, nyelve egyvonalú, rajta kettős gyűrű, mely-
nek tetején hosszú kereszt van. A másik nagyméretű körbe zárt mérleg, melynek 
domború serpenyői három szálon függnek a mérleg egyvonalú karján. A mérleg 
tengelye kétvonalú, nyelve egyvonalú, két gyűrűben végződik, melynek tetején 
kisméretű hatágú csillag van. A harmadik, csak töredékesen kivehető mérleg nagy-
méretű, magában álló, háromszög alakú tányérokkal. Kivehető a mérleg kettős-
vonalú tengelye és egyvonalú nyelve, mely nyolcasban végződik. (13., 14., 15. kép.) 

A kódex bizonytalan származású.25 

104. számú latin kódex. Breviárium Strigoniense. |A XV. század második feléből.] 
A kódex papirosán négyféle mérleg vízjel váltakozik. Az egyik körbe zárt 

mérleg, a kisméretű háromszög alakú serpenyők három szálon, függnek a mérleg 
egyvonalú karján. A tengely kétvonalú, a nyelv egyvonalú, nagyméretű nyolcasbari 
végződik, amelyen kis hatágú csillag van. A másik körbe zárt mérlegtöredék há-
romszög alakú serpenyőkkel, melyek két szálon vannak felfüggesztve. A harmadik 
körbe zárt mérleg, nagy kör alakú serpenyőkkel, melyek három szálon vannak 
felfüggesztve. A negyedik szintén töredékes, körbe zárt mérleg, kör alakú serpenyők-
kel. A kódexben fellelhető még a mérlegekhez tartozó tengely és nyelv töredéke. 
(16., 17., 18., 19., 18/a, 19/a kép.) 

A kódex magyar származású, tulajdonosa Balázs pap.26 

111. számú latin kódex. Ars dictandi. |1512.| 
A kódex papírjának vízjele kettős körbe elhelyezett mérleg, a serpenyő közép-

vonala megszakad, mielőtt elérné a serpenyőt, a tengely kettősvonalú, a nyelv 
egyvonalú, tetején nagyméretű csillag töredékét lehetett csak megállapítani. (20. kép. 

A kódex cseh származású.27 

114. számú latin kódex. Kolligatum. Második része Thomas de Szombathely. |.1525 
utánról. | 

A kódex papirosának vízjele körbe zárt mérleg, melynek domború serpenyői 
három szálon vannak felfüggesztve a mérleg egyvonalú karjára. A tengely két-
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vonalú, a nyelv egyvonalú, két kis gyűrűben végződik, amelyen nagyméretű hat-
ágú csillag van. (21. kép.) 

A kódex magvar származású. A budaszentlőrinci pálos kolostor tulajdona 
volt.28 

115. számú latin kódex. Inventarium. |1520—22.| 
A kódex papirosának vízjele pajzsba zárt mérleg. A mérleg pontos formáját 

a sűrű írás miatt lehetetlen volt megállapítani. Kivehető volt a háromszög alakú 
serpenyő, az egyvonalú kar és a kétvonalú tengely, a mérleg tetején négy gyűrű, 
mely ötágú csillagban végződik. (22. kép.) 

A kódex magyar származású. Szerkesztése Gyöngyösi Gergely pálos rendfőnök 
idejére tehető.29 

128. számú latin kódex. Bernardus etc. (A XIV. század második feléből.) 
A kódex papirosának vízjele magában álló mérleg domború serpenyőkkel, 

a tengely kettős vonalú, a nyelv hosszú, egyvonalú, kettős gyűrűben végződik. 
(23. kép.) 

A kódex olasz, páduai származású.30 

A mérleg vízjel előfordulását tanulmányozva a fent felsorolt kódexekben, 
megállapíthatjuk, hogy a kódexekben megtaláljuk a vízjel nemzetközileg ismert 
típusait, a magában álló, a körbe zárt és a pajzsba zárt mérlegeket. Ezek azonban 
a Briquet által összegyűjtött mérleg vízjelekkel csak hasonlóságot mutatnak. Fel-
tűnő továbbá, hogy ez a vízjel milyen gyakori volt hazánkban a XV. és XVI. 
században. Erre utalnak Fitz József vizsgálódásai is Hess Andrással foglalkozó 
munkájában.31 Fitz a körbe zárt mérleg vízjel változatait találja meg a Budáról 
származó Nyírkállói kódexben (Klimo Könyvtár, Pécs) és az OSZK 266. számú 
latin kódexében, az óbudai hiteleshely formuláréskönyvében, melynek registruma 
a kódex körmöcbányai (Kremnic) származásáról tanúskodik. Ez a vízjeltípus lát-
szik Hess András mindkét nyomtatványa, a Cronica Hungarorum és a Basilius 
papírján. Hasonló papiroson készültek további ősnyomtatványok is, mint Laudi-
vius Vita beati Hieronymi című munkája és Antonius Florentinus Confessionaléjs.. 
Soltész Zoltánné annak bizonyítására, hogy a budai ősnyomda megszűnése után 
működött Magyarországon egy másik ősnyomda, egyéb érvei sorában figyelembe 
veszi a fenti ősnyomtatványokban található vízjeleket, melyek a körbe zárt mérleg 
változatait mutatják.32 

Ezekből az adatokból talán a XV. századi hazai papírkészítésre is lehet követ-
tetéseket levonni. Arra lehet gondolni, hogy a mérleg vízjeles papír ebben az időben 
már magyarországi papírmalom vízjele lehetett. Kétségtelen, hogy a velencei mal-
mok használták legrégebben az ilyen típusú vízjeleket, de elképzelhetetlen, hogy 
kizárólag velencei papírmalmokból importáltak volna a különböző országok kódexei-
ben, okleveleiben ősnyomtatványaiban nagy mennyiségben előforduló ilyen víz-
jellel ellátott papírt. Sokkal inkább valószínű, hogy megkedvelték a velencei papírt, 
az újonnan létesülő papírmalmok utánozni kezdték, és igyekeztek felhasználni a 
divatos és népszerű márkát. így a magyarországi papírmalom is. 

Nincs írott emlékünk arról, hogy már a XV. században készítettek nálunk 
papírt. De a vízjelekből erre következtethető feltételezést nem lehet figyelmen 
kívül hagynunk. Ha csak a latin kódexeket vesszük, azt kell látnunk, hogy a kétség-
kívül magyar származásúak az ország akkori területének legkülönbözőbb részéből 
kerültek ki, Nagyváradról, a Szepességből, Városlődről, Leleszről, Budaszentlő-
rincről. Ezek mindegyikének igen nagy papírszükséglete volt ezekben a századokban. 
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Lelesz hiteles hely volt, ahol naponta négy-öt oklevelet állítottak ki, regisztrum 
vezetése a XIV. század közepétől rendszeressé vált a konvent kancelláriájában,, 
ahol nagy apparátussal folyt a hivatalos levelezés is.33 A hiteleshely mellett műkö-
dött a monostor iskolája, melynek szintén nagy papírszükséglete volt. Kézenfekvő, 
hogy a kódexhez szükséges íróanyagot a hiteleshely papíranyagából vették. Ugyan-
ezt mondhatjuk el a Nagyváradon készült két kódexről. Ezek papíranyaga a püs-
pökség és káptalan hiteleshelyi, iskolai, gazdasági, egyházi Írásbeliségének papír-
szükségletéből került ki. A budaszentlőrinci kódexek a pálosok főhatóságának 
kódexei. A Buda melletti szentlőrinci kolostor központja volt az egész országban 
elterjedt és közel száz kolostorban élő szerzetnek.34 Ez a központi adminisztráció 
nagy mennyiségű papírt fogyasztott. Hasonlóképpen a városlődi kolostornak, a 
Mohács előtti évtizedek egyik leggazdagabb kolostorának csak gazdasági írásbeli-
ségét tekintve is nagy mennyiségű papírra volt szüksége. Nyilvánvaló, hogy Máté 
barát innen vette a kódex másolásához szükséges papírt. (Itt jegyezzük meg, hogy 
a nyírkállói kódex szintén hiteleshelyi használatra készült, a legnagyobb forgalmú 
hiteleshely, az óbudai káptalan részére.) A mérleg vízjeles papírok előfordulása 
ilyen nagy Írásbeliséget folytató, az ország legkülönbözőbb részein levő egyházi 
központok kódexeiben csak úgy magyarázható, ha ezek egy és ugyanazon helyről 
szerezhették be az igen jelentős szükségleteiknek megfelelő nagy papírmennyisége^ 
mégpedig nem behozatalból, hanem a hazai papíripar termékeiből. 

De vajon okoskodásunkat nem cáfolják-e meg azok a kódexeink, melyek nem 
Magyarországról, hanem különböző helyekről származnak, kettő Lengyelország-
ból, egy Csehországból, egy Ausztriából és egy Olaszországból. Illetve egy kódex 
származása bizonytalan. 

Az 52. számú latin kódex a bécsi egyetemen készült lektúra jegyzete, papír-
jának vízjele teljesen azonos a kétségtelenül magyar származású, a leleszi premontrei 
kódex vízjelével. A magyar kódexszel azonos vízjelét szintén a magyar határ közel-
sége, illetőleg a magyar papirosnak a nagy papírfogyasztó egyetemre való eljutása 
magyarázhatja. Az is lehetséges, hogy az orvosi kézirat másolója magyar volt. 

A páduai eredetű kódex magyar papirosa az egyetemet látogató sok magyar-
országi diák útján kerülhetett oda. De arra is gondolhatunk, hogy a kódex az itá-
liai bencésreform legfontosabb centrumában készült, Santa-Giustinában, mellyel 
a magyar bencések 1500-tól, de talán már előbb is kapcsolatban voltak.35 

Hátra van még a kódexkatalógus által bizonytalan eredetűnek megjelölt, a 
99. számú latin kódex provenienciájának eldöntése. Ez a kódex kolligatum. A 90— 
120 foliókon Aeneas Sylvius Piccolominija, a későbbi II. Piuspápa novelláját olvas-
hatjuk, az Eurialis és Lucretiát. A novella végén levő bejegyzés szerint a novellá-
nak egyik másolója magyar nevű, Gyárfás, aki a kódexet a II. Pius pápa által a 
törökök ellen összehívott értekezlet ideje alatt másolta Mantuában 1459-ben.36 

Mégpedig kétféle papirosra írta. A 91—109 fólió papírjának vízjele a körbe zárt 
mérleg (13. kép), & 113—120 fólió papírjának vízjele a körbe zárt üllő (24. kép). 
A körbe zárt üllő vízjelnek teljesen hasonló változatait találtuk meg a kétségkívül 
magyar származású 67. számú latin kódexben, a leleszi premontrei breviáriumban. 
Ebben a kódexben viszont előfordul az üllő vízjel magános változata (25. kép)y 
ugyanezt a vízjelet feltünteti a 98. számú latin kódexünk is. Ha hozzá vesszük 
mindehhez Briquet37 megállapítását, aki szerint ez a vízjel Magyarországon már 
1456-ban használatban volt, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az üllő vízjel 
is magyarországi vízjel. így a 99. számú latin kódexben előforduló két magyar-
országi vízjel eligazíthat a kódex származásának pontosabb meghatározásában. 
A vízjelek a kódex magyar származása mellett tanúskodnak. 



Nem akartunk mást, mint egy vízjel előfordulásának vizsgálatával bemutatni 
azt a módszert, aminek segítségével a vízjelkutatás eredményeit a kodikológia 
hasznosíthatja. Más helyen és más alkalommal lehet, hogy még nagyobb mérték-
ben megközelíthetjük a bevezetésben említett célt: a vízjelkutatás és a kódexek 
kutatásának szorosabb együttműködését. 
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EGY ÁLLÍTÓLAGOS CORVIN-KÓDEX 
M E Z E Y L Á S Z L Ó 

Mindazok, akik a magyar könyv és könyvtárak múltjával foglalkoznak, bizo-
nyára a legnagyobb érdeklődéssel olvasták Ács Tivadar egy évtizede megjelent cik-
két egy elveszettnek vélt Corvina-térképmellékletről.1 Az érdeklődést kétségkívül 
az a remény is fokozta, hogy a magyar humanizmus híres könyvgyűjteményének, 
Ács eredményei alapján is, új szempontú vizsgálata válik lehetővé. Nem keveseb-
bet jelentett volna ez, mint hogy az eddig túltengőén filológiai vizsgálat után az 
új Corvina és a vele kapcsolatos szolid kombinációk Hunyadi Mátyás könyvtárá-
nak természettudománytörténeti értékeléséhez is hozzásegítenek. 

A szóban forgó két kézirat: a budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. Ital. 2 [régen 
Cod. Lat. 34] és a Széchényi Könyvtár 8. Fol. Ital. jelzetű kéziratainak szabatos 
tudományos analíziséből adódó eredmény így önmagában is értékes lett volna. 
Túl azonban e szerény, inkább kodikológiai lehetőségen Ács merész következteté-
sekben gazdag tanulmánya oly perspektívákat is megnyit, melyek már a törté-
nészt is érdekelhetik. Ács következtetései során ugyanis feltűnik az a kísérlet, hogy 
Hunyadi Mátyást Amerika felfedezésének világtörténelmi jelentőségű eseményével 
hozza kapcsolatba.2 Az általa felhozott történelmi adatok és az ezekből vont követ-
keztetések általában különféle módon értékelhetők. Mátyás kapcsolata Anconával 
és az anconabeli Benincasákkal vitathatatlan.3 Nem így azonban említett állítása, 
mely a meglepetés erejével hat, és már csak feltűnést keltő voltánál fogva is legel-
sőnek hívja ki a kritikát.4 E bíráló munka azonban már, mint mondottam, törté-
nész feladata lesz. 

A továbbiakban csak ezt a problémát veszem vizsgálat alá: az Egyetemi Könyv-
tár Cod. Ital. 2. jelzetű kódexében található csaknem teljes portolano Grazioso 
Benincasa műve-e, továbbá: a portolano és a Széchényi Könyvtár Fol. Ital. 8. jel-
zetű, XV. sz.-i Benincasa-térképe összetartoztak-e valaha úgy, hogy a térkép a por-
tolano melléklete volt; végül: e kéziratok kétségkívül Mátyás könyvtárából szár-
mazóknak tekinthetők-e ? Ács Tivadar válasza e hármas problémára határozott és 
világos: „ . . .pozitívumként tartjuk, hogy a Bibliotheca Corvina állományában volt és 
az anconai Benincasa Grazioso által Velencében 1474-ben készült tengerészeti térkép, 
mely idáig lappangott, ismét besorozható lesz a Corvinák közé, valamint a Remunda 
luna quarta kezdetű kódex szerzője, Benincasa Gratiosus és a két mii valaha együvé tar-
tozott. . . " Ez a konklúzió határozottság dolgában igazán semmi kívánnivalót sem 
hagy. Mégis, a kéziratok vizsgálatának első mozzanata, a paleográfiai „prima vista" 
által támasztott kétség — amiről később lesz szó — Ács állítását annyira problema-
tikussá teszi, hogy vizsgálata elől, a fenti szempontok alapján, nem zárkózhatunk 
el. E mindjárt kezdetben felmerülő kétség ellenére is ki kell jelentenem, hogy Ács 
rendkívül érdekes tanulmányának földrajzi, kartográfiai vagy éppen történeti vonat-
kozásaival nem kívánok vitába szállni. Á kritika csak a kodikológiai meghatározás 
négy legfontosabbikának: írás, tartalom, szerző, proveniencia a tanulmányban való 
felbukkanását kíséri figyelemmel.5 
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Mivel Ács Benincasa szerzőségét teszi meg fejtegetései egyik sarkpontjának 
elsőnek ezt a kérdést vegyük vizsgálat alá. Az anconai Grazioso Benincasa, e híres 
térképrajzoló és oceanográfus kétségkívül készített egy portolanót, vagyis olyan 
hajózási kézikönyvet, mely több-kevesebb részletességgel feltünteti a kikötőket, 
a kikötők egymástól való távolságát és a be- és kijutás módozatait. Ezenkívül hosz-
szabb-rövidebb utalásokat találunk a nevezetesebb kikötővárosokra, ismertetőjele-
ikre, hogy így még egy tájékozatlan hajós is rájuk ismerhessen egy a kikötőt őrző 
hegyfokról, toronyról, feltűnőbb épületekről. Szó esik még a tengerjárásról (apály-
dagály), a hajózást veszélyeztető sziklákról és sziklazátonyokról, a legszükségesebb 
tájolási adatokról, uralkodó széljárásokról, egyszóval olyan dolgokról, melyeknek isme-
rete a hajózásban, e korban még természetesen a parti hajózásban, fontos. Ismétlem, 
Benincasa kétségtelenül készített egy ilyen „kikötőkönyv eV — mert körülbelül ez a 
„portolano" értelme —, mégpedig Kretschmernek a portolanók vizsgálatánál nél-
külözhetetlen könyve szerint 1435—1445 között.6 

Minthogy pedig Kretschmer művében a többi eddig ismert olasz portolano között 
Benincasa portolanójának szövegét is megtaláljuk,7 mi sem könnyebb, mint az 
Egyetemi Könyvtár kódexét a kiadással összevetni, és a szerzőség kérdése — azo-
nosság esetén — máris pozitív módon meg van oldva. 

A kolláció hozza az első meglepetést: Benincasa portolanója csak az Adriai-
és a Földközi-tenger keleti medencéjének kikötőiről tudósít, míg kódexünk az erő-
sen torzított , de mégis megbízható módon azonosítható helynevekből kitűnően az 
at lanti és nyugat-mediterrán partokról is közöl adatokat.8 Ámde mi történik, ha 
a kódex második részét, mely Velencétől kezdődően a Benincasa által is leírt kikö-
tőket ismerteti, összevetjük az anconai könyvével? Esetleg ily módon a szerzőség 
mégis rábizonyítható lesz. Ha pedig meggondoljuk, hogy it t egy bővebb, mert 
a nyugatibb tengerrészeket is tárgyaló portolanóval van dolgunk, talán-talán még 
az is lehetővé válik, hogy Benincasa érdemeit egy az eddig ismertnél nagyobb ter-
jedelmű kikötőkönyv szerzőségének megállapításával növeljük. Hiú remény ! Az 
összehasonlítás szempontjából döntő helyesírásoknál mást mond a budapesti kódex 
és mást Benincasa. Lássunk néhány példát. 

Cod. Ital. 2. f. 45v 

Veaexa si e gran cita e magna e larga de 
terra ferma mia 4 e piu, e intorno dessa sono 
molti palodi, e canalli de ogni parte e non 
si po andar a la cita, se non per aqua, et 
a poto di marea plene e a uno sechaghio 
e fuora. Largo de terra mya do e plus. 
E wardesse con lantrada siroco e magistro. 
La cita e larga de lido mij do e uassi per 
canal . . . 

Benincasa, 5. 
Vinagia a uolere sapere li suoi signali de 
andare nello foce, quando arrai el chanpa-
nile de santo marcho per pon |entej. El 
chanpanile di san nicholo quello, che a la 
truna tonda per me |zzogiorno|, quello de 
san san marco. . . Vinegia quando sete 
dentro dal tocho per sauere el suo signiale 
sie vno faro de pricta, che stai da greco 
dallualtri . . .9 

Mielőtt tovább mennénk, a leírás kétségtelen különbségén kívül jegyezzük még 
meg a kódex velencei és Benincasa középolasz nyelvezete között fennálló dialektális 
eltérést. Most, éppen Benincasa városának és családjának Ács által is hangoztatott1 0 

Mátyáshoz fűződő jó kapcsolatát véve figyelembe, nem lesz érdektelen két, a ma-
gyar érdekszférához tartozó dalmát kikötő leírását összehasonlítani. 
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Benincasa, 21. 
La chorciola el chauo da ponente forano 
elcievno porto et questo portosiedasirocho 
di questa ponta millia doi et questo porto 
sie tre schollietti, se venissi da ponente 
achostate a la corciola quanto che puoi e 
andando per riuiera, te se schoure questi 
schollietti e larga questa bocha sie netta 
per tutto richollite al porto per sirocho 
metti el prodese da ponente e 1 anchora de 
leuante auerai passa 15 daqua allan-
c h o r a . . . u 

Raguza kis adriai köztársaság, mint tudjuk, Mátyás védelme alá helyezkedett. 
Lássuk, hogy Benincasa ismerteti-e kikötőjét egy vélhető Corvin-kódexben. 

Raguza — Dubrovnik: 
Cod. Ital. 2. f. 51. Benincasa, 23. 

Raguxia vechia, chi venisse dala bocha de 
lauante in fra la ponta, de raguxia e lixola 
del monesterio per tutto questo e passe 
XVIII de aqua e de bono fondo per tutto 
alaponta del porto achostate e essa e de 
netta da maestro de questa ponté prodessi 
doi el cie unasecha che a pie XII de aqua...1 2 

A példák fölösleges halmozásától, úgy vélem, eltekinthetünk. Ez a néhány szö-
vegösszevetés is kellőképpen bizonyít Benincasa szerzősége ellen. A budapesti 
Egyetemi Könyvtár portolánójának szerzője nem az anconai térképrajzoló. Ez kétség-
kívül áll a könyv második, Adria-kelet-mediterrán részére, mely szöveg-összehason-
lításokat egyáltalán lehetővé tesz. De nem kevesebb bizonyossággal állíthatjuk ezt 
az első részről. így tehát a budapesti portolano egészében és egyes részletében sem 
Grazioso Benincasa müve. Ezzel a negatívummal azonban ne elégedjünk meg. Ne 
nyugodjunk könnyen bele, hogy ez az érdekes tengerészeti kézirat is a névtelen 
művek számát szaporítsa. Ha nem Benincasa, ki más lehet a szerző? 

Kretschmer 1500-ig 15 portolanóról tud.1 3 Ezekhez járul most t izenhatodiknak 
a budapesti. E tizenhat portolano közül csak kevés szerzőjét ismerjük. Ezek közül 
az északi tenger országainak krónikása, Adam von Bremen természetesen nem jöhet 
számításba,14 de olasz kódexünk szerzőségét a latinul író Marino Sanudónak is nehe-
zen tulajdoníthatjuk, különösen akkor, ha tudjuk, hogy Sanudo portolanója csak 
az egykori Romania, a konstantinápolyi latin császárság, a szíriai és görögországi 
kis latin fejedelemségek kikötőit írja le.15 Ilyenformán a fordítás lehetősége is való-
színűtlen. Névhez kötöt t portolano — Benincasáén kívül — még csak egy v a n : 
Pietro de Versi munkája. Az azonosítást a kódexkutató leginkább a mű kezdő sorai, 
az „incipit" segítségével szokta végezni. Kódexünkben azonban ilyen valójában 
nincs. Az emlegetett „Remunda luna q u a r t a . . . " nem az eredeti kezdőszavakat, 
hanem csupán a ma már csonka kódex megmaradt részének kezdetét mutat ja . Ha 
így áll a dolog, csak egy jelentősebbnek látszó szövegrész kollációja adhat némi re-
ményt. Ezt a módszert már Benincasa szerzőségének vizsgálatánál is követ tük, 
alkalmazzuk most Pietro de Versi esetében. Hasonlítsuk össze Gibraltár leírásait: 

Cursola: 
Cod. Ital. 2. f. 50v 
Corzolla e ixolla ben habitada, et a di starea 
mia 2 a una cita et a molti boni porti, 
dentro de fuori, per mező la cita e bon 
porto. De ponente de l'ixolla e lo porto de 
gaienta che porto inuernador e de loporto 
de lostro son le uigol che son 5 scoghi e 
per tuto e bon porto e de leuante don vig-
nolli mya 5 si é porto carbon, e questo 
a una ixolla dauanti et e bon po r to . . . 

Ragosi e citade e a porto de cadená et a 
una izolla dauanti nomen la croma et e 
bon porto fondi de passa 12 li prodexi a 
lacroma e le ancore in canal. .. 
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Gibraltár: 
Cod. Ital. 2. f. 18. 
De lixola al monte ziberta quarta de syroco 
uer leuante mya 8. Monte zibeltar e gran 
cita e gran circuito per che tuto 10 monte 
e in forteza de la parte de tramontana del 
monte e la cita et e bon porto in fondi de 
passa 1 in 8 e se ti uoy ben andar al porto 
non far la via del monte, ma fa la via de 
la pianura e la troueray fondi darena de 
passa 5 in 6 et in quel fondi si e bon para-
uento per ogni uento . . . 
La cognoscentia di monte zibeltar sie tal de 
qual parte tu ueniray lo uederav forcado 
e a sie ixollado che de tramontana e basso 
e par che sia ixolla. 
De zibertal a septa quarta dostro uer lo 
sirocho mia 18. 

Cod. Ital. f. 1. 
Remunda luna quarta de leuante uer lo 
grego plena mar e de fuora in canal la luna 
per syrocho plena mar e dentro de li caui 
la luna ca da leuante e sirocho plena mar. 
Archamia22 quarta de leuante uer lo grego 
plena mar e dentro da li caui tra leuante 
e syrocho plena mar in canal per sirocho 
plena mar. 
De cauo alexart23 fin dentro torrein 25 passa 
en canal per syrocho e tocha de lostro 
plena mar. 

Pietro de Versi: 
Da zizera al monte gi (!) giubilterra 8 
miglia per leuante, 10 monte a buon porto 
auanti el castello (aridosso dun cauo che ve 
e surgerai) in fondo dotto passi e puoi stare 
a tutti t empi . . . 

La conoscenza del monte gibilterra e vn 
cauo álla marina alto e forchato, che pare 
isola. 
Dal monte de gibilterra a setta 15 miglia 
tra 1/8 di e scilocho.16 

Rizo-portolano. 
Premua21 luna quarta de siroco piena mar, 
e de fora luna per siroco piena mar. 

• 

Dal cauo luxért23 fina dentro intorno passa 
25 daqua in chanal per siroco piena mar. 

A helyenként kétségtelen egyezések ellenére is bizonyos, hogy a két portolano 
nem egy szerző műve. Ne hagyjuk figyelmen kívül a toscanai de Versi és kódexünk 
olaszsága közötti különbséget sem. 

De Versi portolanója az utolsó XV. sz.-i társai között, amely még szerzője 
nevével van ellátva. A többiek már csak a könyvtár neve után ismeretesek, melyek-
nek bir tokában vannak. Kretschmer ezeket két csoportra osztja. Az egyikbe két 
nagy könyvtár, a Parma és a hajdani firenzei Magliabecchi kéziratait sorolja.17 

Ezek tartalmilag és nyelvben is annyira elütök, hogy kódexünkkel alig hozhatók 
kapcsolatba. A másik a „Rizo-csoport" elnevezést viseli, mivel a vezérszöveget 
Kretschmer egy 1490-ben Velencében Bernardino Rizo nyomdájában készült porto-
lanóról közli.18 Szerzőjéről csak annyit mond, hogy velencei nemes volt, aki a leírt 
vidékeket és kikötőket saját szemével lát ta , tehát közvetlen tapasztalatai alapján 
ír ta meg könyvét.1 9 Kódexünk és a Rizo-portolano viszonyát legjobban a következő 
szöveg-összehasonlításokban szemlélhetjük. 

Mint már többször említettük, az Egyetemi Könyvtár olasz kódexe csonka. 
Titokzatosnak tűnő kezdő szavai nem az egész művet vezetik be, hanem csak annak 
egy részét, mely a brit szigetek és a flandriai partok vizeinek áramlatait (mareo) 
ismerteti. A fejezet címe kéziratunkban már nincs meg, a Rizo-portolanóban azon-
ban megvan, és így hangzik: Queste sono le maree de irlanda e dalemagna e de 
guales zoe fra irlanda e ingel terra . . .2 0 A kódex jelenlegi kezdetének megfelelő hely-
től a párhuzam így alakul: 
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2. Az Egyetemi Könyvtár portolánoja. 50. levél persója. 



Poriam24 la luna quarta de syrocho uer 
lostro plena mar, perlő trauerso de poriam 
en mező canal la luna ira ostro e syrocho 
plena mar. 
E queste marié coren fin a l'ixolla duich.25 

Lo Rays26 de poriam la luna quarta de 
leuante plena mar, nel cauo de poriam tra 
leuante o syrocho plena mar. 

La guich duich la luna quarta de syrocho 
uer l'ostro plena mar e per mező lixolla de 
duich la luna tra leuante e syrocho plena 
mar et in canal de mia 12 in 15 la luna 
quarta de leuante dostro uer lo syrocho 
plena mar. 

Cod. Ital. 2. f. 3. 
Oui scriueremo como si corren tute le starie 
del mondó, per raxon del nauigar, soe le 
riue del mar e ixolle e caui e colfi e pielagi 
comenzando del ponente soe de logi e porti 
che son nel mare metoterreno nen se mete 
seno a pasa doltra. Ancora scriueremo de 
lo mar meto terreno per tutte le riuiere 
intorno e ixolle e piellagi e golfi che ui sono 
fin che torneremo nel monte de sexta per 
chirar lo ditto monte zibelzare e fin el braso 
de zaffin... 

A brit sziget leírása: 

Cod. lat. 34. f. 4.: 
Ingliterra e ixolla grandissima e sye conzonta 
con lixolla de scocia dun picolo fredo che 
quando la marea e bassa non e se non uno 
pie in uno e mezo da equa ( !) e non piu 
Euolzen intorno tute do queste ixolle mia 
2440, e ingliterra per se solla uolze mya 
1500 e non a gran montagne. 

Lo cauo de galle31 de la parte de tramontana 
per mezzo lixolla de e per contra lixolla de 
aman32 ue suora lo canal la cita de nortan-
ton33 e qui e largo locanal mya 10 et e secho 
quando la marea e bassa. 
de nortanton a leseter34 per ponente mia 30. 
de leiseter a torrentada35 tra ponente e garbin 
mya 10. 

Burlam24 luna quarta de siroco piena mar. 

Questa marea corre fina al ixola de vic.25 

In ingelterra lo rais de burlam, quarta de 
grego uer leuante piena mar in el chanal 
de burlam luna tra leuante e siroco piena 
mar. p 
per mezo lixola de vie luna tra leuante e 
siroco piena mar. hora in el chanal mia 12 
in 15 luna quarta de leuante ver siroco 
piena m a r . . . 

Rizo-portolano. 11. 
Oui scriueremo tutte le starie del mondo 
per raxon del nauigar che mo le chore, zoe 
le riue del mar et ixole, chai, cholfi, porti 
vale starie comenzando del ponente li loghi 
e porti streto de zibaltar, doue per erchules 
foreno poste le cholone per reguardo de 
naueganti che uano per lo mondo cum lor 
naue, nauilij, nauigande, azo che le naue 
che sono nel mar non se mattano a passar 
cum periculo. 
Anchora scriueremo del mar medi terraneo 
e per tutte le riue d'intorno e ixole e pieleghi 
e colfi vale che sono a torno fina che torne 
remo al monte de seuta28 per chiarar el 
monte de zubeltar fina el brazo de saphi29 

in barbaria . . . 

Riso-portolano 15.30 

Ingliterra e ixolla grandissima e sye conzonta 
con lixolla de schocia dun picolo fredo che 
quando la marea e bassa non e se non uno 
pie in uno e mezo daequa e non piu: saluo 
uno pe e mezo daqua 
Euolzen intorno tute do questo ixolle mia 
2440, e ingliterra per se solla e uolze queste 
2 ixole (!) conzonte in sieme mia 2440 e 
per sola ingelterra e bonissima e ixola non 
a gran montagna, volze mia 1500... 
Lo caudo de gualis31 dala parte de tramon-
tana per mezo lixola de aman32 de fora e 
nel chanal e la cita de northamptun33 e qui 
e largo lo chanal mia 10 e riman secho 
quando la marea e bassa. 
De nortamptun a loser34 per ponente mia 30. 
De losert a torrentanda35 tra ponente e 
garbin mia 20. 

A nyugat-európai partvidékek tengerjárásainak leírása u tán a partok és kikö-
tők leírását a két portolano így vezeti be2 7 : 
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Bármeddig folytatnánk is az összehasonlítást, csak egy konklúzióra jutnánk, 
és azt így fogalmazhatjuk meg: a budapesti portolano, mely nem Benincasa müve, 
egy eddig még ismeretlen szerző munkája, és a megállapítható szövegösszefüggések alap-
ján az úgynevezett Rizo-portolano-csoporthoz tartozónak mondhatjuk. Ez az utóbbi 
állítás, mint a közölt példákból is látjuk, nem a teljes szövegegyezés, hanem az 
azonosság és eltérés arányára alapozható. Ennél a problémánál most tovább nem 
időzhetünk, de mégis megállapíthatjuk, hogy a portolano jelentőségének felmérése, 
történeti és földrajztörténeti vonatkozásainak megállapítása a fáradságot valóban 
megérő munka lenne. 

Miután a budapesti portolano és Grazioso Benincasa viszonyát tisztáztuk, 
jóval könnyebb lesz a válasz arra a kérdésre: melléklete volt-e a Széchényi Könyv-
tár Benincasa-térképe az Egyetemi Könyvtár kódexének. Ács Tivadar erre vonat-
kozó pozitív állítását, mint mondja, főként az írásjegy-hasonlóságra alapozza. A mel-
lékelt két fakszimile a paleográfiában kevéssé járatost is meggyőzheti arról, hogy 
ilyen hasonlóság a két kézirat között nem áll fenn. Ez különben ama írástörténeti 
szempont, mely, mint már a bevezetőben említettem, a kódex és a térkép összetar-
tozását előttem elsősorban kétessé tette. Ez a kétség annál is indokoltabb, mert 
a két írás pontosan megkülönböztethető két írásfajtához tartozik. Az egyikben 
(a kódexírásban) a humanista kurzív példáját láthatjuk, míg a másik (a térkép írása) 
az olasz minuszkula-írást képviseli. Mindezek a tények csak egy legitim következte-
tést engednek meg: ha két kézirat között sem a külső kritériumok legfontosabbika, 
az írás, sem a belső ismertetőjegyek legjelentősebbje, a tartalmi, sőt szerző szerinti 
egyezés nem állapítható meg, a két kézirat közt nem organikus, hanem csak műfaji 
kapcsolat áll fenn. 

Ha a két kézirat nem tartozott össze, lehet-e mégis mindkettőt vagy legalább 
az egyiket „Corvina"-nak nevezni ? Ami a portolanót illeti, az Egyetemi Könyvtár 
úgy tartja, hogy jóllehet 1877-ben II. Abdul Hamid ajándékaként 10 Corvinával és 
24 más, részben biztosan, részben esetleg magyar provenienciájú kódexszel került 
vissza Magyarországra, nem Corvina, és még csak nem is biztosan a Mohács előtti 
budai királyi könyvtár könyve. Az ellenkező bizonyítására valóban más tény nem 
is lenne felhozható, mint az, hogy a múlt század közepén a többi 34 kódexszel 
a konstantinápolyi Top-Kapu Szerájban együtt őrizték. 

A térképet illetően: Uzielli és Amat di S. Filippo 13, Kretschmer pedig már 17 
Benincasa-térképet ismer.36 Ezekhez járul tizennyolcadiknak a budapesti térkép. 
Ha volt Mátyás könyvtárában Benincasa-térkép, ami igen valószínű, akkor ezért 
a dicsőségért a 18 jelenleg ismert és a még bizonyára lappangó néhány más térkép 
egyenlő eséllyel versenghet. Véleményem szerint a budapesti térkép esélyeit még az 
a tény sem javítja, hogy a XVIII—XIX. század fordulóján egy magyar gyűjtő, 
Széchényi Ferenc szerezte meg, és ajándékozta a nevét viselő könyvtárnak. Ehhez 
az lenne szükséges, hogy a térkép útját visszafelé, Széchényi Ferenctől Mátyás könyv-
táráig pontosan ismerjük, ha már a térképen magán a Bibliotheca Corvinára semmi 
utalás nincs. 

Az Ács Tivadar által felvetett érdekes problémához jelenlegi ismereteink sze-
rint ennyi lehet a mondanivaló. Ha a válasz negatív is, a kérdés megtárgyalása mégis 
két pozitív momentumot is tartalmaz. Az egyik: alkalom nyílt egy valóban érdekes 
és értékes kéziratunk részletesebb bemutatására, másrészt — és ez egy kis „pro 
domo" a könyvtárosnak — ízlelítőt kaptunk abból az aprómunkából, amit a kéz-
irattáros egy kódex meghatározása körül végez. 
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DIE TACITUS-HANDSCHRIFTEN DER BIBLIOTHECA CORVINIANA 
I S T V Á N B O R Z S Á K 

Aus den Überresten der Bücherei des ungarischen Königs Matthias Corvinus 
hält die Forschung zwei Tacituskodizes in Evidenz: jenen, der die Grundlage der 
Ausgabe des Beatus Rhenanus bildet, der also — trotz seines abwechslungsreichen 
Schicksals — der Wissenschaft niemals verlorengegangen war (gegenwärtig unter 
der Signatur F 92 im Besitze der Bibliothek der Yale-Universität, New Haven), 
und den andern, der nach 1541 nach Konstantinopel geraten war und 1877 als 
Geschenk des Sultans Abdul Hamid II. der Budapester Universitätsbibliothek ein-
verleibt wurde (Cod. Lat.9)1. Der erste ist — seit der Baseler Ausgabe des Beatus 
Rhenanus v. J. 1533 (2. Ausg. ebendort, 1544) — ein bekannter Faktor der Tacitus-
Forschung. Das gleiche kann vom Budapester Exemplar nicht gesagt werden, mit 
dem sich seit der Übersicht Eugen Abels2 niemand nach Verdienst befasst hat. Im 
Hinblick einerseits auf die ungarischen Belange der beiden Handschriften, andrer-
seits auf die neuerlich aufgetauchten Fragen der taciteischen Textüberlieferung,3 

dürfen wir vielleicht unsere buch- und texthistorischen Beobachtungen ohne die 
an der Spitze derartiger Studien neuerdings gebräuchlichen Entschuldigungen4 

vorbringen. 

I. 

Wir wollen mit dem Bekannteren beginnen. Über den im internationalen 
Schrifttum als „Codex Budensis Rhenani" evidentgehaltenen Tacitus-Kodex haben 
auch die bisherigen Bearbeiter der Corvinischen Bibliothek gewisse Angaben ver-
zeichnet.5 Wirwussten auch ohne unmittelbare Kenntnis des Bandes, dass er eine, im 
originalen Ledereinband erhaltene „hübsche Arbeit" (wie ein anonymer Artikel-
schreiber seinerzeit „den Marosvásárhelyer Corvin-Kodex" gekennzeichnet hatte6) 
ist, die, nach der Konstruktion des auf dem prunkvollen Vorblatt sichtbaren Mat-
thias-Wappens zu schliessen, um 1475 der königlichen Bibliothek7 zugewachsen sein 
mochte, aus Buda auf unbekannte Weise bald verschwand und bereits 1518 mit 
dem nachstehenden Vermerk „bereichert" wurde: „Beati Rhenani sum, nee muto 
dominum. Ex dono lacobi Spigeli iure consulti, Anno Salut. M.D. XVIII." Nicht 
viel mehr verrät über das Schicksal des Buches der Widmungsbrief der Ausgabe 
des Schlettstädter Humanisten (des Familiennamens Bild, 1485—1547)8, den er 
vom Dezember 1532 datiert an Bernardus, Bischof von Trient, richtete: , , . . .Quum 
aeeepissem futurum, ut Annales Cornelii Taciti denuo typis informarentur, primum 
experiri libuit, an operae pretium esset vulgatam editionem9 conjerre cum manu-
scripto codice, quem nactus fueram iam pridem ex bibliotheca Budensi, cuius autor 
Ungariae rex Matthias ille Corvinus Mártis et Palladis studiis inelytus, donante Iacobo 
Spiegellio amico ac cive meo charissimo." Aus der eben zitierten Einleitung Oberlins10 

erfährt man, dass der gleichfalls aus Schlettstadt gebürtige Jakob Spiegel, der huma-
nistisch gebildete Rechtsbeirat Kaiser Maximilians, im Jahre 1514 in Gesandtschaft 
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nach Ofen kam, bei welcher Gelegenheit er das Buch von dem die Schätze seines 
Vorgängers (in dem vom Dózsa-Aufstand verursachten ersten Schrecken) wahllos 
verschenkenden Wladislaus II. erhalten haben mochte. Nichts anzufangen wissen 
wir jedoch mit dem Namen, der in der Widmung der Elzevirausgabe der beiden 
Gronovii (Amstelodami, 1672) auftaucht: „Invenies etiam, quae congessit Beatus 
Rhenanus adiutus codice manuscripto ávsjuypcícptü, quem ex bibliotheca Budensi 
regis Matthiae Corvini nactum se esse affirmat dono Iacobi Spigelii, missum a Rein-
hardo a Rietpur Borbetomagensis ecclesiae decano." Über die Wormser Beziehungen 
des Beatus Rhenanus soviel, dass seine Liviusausgabe (I—VI. Buch: 1535) auf 
einem seither verschollenen Codex Vormatiensis sive Borbetomagensis beruhte.11 

Aus den Hinweisen des Briefes M. Westermanns vom 18. September 152912 geht 
hervor, dass Reinhard von Rietpur (Riepur, Rüppur) der Stellvertreter des gegen 
den Türken ins Feld gezogenen Bischofs von Worms war, und es scheint wahr-
scheinlich, dass die Gronovius'sche Bemerkung auf einen Irrtum zurückzuführen 
ist: es handelt sich um die Verwendung nicht der Tacitus-, sondern der Livius-
Ausgabe des Beatus Rhenanus, also der vorher erwähnten Livius-Handschrift. 

Wie dem auch sei, die selbstgewisse Eintragung des Beatus Rhenanus — dass 
nämlich sein, aus der Bibliothek des Matthias Hunyadi „beschafftes" Buch „den 
Besitzer nicht wechseln werde" — erwies sich nicht als langgültig. Nach den weite-
ren Eintragungen, die aus der Beschreibung W. Aliens13 bekannt sind, war die kostbare 
Handschrift bereits 1534 — vermutbarer Weise nicht auf rechtem Weg — in die 
Hände zweier Kriegsleute gelangt, die die Bedeutung des Kodex schwerlich erfassen 
konnten. Von da an blieb der „Codex Budensis Rhenani" nur noch durch die sich 
weitervererbenden Hinweise der Beatus Rhenanus'schen Ausgabe bekannt, die 
Spur der Handschrift selbst war verschollen. Erst aus dem Vorwort der Leipziger 
Ausgabe J. J. Oberlins,14 der seinerseits auf Grund von Vorarbeiten Fr. Aug. Wolfs 
die Ernesti'schen Ausgaben (Lipsiae, 1752; 2. Ausg.: 1772) auffrischte, erhellt das 
neuerliche Auftauchen des Buches: der Strassburger Oberlin (1735 — 1806) konnte 
es in den 1790-er Jahren aus Gefälligkeit eines französischen Artilleriegenerals 
namens Dorsner (geb. 1750) benützen, der den Kodex — selbst gebürtiger Strassbur-
ger, — im Erbschaftswege erhalten hatte. 

Mit dieser Sachlage lässt sich die traditionelle Angabe schwerlich vereinbaren, 
nach welcher der Kodex vom siebenbürgischen Generalkanzler Samuel Teleki (1739— 
1822) auf einer Studienreise seiner Jugend, 1759 in Strassburg entdeckt und mit 
sich nach seiner Heimat Marosvásárhely gebracht worden sei. Samuel Teleki kam 
tatsächlich nach Strassburg (obzwar erst 1761), in seinem Reisetagebuch gedenkt 
er jedoch nur dessen, dass er in der Bibliothek Schoepflins, des berühmten Histori-
kers des Königs von Frankreich ein „sehr schön gemaltes Bildnis des Königs 
Matthias", ferner „auch auf die ungarische Geschichte bezügliche schöne, und zum 
Teil seltene Bücher" gesehen habe.15 Tatsache ist, dass der Kodex in den beiden 
ersten Bänden des Bücherverzeichnisses Samuel Telekis (Viennae, 1796—1800) 
nicht vorkommt und erst in die Ergänzungen des III. Bandes (ibid. 1811, Supple-
menta, p. 411) aufgenommen wurde: „Com. Tacitus (pag. 141): Codex MS in mem-
brana tenui, charactere minuto, Romano, elegante; ex Bibliotheca Matthiae Corvini, 
Regis Hungáriáé, fol. min., corio rubro tectus et deauratus, cum insignibus Matthiae 
Regis", — und unmittelbar danach folgt die von Oberlinus betreute und als „editio 
optima'1'' bezeichnete Ernesti'sche Tacitusausgabe. Nach alldem wäre also daran zu 
denken, dass Samuel Teleki den Kodex erst in den ersten 1800-er Jahren, möglicher-
weise durch die detaillierte Beschreibung in der Oberlinschen Ausgabe (S. XIII—XX) 
auf ihn aufmerksam gemacht, vielleicht im Wege seiner einstigen Strassburger 
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Beziehungen erworben und „sich iure postliminii zueigen gemacht" habe, wie 
dies Ferenc Kazinczy — von der „allernächsten Bereicherung" der Telekischen 
Bücherei handelnd — in der Nr. XIV des Jahrganges 1805 des Magyar Kurir meldet.16 

Die Wanderung des Kodex war indessen damit nicht beendet. Wie kam er von 
Marosvásárhely nach Amerika? Durch Mitwirkung des bekannten Buchhändlers 
und Kunstsammlers Gabriel Wells. Hierüber berichtet Allen17 verständlicherweise 
in anderem Tone als die Hintergangenen. Die bedauerliche Tatsache bleibt, dass 
die nach langwierigen Misshelligkeiten nach Ungarn zurückgekehrte Handschrift 
im Jahre 1934 nach Amerika wanderte.18 Als Positivum ist jedoch zu werten, dass 
der Kodex, über den hierzulande noch 1870 nur soviel zu lesen war, dass er eine 
„hübsche Arbeit" sei, und der in der „Heldenzeit" der ungarischen klassischen Philo-
logie, aber auch später niemand fand, der seine texthistorische Bedeutung gewür-
digt hätte, an der Yale-Universität bereits 1936 Gegenstand einer Doktordisser-
tation (The Yale MS of Tacitus, its history an affiliations) wurde, deren Verfasser — 
W. Allen — sich auch seither in der Tacitusforschung erfolgreich betätigt.19 

Da die Veröffentlichungen Aliens leicht zugänglich sind und der „Codex Buden-
sis Rhenani" — dank der Zuvorkommenheit der Bibliothek der Yale-Universität — 
im Mikrofilm auch in der Universitätsbibliothek Budapest bereits studiert werden 
kann20, können wir uns hier damit begnügen, dass dieses Manuskript nach der jüngst 
akzeptierten Einteilung21 zur Gruppe I. gehört, insofern es ausser den Resten der 
Bücher XI—XVI der Annales den Text der ersten fünf Bücher der Históriáé bis 
V 26,3 (Flavianus in Parma, Inpannia M, recte: in Pannónia) enthält; seiner 
Textformung nach gehört es in die Verwandtschaft der sog. „Genueser" Gruppe, 
die in der handschriftlichen Überlieferung des Buches IV der Historien feststellbare 
Verwirrung (die Vertauschung von IV 46,1 — 52,1 und 52,1 — 53,4) vermochte 
auch der Abschreiber des Yale-Manuskripts nicht zu lösen, obwohl Allen22 alles 
versuchte, um diese seit Puteolanus so oft erörterte Frage zu einem Ruhepunkt 
zu bringen23. Um weiteren Missverständnissen aus dem Wege zu gehen, kann sein 
Vorschlag gutgeheissen werden, den einstigen Rhenanus-Kodex als „Yale MS" 
und nicht „Budensis" zu bezeichnen, „da sich in der Budapester Universitäts-
bibliothek ein anderes, weniger berühmtes, mit Budensis 9. bezeichnetes Manu-
skript befindet, das ursprünglich gleichfalls Eigentum des Matthias Corvinus war. "24 

Damit können wir uns der Beschreibung des als „Budensis 9", in Wirklichkeit 
„Cod. Lat. #" bezeichneten, tatsächlich „less famous" Kodexes der Budapester 
Universitätsbibliothek zuwenden. Vorstehend wurde bereits erwähnt, dass ihn seit 
Eugen Ábel niemand studiert habe; Géza Némethy25 erwähnt ihn gar nicht („ut in 
Annalibus anno 1893 editis codicem Mediceum I (Laur. 68,1), ita in Historiis recen-
sendis Mediceum II (Laur. 68,2) religiosissime secuti sumus neque praeposuimus 
auctoritati eius incertas virorum doctorum coniecturas" — d. h. er hat die auf den 
Mediceus gegründeten Lesarten der Ausgabe G. Halms höchstens stellenweise auf 
seine divinatorische Art „ausgebessert"); die umlaufenden Beschreibungen sind 
von philologischem Standpunkt nicht fachgemäss und nicht einmal genau (selbst 
der neueste Katalog der lateinischen Kodizes der Universitätsbibliothek übergeht 
z. B., dass die Folionummern 53 und 79 zweimal vorkommen); sie haben die in der 

143 



Mitte des Blattes 59v angezeigte Lacuna26 nicht gemerkt; die allgemein bekannten 
Blattvertauschungen27 und die auf Blatt 118v ins Auge fallende grosse Lacuna28 

(Hist. IV 15,3 — 62,4) wurde nicht registriert; es hat sich niemand gefunden, der 
die beiden dem auf Blatt 129 unterbrochenen Text (Hist. V 23,2: magnitudine potio-
res) folgenden Textstücke (von Hist. IV, 20,3: üli veteres militiae... bis 25,4: 
conscendit tribunal Vocula mira; weiterhin nach fünf leergelassenen Zeilen von 
IV 42,3: toleremus istorum dejensiones bis zu Zeile 5 des Blattes 131v, 46,1: sed 
immensa pecunia; hier setzt sich der Text —als Ergebnis der berüchtigten dritten 
Inversion — scheinbar sinnlos mit den Worten des Kapitels 52,1 fort: ferunt ne 
criminantium... und läuft bis 53,4: et ut signanter predixere auruspices ne temera-
retur opus) identifiziert oder unternommen hätte, die Ursachen der Verwirrung des 
Textes aufzuklären und die daraus sich ergebenden Folgerungen abzuleiten u.s.w. 
Nach alldem darf es uns nicht Wunder nehmen, dass der neueste Herausgeber der 
Historien, Erich Koestermann29 den „Budensis 9" in die Gruppe III. der Tacitus-
Handschriften einreiht, d.h. unter diejenige, die mit dem Worte evenerant (Hist. 
V 13,1) enden, und seiner Erwähnung nur soviel hinzufügt, dass „eine spätere 
Hand den Text bis zum Wort potiorem des Kapitels 23,2 fortgesetzt hat" („post, 
manus usque ad cap. 23,2 potiorem addidit"; — »potiorem" ist das Schlusswort der 
Mendell-Koestermann'schen Gruppe IL). Davon ist keine Rede; der ganze Kodex 
ist von ein und derselben Hand geschrieben, und zwar nicht nur bis zu „potiores", 
sondern auch danach, bis zum Ende, — die Randbemerkungen und die Schluss-
bemerkung des ursprünglichen Eigentümers (Johannes Vitéz)30 ungeachtet. 

Soviel kann gleich gesagt werden, dass wir mit der Mendell-Koestermann'schen 
Gruppierung einen schweren Stand haben werden, denn unser Text reicht zwar bis 
zum „potiores", wäre demnach in die Gruppe IL zu reihen, gleichzeitig macht sich 
jedoch in ihm die grosse Lacuna (IV 15—62) breit, welche die Gruppe III. kennzeich-
net, obwohl einzelne Stücke des ausgefallenen Textes (s. oben) auch in dem zur 
Gruppe I. gehörigen Urbinas 412 und Laurentianus 68,5 zu lesen sind, bzw. wieder-
holt werden. (Im Laur. 63,24 nur das Erste.) 

Betrachten wir nun — vor unserer meritorischen Besprechung — die einschlä-
gigen Bemerkungen des bisher einzigen Bearbeiters des Kodexes, Eugen Abels,31 

so wären zwei Gesichtspunkte zu beachten. Der eine ist der, dass die wissenschaft-
liche Welt vom Anblick der Überreste der legendären Bibliothek nicht nur nach 
Befreiung Ofens enttäuscht worden war (Jul. Pflugk, 1688); die Geste Abdul Hamids 
IL, mit der er „von den in der Bibliothek des Topkapi genannten sultanischen 
Serails seit der Zeit Sulejmans des Grossen (Qänünl) aufbewahrten Büchern"32 

die erhalten gebliebenen durch die Rückschenkung für die Forschung zugänglich 
gemacht hatte, erweckte in den Menschen begeisterte Erwartung, und viele hofften 
bereits, dass die verlorengegangenen Bücher des Livius und die dreiundsechzig 
Tragödien des Aischylos zum Vorschein kommen würden, bis es sich nicht heraus-
stellte, dass es sich „zum grossen Teil um von italienischen Humanisten fabrizierte 
Arbeiten" handelte, die „höchstens für die Geschichte der betreffenden Wissen-
schaft wenn auch nicht von Wert, so doch wenigstens von Interesse" seien.33 Andrer-
seits darf nicht vergessen werden, dass Ábel, als er vor der Ungarischen Akademie 
von der Untersuchung des zurückerhaltenen Kodex im Jahre 1878 Bericht erstat-
tete, alles in allem zwanzig Jahre alt war. Es ist demnach unvorstellbar, dass er alle 
Kleinigkeiten und Geheimnisse sämtlicher Kodizes bzw. Auktorén und ihrer Text-
überlieferungen gekannt habe, so bewundernswert auch die Erudition ist, mit der 
er auch seine heutigen Leser verblüfft. 

Im Besitze gewisser Erfahrungen, erwartete er von diesem „von fast mythischem 
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Glanz umstrahlten" Tacituskodex gar nichts „hochbedeutsames Neues".34 Er nahm 
im vorhinein an, dass unsere Handschrift aus dem ins IX — X. Jahrhundert ver-
legten (in Wirklichkeit zwischen 1038 und 1058 in der Abtei Monte Cassino geschrie-
benen) „Mediceus alter,... dem gemeinsamen Urquell sämtlicher erhalten geblie-
bener übrigen Kodizes stammt". Unmittelbar aus dem Mediceus II dürfte sie jedoch 
auch nach Ábel nicht abgeschrieben worden sein, eher „aus irgendeiner Kopie 
zweiter oder dritter Ordnung", schon wegen der „ausserordentlich schwer lesbaren 
langobardischen Schrift..., wo doch in der Laurentiana noch drei andere, supra 
quam dici possit elegant geschriebene Kodizes" vorhanden waren.35 Unmittelbaren 
Zusammenhang mit einem bestimmten Laurentianus nimmt er dennoch nicht an, 
weil der 68,4 bezeichnete mit dem II. Buch der Historien abbricht, der 68,5 und 
63,24 aber mit Flavianus in Pannónia enden, also weniger verstümmelt sind als 
der Budapester (des weiteren nach seiner Bezeichnung: C). Sein Augenmerk er-
streckte sich auf die Berücksichtigung dessen, dass die in den erwähnten Manuskripten 
gleichfalls auffindbare anepigrapha mit den ans Ende von G gesetzten Ergänzungen 
nicht übereinstimmen.350 Er vermutet, dass unsere Handschrift zu den als besondere 
Familie erkannten, mit potiorem schliessenden (der Mendell-Koestermann'schen 
Gruppe II.) gehöre, ohne jedoch, dass er wagen würde, sie mit irgendeinem Glied 
dieser Familie in nähere Beziehung zu setzen. Er lässt sie also vom Mediceus II. 
abstammen, vermag jedoch ihr unmittelbares Muster in keiner der bekannten Hand-
schriften nachzuweisen; „so können wir auch garnicht hoffen, mit ihrer Hilfe die 
bereits verwaschenen oder durch Korrekturen verwischten Lesarten des Mediceus 
zu erfahren... Auch ihre Kollationierung isb also nur insoweit wünschenswert, 
wie die der übrigen jungen Kodizes, als man in ihren Varianten einer glücklichen 
Emendation einer der im Mediceus verdorbenen Stelle, das heisst der Behebung 
bisher unbeachtet gebliebener Fehler, oder der Bekräftigung von Konjekturen 
neuerer Kritiker begegnet." Er zählt auch eine ganze Beihe von Stellen auf, wo 
„die Konjekturen neuerer Kritiker aus der Konjektur irgendeines älteren Kritikers 
in den Text des C gelangt" seien, und schliesst sodann seine Darlegungen:„Ich 
hege keinen Zweifel, dass fleissigere Forscher im Text der G noch auf zahlreiche 
solche Emendationen stossen werden, glaube aber kaum, dass jemanden die Lust 
ankommen könnte, den ganzen Kodex zwecks Aufweisung solch, anderswoher 
ohnehin bereits bekannter, geringfügiger Ergebnisse zu vergleichen."36 

Die Freude Abels dürften — nach der Zusammenwahl der Anmerkung 20,2. 
zu schliessen — teils bedeutungslose Saloppheiten und Superklugheiten (im Titel: 
hystoriographi; an der Spitze der Hist.: Galbea; an ihrem Schluss: auruspices), 
teils solche Verwirrungen verdorben haben, die keineswegs ausschliessliche Eigen-
heit unseres Kodexes sind, wie z. B. am Ende des Buches IV der Historien, wo 
nach dem Satzschluss interpretabatur auch der Mediceus (aus IV 77,3)37 das neque 
cos impunitos patiantur wiederholt, oder die auf dem letzten Blatt des Kodexes 
Ungelegenheit bereitende Vertauschung, infolge deren der Text von Hist. IV 46,1 
(. . .poterant. Sed immensa pecunia) auf IV 52,1 (ferunt, ne criminantium) ebenso 
überspringt wie im Mediceus.38 

Der Verfasser gesteht, dass er, als er die Kollationierung des Budapester Tacitus-
kodexes in Angriff nahm und ihm ausser der monumentalen Faksimile- ausgäbe 
des Mediceus II39 bloss die älteren Tacitusausgaben zur Verfügung standen, nicht 
viel weiter kam, als was weiland unser Eugen Ábel als für „fleissigere Forscher" 
kommender Zeiten erreichbar bezeichnet hatte. Jedenfalls haben wir jedoch reich-
lich Lesarten gefunden, die zweifellos besser als jede des Mediceus, oder ebenso 
gut wie diese sind, beispielsweise: 
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Ann. XIII 49,1: vulgatissimum senatus consultum M — uulgarissimum C (vulga-
rissimum corr. Haase coll. XII 22,1 „fortasse haud necessario" 
— bemerkt Koestermann) 

XIV 1,2: redditur M, redd(er)etur Acidalius, reddatur C 
4,4: peturae M1, periturae C 
7,6: missu Agrippinae M, iussu C (gleich gut, vgl. Hist. I 9,1) 
8,5: nam morte M, nam in morte G 
9,1: produntur M, traduntur G 

13,2: senatu M, senatum G 
17,1: levi intentio M, initio Ernesti, contentione G 

XV 14,2: missi posthac Paeto nuntii M, Missippus ( ! ) hac a peto C 
21,4: aequalibus M (corr. m. post, in aequalius), aequa (J)i) lius Koestermann, 

equalibus G (corr. m. post.: -bilius) 
Hist. I 15,4: libertatém M, liberalitatem G 

III 12,1: quae provinciáé Vespasiano tenebantur M, a Vespasiano C 
III 16,2: relinquit iter, quo Varum reciperet M, reliquit G 
IV 20,3: interire M, interi(e)re Koestermann, interiere G 
IV 24,1: Zecfos legionibus M,(ey legionibus Koestermann, lectos e legionibus G 

V 22,2: toriis M, (ten) toriis Koestermenn, tentoriis G u. s. w. 

Es waren ferner im Überfluss Oberflächlichkeiten der Abschreiber oder gera-
dezu Sinnlosigkeiten zu finden, die selbst als kennzeichnende Beispiele erschrek-
ken. Hier einige „documenta stultitiae": 

Ann. XI 34,3: Vibidiam depellere nequivit, quin multa cum invidia flagitaret, ne.. .M1, 
lubidiam depellere nequivit. Quid multa? Cum. . .G 

XIII 56,1: deesse nobis terra, in qua vivam, in qua moriamur, non potest M, 
deesse nobis terram vivam, in qua mori amor non potest G 

Hist. I 1,2: scriptoris M, scipionis G, u. s. w. 

Man findet schliesslich Lesarten oder ganze Sätze, deren Annehmbarkeit strit-
tig sein könnte, die jedoch auf jeden Fall vermerkenswert sind, z. B. Ann. XIV 4,1 
(über die Vorbereitung des ungeglückten Anschlages gegen Agrippina): illuc matrem 
elicit (sc. Nero), ferendas parentium iracundias et placandum animum dictitans, 
quo rumorem reconciliationis efficeret acciperetque Agrippina, facili feminarum cre-
dulitate ad gaudia. Venientem dehinc obvius in litore. .. excepit manu et complexu 
etc. — steht im Mediceus zu lesen. Es steht zur Frage, ob ein so häufiger Wechsel 
der Subjekte den Satz nicht widernatürlich zerstückelt: quo efficeret (Nero) acci-
peretque Agrippina. . ., venientem (sc. Agrippinam) excepit manu (Nero). Im Buda-
pester Kodex ist folgender Text zu finden: . . .quo modo ( ! ) reconciliationis efficeret 
acciperetque Agrippinam, facili credulitate feminarum ad gaudia venientem. Dehinc 
obvius etc. (Die Fortsetzung ist bereits lauter Unsinn.) 

Ein unzweifelhafter Beweis konnte weiters dafür gefunden werden, dass unser 
Kodex keinesfalls unmittelbar vom Mediceus abgeschrieben worden sein konnte. 
(Daraus, dass jene zwei Blätter Textes, die aus dem Mediceus fehlen: Hist. I 69—75 
und I 86,2—II 2,2, in unserem Kodex lückenlos vorhanden sind, folgt nichts, denn 
der Mediceus konnte auch nach der Abschrift verstümmelt worden sein.) In der 
Mitte der Rückseite des Blattes 59 (in dem von Petronius handelnden Teil) reisst 
der Text der Annales XVI 18,1 ab: tanto gratius in spem (speciem) simplicitatis 
accipiebantur. Der Abschreiber hat (mit kleineren Buchstaben) die aus der Leer-
lassung des unteren Teiles des Blattes ohnehin auffällige Lücke besonders ange-
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merkt: „deficit Aic". Der Text setzt sich auf Blatt 60r mit Kapitel 26,2 fort: etiam 
bonos metu sequi. Alldies auf den Mediceus projiziert: die vor der Lücke stehenden 
Worte des Corvin-Kodexes finden in Zeile 16 der I. Kolumne von Blatt 45r ihre 
lückenlose Fortsetzung, die der Lücke folgenden Worte (etiam bonos metu sequi) 
aber sind in Zeile 9, Kol. I des Blattes 46r zu finden. Dies bedeutet, dass auf dem Einzel-
blatt des Exemplars, das dem G als Vorlage gedient hatte — von den 140 (4 x 35) 
Zeilen des Mediceus abweichend — nur ein 133 Mediceus-Zeilen entsprechender 
Text Platz hatte. Aus welchem Tacitus-Kodex fehlt dieses Blatt? Insolange dieses 
nun bestimmbare Manuskript nicht zum Vorschein kommt, bleibt auch die un-
mittelbare Vorlage des Corvin-Kodexes unidentifizierbar. 

Nicht nur in Bezug auf unser engeres Problem, sondern auch für die gesamte 
taciteische Textgeschichte hat das Erscheinen der bereits vorstehend angezogenen 
Studie Erich Koestermanns sowie seiner die Alleinherrschaft des Med. II vielfach 
liquidierenden Tacitusausgaben einen gewissen Ruck vorwärts bedeutet. Das 
Wesentliche in dieser, auf die Entdeckung C. W. Mendells40 — die Identifizierung 
des BPL. 16. B. signierten Leidener Tacituskodexes mit dem verloren geglaubten, 
aus dem XV. Jahrhundert stammenden Manuskript des Rodolphus Agricola (1443— 
1485) — bauenden Studie ist, dass der Leidensis (L) eine vom „königlichen" Mediceus 
(codex regius) unabhängige Textüberlieferung bewahrt.41 Der Annales-Text(XI—XVI) 
des Leidensis liefert in etwa 500 Fällen eine vom Mediceus abweichend richtige, 
oder berücksichtigungswerte Lesart; etwa die Hälfte davon ist mit den Lesarten 
der unterschiedlichen recentiores, bzw. der editio princeps identisch, die Hälfte der 
verbleibenden reichlich 200 Stellen aber mit den seit Puteolanus bis auf den heuti-
gen Tag veröffentlichten Konjekturen. Die weiteren (in gar manchen Fällen gleich-
falls brauchbaren) Lesarten des Leidener Agricola-Kodexes sind der Aufmerk-
samkeit der bisherigen Betreuer des taciteischen Textes entgangen. 

Eine Besprechung der Beweisführung und der Einzelergebnisse der sowohl 
texthistorisch wie vom methodologischen Standpunkt ausserordentlich lehrreichen 
Schrift wäre an dieser Stelle überflüssig. Von unserem Gesichtspunkt höchst interes-
sant ist, dass der Corvin-Kodex weder mit der vom Mediceus, noch mit der vom 
Leidensis vertretenen Überlieferung auf gleichen Nenner gebracht werden kann: 
seine Textgestaltung steht einmal dem einen, dann wieder dem andern näher, 
weist aber auch vollkommen abweichende Lesarten (bzw. Verunstaltungen) auf. 
Einige Beispiele mögen die Aufzählung Koestermanns ergänzen: 

Ann. XI 30,2: quod ei eis uetticis plautio dimulauisset M, quod cicios vectios plautios 
dissimulavisset L, quod eicis uecticis plautio dissimulauisset C; die richtige 
Lesart: quod Titios Vettios Plautios dissimulavisset. 

Im Falle der nachstehenden Eigennamen sind nur die Lesarten des Leidensis 
richtig: 

Ann. XII 40,2: e Brigantum L (Agr.), euigantum M, e gigantum ( !) C 
XIII 8,3: apud Aegeas L (Lips.), egeas MC 
XIII 22,1: Faenio L (Vertranius) senio MC 
XIII 56,2: Tender um L (Ber.), tenerum MC 
XIV 32,3: Petilio L (Lips.), petio MC 
XV 57,1: Epicharin L (Bekker), apichari M, epycarim C 
XV 71,5: Caedicia L (Orelli), cadicia MC 
XV 72,1: Turpiliano L (Vertr.), turpiano MC 
XVI 12,2: Iunium L (Lips.), iunetum MC 
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Eine der schönsten Früchte der Neuentdeckung und der „Rehabilitation" 
des Leidensis ist die richtige Lesung des mysteriösen templum Lunae (Ann. XV. 
41,1) als: templum Lucinae (vgl. Liv. I 45,2, Dion. Hal. IV 26). Der C bringt hier 
die dem Mediceus entsprechende Form lunq, aber in Verbindung mit den in der 
Frühzeit der Tacitusüberlieferung begründeterweise anzunehmenden Abkürzungen 
können wir bereits einige Stellen des C mit Nutzen verwerten. Als Ergebnis falscher 
Auflösung steht famíliám anstelle von filiam auch im Texte des G (Ann. XII 2,1; 
XVI 26,3); an einer anderen Stelle (Hist. I l l 67,2) ist die sinnlose Lesart des Medi-
ceus und des Leidensis famia ebenso die unaufgelöste Abkürzung von familia, 
wie das nicht minder sinnlose, verzerrte Jana des C. 

Lehrreich ist die Zusammenstellung, die Koestermann über die spe (spem)-
Abkürzungen des Leidensis und die im Mediceus — richtig — ausgeschriebenen 
specie(m)-Formen veröffentlicht hat.42 Im Archetypus stand offenbar eine Abkür-
zung, die von den späteren Abschreibern so oder anders gelesen werden konnte. 
In einem der Fälle (Ann. XIV24,3) bietet der Leidensis die richtige Lesart: specie, 
während sich im Mediceus spe findet, — hier die missverstehliche Abbreviation ! 
Hiefür können auch aus unserem Kodex Beispiele angereiht werden: 
Ann. XVI 18,1: in speciem simplicitatis (in ML ausgeschrieben), in spem C 
Hist. I 88,1: comitum specie secum expedire iubet M, spe L, spem C 

III 15,2: ut specie parandarum copiarum inbuerentur M, ut ad spem p. c. 
imbueretur L, ad spem C 

IV 46,1: lectus in eandem spem e legionibus miles M, eadem specie L, in 
eadem spetie C 

V 7,1: terramque ipsam specie torridam ML, spe C (zwei Zeilen unten schreibt 
er es bereits aus: solidam in spetiem). 

Aus der Auflösung können sich — wie zu sehen war — ernstliche Sinnlosigkeiten 
ergeben, z. B. Hist. I l l 17,1: unde aliqua (aliquo M) spes ML, aliquo speties G. 

Es ist unberechenbar, welche Lesung unser Kodex in den von Koestermann 
aufgereihten Fällen jeweils bringt, z. B.: 

Ann. XV 36,3: necessitudinibus MC, necessitatibus L 
XI 28,2: accusatores MC, accusationis L 
XVI 14,1: consultationes MC, consultatores L 
XV 30,1: structam ante augurale (recte: augurale) aram M, ante augustalem 

LC 
XII 17,3: consiliarium M, consularium LC 
XV 7,2: consiliaria M, consularia LC 
XIV 49,3: firmitudine MC, fortitudine L 
XV 63,1: fortitudinem MC, formidinem L 
XV 53,2: ut quisque audientiae (rechte: audentiae) habuissent M, ut quisque 

audaciae habuisset LC 

Auch das ist nicht auszurechnen, welche der Handschriften die Abkürzungen 
des Archetypus, und wann sie dieselben beibehält oder (richtig oder falsch) auflöst: 

Ann. XI 34,3: Rp M, respondit LC , 
XIII 21,6: sp M, spiritus LC43 

Hist. V 7,2 superfusum spiritum ML, spu% C.44 ; 
Ann. XIV 28,2: jrisoribus M, fratris opibus LG. 
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Die Auflösung kann verschiedene (mitunter gleich annehmbare) Lesarten er-
geben, z. B. Hist. II 90,2: volgus sine falsi verique discrimine solitas adulationes 
edoctum M, sine veri falsique discrimine solita adulatione seductum L, sine falsi 
verique distinctione^ solita adulatione se doctum C. Ein anderes Beispiel: Hist. 
V 12;2: magna conluvie et ceterarum urbium clade aucti M, exterarum L, cunctarum 
C.46 An einer Stelle des Buches XIII der Annales (53,2) könnte der Text vielleicht 
durch die Annahme einer verschiedenartig auflösbaren Abkürzung festgestellt 
werden: sublatisque itineris (s del. M1) difficultatibus (den forzierten Dativ möchte 
Koestermann durch Berufung auf XV 29,3: sublatum capiti diadema rechtfertigen), 
interim L, itinerum C. Hier ist vielleicht doch die Lesart von G die beste; die Text-
abweichung mag sich aus einer Abkürzung ergeben haben, die nicht nur als irgend-
eine deklinierte Form von iter, sondern auch als interim gelesen werden konnte.47 

Es kommt doch häufig vor, dass eine Abkürzung von einzelnen Abschreibern 
richtig aufgelöst wird, während andere sie falsch lesen, oder unaufgelöst gelassen 
anders verstehen. Ein lehrreiches Beispiel hiefür findet sich gegen das Ende der 
Historien zu (in der dem denkwürdigen potiorem voranstehenden Zeile, V 23,2): 
Gerialis . . . derexit classem numero imparem ML, nunc imparem C. Die Ursache 
der Abweichung dürfte klar sein: die Abkürzung von numero konnte nicht nur 
nüi8 sondern auch num^ gewesen sein, was bei mechanischer Kopierarbeit von 
wem immer getrost als nunc gelesen werden mochte. 

Hier kann auch auf die Frage eingegangen werden, die den aufmerksamen 
Leser bereits beschäftigt haben konnte: warum steht in unserem Kodex statt des 
bekanntermassen potiorem zu lesenden Schlusswortes der Manuskriptgruppe IL 
potiores? An der fraglichen Stelle über ein Begebnis des Aufstandes des Bataven 
Civilis handelt es sich um die Tilgung der Schande (infamia: V21,3—22) des Ceria-
lis (23,2): Cerialis miraculo magis, quam metu derexit classem numero imparem, 
usu remigum, gubernatorum arte, navium magnitudine potiorem. (Hier bricht der 
Text ab.) Untersucht man nun die Gründe der in der Überlieferung gestifteten 
Verwirrung, so muss die Tatsache berücksichtigt werden, dass die Schrift des Medi-
ceus hier fast bis zur Unleserlichkeit verblasst ist, so sehr, dass eine spätere Hand 
den Text vom Worte versicoloribus des Kapitels 23,1 bis zum inter des 25. Kapitels 
zwischen den Zeilen neu geschrieben hat. Es kann angenommen werden, dass der 
Kopist eines der Abkömmlinge des Mediceus hier (in der Mitte der Kolumne II 
des Blattes 103^) — natürlich vor der Mitwirkung der „manus recentior" - de r augen-
verderbenden Anstrengung müde wurde und auf den verirrten Blättern der grossen 
Textlücke des Buches IV, wo gleichfalls vom Aufstand des Civilis die Sprache geht 
(IV. 20,3: ut Batovos numero impares circumfundant), eine leserliche Variante der 
unleserlichen Stelle „entdeckt" hatte, nach der er mit dem folgenden Satz fortfuhr: 
Uli veteres militiae in cuneos congregantur. Es ist verständlich, dass der Abschreiber 
der C (oder schon sein Vorgänger) das Prädikat des „gefundenen" Satzes auf congre-
gavit „verbesserte": mit dem als Subjekt vorgestellten Cerialis „in Übereinstimmung 
brachte", und dann unter der Wirkung von Batavos numero impares das zu classem 
gehörige potiorem — vollkommen verständnislos — in potiores verballhornisierte. 

Koestermann führt unter den Armutsbeweisen (documenta stultitiae) des Ko-
pisten des Leidensis50 die Verballhornung einer Stelle (XIII 41,4) der Annales an: 
ob hoc (nämlich zur Anerkennung der Kriegserfolge des Corbulo) consult imperátori 
neroni ex s. c° supplicationes habitae L, ob hoc consolatus (m. post.: consalutatus, 
recte) imperátor Nero et s. c. supplicationes habitae M. Die Lesart des Corvin-Kodexes 
ist nicht besser (ja offenkundig schlechter) als jene des Mediceus, aber die auf den 
ersten Blick verstandeswidrig scheinende Abkürzung lässt die in der Überlieferung 
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entstandene Verwirrung verständlich erscheinen: ob hoc con's imperátori neroni. . . 
— d. h., dass ein alter Abschreiber das richtige consalutatus mit einer kühnen Ab-
breviatur geschrieben hatte, die im allgemeinen nur zur Bezeichnung von consul ge-
bräuchlich war.51 War aber einmal der Zusammenhang des Satzes aufgelöst, so 
musste er irgendwie sinngemäss interpretiert werden: infolge Unterschlagung des 
Prädikates des ersten Satzes (consalutatus, sc. est) wurde das Bindewort überflüs-
sig, so wurde aus dem et und der nachfolgenden Abkürzung S. C, das ex s. c, vor 
supplicationes habitae hinwieder verlangten sich (statt der unbrauchbaren Werfälle) 
Wemfälle — und die Geschichte der Verballhornung eines sinnvollen Satzes ist fertig. 

Als besonders scharfsinnig und folgerichtig können wir auch den Abschreiber 
unseres Kodexes nicht loben. Vollkommen sinnlos ist z. B. in Kap. 20,3 der Hist. 
I stehende partem, während im Mediceus das richtige per artem zu lesen ist. (Im 
Archetypus mochte — mit scriptura continua — offenbar partem gestanden sein.) 
Zu gleicher Zeit findet man (Hist. I l l 13,3) statt dem richtigen reposcentibus des 
Mediceus im C das stark hinkende rem poscentibus. Zur Verdeutlichung der Text-
schäden, die sich aus der Auflösung der scriptura continua ergeben können, zwei 
weitere Beispiele: 
Hist. Ill 57,1: Apinius Tiro . . . tum forte Minturnis agens M (recte), tum fortém 

in turmis agens L, tum fortém in termis agens C 
V 12,3: magna vis frumenti ambusta M, frementibus L, frementia busta ( ! ) C. 

Um die aus der Auflösung einerseits der Abkürzungen, andrerseits der zusam-
menhängenden Schrift stammenden Fehler sinnfällig zu machen, sei schliesslich aus 
Kap. 45 der Hist. IV (in Verbindung mit der Misshandlung des Manlius Patruitus) 
zitiert: planctum et lamenta . . . praesenti sibi circumdata cum contumeliis ML, prae-
sentis ibi circumdata causa contumeliis C. Die Lesart unseres Kodexes ist, wie leicht 
ersichtlich, in doppelter Hinsicht falsch, aber in beiden interpretierbar, u. zw. einer-
seits durch die individuelle Gliederung der kontinuierlichen Schrift des Archetypus 
(praesenti sibi — praesentis ibi), andrerseits dadurch, dass gewisse Abkürzungen von 
cum bzw. causa in der Tat leicht verwechselbar sind.52 

Koestermann beweist die Unabhängigkeit der Textüberlieferung des Leidensis 
vom Mediceus (propriam atque genuinam traditionem) unter anderem mit der fal-
schen Lesung der Minuskeln der anzunehmenden früheren Handschriften.53 Es ge-
lingt ihm nachzuweisen, dass der Leidensis unzweifelhaft auf eine kursive Hand-
schrift zurückzuführen ist: in Kap. 55 der Annales XII kommt sogar zweimal ein 
kilikischer Personenname vor, der im Mediceus in den Formen Troxobore duce bzw. 
Troxoboro paucisque primoribus interfectis zu finden ist, d. h. dass auch im ersten 
Fall offenbar Troxoboro (Abi.) die richtige Lesart wäre. Die im Leidensis an beiden 
Stellen stehende Lesart arosoboro (für die Vertauschung x — s könnten beliebig 
viele Beispiele angeführt werden)54 beweist, dass der Anfangsbuchstabe t des Subar-
chetypus des Leidensis mit dem a verwechselt werden konnte. Nun weist das all-
bekannterweise auf die langobardischen Minuskeln oder auf die westgotische Kur-
sivschrift hin. Und die Lesarten des Corvin-Kodexes (arosorbore, bzw. aroxoboro) 
beweisen ganz klar, dass es ausser dem Mediceus auch weitere Handschriften lan-
gobardischen Charakters (oder von solchen genommene Abschriften) gegeben haben 
muss. 

Zwei weitere Stellen lassen den Sachverhalt noch komplizierter erscheinen. Die 
eine (Ann. XI 36,3, die Bestrafung der Helfershelfer der Messalina): ne Trauli qui-
dem Montani equitis Romani defensio recepta est M. Den Genitiv des Namens Traulus 
gibt der Leidensis als drauli wieder, und der Apparat Koestermanns verzeichnet 
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dies ohne Anmerkung. In unserem Kodex aber findet man arauli, d. h. dass wir 
über die Vertauschung t — a noch nachdenklicher werden mögen. Nicht so klar 
liegt die Sache am Anfang der Historien (I 7,1), wo gegenüber der Lesart des Medi-
ceus (Trebonius Garutianus) der Leidensis A. rebinus gimicianus, C hinwieder a. 
trebonius garatianus bringt. 

* 

Wir könnten unsere Beobachtungen fortsetzen, was jedoch an dieser Stelle 
wenig Sinn hätte. Soviel konnte hoffentlich auch aus dem Bisherigen klargestellt 
erscheinen, dass unser Kodex, obwohl er in der Klärung der Überlieferung des 
taciteischen Textes keine so hervorragende Stelle beanspruchen kann, wie der Me-
diceus oder der in seine Rechte — offenbar würdigerweise — wiedereingesetzte 
Leidensis, die unentwirrbar verfilzten Verwandtschaftsbeziehungen der Manuskripte 
aus dem XV. Jahrhundert nicht nur noch unübersehbarer macht, sondern auch 
zur Klärung gewisser Zusammenhänge beizutragen vermag. Koestermann wollte 
mit dem Nachweis der Bedeutung des Leidensis den Rang des Mediceus keinesfalls 
streitig machen, er ist, den Spuren anzunehmender früherer (oder gerade aus der 
Unabgeschlossenheit der Annales folgend: von vornherein gegebener) Verzweigun-
gen der Überlieferung nachgehend, eben nur zur Schlussfolgerung gelangt, dass 
die Feststellung des taciteischen Textes nur durch ein eklektisches Verfahren, je-
denfalls aber bloss als Ergebnis ausserordentlich sorgfältiger Abwägung gelingen 
kann.55 Die freudlose Arbeit des Kollationierens aber hätte sich nach Koestermanns 
Meinung auch dann gelohnt, wenn sie zum einzigen Ergebnis die Korrektur Lunae — 
Lucinae gehabt hätte. Etwas mehr als bloss soviel dürfte indessen auch hier erreicht 
worden sein, und im weiteren könnte vielleicht zu erwarten sein, dass der nächste 
Herausgeber des Tacitus unseren Kodex nicht bloss mit einem (tatsächlich fehlerhaften) 
Textbruchstück (Ann. XI 18,3: erantque milites, quia vallum non accincti foderent, 
morte puniti, gegenüber dem vollständigeren und taciteischeren Text des Mediceus: 
feruntque militem, quia vallum non accinctus, atque alium, quia pugione tantum ac-
cinctus foderet, morte punitos) erledige,56 sondern die aus ihm herausschälbaren Lehren 
je vollständiger nutze. 

Zu sprechen wäre noch vom ersten Eigentümer unseres Kodexes, Johannes 
Vitéz. Es ist bekannt, dass vor der Schlusszeile (131v zuunterst: finis eorum, quae 
de Cornelio Tacito reperiuntur) die eigenhändige Notiz des Vitéz zu lesen steht: 
Io(hannes) Ar(chiepiscopus Strigoniensis), Legi transcurrendo 1467, sed mansit ine-
mendatus. Vespasiano da Bisticci, der aufgegriffene Florentiner Buchhändler, schreibt 
zwar in seiner Biographie des Vitéz über seinen hochherrschaftlichen Besteller, er 
habe sich „nicht um die Kosten gekümmert, nur um zu schönen und fehlerlosen 
Büchern zu gelangen" (e molti che non si trovavano, li fece iscrivere in Firenze, 
non guardando a spesa ignuna, pure che fussino belli ed emendati),57 der im übri-
gen prachtvolle Tacitus kann indessen wirklich nicht als von Fehlern gereinigt 
genannt werden. Denkt man an die mannigfachen Geschäfte Vitézens in den Jahren 
1466/67 (seine grosse Umsicht erfordernde Mittlertätigkeit zwischen dem „Ketzer" 
Podiebrad und dem Papste, seine diplomatische Sendung in Verbindung mit dem 
Nürnberger Reichstag u. s. w.), so nimmt es geradezu wunder, ihn auch noch mit hu-
manistischer Lektüre befasst zu sehen. Und die marginalen Anzeichnungen verra-
ten klar, dass er seinen Tacitus getreu durchgearbeitet hat. 

Worauf erstrecken sich diese Notizen? Nach Fraknói „hat er jede Stelle ange-
zeichnet, die den Kirchenfürsten, den Astronomen und den Ungar interessieren 
konnten.58 In der Tat wirft er auf den Rand des Pergaments fleissig die Erwähnun-
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gen von Pannonién, Dalmatien, Moesien, Rhaetien, Noricum, des Danubius aus; 
er zeichnet die auf Christus, Jerusalem, die Juden bezughabenden Teile an; der 
Bemerkung wert fand er das Bild von der Erfindung der Schrift (Ann. XI 14: „de 
inventione litter arum'1''), die Erwähnung der Etrusker (Ann. XI 16,1: „vide de 
hac gente" — notiert er dazu, obwohl die Etruscorum gens höchstens als Nieder-
schlag des Lokalpatriotismus des Florentiner Kopisten an die Stelle der Cherusker 
eingerutscht sein mochte); häufig lenkt er die Aufmerksamkeit auf interessant be-
fundene Stellen {„Nota mores", „Nota descriptionem", „Nota frigus", „Vis locus-
tarum", „De moribus Galbae", „Mors Senecae", „Octavia occiditur" u. s. w.); in je-
dem einzelnen Fall hebt er das Erscheinen der Kometen, die Erdbeben, am häu-
figsten aber die „Wunder" (prodigia) und die zur Deutung der Himmelszeichen 
berufenen mathematici hervor. Es sollte nicht vergessen werden, dass in diesem Jahre 
am erzbischöflichen Hof zu Esztergom die „Tabulae directionum" des Regiomon-
tanus geschaffen worden waren, die für Jahrhunderte das unentbehrliche Hand-
buch der Astronomen bleiben sollten.59 

Ein charakteristisches Licht fällt auf die Natur des Vitéz' sehen Studiums vom 
Umstand, dass er Anfang und Ende der den Protagonisten des Tacitus in den Mund 
gelegten Reden jedesmal randbemerkt („oratio" — mit verschiedentlichen Abkür-
zungen — und am Ende ein grosses griechisches Phi, vielleicht die Abbreviatur 
von „jinis"). 

Dokumente seines humanistischen Interesses sind schliesslich die unzähligen 
mehr oder weniger ausführlichen Anmerkungen, die auf Schwierigkeiten oder Ver-
dorbenheit der verschiedenen Stellen hinweisende cruxm, Schriftzeichen und die Kor-
rekturen. 

Welcher Art sind diese Korrekturen?61 Am Anfang der Historien zieht — nach 
der grossen Rede des Galba — Piso ins Lager der Prätorianer (I 17,2): circumste-
terat interim Palatium publica exspeetatio, magni secreti impatiens, — ist im Medi-
ceus zu lesen. Im Exemplar des Vitéz heisst es statt circumsteterat — circumspexerat; 
Vitéz berichtigt das offenkundig falsche Wort auf s(a)epserat, was keine schlechte, 
aber eben auch keine gute Konjektur ist. Oder gegen Schluss der Historien (V 21,2): 
nach ne tum quidem Romana classis pugnae adfuit setzen die Manuskripte überein-
stimmend fort: et iussum erat, sed obstitit formido etc. Über das et schreibt Vitéz — als 
der Betreuer des Spirensis — das ut hin. Gleichfalls aus dem V. Buch der Historien 
(15,2): ceres M, caedes L (recte), ceres C, aber über dem r findet sich der rot geschrie-
bene Buchstabe d des Vitéz. Im XV. Buch der Annalen fällt — in der Aufzählung 
der Opfer des Nero — dem aufmerksamen Leser eine sehr alte Auslassung auf (71,4): 
Verginium Rufum claritudo nominis expulit, nam Verginius studia iuvenum elo-
quentia, Musonius praeeeptis sapientiae fovebat. Die Apparate der kritischen Aus-
gaben verzeichnen Lipsius als den Beseitiger des Fehlers: in der ersten Hälfte des 
Satzes sind offenbar zwei Namen ineinandergeschoben, jene des Verginius Flavus 
und des Musonius Rufus, wie denn die mit nam beginnende Erklärung den letzteren 
ausdrücklich erwähnt. Aber die Konfusion liess auch Vitéz aufmerken, denn zur 
fragwürdigen Stelle steht der Name Musonius notiert. 

Auch diese, das Humanistenporträt des Johannes Vitéz vervollständigenden 
Kleinigkeiten könnten noch lange fortgesetzt werden, zum Abschluss unserer an-
spruchslosen Observationen möge lieber — als Wunsch — die auf den Rhenanus-
Kodex gemeinte Feststellung J. Aug. Ernestis auch auf den zweiten Budensis und 
auf die aus seiner Untersuchung abziehbaren Ergebnisse angewendet werden: „Quic-
quid fit, Tacito profuisse hunc librum negari non potest."62 
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Nachtrag: 
Der Verfasser wurde nachträglich auf einen älteren Artikel C. W. Mendells 

aufmerksam: Manuscripts of Tacitus XI—XXL Yale Classical Studies 6 (1939) 
S. 39—70. Der verdienstvolle Forscher befasst sich hier unter den in vier Gruppen 
eingeteilten Tacitus-Handschriften63 auch mit dem in die Gruppe II. eingereihten 
Budensis (B 9) eingehend. Er stellt fest, dass dieses Manuskript zwar seiner Endung 
nach in die Gruppe II. gehören würde, seine sonstigen Eigenheiten aber (die grosse 
Lacuna im IV. Buch der Historien und die am Schluss stehenden beiden Exzerpte: 
üli veteres — Vocula mira, und: toleremus — ne temeraretur opus) es in die Gruppe 
I. verweisen. Er weist die enge Verwandtschaft des B 9 mit dem Vat. 1864 nach und 
teilt aus unserem Manuskript zahlreiche Lesarten mit. Die bisherige Vernachlässi-
gung des Budapester Kodexes ist ihm insoferne verständlich, als gebräuchlicher 
Weise der Rhenanus-Kodex als „Budensis"'' evident gehalten wird, obwohl sich in 
der Corvinianischen Bibliothek mehrere Tacitus-Kodices befunden hatten. Er schil-
dert kurz die Fährnisse des Rhenanischen Kodexes, und danach des Kodexes der „Bu-
daer" Universitätsbibliothek (S. 68—69.; die Beschreibung lässt auf Autopsie 
schliessen). Er erwähnt auch die am unteren Rand der Blätter l v und 2r sichtbare 
türkische Anmerkung, die freilich nicht den Diebstahl (theft) des Manuskripts, son-
dern seine Aufbewahrung „seit der Zeit seiner Majestät des Sultan-Khans Sulej-
man Qanünl" in der Bibliothek des sultanischen Serails und seine gnädige Rück-
schenkung verewigt. Mendell registriert die Anfangs- und Endworte der Textstücke, 
die beiden bekannten (familiar) Exzerpte, die leergelassenen Zeilen sowie auch die 
Lacunen (auch im Text von Hist. IV 77,1 — „where there is in reality no lacuna)". 
Das Datum der Schlussanmerkung des ursprünglichen Eigentümers liest er für 1461 
oder 1467; er hat Kenntnis auch davon, dass die Anmerkung „allgemein" dem 
Erzbischof Johannes zugeschrieben werde, „from whose collection Corvinus acqui-
red many of his manuscripts by unscrupulous methods". Mendell hält jedoch für 
wahrscheinlicher, dass die Abkürzung „Io. Ar." nicht als „Johannes Archiepisco-
pus", sondern als „Iohannes Arretinus" zu lesen sei. Er zitiert einen Brief Pier 
Candido Decembrios, in dem die Rede von dem als Unikum bewerteten Tacitus 
des Iohannes Arretinus ist. Während dieser Einfall ohne weiteres als irrig und über-
flüssig erklärt werden kann64, ist im Falle der Autopsie des „Budaer" Manuskripts 
die Behauptung unverständlich, dass „die kritischen Kapitel in der Tat von einer 
späteren Hand hinzugefügt worden" seien (S. 69: the crucial chapters are in fact 
added by a later hand"), denn hievon kann — wie vorstehend bereits festgestellt 
wurde — keine Rede sein: der ganze Kodex ist von Anfang bis zu Ende von der 
gleichen geübten Hand geschrieben. — Koestermann hat unsern Kodex anzuneh-
menderweise auf Grund dieser Studie sowie der weiter oben (Anm. 21) zitierten 
Tacitus-Monographie Mendells (S. 344) in die Gruppe 3 eingereiht, die Endung 
evenerant (Hist. V. 13,1) aber dürfte er — wenn der Verfasser nicht irrt — aus Miss-
verständnis, durch Beziehung der auf S. 68 der Mendellschen Arbeit über den Ko-
penhagner (Hauniensis S 496) Kodex Geschriebenen auf den unmittelbar nach die-
sem behandelten Budensis, dem Budapester Corvinus-Kodex zugeschrieben haben. 

ANMERKUNGEN 
1 Zu dem anzunehmenderweise aus Buda stammenden Tacitus des Sambucus (Vind. 49), der 

mit Ausnahme von Lipsius (s. seine zu Hist. II 23. geknüpfte Bemerkung) bisher nicht ausgewertet 
wurde, kann mangels näherer Kenntnis des Kodex nicht Stellung genommen werden; höchstens kann 
J. J. Oberlin zitiert werden (C. Cornelius Taciti opera ex rec. I. Aug. Ernesti denuo curavit — —, 
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t. I. [Lipsiae 1801] p. XIII): „De isto Sambuci videant porro litterati homines Vindobonenses.'' —[Korr. 
note: Vgl. C. W. Mendell, Tacitus. The man and his work. New Haven — London 1957, S. 266 und 
319; s. unten Anm. 21 und die Korr.-note 64.] — Auf welches Exemplar sich die Erwähnung einer 
Tacitus-Handschrift im Registrum des Angelo Poliziano (s. J. Teleki, Hunyadiak kora Magyarországon. 
XII. [Pest 1854] 479) bezieht, kann nicht entschieden werden; auf jenes des Johannes Vitéz sicher-
lich nicht. 

2 Corvin-codexek. Értekezések a nyelv- és széptud. köréből 8 (1879) S. 20—24. [S. auch Nachtrag.] 
3 S. den grundlegend wichtigen Artikel Erich Koestermanns: Codex Leidensis BPL. 16. B — ein 

vom Mediceus II unabhängiger Textzeuge des Tacitus. Philologus 104 (1960) S. 92 — 115., sowie seine 
beiden neueren, der weiteren Forschung richtungweisenden Teubner-Ausgaben: Ab excessu divi Augusti, 
1960, und: Históriáé, 1961. — [H. Heubners scharfe, u.E. übertriebene Kritik: Gnomon 34(1962) 
S. 159-163.] 

4 S. z. B. Perl, Probleme der Sallust-Überlieferung. Forschungen und Fortschritte 33 (1959) 56: 
„trockene und wenig attraktive Dinge" u. s.w. Vgl. H. Fuchs, Rückschau und Ausblick im Arbeits-
bereich der lat. Philologie. Mus. Helv. 4 (1947) S. 194. („... am wenigsten reizvoll . . . Wir selber freilich 
sind nicht dieser Ansicht.") 

5 Um nur die beiden bekanntesten zu nennen: A. de Hevesy, La bibliotheque du roi Matthias 
Corvin. Paris 1923, S. 67; V. Fraknói — J. Fógel — P. Gulyás — E. Hoffmann, Bibliotheca Corvina. 
Mátyás király budai könyvtára. Bp. 1927, S. 69. 

6 Arch. Ért. 2 (1870) S. 33. 
7 Vgl. W. Allen jr., The Yale MS of Tacitus. The Yale University Library Gazette 11 (1937) S. 84. 
8 S. seine Biographie aus der Feder von J. Sturm (Vita Beati Rhenani) in der Ausgabe des Brief-

wechsels des Beatus Rhenanus durch A. Horawitz — K. Hartfelder (Leipzig 1886), S. 1 — 11; der 
zitierte Briefpassus auf S. 413. 

9 Die Bezeichnung „vulgata" bezieht sich hier nicht auf die Venediger edilio princeps von Vindelinus 
de Spira (zw. 1468—70), oder auf die Milaneser (1475), ev. Venediger (1497) Ausgabe von Fr. Puteolanus, 
auch nicht auf den ersten „vollständigen" Tacitus des Ph. Beroaldus (Romae, 1515), sondern auf die 
Baseler Ausgabe v. J. 1519 von Frobenius, vgl. Oberlin, Praef. XLV. Diese letztere Frobenianische 
Ausgabe wurde von R. Vári, A class.-phil. encyclopaediája. Bp. 1906, S. 359, mit der 1533-er Aus-
gabe des Beatus Rhenanus verwechselt. 

10 S. XIX.; vgl. die Biographie Sturms, a. a. O., S. 6, s. auch den Index, ibid., S. 691; J. Aschbach, 
Geschichte der Wiener Universität. II. (Wien 1877) passim; G. Knod, Jakob Spiegel aus Schlettstadt. 
Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Humanismus. Strassburg 1884. 

11 Vgl. W. Allen, Beatus Rhenanus, editor of Tacitus and Livy. Speculum 12 (1937) S. 382—5. 
12 In der zit. Ausgabe der Korrespondenz des Beatus Rhenanus, S. 377. 
13 The Yale MS of Tacitus, S. 84 ff. 
14 P. III . : Ad id negotii (sc. Ernestini Taciti tertium edendi) vix accesseram, quum ecce codex Buden-

sis, quo ante haec tria saecula Beatus Rhenanus fuerat usus, quique dudum putabatur deperditus, quasi 
deus ex machina mihi adstitit. Eum ergo munificentia viri eximii strenuique belli ducis Dorsneri, tormen-
tariae rei per Galliam praefecti, ad quem hereditaria iure pervenerat, acceptum de novo contuli, neque 
huius est laboris ut me paeniteat. S. auch noch S. XIV. Bezüglich Dorsner s. Allen, a. a. O., S. 85. 

15 Teleki Sámuel erdélyi kancellár úti naplója (Das Reisetagebuch des Siebenbürgischen Kanzlers 
S. Teleki), 1759 — 63. Marosvásárhely 1908, S. 57. (Vom 25. Juli 1761). 

16 Vgl. den am 6. März 1805 geschriebenen Brief Kazinczys an J. Szentgyörgyi (Briefe III 281) 
und seinen Bericht in Tudományos Gyűjtemény 1817/VII,S. 5 ff. Über die Gründung der Bibliothek S.6. 

17 The Yale MS of Tacitus, S. 85. 
18 Über die abenteuerlichen Umstände des Ankaufs s. den Artikel L. Siklóssys: Gabriel Wells 

hat in Amerika einen Corvin-Kodex gekauft. Pesti Hírlap, 6. Nov. 1934; Über die Kunstsammler-
moral des Gabriel Wells alias Gábor Weiss — die Hinausschmuggelung einer 42zeiligen Gutenberg-
bibel — hat einen lehrreichen Beitrag J. Weinberg veröffentlicht: Egy antikvárius „karrier" (Eine 
Antiquarkarriere). A könyvtáros (Der Bibliothekar) 7 (1957) S. 368. 

19 Ausser seinen bereits angegebenen Arbeiten s.: The four Corvinus manuscripts in the US. Bull, 
of the New York Public Library 42 (1938) 315 ff. (darin die detaillierte Beschreibung des Tacitus-
Kodexes); Histories IV 46—53. Yale Class. Stud. 6 (1939) 29 ff.; über das Schicksal der nach Amerika 
verschlagenen Corvináé: György Szabó, Corvinák Amerikában. Bibliográfia (Washington) 3 (1959) 
S. 1 — 5; Corvinus manuscripts in the US. A bibliography. New York 1960 (The Kossuth Foundation); 
über den Tacitus-Kodex: S. 15 ff. 

20 Seine bis heute gründlichste Beschreibung ist jedoch Oberlin zu verdanken: p. XIII—XX. 
21 C. W. Mendell, Tacitus. The man and his work. New Haven — London 1957, S. 325-344; 

E. Koestermann, Praef. ad Ann., p. VII und Praef. ad Hist., p. XVII. Das Buch vom Mendell ist mir 
bisweilen nur aus Koestermanns Erwähnungen bekannt. 

22 In seinem zit. Artikel: Histories IV 46—53. YCS 6 (1939) S. 29 -38 . 



/ 
23 Vgl. Koestermann, Praef. ad Hist., p. X. 
24 The Yale MS of Tac , S. 82: „It was formerly known as the Budensis MS, but it has been found 

advisable to change its name because there is another less famous MS in the library of the University 
a t Budapest, of which the title is Budensis 9, and which was also originally the property of Matthias 
Corvinus." 

25 In der Einleitung zu seiner Historiae-Ausgabe. (Bp. 1900.) 
26 S. unten, S. 147. 
27 E. Koestermann, Praef. ad Hist., p. IX—XI. 
28 Ibid., p. VIII. 
29 Ibid., p. VII. 
30 S. Abb. 1., 2. und 3. 
31 Als solcher kann Vilmos Fraknói nicht angesehen werden, der in seinem Büchlein „Vitéz János , 

esztergomi érsek élete" (Das Leben des Esztergomer Erzbischofs Johannes Vitéz, Bp. 1879, S. 163 ff.) 
über den „von Fehlern strotzenden und stellenweise bis zur Unverständlichkeit verzerrten" Text, dann 
aber auch von den Kodex-Vergleichungen und den, den Humanisten verratenden Anmerkungen 
des Vitéz handelt. 

32 Die Interpretation der am unteren Rand der Blätter iv und 2*1 stehenden türkischen Ein-
tragungen verdankt der Verf. der freundschaftlichen Liebenswürdigkeit des Akademiemitglieds Lajos 
Fekete. 

33 Ábel, S. 3. 
34 Ebd. S. 20. 
38 Ebd., S. 21. 
35 ja Dann hat sich freilich Ábel geirrt; vgl. die wichtige Beobachtung C. W. Mendells in Anm. 13. 

seines im „Nachtrag" zitierten Artikels. 
36 Ebd., S. 24. 
37 Die mögliche Erklärung s. in der Einleitung, p. XI, der Hist.-Ausgabe Koestermanns. 
38 Die genaue Schilderung des Tatbestandes und seine Erklärung s. im kritischen Apparat Koester-

manns, S. 191 (zu Zeile 24). 
39 Tacitus. Codex Laurentianus Mediceus 68/11. phototypice editus. Praefatus est H. Rostagno. 

Codices Graeci et Latini photographice depicti, torn. VII. 2. LugduniBat. 1902. Zur bibliographischen 
Orientierung sei auf die unentbehrliche Tacitus-Monographie R. Symes (Bd. IL, Oxford 1958, S. 
809—823) und auf den am Schluss (p. XXVII —XXXIX) der Einleitung zur neuen Annales-Ausgabe 
Koestermanns befindlichen „conspectus librorum" hingewiesen. 

40 Ryck's MS of Tacitus. AJPh 72 (1951) S. 337—45; seine Fortsetzung: Leidensis BPL. 16. B. 
Tacitus, X I - X X I . Ebd., 75 (1954) S. 250-70. 

41 Phil. 104 (1960) S. 95. 
42 A .a .O. S,99; Praef. Ann., p. XV und Hist., p. XIII. Die Aufmerksamkeit Oberlins hatte 

sich auch auf diese Erscheinung erstreckt: s.S. XVI.seiner Einleitung; vgl. weiters die entsprechenden 
Angaben der Abkürzungsammlung von A. Cappelli (Dizionario di abbreviature, Milano, 1899, 
p.322). 

43 Vgl. Oberlin, p. XVI. 
44 Vgl. Cappelli, p. 324. (8. Jh.!) 
45 Vgl. Cappelli, p. 90 (?). 
« Vgl. Cappelli, p. 4 4 - 5 (?). 
47 Vgl. Cappelli, p. 172 (iterum — interim). 
48 Vgl. Cappelli, p. 218 (12. Jh.). 
49 Vgl. Cappelli, p. 219 (8. Jh.). 
50 Phil. 104 (1960) S. 106. 
51 Der Abschreiber unseres Kodexes verwendet im allgemeinen keine, oder nur die gewöhnlichsten 

Abkürzungen; umso lehrreicher sind die im Text verbliebenen Beispiele. Zur Beleuchtung der Ver-
schreibungen, die sich aus (hauptsächlich aus den stärkeren) Abkürzungen ergeben können, soll auf 
eine Beobachtung Oberlins (p. XVI) hingewiesen werden: im Manuskript des Rhenanus wurde aus 
dem in den Ann. XVI 32,2 mit mie (!) abgekürzten misericordiae — genau so, wie im obigen Beispiel 
aus numero (C) — nunc! 

52 Vgl. Cappelli, p. 3 6 - 7 . 
53 Phil. 104 (1960) S. 102. 
54 Vgl. Koestermann, a. a. O., S. 103; einige Beispiele: Ann. XI 10,4: res LC, rex M; XI 21,2: 

ex se natus M, esse natus C; XV 13,1: mos M, mox C; Hist. I 15,4: pessimum ML, peximum C; V 15,2: 
nox M, nos C. 

55 Phil. 104 (1960) S. 108—9. 
56 Ebd., S. 108; s. auch den Apparat. 
57 Vite di uomini illustri. Firenze 1859, S. 218. 
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5« A. a. O., S. 165. 
59 Ebd., S. 231. 
60 Neben z. B. Hist. V 8,1,'wo das überlieferte deingia de Ingia M) erst nach der Korrektur durch 

Mercerus dein (re)gia verständlich wurde. 
61 Einige erwähnt auch Eug. Ábel, a. a. O., S. 24. 
62 Auf S. XI. der Einleutung zur 2. Ausgabe (Lipsiae 1772). 
63 Die ursprüngliche Kodexgruppierung Mendells gestaltet sich bei Koestermann wie folgt: 
Mendell I = Koestermann 3 

» II 2 
III + I V - „ 1. 

Die Abweichung besteht demnach eigentlich nur darin, dass auch der (aus Versehen) ursprünglich 
in die Gruppe II. eingeordnete „B 9" in die Gruppe 3 zu stehen kam; es fehlen der damals (1939) noch 
latente Leidensis (Gruppe 2.), sowie das III . Yale-Manuskript (Gruppe 1.). 

64 [Korr.-note.Vgl. mit den richtigstellenden Bemerkungen von B. L. Ullman, The origin and deve-
lopment of humanistic script. Roma 1960, S. 95, Anm. 6. Ullman weist überzeugend auf die zwei-
fellos von Vitéz stammenden Eintragung in den Corvinianischen Kodex No. 10 der Universitäts-
bibliothek Budapest („Finivi transcurrendo Nitriae die 11 Iunii 1468. Emendare bene non potui prop-
ter inemendatum exemplar"), sowie darauf hin, dass auch die Buchstaben der Eintragung des Tacitus-
Kodex nicht mi t der bekannten Schrift von Giovanni Arretino übereinstimmen. — Aus der inzwischen 
beschafften Monographie von Mendell (s. oben Anm. 21) konnte entnommen werden, dass dem ver-
dienstvollen Tacitus-Forscher in der Sterling-Bibliothek der Yale-Universität eine Photokopie über 
den „Budensis 9" zur Verfügung stand (S. 384; vgl. mit dem Bericht von J. Vielliard und M. Th. Vernet-
Boucrel: La recherche des manuscrits Latins. Memorial des Etudes Latines, offert ä J. Marouzeau, 
Paris 1943, S. 451, über die Tätigkeit des Institut de Recherche et d'Histoire des Textes im Jahre 
1939); in diesem Falle ist aber seine „Behauptung", wonach unser Kodex ursprünglich mit dem am 
Anfang von Hist. V.13 zu lesenden evenerant endete und erst „durch eine spätere Hand bis zum Ende 
der Handschriftengruppe IL, d. h. potiorem (V 23,2) weitergeführt wurde", völlig unverständlich. 
Die (allerdings nicht genaue) Beschreibung unseres Kodexes: S. 299 f.; seine zusammenfassende 
Charakterisierung: „The MS is interesting because, while it has ending II, it has all the other outstand-
ing characteristics of the MSS with ending I. In other words, the last lines are added from a Group 
II MS." (S. 300.)] 



ADALÉKOK A XVII. SZÁZADI KOLOZSVÁR ÉLETÉHEZ 
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR EGY KÉZIRATA ALAPJÁN 

D O N A T H R E G I N A 

Erdély városainak XVII. századi fejlődéséről viszonylag kevés adattal rendel-
kezünk. Nem érdektelen tehát, ha vizsgálat alá vesszük az Egyetemi Könyvtár 
kézirat- és ritkaságtárának G 327 jelzet alatt található, XVII. századi kolozsvári 
statútumokat tartalmazó kéziratát. E statútumok egy része ki van már adva, más 
része még kiadatlan, de a már kiadott szövegek is lényegesen különböznek kézira-
tunk szövegétől. Éppen ezért szükségesnek látszik — tekintet nélkül arra, hogy a 
statútumok mennyiben ismertek —- valamennyiük korjellemző jelentőségének meg-
világítása. Szükséges elsősorban azért, mert a két kiadatlan statútum csupán a már 
kiadottakkal összefüggésben, a közös várostörténeti háttér megvilágításával kerül-
het megfelelő vizsgálat alá. 

A kézirat 22 cm magas és 16,3 cm széles. Borításként egy az 1730-as évekből 
származó gazdasági ispáni jelentésfüzet lapjait használta fel első tulajdonosa. A kéz-
irat a következő különálló darabokat tartalmazza: 

1. „A Decreta Dominorum Centum Patrum in Articulos, sub Sigillo pendenti, 
redacta; Anno 1683. in Hungaricum Idioma, Translata, hoc modo sequntur. ( ! )" 
12 számozatlan oldalon. — Magyar nyelvű fordítása kiadatlan. Latin eredetije: 
Kolosvári S.—Övári K.: Az erdélyi törvényhatóságok jogszabályai. Bp. 1885. 
176—181. 1. (Magyarországi jogtörténeti emlékek. A magyar törvényhatóságok jog-
szabályainak gyűjteménye. I. kötet — a továbbiakban: Kolosvári—Óvári.), vala-
mint Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár története második és harmadik kötetéhez. 
I. kötet Bp. 1888. 374—383. 1. (a továbbiakban J. 0.) Előbbi megemlíti, hogy ma-
gyar nyelvre 1683-ban fordították le. A kézirat írásjellege arra mutat, hogy itt az 
eredeti fordítással állunk szemben, vagy legalábbis annak egy közel egyidős máso-
latával. 

2. »Constitutio avagy oly Tábla Melyben az Colosvari Szék színén forgandó 
Törvénynek ki szolgáltatásának modgya megh iratik." 31 számozott oldalon. A szö-
veg az első résszel befejeződik. Az első pont kivételével teljes szövege kiadva Kolos-
vári—Óvári i. m. I. k. 210—231 1. 

Ezután 38—42. számozott, üres oldal következik, majd a 43. számozott oldal-
tól az 54. számozott oldalig, ill. 30 további számozott oldalon: 

3. „Successio Civitatis Kolosvár. Az Successiorol való Tractatus Mellyet 1603-
ban írtak, es sok üdőtől fogva Colosvárott ez előtt tartották; Es most is nyolcz 
osztó Bírák által, az egész Várostól esztendőnként választatván, es megh eskütet-
vén, ez szerént éltetik edgymást." — Számos másolata ismeretes. Az Erdélyi Mú-
zeum Levéltára hármat ismer (Kelemen Lajos közlése). Nyomtatásban eddig két 
ízben jelent meg. A latin eredeti szöveget Jakab Elek adta ki,1 míg a szöveg magyar 
fordítását a Kolosvári—Ovári-féle kiadványban találjuk meg.2 

A nyomtatásban megjelent latin és magyar szöveg, valamint a szóban forgó 
kézirat összevetése alapján megállapíthatjuk, hogy kéziratunk időben a latin ere-
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deti után készült, azonban korábban, mint a nyomtatásban is megjelent magyar 
fordítás. Ez a következőkkel bizonyítható: 

a) A nyomtatásban megjelent magyar fordításban a Tit. III. 12. §. későbbi betol-
dás 1616-ból, mely sem kéziratunkban, sem az eredeti latin szövegben nem talál-
ható. 

b) A nyomtatásban megjelent magyar szöveg Tit. III. 11.§. (mely kéziratunk-
ban a 8.§.) későbbi betoldás 1610. június 5-ről; a betoldás időpontját a nyomta-
tott magyar szöveg már nem jelzi, viszont kéziratunk még hivatkozik arra, hogy 
a betoldás ekkor kelt: „Költ az 1610-ben 5 Junij Alba Julia; Fenesi Mihálynál pecsét 
alatt van melyet az Decrét. Part. Tit. 2. meg is confirmált." 

c) A nyomtatásban megjelent magyar szöveg IV. Tit. 3.§. „Történik efféle dolog 
i s . . . " szövegrészétől a szöveg befejezéséig későbbi pótlás, mely sem kéziratunkban, 
sem a latin szövegben nem olvasható. 

d) A latin eredetiben több oly pont, mely a nyomtatásban megjelent magyar 
fordításban már külön pontokra bontva jelentkezik, még egy pontban szerepel. 
Kéziratunkban a felbontás jelei már mutatkoznak, viszont még nem oly mértékben, 
mint a nyomtatásban is megjelent magyar fordításban. 

e) Mindezeken túlmenően megállapítható, hogy kéziratunk nyelvi szempont-
ból is régebbi elemeket mutat, mint a nyomtatásban megjelent magyar szöveg, 
így pl. a kézirat „üdötöl" és „edgy mást" formái a nyomtatott magyar szövegben 
„időktől", „egymást" formában szerepelnek. Jellemző az is, hogy a kéziratban sze-
replő „melyet ki imide, ki amoda, ki ki az eő értelme szerént magyarázott" mondat a 
nyomtatásban megjelent szövegben így hangzik: „melyet sokan sokfelé magyaráz-
tanak, kiki az eő értelme szerint". A nyelvi és stiláris szerkezet tehát kétségtelenül 
korábbi formát mutat kéziratunkban, mint a nyomtatásban megjelent szövegben. 

Ezután számozatlan oldalakon kisebb szabályrendeletek következnek: 
4. „Az Adósságnak megh fizetésének modgyáról, Colosvárott". 4 számozatlan oldal. 

Kiadva: Kolosvári—Óvári i.m. I. k. 295—296. 1. 
5. Keozök es Csatornák felöl való végezése az Kolosvári, Tiszteletes Vénségnek. 

Anno 1677 die 17 Februarij, Végezték eo Kegyelmek." 3 számozatlan oldalon. 
Kiadatlan. Szövegét Id. a függelékben. 

6. „In Congregatione Dominorum Seniorum, Civitatis Colosvár. Szolgák és Szol-
gálokról való végezés."-2 számozatlan oldal. Kiadatlan. Szövegét 1. a függelékben. 

A kéziratot minden valószínűség szerint a XVII. század végén írták valószí-
nűleg jogi segédkönyv céljára. A már említett borítólapok különböző helyein feltün-
tetett nevek valószínűleg a korábbi tulajdonosokat jelzik. E nevek időrendben: 
szombathfalvi Gálffi Elek, Zetelaki Sebestyén Gergely, Schütz János és Gajzágó (kereszt-
név nélkül).3 

a) Az első ismert tulajdonos minden valószínűség szerint a Gálffiak szombath-
falvi ágából származó, 1755 előtt György második fiaként született Elek volt.4 

Ez első Elek testvérének, Györgynek 1798-ban született, szintén Elek nevű fia 
lehetett a második tulajdonos. Annak valószínűségét, hogy a kézirat már az első 
Elek birtokában is volt, alátámasztja egyrészt a kézirat valószínű keletkezési idő-
pontja, valamint az, hogy a kötéshez felhasznált, már említett ispáni jelentések ezen 
Elek idejére avulhattak el, s váltak kötési anyaggá. Az unitárius vallású Gálffi csa-
lád gyermekei a kolozsvári unitárius kollégiumban tanultak. Itt szerezhette meg az 
első Elek a kéziratot, mely mint közhasznú jogi segédkönyv számos példányban 
foroghatott közkézen. 

b) Székelyudvarhelyt ismerhette meg Gálffi Elek a kézirat következő tulajdono-
sát, Zetelaki Sebestyén Gergelyt, aki mindössze öt évvel volt nála fiatalabb (1803-ban 
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született).5 Szombatfalva akkor már csaknem teljesen összeépült Székelyudvarhely-
lyel, melybe a XIX. század folyamán bele is olvadt. Zetelaki Sebestyén Gergely 
tehát már tanuló korában ismerhette Gálffi Eleket, kinek családja törzsökös régi 
nemesi család volt Szombatfalván. Zetelaki Sebestyén Gergely azután az udvar-
helyi középiskolát végezvén, Pestre jutott fel, és ott végezte jogi tanulmányait. 
Majd 1830-ban Kolozsvárra került a római katolikus lyceumba a magyar közjog 
s az erdélyi magán- és büntetőjog tanárának. Szinnyei írja róla, hogy tanárkodása 
idején megkezdte a helyhatóságok és testületek jogszabályainak gyűjtését.6 E gyűjtés 
egyik eredménye lehetett ez a kézirat is, mely akár még tanuló korában, akár eset-
leg utóbb juthatott hozzá. 1868. aug. 19-én halt meg.7 Utódaitól juthatott azután 
a kézirat Schütz János tulajdonába. Schütz János érdekes, különös alakja volt a 
régi Kolozsvárnak.8 Mű- és könyvgyűjtő volt; a kézirat ily módon kerülhetett bir-
tokába. Halála után örökösei árverésen adták el gyűjteményét. Az árverésen vette 
meg azután a kéziratot Gajzágó, és adta ajándékba az Egyetemi Könyvtárnak. 
Ezt bizonyítja a kézirat fedőlapjának belső oldalán levő írás: „Gajzágó Úr Szíves 
ajándéka, vette árverésen Schütz János hagyatékából. Kolozsvárott, 1878. Mart." Nehéz 
megállapítani, hogy a Gajzágó népes örmény nemzetségből a kéziratot melyik sze-
rezte meg.9 

Tartalmi szempontból mind az 1. jelű kézirat, mely a XVII. század elejéről, 
mind a többi, mely a század végéről való, az európai és az erdélyi társadalomfejlő-
désnek egyaránt érdekes és jelentős korszakából származik. Erre a korszakra esik 
az önálló erdélyi fejedelemség virágzása, hanyatlása és bukása, s oly időszaka ez 
az erdélyi történelemnek, melyben erősebben fogadott be európai hatásokat, mint 
akár az előző, akár a következő évszázadban. Érdekes tehát megvizsgálni, hogy 
kézirataink hogyan illusztrálják Erdély e korbeli sorsát, társadalmi fejlődését és 
a nagy európai társadalmi áramlatokkal való kapcsolatát vagy azoktól, való lemara-
dását. 

Kézirataink tartalma négy vonatkozásban mutat be valamit azokból az osz-
tályharcokból, melyek ez idő tájt s a megelőző korszakokban Erdély társadalmában 
zajlottak. Bemutatja először a szász patriciusság, valamint a magyar polgár es ple-
bejus elemek között folyt s nemzetiségi elemekkel is átszőtt harcot, másodszor 
a városokba törekvő nemesség és a polgárság közötti harcot, harmadszor a vagyo-
nos elemek és a fizetett munkaerők, bérmunkások, szolgák közötti harcot, végül 
a kézműves polgárságnak a kereskedelem szabadsága és az uzsorás kereskedelmi 
tőke elleni harcát. Ebben az egész korszakban állandó harc folyik a szász jog és a 
magyar jog között: a nemzetiségi színezetű harc valódi értelme azonban a szász pat-
rícius, valamint a magyar polgár és plebejus elemek közötti harc volt, mely a nem-
zeti jogok egymás közötti harcának a formáját vette fel. 

Európában a XVI—XVII. században döntő jelentőségű változások álltak be. 
Nyugaton megkezdődött a kapitalista fejlődés. A kereskedelmi tőke behatol az 
iparba. Az ipar eddigi feudális vagy céhes szervezete már nem volt elégséges az új 
piacokkal növő szükséglet ellátására. Helyébe a manufaktúra lépett.10 Más a hely-
zet az Elbától keletre fekvő országokban. Itt újból megerősödött a feudalizmus, 
a parasztság helyzete egyre súlyosabbá vált, második jobbágyságba jutottak, amint 
ezt Engels kimutatja.11 Magyarországra is ez jellemző. A haladást nálunk elsősorban 
a függetlenségi harcok képviselik. Ezeknek a küzdelmeknek célja: harc az idegen 
elnyomók ellen és az ország egységének helyreállítása. XVII. századi Habsburg-
ellenes függetlenségi harcaink nemzeti harcok, és e harcokban nemzeti összefogás 
kezdett kibontakozni. Ezekben a harcokban a XVII. század első felében jelentős 
szerepe volt az Önálló Erdélynek. Az erdélyi fejedelemség hosszú időn keresztül szer-
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vezője és irányítója volt a Habsburg-ellenes függetlenségi harcoknak. Az erdélyi 
állam akkor tudta leginkább betölteni feladatát, amikor az erdélyi fejedelmek elő-
mozdították a feudális kereteken túlmutató fejlődést, amelyet a török és a Habsburg-
uralom alá kényszerített területeken az idegen elnyomó hatalmak megakasztottak, 
vagy erősen lassítottak.12 Amint Erdély megszűnt a függetlenségi küzdelmek szi-
lárd bázisa lenni, megerősödött a Habsburgok gyarmatosító törekvése, politikai és 
gazdasági téren egyaránt növelték az elnyomást Magyarország ellen, s ebben támaszt 
leltek — különösen Erdélyben — a német nemzetiségű városi patrícius elemben, 
mely német városi joggal élt, és inkább követte az idevonatkozó német császári 
jogszabályokat, mint a magyarországiakat. Az idegen elnyomás nemcsak a paraszt-
ságra nehezedett, hanem a nemességre is, ezért együtt harcoltak, bár összefogásuk 
fennálló osztályellentétük miatt természetesen csak átmeneti volt és lehetett. 

Az 1603-ban hozott örökösödési törvény a Successio annak a küzdelemnek a be-
fejezését mutatja, ami hosszú idők óta folyt a szászság és a magyarság között Kolozs-
várott. Ez a harc osztályharc volt, mégpedig városon belüli osztályharc. A város 
vezetése ugyanis az eredetileg német származású patríciusok kezében volt. Velük 
szemben állott a céhbeli polgárság egy része, melynek zöme magyar volt, valamint 
városi plebejus elemek: a Kolozsvárt környező magyar falvak hol szökve, hol „tör-
vényesen" városba özönlő jobbágyai. Ez a küzdelem már a XV. században meg-
kezdődött, és változó sikerrel folyt századokon keresztül. A céhpolgároknak akkor 
sikerült nagyobb eredményeket elérniük, ha harcukban a városi szegényekre, a ple-
bejus elemekre támaszkodtak, vagy ha a központi hatalom — melynek érdeke volt 
a polgárság fejlődése — támogatta törekvéseiket. Zsigmond király 1405. július 2-án, 
Budán kelt oklevele elmondja, hogy Bulkescher Jakab a szabad művészetek mestere, 
esküdt és Mün Miklós kolozsvári polgárok a király elé járultak, elpanaszolva, hogy 
a közelmúlt zavaros időkben városuk sokat szenvedett néhány lelkiismeretlen em-
ber jogsértései miatt. Kérelmükre a király elrendelte, hogy a polgárok egyeteme 
évente maga közül 12 esküdtet, s ezek az öregekkel és birtokosokkal együtt bírót 
válasszanak. Ez a választási jognak szélesebb nép rétegekre való kiterjesztését 
jelenti. A szóban forgó Bulkescher Jakab szász jobbágyivadék volt, s vagy őse, vagy 
ő maga vándorolt be Kolozsvárra. Bécsben tanult, ahol tanúja volt annak a for-
radalmi változásnak, mely a bécsi polgárság életében éppen akkor következett be. 
A Habsburg-uralkodóhercegek ugyanis 1396-ban a feltörekvő városi rétegeknek 
biztosították a bíró és tanács megválasztásában való részvételt a földbirtokos-
kereskedő patrícius családokkal szemben, az utóbbiak hatalmának megtörésére. 
A bécsi tapasztalatok alapján Bulkescher Jakab mester, Mün Miklós és Bauman 
Keresztély német polgárok lázadást szerveztek a német patrícius vezetőség ellen. 
Kísérletük nem sikerült, a felbujtókat száműzték a városból. Rövidesen mégis sike-
rült a demokratikus pártnak felülkerekednie, úgyhogy a száműzöttek hazajöhettek, 
sőt Mün Miklóst 1403-ban bíróvá választották. Győzelmük biztosítására mentek 
Budára Zsigmond királyhoz. A király által adott oklevél eredményüket egy időre 
megszilárdította, úgyhogy még 1450-ben is közülük kerülő ki a bíró, név szerint 
Mün Jakab, nyilván Miklós leszármazottja.13 Ez a már a XV. század eleje óta folyó 
küzdelem azonban nem faji ellentétből származott, hanem társadalmiból, mert 
hiszen eleinte a német városi szegénység állt a német patríciusokkal szemben, sőt 
a tisztán szász városokban is megvolt ez a városon belüli osztályharc (így pl. Seges-
várott). Minthogy Kolozsvárott az idők folyamán a bevándorlások miatt — mint már 
említettem — a céhpolgárság nagy része és a városi szegénység magyar volt, az osz-
tályellentét német—magyar ellentétben nyilvánult meg. Az 1437. évi parasztláza-
dáskor a legyőzött parasztok bebocsátást kértek Kolozsvár falai közé. A bekéredz-
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kedő parasztoknak igen sok rokonuk, ismerősük volt a városban lakó céhpolgárok 
és szegénység között; ezek rávették a vezetőséget, hogy megadják a bebocsátást.14 

Tehát a parasztháború kérdésében patríciusok és plebejusok szembekerültek egy-
mással. Minthogy a céhpolgárság és városi szegénység rövid időre összefogott, sike-
rült ebben a kérdésben a patríciusokat legyőzni. A német—magyar ellentét kiegyenlí-
tésére Szilágyi Mihály kormányzó kötelezővé tette az évenkénti bíróválasztást, 
éspedig évente felváltva kell magyar és német bírót, a tanácsba 50 német és 50 ma-
gyar polgárt, 6 magyar és 6 német esküdtet választani.15 A küzdelem tovább folyt, 
úgyhogy Mátyás király 1468-ban megerősítette a Szilágyi Mihály alatt kötött egyez-
séget.16 Majd 1486. máj. 18-án Visegrádon kiadott oklevélben Buda jogát adomá-
mányozta Kolozsvárnak.17 1563-ban a piaci nagytemplom körül tört ki a vita. 
A szászok maguknak követelték a templomot és a pap választási jogát is. A magya-
rok hivatkoztak a Mátyás király által megerősített kiváltságlevelükre. A király 
1568-ban úgy döntött, hogy amelyik évben szász polgár a kolozsvári bíró, abban 
az évben a szászok használják a piaci nagytemplomot, és akkor a magyarok hasz-
nálják a kistemplomot, és amikor magyar a bíró, akkor a magyaroké legyen a nagy-
templom. A plébános évente felváltva magyar és szász legyen.18 A hosszú ideig 
folyt küzdelem a magyar elem győzelmével végződött. Ezt bizonyítja többek között 
a Successio is. Az árugazdaság és pénzviszonyok fejlődése következtében a feltö-
rekvő polgárság számára mindig jelentős, egyik legfontosabb kérdése volt ugyanis 
az örökösödés kérdése. A Successióról is számtalan másolatot készítettek a század 
folyamán, és fő vonalaiban 1853-ig folyton alkalmazták. 

Az alapos vizsgálat arra enged következtetni, hogy ez a szabályzat, mely 
eredetileg szász városi jogokból fejlődött, az idők folyamán mind több hatást vett 
fel a magyar jogból.19 Ilyen hatások mutatkoznak a házassági vagyonjog terén, 
ahol a szász jogban uralkodó közszerzeményi rendszert férj és feleség között több 
ponton áttöri az ősiségnek (a nem szerzett, hanem örökölt javak visszaszállásának) 
magyar intézménye;20 továbbá az örökösödési sorrend terén, ahol a szász jogok 
ama rendelkezésével szemben, mely szerint a felmenők (szülők, nagyszülők stb.) 
mindig megelőzik örökösödésben az oldalági rokonokat, a szabályzat azt a magyar 
jogi rendelkezést tartalmazza, hogy a közelebbi felmenőktől származó, oldalági 
rokonok (testvérek, unokatestvérek stb.) megelőzik a távolabbi felmenőket;21 az 
örökösödési szerződések terén, ahol a szász jogok az örökösödési szerződés lehető-
ségét csak a férj és feleség között engedik meg, de ha felmenők, lemenők és testvérek 
nincsenek, úgy minden korlátozás nélkül, ezzel szemben a szabályzat megengedi 
az örökösödési szerződést idegenekkel is, de az ősi javakra nézve csakis a közös 
szerző őstől származó bármi távoli rokonok jogainak sérelme nélkül;22 különbség 
van a gyámság szabályozásában,23 és végül különbség van az ún. jus retractus tekin-
tetében, mely fennáll mind a szász, mind a magyar jogban, és lényege az, hogy 
az örökölt javak elidegenítése esetén előzőleg az ilyen elidegenítési szándékot nyil-
vánosan ki kell hirdetni, hogy a jogosult oldalági rokonok s ilyenek nemlétében 
a szomszédok elővásárlási jogukkal élhessenek; míg azonban a szász jogok itt csu-
pán az elidegenítéssel egyidőben gyakorlandó elővásárlási jogot adnak, addig a 
szabályzat — a magyar nemesi jogot követve — a kihirdetésről nem értesült roko-
nok számára még hosszú időn — tizenkét éven — keresztül visszaváltási jogot 
is biztosít.24 

Ez is mutatja tehát, hogy a magyar elem kerekedett felül Kolozsvárott, és 
a város haladt a teljes elmagyarosodás felé. A szász családok egymás után magyar 
neveket vettek fel, így lett pl. a Heltauerböl Heltai. Segesvári Bálint krónikaíró 
magyar nevet vett fel, bár szász volt ő is, családja is. Segesvári krónikáját magya-
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rul írta, ez is a magyarosodás felé mutat, valamint az is, amit a szász származású 
Fistich Péter haláláról ír. „1629. 28. martii hava 7 estve holt meg czémester Fistich 
Péter, az ki Bethlen Gábor fejedelemnek kedves embere vala. Lőtt penig temetése 1-ma 
die mensis április; az háznál prédikállának németül, az temetőben magyarul".25 A német 
patríciusok fokozatos elmagyarosodása természetesen nem jelenti azt, hogy a város 
szegényebb elemei kerültek a város élére. A vezetést a gazdag kereskedő patríciu-
sok, mellette céhpolgárok közül kiemelkedő vagyonosabb mesterek szerezték meg. 
Mint ahogy az említett Bulkescher Jakab, Mün Miklós és Baumann Keresztély, 
mikor a szegények pártja által győztek és a vezetőségbe kerültek, hamarosan meg-
vagyonosodtak, 1408-ban a kolozsvári piaci szentegyháznak egy szőlőt és két 
mészárszéket ajándékoztak.26 Általában ha a céhpolgároknak a plebejus elemekre 
támaszkodva sikerült valami előnyt szerezniük, azt igyekeztek a maguk javára 
fordítani és a szegénységet elnyomni. A város belső életében társadalmi küzdelem 
folytatódott. A gazdag kereskedő patríciusokkal szemben ott állottak továbbra is 
a szegényebb céhpolgárok és plebejusok. A városi differenciálódás során a közép-
polgárság, a céhmesterek maguk is részekre bomlanak. Egy részük elszegényedik 
és plebejussá süllyed.27 Mindez elősegítette a feudalizmus bomlását, és lehetőséget 
adott az erdélyi polgárság fejlődésének. 

A másik osztályharc a nemesség és a polgárság között folyt. Ennek a küz-
delemnek egy fontos állomását jelentik a Decreta.. . 27.§-a és a Successio idevonat-
kozó rendeletei. A nemesek a háborús időben igyekeztek a nagyobb biztonságot 
jelentő védett városokba bejutni. Ez azonban csak egyik oldala volt a városba 
költöző törekvéseknek, a fő ok gazdasági ok volt. A város terheiben részt venni 
nem akartak, adómentességüket és vámmentességüket a városban is érvényesí-
tették, és így kereskedtek, saját házuknál adtak el a rendes árulóhely helyett, bort 
szállítottak be a városba és adtak el. Mindezzel gyengítették a város gazdasági 
erejét. A kolozsvári polgárok ezért szintén elkeseredetten harcoltak nemesek beha-
tolása ellen. Igyekeztek mindenféle módon megakadályozni, hogy a nemes ingat-
lant szerezzen a városban. Már az 1537. helyhatósági statútum 27. pontja kimondja: 
„Senki se papok, se barátok, se penig nemes népek semminemű örökséget, úgy mint 
házat szőllőt, kertet mii közöttünk ne tarthassanak, se vehessenek, ha kiknek volna is 
tehát tartozzanak mingyárt eladni kivévén az olyan házakat belőle, az melyet régi idő-
től fogván építettek. Na ki penig ez mü városi feleink közül efféle személyeknek háza-
kat és örökségeket eladnának, tehát az városnak régi szabadsága szerént illendő bün-
tetések a' legyen, hogy tőle az ő javai elvétessenek és az város szükségére költessenek.'''' 
1561-ben Kendy Ferenc házát zálogba adta Szalánczy Jánosnak és Gyulai Mihály-
nak. Ekkor kimondják, hogy fej- és jószágvesztés terhe alatt senki se adja zálogba 
házát nemesnek, ezt a házat pedig a város visszaváltja, mert azt nem tudják el-
szenvedni, hogy köztük nemesek legyenek. 1577-ben Pesti Lukács eladta házát 
Pribék János nevű nemesnek. A polgárság nem tűrhette ezt, mert ez a város sza-
badsága ellen van, ezért kéri a bírót, hogy az ingatlant ne hagyja nemesre szállni.28 

Az 1561: 61. t. c. kimondta, hogy a nemeseknek a városokban szabad háza-
kat venni azon feltétellel, ha ez a város polgárainak jóakaratával történik, ha a 
betelepedők a város terheit, fizetéseit és szolgálatait a polgárokkal egyformán 
viselik, és ha a vételt a polgároknak e részben megtartott szabadsága és szokása 
szerint eszközlik. A polgárok rendszerint éltek azon jogukkal, mely az ily vételnél 
szokásban volt, ti. az elsőbbségi jog révén ők vették meg az eladó telket.29 

Az 1603-ban kiadott és már említett Successio rendelkezései még erőteljeseb-
bek. Meg akarják akadályozni, hogy a nemesek házasság révén juthassanak be 
a városba. Ezért elrendelik: ha özvegyasszony vagy lány nemesemberhez megy 
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feleségül, csak az ingó vagyont viheti örökségképpen a férfihoz, az ingatlan a városra 
száll, mert az asszony azzal, hogy nemesemberhez ment, a városi rendet áthágta, 
ezután külső nemes személynek számít, megérdemli tehát, hogy örökségét elveszítse. 
Hogy pedig titkon ne cselekedhessenek, eltiltják a titkos menyegzőket; aki ez 
ellen vét, száműzik. A nemesek erre az 1607-i kolozsvári országgyűlésen panaszt 
tettek, hogy a városok nem bocsátják be őket, házat nem vehetnek, örökséghez 
nem juthatnak, ha pedig beengedik a városba, akkor a város törvényeit érvényesí-
tik felettük. Majd így folytatják: „. . .ők pedig az nemességnek mindennemű liber-
tásával és immunitásával élni akarnak s most is élnek és jószágot bírnak közöttünk. Kí-
vánjuk azért, hogy avagy nékik is az privilégiumokkal élni és jószágot köztünk bírni 
szabad ne legyen, avagy hogy nekünk is házat köztök venni, szabadosan bírni engedve 
legyen', készök leszünk privilégiumoknak submittálni köztük magunkat. Az kinek pe-
nig ez ideig valamely városban háza volt, szabadon bírhassa, építhesse mint övét, sine 
tarnen praeiudicio liberarum civitatum"-30 A városok azonban akkor még erősebbek 
voltak. Mutatja pl. az is, hogy 1611-ben a fejedelmi ítélőtáblánál Gyulafejérvári 
Bessenyei Menyhárd, Nagy-Teremi Sükösd Miklós-nak ügyvédje előadta, hogy 20— 
21 évvel ezelőtt Sükösd Miklós anyai nagyapja Gellyén Imre kolozsvári polgárnál 
1000 magyar forintot tett le, hogy azt unokájának évenként 100 frt. haszonfizetés 
mellett adja vissza. Alperes erre nem hajlandó, kéri védettje nevében a táblát, 
hogy ítélettel bírja erre őt. Gellyén Imre azonban bejelentette, hogy ő ellene, kolozs-
vári polgár ellen nem a fejedelmi táblán kell pert indítani, hanem városa törvény-
székén. A tábla a felperest oda is utasította.31 

További bizonyítéka ennek, hogy Bölöni Gáspár fejedelmi titkár 1614. évből 
származó nyilatkozatában nemesi kiváltságáról lemond, és magát Kolozsvár pol-
gáraival mindenben egyenlőnek kívánja tekinteni.32 

A város politikai kötelékébe sok nemes igyekezett bejutni anélkül, hogy le-
mondtak volna nemesi jogaikról. Ezt látván a „Száz-férfiak" 1656. szept. 4-i köz-
gyűlésükben örök végzésképpen kimondták: „hogy egy polgár is külső embernek 
bármit máskép el ne adhasson, hanem a vásár és pénz föltétele legyen a tanács előtt; 
ha az eladó fél ezt meg nem tartja, pénzét — a ház árát — veszítse el. A tanács tartsa 
meg ama régi megerősített törvényt, hogy aki a városba be akar jönni, a káptalannál 
nemességéről mondjon le, azután magát a város közé hittel kebeleztesse be. Aki eddig 
bejött, azt is szorítsa e törvény megtartására; ha nem akarja tenni, menjen ki a város-
ból"™ 

Ennek a határozatnak azonban a későbbiekben a polgárság már nem tudott 
érvényt szerezni. A két rend küzdelmében a század közepétől már a nemesség 
kerekedett felül. Ettől kezdve egyre többen hatoltak be a városba anélkül, hogy 
a nemesi immunitásról és privilégiumról lemondtak volna. Végül is Kolozsvár pol-
gári szervezete átalakult vármegyei nemesi rendszerré. Ez úgy történt, hogy 1666. 
febr. 24-én tartott országgyűlésen Kolozsvár városát véghellyé és nemes várossá 
nyilvánították, Kolozs vármegye főispánja alá rendelték. Kolozsvárba katonai 
helyőrséget tettek, élére főhadnagyot állítottak, egész polgári rendszerét ideiglene-
sen felfüggesztették.34 Az átalakulás feltehetően kapcsolatban van Várad 1660-ban 
bekövetkezett elestével és az így megváltozott katonai helyzettel is. 

A század elején tehát, amint ezt kéziratunkból is láthatjuk, még erősebb volt 
a polgárság, erejét az árutermelés fejlődése, a függetlenségi harcok és az ezzel kap-
csolatos gazdasági megerősödés adta. A század végére azonban a nemesi rend kere-
kedik felül. A nemesi rendnek a városi rend felett aratott ezen győzelme mutatja, 
hogy ekkor a feudalizmus Erdélyben, valamint Magyarországon második virág-
korát élte. 
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Az osztályharc harmadik megjelenési formája a vagyonos rétegek és a fizetett 
munkaerők, napszámosok és szolgák közötti harc Kolozsvárott is, ahol a lakosság 
nagy része plebejus, vagyontalan szegényember volt. Ez a réteg egyrészt a céhek 
differenciálódása folytán elszegényedett és lesüllyedt mesterekből vagy a máshon-
nan bejött szegény iparosokból,35 másrészt azokból az idehúzódott jobbágyokból 
tevődött össze, kiket az erősödő allodizáció,36 továbbá a háborúk pusztításai és 
a német zsoldosok garázdálkodásai tettek nincstelenné. A plebejusok kontár-ipa-
rosként dolgoztak, vagy elszegődtek szolgáknak, napszámosnak a város által meg-
határozott bérért. Akik nem jutottak munkaalkalomhoz, a városban csavarogtak. 
Már az 1585-i statútum szigorú végzést hozott a rideg legények ellen, kik nem 
szegődnek el szolgálatba, csak korcsmákon hevernek. Ugyancsak büntetést szab-
nak a munkanélküli szolgálóleányokra is.37 Az erdélyi országgyűlések is több vég-
zést hoztak ebben az ügyben. így az 1615. szept.—okt.-i országgyűlés 21. pontja38 

•és az 1620. áprilisi országgyűlés 16. pontja.39 A fizetett munkaerőknek a város 
szabta meg bérét. így 1621. június 26-án a kolozsvári közgyűlésen a tanács és a „száz 
férfiak" megszabták Kolozsvár területén a szolgák, szolgálók, vincellérek fizetését, 
éspedig azok, akik jövevények, vagy nemrég jöttek a városba,kevesebbet kapnak, 
mint akik odavalók, vagy néhány év óta ott laknak.40 Minthogy azonban a feudális 
kötöttségek következtében a munkaerőkereslet állandóan nagyobb volt a kínálat-
nál, igen gyakran az előírtnál nagyobb bérrel az előző gazdától elcsalták a szolgákat. 
Éppen ezért az országgyűlések tiltották a nagyobb bér adását, és elrendelték a 
szökött szolgák elfogását, és eltiltották, hogy ilyen szolgát más felfogadhasson.41 

Hogy milyen érzékenyen érintette a gazdákat a fizetett munkaerők szökése, mutatja, 
hogy a naplóírók, így Vass György is névvel együtt jegyzi fel szökött szolgáit, és 
hozzáteszi, hogy „turbatus voltam", mert elszökött.42 A szökésnek gyakran a foko-
zódó kizsákmányolás volt oka, ilyenkor az is előfordult, hogy szökés előtt a béres 
szolga bosszút állt gazdáján, ami az élesedő osztályharcra mutat. így Szaniszló 
Zsigmond naplójában elpanaszolja, hogy béres szolgája mikor elszökött, szekerét 
•összevagdalta „ezzel az átkozott fiú meg nem elégedvén, az szénát rajta meggyújtotta. "43 

Hogy fontos volt a fizetett munkaerő alkalmazása, ha még nem is döntő jelen-
tőségű, mutatja, hogy többen, így Szaniszló Zsigmond is mindannyiszor feljegyzi, 
ha sikerült napszámossal dolgoztatnia.44 

Kolozsvár városa is rendelkezett a szökött szolgákról. így kéziratunk Cons-
titutio c. részének 2. tit. 6. pontja is elrendeli, hogy az urokat elhagyó szegődött 
szolgákat elfogják, viszont ez azt is elrendeli, hogy ha urának vagy asszonyának 
bosszúsága által van fogságban, akkor a törvény védje meg. Ez a védelem a munka-
erőhiányra utal, valamint a kézirat 11. tit. 6. pontja, mely elrendeli, hogy a szolga 
bérét a gazda adja meg, sőt ha adóssága van a gazdának, előbb a szolga bérét kell 
megfizetnie, és csak azután fizetheti az adósságát. 

Ugyanennek a fejlődésnek még előrehaladottabb szakaszát mutatja kézira-
tunknak függelékben közölt az a darabja, mely a szolgákról és szolgálókról való 
végezést tartalmazza. Ez a darab még kiadatlan. A végzés célja a korábbi vissza-
élések megszüntetése volt. Az intézkedés meghatározza az elszegődés módját, ki-
köti, hogy ha már elszegődtek, akkor nagyobb fizetésérc máshoz né mehessenek. 
A végzés pontjaiban azonban már szó sincs arról — mint azelőtt szokásban volt —, 
hogy a hűtlen szolgát el kell fogni, csak komolyan figyelmeztetni kell, és ha a sér-
te t t fél követeli, akkor a szolga fizetéséből 12 magyar forintot kell levonni. Érdekes 
tünet az is, hogy ha a szolga már elkötelezte magát, de közben meggondolja, és 
megalkuszik egy másik gazdával, és ha az első gazda is megad ugyanannyit, mint 
amennyiben a másikkal megalkudott, az elsőnél kell maradnia; ha azonban nem 
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kapja meg ugyanazt a bért, akkor mehet a második gazdához. Ezek az intézkedések 
a fejlődésnek arra az útjára mutatnak, mely elvezethetett vokia a feudális kötött-
ség bomlásához. A már fentebb említett okok miatt ez a fejlődés azonban lassan 
haladt, majd egy időre egészen el is akadt. 

Végül lényeges formája a társadalmi és osztályharcnak az a harc is, mely 
a polgárság keretein belül folyt a kézműves polgárság és az erőteljesebben kapita-
lizálódó s gyakran uzsoratőkévé váló kereskedelmi tőke között. Ennek a harcnak 
az európai fejlődéstől elmaradt Erdélyben aránylag kevesebb adalékát találjuk, 
de nyomai itt is fellelhetők. 

Mint már mondottuk, az Elbától keletre fekvő országokban, ugyanígy Erdély-
ben is az árutermelés a mezőgazdaságban volt a legerőrehaladottabb. Az árutermelés 
nem azonos a tőkés termeléssel, megfér a feudalizmus kereteiben. Jelentősége,, 
hogy előkészítette a tőkés termelés feltételeit. A szabad városokban, így Kolozs-
várott is az ipar feudális kisipar maradt, de már ebben a stádiumban is megmutat-
koztak a tőkés termelés kezdetleges csírái. Lenin írja: „Az árugazdaság alapja a 
társadalmi munkamegosztás. A feldolgozó ipar elkülönül a kitermelő ipartól, s mind-
egyikük kis ágakra és mellékágakra oszlik, amelyek áru formájában külön termékeket 
állítanak elő, és azokat minden más termékkel elcserélik. Ily módon az árugazdaság 
fejlődése az elkülönült és önálló iparágak számának növekedéséhez vezet. "45 Ezt lát-
juk e korban Kolozsvárott. Új iparágak keletkeztek, a régiek pedig szétváltak. 
Az iparágak fejlődését mutatja az a sok céhlevél, amely ebből a századból meg-
maradt. Ezek részben új céheké, részben a régiek újítják meg szabályaikat. így 
az ötvösök, szabók, szűcsök, gombkötők, tímárok, lakatosok, asztalosok, kötél-
verők, szappanfőzők, fazekasok, szakácsok stb. A borbélyoknak 1609-ben van elő-
ször céhlevelük, és 1673-ban újították meg. Új iparágak pl. a páncél-, sisak-, kard-
vaskészítés. Elválnak egymástól a szabók és szűrszabók, a lakatosok, sarkantyú-
készítők és késcsinálók. 

Amikor a feudalizmuson belül előrehalad az árutermelés, élesedik az iparosok 
közötti verseny. Lassan kialakul a szegényebb és gazdagabb mesterek rétege, egyre 
élesedik ezek között, valamint a mesterek és legények közötti ellentét. Erről az 
ellentétről és egyenetlenségről panaszkodik már 1620-ban a kolozsvári lakatos és 
sarkantyúkészítő céh,46 1625-ben az ácscéh.47 A kolozsvári ötvöscéhben már 1576-
ban sztrájkba léptek a legények sérelmeik orvoslása végett.48 A sztrájk azonban 
eredménytelenül végződött. 1639-ben újra kitört köztük a viszály.49 Annak is meg-
találjuk a nyomait, hogy az egyik meggazdagodott céh tagjai más céhbeli meste-
reket igyekeztek maguknak alávetni. 1628-ban a kolozsvári posztónyírók akarták 
alávetni a kolozsvári szabókat. Kezükbe akarták keríteni a posztókészítés több 
egymásba kapcsolódó, különböző céhes iparágak által végzett munkafolyamatának 
ellenőrzését az eladási monopólium megszerzése által. A posztónyírás egyike azon 
iparágaknak, ahol általában a legkorábban következik be az alávetés, mert a posztó 
egész előállítási folyamatában az utolsó folyamatot a nyírómesterek végzik, és arra 
törekszenek, hogy ők közvetítsék a posztót a piac felé. A szabócéh azonban véde-
kezett, és megállapodásukat azután oklevélbe foglalták. Ha a posztónyíróknak si-
került volna ez a törekvésük, akkor ez lett volna az első lépés a manufaktúra ki-
alakulása felé.50 

Lenin rámutat arra, hogy minél jobban bővül a piac, annál erőteljesebbé válik 
a verseny. A kisárutermelő érzi, hogy érdekei, az egész társadalom érdekeivel ellen-
tétben, monopóliumos helyzetének fenntartását követelik, s ezért fél a konkurren-
ciától. Mind egyénileg, mind a többi kistermelővel összefogva, minden erejével 
azon van, hogy megakadályozza a versenyt, hogy ne engedje be a versenytársakat 
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saját vidékére, hogy saját helyzetét, mint állandó vevőkörrel rendelkező kisiparo-
sét, megszilárdítsa.51' 

1617-ben a fazekascéhlevél 1. cikke elrendeli hogy: „a Gergely pápa, Antal, Lő-
rinc és Mindenszentek napján tartatni szokott országos vásárokon kívül Kolozsvárott 
idegen céhbeli fazekasnak mívet árulni nem szabad, kályhát sem szabad a városba be-
hozni".52, 

1620-ban a lakatoscéh rendeli el, hogy idegen lakatosnak Kolozsvárott lakatos-
művet árulni nem szabad.53 

1629-ben az esztergályoscéh nem engedte meg a brassóiaknak áruik eladását 
Kolozsvárott.54 

1631-ben a késcsinálók céhe rendelte el, hogy idegen földi késcsinálók a négy 
sokadalmon kívül kést a városba eladásra be ne hozhassanak.55.. 

1641-ben a szappanoscéhnek megengedik, hogy ha ők a város szükségeit kielé-
gítik, senki sehonnan ide Erdélyben készített és főzött szappant szabadalmon kívül 
árulni be ne hozhasson, se idegen itt ne árulhasson.56 

A konkurrenciától való félelem készteti a céheket a korábban betelepített céhen 
kívüli, anabaptista mesteremberek elleni harcra is. A technikai újítások elől általában 
elzárkóztak, mégis van egy-egy nyom erre is. így 1649-ben a helyőrség posztószük-
séglete könnyebb fedezhetősége végett ványoló malom építését határozták el.57 

A céhek mindinkább bezárkóztak. A város vezetése a patríciusok, kereske-
dők és tőkések kezében volt. A kereskedelem főcikkei a mezőgazdasági termékek 
voltak. Ezért a kereskedők pénzükön földet, szőlőbirtokot, állatokat vettek, me-
zőgazdasági termékeket vittek piacra.58 A legjövedelmezőbb a marhakereskedelem 
volt. Hogy Kolozsvárnak mily nagy volt a marhatenyésztése, arra jellemző az 
1606-i közgyűlés határozata, miszerint aki a közlegelőkön külön csordát tart, s 
maga pásztorával őrizteti, annak marháit bárki megölheti.59 A kolozsvári árusné-
pek csak Debrecenbe egy év alatt annyi ökröt hajtottak be, hogy a harmincadvám 
többet tett ki 2000 forintnál.60 Az is előfordult, hogy ők hoztak be marhát Velen-
céből, Törökországból, Lengyelországból vagy más idegen országból.61 Még Bethlen 
idejében is, mikor állami monopólium volt a marhakereskedelem, a fejedelem 1627-
ben Kolozsvár árus embereinek megengedte, hogy most és ezután is az országban 
akadálytalanul ezer ökröt vehessenek, és azt oda hajthassák ki, ahova akarják, 
s árukért az országba kereskedelmi cikkeket hozzanak; de csak olyak élhessenek 
a kedvezménnyel, kik az országba a legszükségesebb árukat hozzák, úgy mint posz-
tót, selymet, aranyfonalat, prémet, papírt és gyolcsot s más oly szükségeseket, 
melyek az ország árszabályzatában benne vannak.62 

Bethlen Gábor 1634-ben Nyírő Sámuel kolozsvári hívének megengedte, hogy 
100 barmot vehessen, és harmincadfizetés nélkül kihajthassa.63 

A marhakereskedelmen kívül főleg a borkivitel volt jelentős. Búzát is vittek 
ki néha Magyarországra, Havasalföldre és Moldvába.64 Az 1620-ben kiadott vám-
szabályzat, valamint más az e korbeli kereskedelemre vonatkozó források arról 
tesznek bizonyságot, hogy Erdély kereskedelme a legkülönbözőbb árufajtákra 
terjedt ki, és kapcsolatban volt az európai piac számos jelentős gócpontjával.65 

Mindez arra vezetett, hogy egyeseknek, bár csak keveseknek a kezén jelentősebb 
tőke halmozódott fel. Erre mutat kéziratunkból a Successio is, mely bár nagyobb 
súlyt helyez az ingatlanokra, jelentőséget tulajdonít a készpénz és egyéb értékek-
nek is. Még jobban kitűnik ez Az adósságnak meghfizetésének módgyáról című kézira-
tunkból, ahol döntő jelentősége van a készpénznek, az arany és ezüst marhának, 
ezüst míveknek, pártaöveknek, gyűrűknek, drágaköveknek. A kereskedők azután 
pénzüket különböző vállalkozásokba fektették vagy kikölcsönözték. így kezükben 
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összefonódott a kereskedőtőke és uzsoratőke. így 1616-ban Lísbona Gerard, kolozs-
vári polgár Viczei Péter polgártársától a láposi bányák mívelésére már korábban 
felvett 900 forintnyi kölcsönéhez még 1603 Ft és 95 pénzt vett fel kölcsön oly mó-
don, hogy Szent Mihály napra megfizeti folyó készpénzben; az aranyat 2 forint 
és 10 dénárban számítva 500 forintig, 1200 forintot ólomban, 120 mázsát számítva 
érette, tehát egy mázsáért 10 forintot a hátralék 803 forint 95 dénárt nyers ezüstben.66 

Kölcsönügyletük még a bécsi kereskedőkkel is volt.67 A kölcsönadott pénz után 
kamatot is szedtek.68 Hogy milyen fontosságot nyert már a pénzkölcsönzés, mu-
tatja kéziratunknak Az adósságnak meghfizetésének módgyáról című darabja. Egész 
részletesen intézkedik az adósságbehajtásáról; amennyiben az behajthatatlan, a hi-
telező az adóst egy évig és 3 napig száraz kenyéren és vízen fogságban tarthatja. 
Kiszabadulása után az adós bármi jövedelemhez jut, még ha koldulással szerezte 
is, köteles azzal az adósságát törleszteni. Ez a szigorú intézkedés méltó az uzsora-
tőke működéséhez. 

Amint láttuk tehát, a kolozsvári kereskedők kezén felhalmozódott kereskedő-
és uzsoratőke kereskedelem, különféle vállalkozások és uzsoraüzletek útján gyara-
podott. A kereskedő- és uzsoratőke nem tudott azonban szélesebb tért hódítani. 
Az uzsora és kereskedelem által kialakított pénztőke beleütközött a feudális kere-
tekbe, a céhalkotmány megakadályozta abban, hogy ipari tőkévé alakuljon.69 

Mindebből nyilvánvaló és kéziratunk szolgáltat éppen ehhez érdekes bizonyító 
anyagot, hogy a XVII. században Kolozsvár polgársága gazdasági fejletlensége 
következtében nem volt alkalmas arra, hogy a feudalizmus elleni harcot vezesse. Nem 
volt még olyan tudatos és erős, hogy a saját jól felfogott érdekében szövetkezett volna 
természetes fegyvertársaival, a mezővárosokkal és a parasztsággal, hogy harcát a 
feudalizmus ellen megvívja. Magában hordozta azonban a polgáriasodás csíráit, 
ennek megnyilvánulásai: a kereskedelmi tőke és uzsoratőke összefonódása, az áru-
termelés fejlődése, a patríciusok és plebejusok harca — ami Kolozsvárott német— 
magyar ellentétként jelent meg —, a bérmunkások jelentkezése. A polgári fejlődés 
csíráinak kibontakozását alátámasztják nemzeti függetlenségi küzdelmeink, melyek 
egybefonódtak a feudalizmus elleni harccal, elősegítették a feudális keretek bomlását. 

Függetlenségi küzdelmeink bázisa az erős erdélyi fejedelemség volt, melynek 
hanyatlásával együtt a megindult polgári fejlődés is félbeszakadt, majd hosszú időre 
megbénította a belső reakció segítségével létrejött Habsburg-gyarmatosítás. 

FÜGGELÉK 

In Congregatione Dominorum Seniorum | Civitatis Colosvár. Praemissis prae-
mittendis etc. | Szolgák es Szolgálókról való végezés | (ff. 53'—54) 

Végeztetet hogy ennek utánna az réghi abusus | tollaltassék, s, az Gazdák ré-
szérölis hogy frau- | dulentia ne lenne. | Karácson előtt két héttel minden Gazda 
indiffe- | renter cerificállyák szolgájokat, s, szolgálojakot, | hogy megh akarják tar-
tani, s, marasztani eoket: | az szolgák es szolgálokis hasanloképen gazdajokat | arról, 
maradnak'e megh, nem'e, Gazdájuknál, es | ha megh maradnak, s, Gazdajokat fel 
biztattják, | azután magokat, semmiképen másokhoz el kö- | tölezni szabadságok ne 
légyen, mely ellen ha csele- | kednének, es fraudulenter Gazdájuknak károkra, | má-
soknak vágj másokhoz nagy fizetésért kötele- | zik magokat, comperta rei veritate, 
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eo facto az | ollyan csalárd szolgák es szolgálok ellen, serio anim- | advertálvan ez 
hazának Tisztei ad inquisitionem | vagy requisitionem lesae partis Exequaltasson 
fi- | zetéséből FI: 12.~tizenkét magyari forintokat: | egyéb iránt ha az fizetéseket 
előbbi Gazdájok megh | adgyák, szabadoson, mint kiknek kenyereket öt- | ték, megh 
maraszthattyák magoknál, külömben | ha a post factam mutuam certificationem 
az Gazda | sem tartya, sem marasztya cselédét, s, cselede sem | maradván megh, 
kéz be adassál magokat kötelez- | nék, s, annak utánna, quo praetextu elmejek 
változ- | ván másuva szegődnének; Teczet eö kegyelmek- | nek ez fellölis; hogy ha, 
az oly Gazda, kinek keze- | ket, az olly cselédek bé adták volna, azon fezeté- | sét 
megh igiri es megh adgya, az melyben mással | megh alkut, tehát annak restitual-
tassék, kinek | vagy kiknek, magokat az ollyon cselédek in primo, | kezek be adásá-
val kötelezték volt, egyéb iránt | azon Gazdánál maradhatnak, kikkel megh sze- | 
gödtenek volt. datum etc. 

2. 

KEOZOK es CSATORNÁK- | felöl való végezése az Kolosvári, Tiszteletes 
Vénségnek. \ (ff. 52—53.) 

Anno 1677. Dje 17. Februarij, | Végezték eo Kegyelmek; | 

Mint hogy Városunkban az Szomszédosok közöt | sok veszekedések otton otton 
esnek, mindaz Fa | közök es köfalok miatt, mind egyéb alkalmat- | lan ruinák miattis, 
söt gyakrobban az Csator- | nák miáis, ki miat egész házok, epületek es kö- | zökis 
láttotnak hogy pusztulásra jutottak, vágj | jutnak, el sorvadnak es el romolnak: 
mely mi- | at az szomszédok nagy károkat gyakorta, | vallanak, s, búsulást látnak: 
Annak o- | kából az illyen kárt tévő gazdák, es szomszédok, | kik sokszor sem magok 
károkkal, sem szóm- | szédgyoknak kárával nem gondolnak, sött, | sokszor Város 
igazságha, s, rendelése ellenis sok | épületeket, in praejudicium vicinorum csinál-
nak, | es az szomszédok injuriájára, s, kárára ügyekeznek, | nem observálván az 
igasságos úsúst; Az káros- | féli, az illyent admoneállya, avagy legitime ad- | moneal-
tassa, az ollyon Közök, patak, Tsatornák, | es egyéb ruinák restaurálására, vagy 
az kártétel- | tol való supersedeálására, mellyek az szomsze- | dóknak nem kevés 
károkra szolgálnak. | 

Az Tsatornák dolgaibanis ezen módot observál- | ván, es ha intra quindenam 
restaurállyák, vagy az | kárt távoztattyák, bene quidem, alioquin ha | refractarius-
kodnak, es contumacia ducti, postha- | beallyák mely miat kár követi az szom-
szédgyát, j vagy praejudicál az szomszédnak az dologh ha- | lasztása; az patiens 
fél, oculatorokotis, ha ké- | vántatik, vigyen ki, kára látni; kikis #12 le- | tévén 
nekik tartozzanak de facto el menni, az | Városban, es künnis; es valamire az kárt 
láttyák; | intraquindenam ha megh nem békéilenek, az Vá- | ros Fő Hadnagya men-
den Executorokat tartozzék, | ad instatiam partis laesae, ki adni, s, az kárról az | 
kárvallattot contentalni; es ha közöknek károsodá- | saban valakik injurialtatnakis, 
azok is admonealtat- | ván azon kár tavoztatására, praeadmonitus lévén, | tartoz-
zék a' közt es abban nem tartatot rendet | mutálni, előbbi es réghi megh tartásá-
ban restituál- | ni, toties quoties admonealtatik, s, posthabeallya, | sub poena fi: 3. 

Az hó hányásbanis az közös Csatornákra nézve, | ezen mod ob serváltatván, 
mindenekről, kik ha | az Vicinust nem segéltenék, admonealtatván, | toties quoties 
ad fi.: 3 büntettessék. Melly | fellyeb megh irt dologban az sellérekis inclu- | dal-
tatnak, xes ezen matériához" mindenféle rui- | nak ide értetettenek, mellyek az szom-
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szédok közt | forgatandok, üdö múlások ebben semmikepen nem | használhatván. 
Extradatus per Juratum Civitatis Colosvár Notarium. | 

Anno 167[7] Dje 6. 

JEGYZETEK 
1 Jakab Elek: Oklevéltár. (A továbbiakban J. O.) II. köt. LXXXVI. oki. 
2 Kolosvári—Óvári i. m. 251 — 272. 1. 
3 A kézirat possessoraira vonatkozó alábbi részletes adatokhoz Kelemen Lajos ny. levéltári főigaz-

gató (Kolozsvár) szíves segítsége révén jutottam. 
4 Pálmay J.: Udvarhely vármegye nemes családjai. Székelyudvarhely. 1900. 75 — 77. 1. 
5 Szinnyei J.: Magyar írók élete. XII. 818 — 819. 1. 
6Szinnyei i. m. XII. 818—819. 1. 
7 Gyászjelentése megvan az Erdélyi Múzeum Levéltárában. 
8 Kitűnő jellemzését adja halálakor a kolozsvári „Magyar Polgár". Esti kiadás. XI. évf. 198. szám. 

3 old. Az ő lankadatlan, szívós állhatatosságának lehet köszönni, hogy a hatalmas, szép kolozsvári 
Szt. Mihály templom hozzá nem méltó épületkörnyezetétől megszabadult. 

9Az Erdélyi Múzeum gyászjelentéseiben Antal birtokos meghalt 1895. VIII. 4. 75 éves korában, 
Dávid 1888. VI. 29. 73 éves korában, Ferenc nyűg. táblabíró, volt országgyűlési képviselő meghalt 
1915. IV. 16. 70 éves korában. Ezek jöhetnek a leginkább tekintetbe. 

10 Marx—Engels: A kommunista párt kiáltványa. Budapest, 1953. 31. 1. 
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ЛОМОНОСОВ, КАК ИСТОЧНИК ТРУДА ПРАЙ ДЬЕРДЬ 
ПО РАННЕЙ ИСТОРИИ. 
БЕЛА ЛЕН ДЕЛ — АНДРАШ ТОТ 

Мировая научная общественность недавно праздновала 250-ю годовщину рожде-
ния М. В. Ломоносова. Внесла свой вклад в это дело и научная общественность Венгрии. 
Повсюду отметили дату рождения этого разностороннего гения, развернувшего пионер-
скую деятельность в области химии, физики, астрономии, геологии, географии, техни-
ческих наук, истории, поэтики и стилистики, а также в области поэзии. Нам известно, 
что Вольтер в оде, написанной по случаю смерти Ломоносова выразил свое восхищение 
к нему. Пушкин — ссылаясь на энциклопедическую деятельностьЛомоносова, — наз-
вал его „первым нашим университетом", — его, основателя первого русского универси-
тета, зачинателя материалистического мышления в России. Белинский указал на то, 
что значение Ломоносова в области русской науки тождественно значению Петра I в 
истории России. 

Ломоносов открыл новый период и в развитии русской исторической науки. Изу-
чая прошлое России, он вскрыл связь между отдельными фактами, а также внутреннюю 
целостность больших исторических периодов. Он нашел основные принципы периоди-
зации русской истории, в основном оставшиеся в силе и по наши дни.1 Его патриоти-
ческое и демократическое понимание истории воспринял А. Н. Радищев, позже де-
кабристы, а также в своих трудах лучшие русские историки.2 Будучи исследователем 
древней истории Руси, Ломоносов первым указал на то, что какую важную роль играли 
славяне уже в III—VIII вв. 

Труд Ломоносова Краткой российской летописецъ с родословиемъ вышел в свет в 
1760 г. Труд Древняя Российская история от начала Российского до кончины великого 
князя Ярослава Первого или до 1054 года был напечатан после смерти Ломоносова, в 
1766 г. в качестве законченной первой части планируемого обобщающего труда по ис-
тории России. Из этих главных исторических трудов Ломоносова первый за короткий 
срок три раза (1765, 1767, 1771) издавался на немецком языке под заглавием Kurzge-
fasstes Jahrbuch der russischen Regentm, вышел в свет в переводе и на английский язык. 
Изданию выше упомянутого второго труда на русском языке еще быстрее следовало 
издание на немецком языке этого же труда в 1768 г. под заглавием: Alté Russische 
Geschichte von dem Ursprunge der Russischen Nation bis auf den Tod des Grossfürsten 
Jaroslaws des Ersten, oder bis auf das Jahr 1054.8 

Деятельность Ломоносова в области истории рано стала известной и для .венгер-
ской исторической науки. Кажется естественным, что установления Ломоносова были 
использованы как раз тем венгерским историком, который играл значительную роль 
в создании венгерской школы критической историографии. Этот историк — Прай 
Дьердь (1723—1801), „историограф Венгрии", бывший директор Университетской 
Библиотеки, замечательный, и к своему творчеству критически относящийся исследо-
ватель ранней истории Венгрии; он ознакомившись с новыми, достигнутыми другими 
исследователями результатами, считал возможным модификацию своего раньше выс-
казанного мнения. Однако, даже исследователь4 творческого пути Прая, излагая под-
робно творческий путь ученого не упоминает о том, что Прай при исследовании проблем 
ранней истории уделял особое внимание русским источникам, в том числе и лето-
писям5 и что в этом отношении он в большой мере опирался на Ломоносова. Достаточно 
ознакомиться с трудом Прай Дьердь: Dissertationes historico-criticae in Annales veteres 
Hunnorum, Avarum et Hungarorum6, чтобы в нескольких местах встретиться с фами-
лией Ломоносова. 



Прай анализировал, а также использовал исторические труды Ломоносова — для 
этого кроме указанного выше труда Прая имеем и другие непосредственные доказа-
тельства, позволяющие вникнуть в тайны мастерской этого ученого. В Универси-
тетской Библиотеке хранится огромный составленный Праем 60-ти томный сборник 
документов; однако эти громадные фолио содержат не только источники, собранные 
ученым, но и „карточки" научных трудов, прочитанных Праем. В XVIII томе этого 
сборника можно найти ручную запись Прая под заглавием: „Ex Lomonossovii Hist. 
Part. II"1 На основе исследования этой записи, а также вышеуказанных трудов Ло-
моносова и Прая, мы можем сделать определенные выводы об отношении Прая к Ломо-
носову. 

Рижское и Лейпцигское немецкое издание 1768 г. трудов Ломоносова вскоре после 
выхода в свет поступило в фонд библиотеки. Этот том, по доказательству старого ярлы-
ка8, содержал оба исторических труда Ломоносова, то есть (приводим немецкое назва-
ние) как Alté Russische Geschichte, так и Kurzgejasstes Jahrbuch. Прай имел возможность 
пользоваться этими трудами—как об этом свидетельствуют заметки Dissertationes— 
однако нам известны лишь заметки, касающиеся первого труда. Вышеупомянутый 
том — коллигат, в котором помещены разные труды — в течении лет потерялся, ревизия 
фонда библиотеки 1902 г. этот том не нашла на своем месте. На его место была постав-
лена другая книга, содержащая лишь первый труд из оригинального тома-колли-
гата. В дальнейшем при ссылке на Kurzgejasstes Jahrbuch мы будем опираться на 
современное издание9 трудов Ломоносова. 

В вышеуказанной записи Прай законспектировал те данные из труда Ломоносова, 
которые его могли интересовать при написании своего труда по ранней истории, от-
метил номер страницы и где это было возможно, число обозначающее календарный 
год. При написании своего труда Прай не использовал все данные, отмеченные им в за-
писи, во многих случаях он излагал коротко только суть данных, касающихся его темы, 
но в некоторых случаях по содержанию точно передавал установления Ломоносова. НО 
мы находим в его труде и такие выдержки из произведений Ломоносова, следы которых 
мы не находим в вышеупомянутых записях автора; из этого можно сделать вывод, что 
сохранившаяся запись не является единственной „карточкой", содержащей заметки о 
произведениях Ломоносова. 

Для иллюстрации выше сказанного •—• а также для ознакомления с методами 
работы Прая, — мы приводим примеры: 

Что касается изложения сути материала перенятого у Ломоносова мы ссылаемся 
на ту формулировку в труде Прая, в которой он пишет о дружественных связях вен-
герского короля Иштвана (Стефана) I со славянскими князьями. У Ломоносова это 
сформулировано следующим образом: 

„Ег (Wladimir) stund in sehr gutem Vernehmen mit den benachbarten Fürsten Boles-
law von Polen, Stephan von Ungarn und Heinrich von Böhmen." 
В своей записи Прай эту мысль излагает следующим образом: 

„Wladimiri cum Stephano Hungáriáé, et Boleslao Poloniae regibus conjunctio et 
amicitia." 

В его труде это сформулировано следующим образом: 
„Scriptores Russici earn [causam] quoque adjungunt, quod Stephanus cum Russia 

optime conveniret."10 

Один случай почти дословного заимствования текста является примером и для 
того положения, что этот текст не обнаружен в уже указанной записи Прая. В связи 
с правлением Игоря при дате 944 г. о походе болгар Ломоносов пишет следующее: 
,, . . . schickte die Peczeneger den Bulgaren auf den Hals." 
Прай этот текст передает следующим образом: 

„ . . . ut in Bulgaros arma converterent, eis auctor fuit."11 

Для доказательства того, что Прай пользовался и другим, помещенным лишь в ориги -
нальном коллигате трудом Ломоносова, приводим следующий пример: 
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Ломоносов в своем труде, на который Прай ссылается под заголовком Genealógia Prin-
cipum Russorum и который был помещен в использованной Праем книге под заглавием 
Kurzgefasstes Jahrbuch, в связи с ролью младшего венгерского короля Кальмана в 
галицком княжестве отмечает, что венгерский принц,,в одно время был королем южной 
Руси". Прай об этом пишет следующее: 

„Ceterum regis Haliciae titulum ne ipsi quidem Russici scriptores negant".12 

Говоря об использовании трудов Ломоносова в качестве источника необходимо указать 
и на то, что Прай конспектируя труд Ломоносова, тут же фиксирует и свои замечания, 
свое мнение. Из этих замечаний на полях с одной стороны чувствуется, что как способст-
вовало чтение Ломоносова возникновению и решению проблем у Прая, с другой сто-
роны очевидно, что Прай воспринимал данные Ломоносова критически, опираясь при 
этом на свои собственные данные. 

В связи с походом Олега в 907 г. на Константинополь, а точнее в связи с участием 
в этом походе финнов, он делает следующее замечание: 

„Ex hoc collige Finnos qui cum Olege an. 879 venerant Kieviam, dein quoque ad an. 907. et 
porro in iis plagis mansisse, cum credibile non sit ipsos ex Finlandia evocatos, itaque et id 
verisimile non esset Finnos seu Cumanos anonymi cum Hungaris profectos si modo verum 
sit aliquos profectos esse." 

Из факта использования Праем трудов Ломоносова, мы в первую очередь можем сде-
лать вывод, касающийся истории развития библиотеки: Университетская Библиоте-
ка — узкие возможности приобретения материалов которой были общеизвестны — у-
деляла особое внимание приобретению произведений русских авторов. Этот факт 
выявляется из одного отчета 1777 г. Комиссия, проводившая ревизию в библиотеке, в 
качестве недостатка указывает на отсутствие в общем изданных иностранными акаде-
миями книг и журналов, и тогда же устанавливает, что в библиотеке имеются лишь 
издания Санкт-Петербургского ученого общества18. В весьма ценном старом фонде 
библиотеки — говоря только о Ломоносове — кроме выше указанных трудов хранится 
лекция Ломоносова Oratio de meteoris vi electrica ortis, autore Michaele Lomonosow habita 
(Petropoli,[1753.] Typis Academiae Scientiarum), а также трехтомное издание избран-
ных произведений Покойного статского советника и профессора Михаилы Василье-
вича Ломоносова собрание разныхъ сочинений в стихахъ и въ прозе. (Въ Типографии Им-
ператорскаго Московскаго университета 1778 года). 

Что систорическими трудами Ломоносова ознакомился и один из первых исследова-
телей ранней истории Венгрии Прай Дьердь, является интересным фактом истории вен-
герской историографии; этот факт достоен внимания и потому, что является одним 
из самых ранних фактов венгеро-русских культурных связей. 

ЗАМЕТКИ 

1 Hoffmann, Péter: Lomonosows Stellungin der russischen Geschichtsschreibung des 18. Jahr-
hunderts. — Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1961. 7. cmp. 1554 — 1565. 

a Белявский, M. Т.: M. В. Ломоносов и русская история. — Вопросы истории, 
1961. 11. стр. 91—106. — Тихомиров, М. Н.: Исторические трудыМ.В. Ломоносова. 
Тамже, 1962.5. стр. 64—73. 

3 Ранние немецкие издания выдвинуты нами потому, что — как об этом позже 
говорится — эти были поспользованы Прай Дьердем. 

4 Lischerong Gáspár: Pray György élete és munkái. Жизнь и творчество Прай Двердь . 
Budapest, 1937. 

5 Collectio Prayana, Tom. XVIII. Nr. 26. и Dissertationes historico-criticae in annales veteres Hun-
norum, Avarum et Hungarorum. Vindobonae, 1774. L. J. Kaliwoda. cmp. 57. et passim. 

6 См. заметку номер 5. 
' Coll. Prayana, Tom. XVIII. Nr. 31. 
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8 Alté Russische Geschichte von dem Ursprunge der Russischen Nation bis auf den Tod des Gross-
fürsten Jaroslaws des Ersten, oder bis auf das Jahr 1054, abgefasst von Michael Lomonossow . . . 
Aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt. — Riga und Leipzig, 1768, bei Johann Friedrich Hart-
knoch. — Kurzgefasstes Jahrbuch der russischen Regenten. Aus dem Russischen durch Peter Stahlin. 
Copenhagen und Leipzig, 1765. 
(Тот экземпляр, в котором помещалась и 2-я книга, не был обнаружен ревизией 1902 г 
4/11., вместо первой книги мы поставили на это место один из двойного экземпляра.) 

9 Полное собрание сочинений. Том VI. Труды по русской истории, общественно-
экономическим вопросам и географии 1747—1765 гг. Москва-Ленинград, 1952. Изд. 
Акад. Наук СССР. 

10 Lomonossow: Alté Russische Geschichte . . . ., с т р . 174., Pray: Dissertationes . . . ' . , с тр . 110., 
заметка г) 

11 Ломоносов: там же, стр. 92—93. 
Прай, там же стр. 110., заметка — a) N 

12 Lomonossow: Kurzgefasstes Jahrbuch . . . , с т р . 62.; Поли. собр. СОЧ., IV. стр. 352; 
Pray: тамже, стр. 131. заметка — и . 

13 Pauler Tivadar: A budapesti magyar kir. tudományegyetem története. 
(История Будапештского венгерского королевского университета.) Т. 1. 1880. стр. 171. 
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APOLOGETIKA ÉS FILOLÓGIA 
Adalékok az „ördög" fogalmának modern használatára. 

Á K O S K Á R O L Y 

Az ördög a vallásos fogalomkör egyik legkiemelkedőbb alakja. Tanulmányo-
zása mélyen bevezet a vallás keletkezésének, fejlődésének s az olyan ma is nagy 
jelentőségű vallások eszméinek kérdéseibe, mint pl. a kereszténység vagy a zsidó 
vallás. 

Ha valaki elhatározná, hogy elmélyed az ördögre vonatkozó problémákban, 
nagyon jellemző nehézségekre bukkan. Meg sem kísérlem persze itt az irodalom 
áttekintését, csak utalásokat szeretnék tenni; a pédaképpen kiragadott illusztrá-
ciók is mutatják azonban az általános vonásokat. 

1960-ban jelent meg Brockhaus kiadásában a Lexikon zur Bibel. A Teufel cím-
szó az ördög fogalmát nyelvi alapon, a rábbinikus, a pogány és a teológiai felfogás 
szerint tárgyalja. 

A keresztény teológiai felfogás szerint az ördög bűnbeesett angyal, tehát anyag-
talan, szellemi lény, óriási hatalommal felruházott személyiség, aki gyűlöli az em-
beriséget. 0 a „hazugság atyja", aki Isten helyére tör. Az ő műve a bűn. A keresz-
tény közösség legnagyobb ellensége, aki Antikrisztusként átmenetileg majd győzel-
met is arat a keresztények felett, ekkor azonban Krisztus megjelenik, és ezer évre 
megbilincseli; ezután még egyszer győz, de utána véglegesen a poklokra vettetik. 

Az említett mű Márkra hivatkozva közli még, hogy az ördög a démonok feje-
delme, s e démonok száma légió. 

E lexikon szerint tehát az ördög teológiai értelmezésével kapcsolatosan azt 
olvashatjuk, hogy konkrétan létező személyről van szó, s „a bűnbeesés kényelmetlen 
ténye, hogy Isten teremtett olyan lényeket, amelyek legbelső törekvése a rosszra irányul". 

Mielőtt rátérnénk a Teufel címszó egyéb vonatkozásaira, meg kell itt jegyez-
nünk, hogy ez a teológiai felfogás mélyen áthatja számos mai mű szerzőjének a gon-
dolkodását. A nagyon elterjedt Kröner Taschenbuch sorozat 1960-ban 15. kiadás-
ban megjelent Philosophisches Wörterbuchja pl. a Wille címszó alatt megjegyzi: 
rosszat nem akarhat más, csak a „sátán". A sátán mindenesetre idézőjelbe került. 

Visszatérve a Lexikon zur Bibéihez, az emberben önkéntelenül felmerülnek 
a következő kérdések. Mit fejez ki a sátán fogalma? Honnan ered ez a fogalom? 

Nyelvi jelentését illetően az említett lexikonból kiderül, hogy a német Teufel 
szó a görög diabolosból ered, ami tagadót, viszálykeltőt jelent. A diabolos szó sze-
repel a Septuagintáhsoci a sátán szó fordításaként. A sátán viszont kárszerző sze-
mélyt, a héber bírói eljárásban felperest jelent. Jó volna többet tudni erről a kér-
désről, de a lexikon itt szűkszavú, áttér megint a teológiai fogalomra, s közli, hogy 
János szerint az ördög „e világ fejedelme", s Pál szerint egyenesen „a világ istensége". 

Ennyiben mégis választ kaptunk arra, mit fejez ki a teológiai sátán fogalom, 
világosan látjuk ugyanis, hogy minden rávonatkozó, utalás a földi, az evilági életet 
hangsúlyozza a túlvilágival szemben. E vallásos szempont képviselői a valóság fonák 
tükörképét nyújtják. Egy képzelt túlvilág szemszögéből megvetőleg nézik a való-
ságos, az anyagi létet, s érthető, hogy ennek az örök túlvilágnak a szemszögéből 
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mindaz, ami az ember földi valóságát jelentőséggel ruházza fel, tagadás, az isteni 
rend elleni lázadás. 

S persze a tét az ember, a sátán, miközben az embert a földi élet igenlésére biz-
tatja, bűnbe csábítja. 

Mindez csak halvány utalásként van persze az említett lexikonban, de világosan 
kivehető abból is, hogy a nyelvi részbe éppen az ördög világi vonatkozásai kerültek 
mint eredetének — vallásos — lényegére utaló tényezők. 

Az ördögnek ez az elvont, nagyon általános megfogalmazása csak akkor dom-
borodik ki, ha az ember továbblép a mai kereszténység fogalmainak kritikai tisz-
tázásához, de ezt Brockhaus lexikonában nem fogjuk megtalálni. 

Talán többet kapunk e lexikonból, ha az ördög eredetére vonatkozó kérdésünkre 
keresünk választ? A „pogány" ördögfogalommal kapcsolatban a görög démonokról 
esik szó, ezek a holtak leikéiként tisztelt természetfeletti lények, szeszélyes és kiszá-
míthatatlan jelenségek voltak az ókori görögök mitológiai képzeletében. Mágikus 
módszerekkel lehetett rájuk hatni. A perzsa vallásos képzeletben az ördög a termé-
szet hatalmát képviselte, s egyenrangú személynek tekintették az istennel. 

Sovány anyag. Jellegzetes képviselője annak a történelmi felfogásnak, amely 
olyan heterogén társadalomtörténeti viszonyokat egy kalap alá vesz, mint az ős-
közösségi démonhit és a fejlett keleti despotizmus dualizmusa. Kritikailag persze 
mind a kettő felhasználható, mert valóban a démonhitnek megfelelő nézetekből 
alakult ki mind Ormuzd, mind Arrimán alakja. 

De talán a Lexikon zur Bibel nem tekinthető jellegzetesnek az ördög irodalmára? 
Hátha egy etnográfiai jellegű mű többet nyújtana? A Funk and agnails standard 
dictionary of folklore mythology and legend (1950.) a sátán címszó alatt először a keresz-
ténység felfogását ismerteti, mindenesetre kiegészítve az ördög különböző koroknak 
megfelelő ábrázolásával. Az ördög alakjának történelmi keletkezésére vonatkozólag 
itt is egy nevezőre hozva kapjuk a természeti vallás, vagyis az ősközösség fogal-
mait a későbbi rabszolgaság és feudalizmus vallási fogalmaival, de a már ismert 
adatokat két fontos részlettel kiegészítve. Egyrészt azzal, hogy az ördög alakja 
tartalmazza az ókori vallások macska, kígyó, kecske, sárkány istenségeit. Másrészt 
a sátánban a keresztény (az „igaz") istennek alárendeltjévé válik a pogány (vagyis 
a meghódolt) népek istene. A zoroastrizmuson kívül a babiloni vallási mítoszokra 
is kapunk utalást. S végül egy fontos, de megmagyarázatlan megjegyzés olvasható 
arról, hogy a pogány istenségek jellegéhez a kereszténység sátánjában a gonoszság 
vonása társul, ami a bűn, betegség, hazugság, halál, árulás egysége. 

E megjegyzés elárul valamit, de azután elleplezi ugyanazt. Elárulja, hogy az 
ősközösségi vallások a napi életre vonatkoztatva egészen másként fogták fel a ter-
mészetfeletti lényekhez társított szándékot, mint a későbbi vallások, különösen 
a kereszténység. Elleplezi e megjegyzés a bűn fogalmának történeti fejlődését, amely 
távolról sem jelentette mindig ugyanazokat a tényezőket az ősközösségtől a mai 
társadalmi viszonyokig. 

Ugyanezekkel a hibákkal találkozunk Joseph McCabe racionalista enciklopé-
diájában a sátán címszó alatt. Helyesen utal a kereszténység sátánjának az ókori 
babilóniai legendakörre való visszavezethetőségére, de semmi magyarázata sincsen 
annak, honnan került a sátán ott elő. Az evil címszó alatt arról olvashatunk, hogy 
a kereszténység beállítottsága a gonoszsággal kapcsolatban hamis, mert a szenvedé-
sek nem teszik sohasem jóvá az erkölcsöket. Az erkölcsök kérdése azonban nem 
elvont, történetietlen kérdés. McCabe bírálatának tehát, bár egyetértünk vele, 
szűkkörűségét kell a rovására írnunk. 
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Foglaljuk össze e nagyon szórványos irodalomra támaszkodó tapasztalatokat: 
a kereszténység számára az ördög a vallás központi alakja. Az irodalom kerüli, 
hogy tisztázza az ördög alakjának világos jelentőségét a modern kereszténységben, 
s elkerüli az ördögfogalom kialakulásának ismertetését a maga történelmi teljessé-
gében. Egyáltalán fel sem merül az ilyen vallási fogalom fejlődésének társadalmi-
történeti szempontja. S ugyanígy áll a helyzet az erkölcs fejlődésével is. Végül az 
ördög pszichológiai, az egyén tudatában jelentkező problémája sem található meg. 

A vallási szempontok háttérbe szorítják a néprajziakat s a pszichológiáikat. 
Jogos-e néhány kiragadott könyvből ilyen messzemenő következtetéseket 

levonni? 
Bizonyítékul megint csak ugyanilyen módszer alkalmazásával egy-két példát 

hozunk fel. 
1939-ben jelent meg magyarul Szumowski Ulászlónak Az orvostudomány tör-

ténete című műve. Ez a sok szempontból jelentős könyv kiegészíti az ördögnek az 
eddigiekben bemutatott fogalmát egyrészt az ősközösségi viszonyok emberének 
tudatából — kezdetleges ismeretek, a betegség, álom, halál jelenségkörének félre-
értett tényei —, valamint saját tevékenysége következményeinek félremagyarázá-
sából (munka és mágia) eredő pszichológiai tényekkel. Másrészt igen értékes ada-
tokat közöl a középkori ördöghit daemonomániás következményeiről. Szumowski, 
az orvostörténész tehát túlhaladja az ördögfogalom szokásos pszichológiai korlátait, 
bár egyébként a történeti szempontokat ő sem a társadalmi viszonyoknak megfe-
lelően alkalmazza. 

Mit bizonyít ez? Hogy valóban joggal hiányoltuk e szempontok érvényesítését 
s valóban határozott szűkkörűség érvényesül az ördögre vonatokzó irodalomban. 
E szűkkörűség magyarázatára is fényt vet Szumowski könyvének fordítója, dr. 
„vitéz" Herczeg Árpád azokkal a megjegyzéseivel, amelyek az ördög pszichiátriai 
szerepével kapcsolatos részeket kísérik. Érdemes az egyik ilyen megjegyzést (243. 
lap) idézni. „Egyes egyházi személyek tévedéseit, hibáit vagy kóros tüneteit, avagy egyes 
helyi eljárásokat és intézkedéseket nem szabad a katolikus egyház rovására írni és az 
egyház tanításával, amely isteni eredetű, azonosítani, mert az egyház tanítása vélemé-
nyem szerint, a szeretetben kulminál. Különösen az alább ismertetendő kóros jelensé-
geket, lelki abnormitásokat és lelki járványokat nem szabad az egyháznak tulajdonítani. 
Az egyéni tévedések a régmúlt századok hiányos ismereteiből, tudatlanságból erednek. 
Az egyház tiltakozott ellenük, de szava, sajnos, a pusztában elhangzó szózat volt. Ma már, 
hála Isten, egészen más, egészséges a helyzet. Ezért senkinek sem kell szégyenkeznie 
a múlt századok tévelygései miatt. Mindamellett félreértések és neheztelések elkerülésére 
mégis kihagytam a Charcot—Bourneville—Szumowski-féle kórtörténetek fordításából 
azokat a részleteket és kitételeket, melyek talán túlságosan realisztikusak, avagy talán 
árnyékot vethetnének a kórtörténetekben szereplő egyének erkölcsiségére. Különben is 
az erkölcsiséget illetően az orvosok embertársaikkal szemben sokkal elnézőbbek és meg-
értőbbek, mint mások, mert akiket mások talán bűnözőknek tartanak, azokat az orvosok 
gyakran csak sajnálatra méltó betegeknek minősítik, és felmentésüket kérik a bíróságtól. 

Mindez nem vonatkozik a magyarországi viszonyokra, mert a derék magyar (kato-
likus és protestáns) papság, valamint a magyar szerzetes rendjeink mindig kitűntek 
és a jelenben is kitűnnek (hazafiasságukon stb. kívül) egészséges hajlamaikkal, magya-
ros józanságukkal és integer életükkel." 

Az egész ördögkérdés középkori jelentőségét vitéz Herczeg álláspontjával gyö-
keresen ellentétes helyes megvilágításban megtalálhatjuk egy 1960-ban megjelent 
és igen jól megírt kis könyvben, Kulcsár Zsuzsa: Inkvizíció és boszorkányperek című, 
a Kossuth Kiadónál megjelent könyvében, kiterjesztve az ördög fogalmának vizs-
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gálatát a feudális rendszer államhatalmának a fennálló rendet védelmező törek-
véseire. 

Mit akartunk mindezzel bizonyítani? 
Az ördög fogalmának kutatója feltétlenül szemben találja magát a különböző 

művekben megnyilvánuló szűkítő tendenciákkal. E tendenciák részben onnan 
erednek, hogy az egyes szakterületek képviselői igyekeznek a maguk speciális szak-
körére korlátozódni. Ezt a törekvést nagymértékben elősegíti a társadalmi viszo-
nyokból eredő érdek torzító befolyása. 

S mi az, ami mindebből a könyvtáros munkáját közelebbről érinti? 
A könyveket a könyvtáros legtöbb esetben csak általános tárgya szerint ismeri. 

A kutatók számára azonban azt kellene feltárni, merre haladjanak, ha nem akarnak 
az egyes könyvekre többnyire jellemző szűkkörűségbe beleragadni. 

Láttuk, mennyire nehéz kérdés ez. Az ördög fogalmával foglalkozó kutatónak 
pl. át kell lépnie az orvostörténelem, a középkori történet területére is, különben 
a keresett adatok igen jelentős része nem kerül a szeme elé. A jelenlegi könyvtárosi 
munka azonban a könyveket többnyire csak főtárgyuk szerint csoportosítja, s nem 
emeli ki a fogalmak belső összefüggésének megfelelő vonatkozásokat. Az irodalom 
egyre gyorsuló ütemű növekedése különösen fontossá tenné annak a kérdésnek a 
tanulmányozását, hogyan lehetne részletesebben fogalmak szerint csoportosítani 
s pl. ajánló bibliográfiákba foglalni az irodalmat. 

-

-
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HORVÁT ISTVÁN IFJÚSÁGA 
(Egyetemi élet Pesten a napóleoni időkben) 

D Ü M M E R T H D E Z S Ő 

Budapesten, a Belváros szívében húzódó Károlyi utca régi hagyományokat 
őriz. Ez a rövid útszakasz, mely északról, a Kossuth Lajos utca torkolatától délre, 
az Egyetem térig terjed, és enyhén kígyózó vonalában ma is őrzi legrégibb alakját, 
a mai napig megőrizte sajátos jellegét is. Az egyetem körzetét jelenti 1784 óta 
napjainkig, attól az évtől kezdve, hogy a legfelsőbb oktatási fórum a budai vár-
palotából Pestre költözött. 

A városkép azonban és az egyetem egyes részlegeinek elhelyezése az évek során 
többször is változott. Az egykorú épületek közül ma már csak az utca északi és 
déli végében emelkedő két templom: a ferencesek és a pálosok volt egyháza áll. 
A jogtudományi kar és az egyetemi könyvtár viszont -— bár új épületekben — még 
ma is itt működik. 

1784-ben, mikor az egyetem Pestre került, nem találhatott a fejlődése kezde-
tén levő városban olyan központi elhelyezésre alkalmas, nagy épületet, melyben 
összes intézményeivel együtt elfért volna. Az egyes részlegeket megosztva, különböző 
épületekben kellett elhelyezni. 

A bölcsészeti és a jogi kar először a Károlyi utca északi végében, az egykori 
Barátok, majd Ferenciek terén álló királyi kúria házában kapott szállást a feren-
cesek templomával és zárdájával szemben, a franciskánus kolostor pedig az egyetemi 
könyvtárnak adott helyet mai épületének északi szomszédjában. Ugyancsak itt, 
ezen a hosszúkás téren, mely valójában inkább tölcsérszerűen kitáguló utcasor 
volt, kapott üzletet a város legrégibb könyvkereskedése, Eggenberger József boltja, 
ahol a betűkre kíváncsi tanárok és az ifjúság könyvszükségleteiket kielégíthették, 
s ahol összegyűlve, az eseményeket megtárgyalták. 

Ezen a hosszan elnyúló, utca formájú téren összpontosult tehát először Pest 
egyetemi élete. Az orvosnövendékek nem messze innét, a térre torkolló Hatvani 
utcában: a mai Kossuth Lajos utcában kaptak szállást. 

1805-ben azonban átrendezésre volt szükség. A körzet most meghosszabbodott 
az utca déli végéig, ahol a pálosok volt templomát az egyetem templomául jelölték 
ki, a jogi és bölcsészeti kart pedig kiköltöztetve a kúria épületéből, ide, a templom 
mellé, a papnevelő intézet céljára emelt épületbe helyezték át. 

így alakult ki a Károlyi utca egész hosszúságában a tanulmányi élet, mely 
az utca déli végében levő tantermektől, egészen a Barátok terén álló egyetemi könyv-
tár épületéig terjedt, Eggenberger könyvesboltját érintve. 

A távolból azonban még egy épület csatlakozott ehhez az egyetemi körzethez. 
Innét viszonylag messze, de az utca egyenes vonalú folytatásában, a mai Petőfi 
Sándor és Bécsi utcán végighaladva, a jobbkézről beszögellő Deák Ferenc utcában, 
az akkori Nagy Piactér szélén egy magányosan álló, nagy, rézfödelű ház emelkedett: 
Ürményi országbíró háza. Ürményi Józsefet 1809-ben az egyetem elnökévé nevez-
ték ki. Ide érkeztek minden csütörtökön ebédre a karok meghívott professzorai, 
hogy az egyetemi problémákat megbeszéljék. S itt lakott, kezdetben mint házi-

12*- 179 



tanító, később mint országbírói titkár és az egyetem elnöki jegyzője, végül pedig 
az egyetem tanára: Horvát István, aki a napóleoni időkben végezte egyetemi tanul-
mányait, s élményeiről, tapasztalatairól történeti forrásnak használható feljegyzé-
seket készített. 

A következőkben tehát, amennyiben az egyetem életét akarjuk néhány jellemző 
vonásában megfigyelni, vizsgálódásaink körét ezek a pesti épületek szabják meg. 
Mindegyiket sorra véve, megpróbáljuk jellemezni lakóikat, a falaik között zajló 
eseményeket és a légkört, melyet maguk körül kialakítottak. 

1. A rézfödelű ház 
A városfejlődés 

Pest az ország középpontjában fekvő, kedvező földrajzi elhelyezkedésében 
elsősorban a kereskedelmi forgalom városa. Az egyetem áthelyezésének időszaka 
egyúttal a város fokozódó kitágulásának, fejlődésének időszaka is. 1787-ben lebont-
ják a városfalakat, melyek a belvárost övezték, s melyeken a települések már régen 
túlterjedtek. 

A lakosok száma állandóan és gyorsan emelkedik. 1780-ban 13 550 a város 
lélekszáma, 1799-ben pedig 29 870. Húsz év alatt tehát a kétszeresénél is nagyobbra 
duzzad.1 Gyors ütemben folynak az építkezések is. 1787-ben, a városfalak lebontása 
idején, 1981 ház állt Pesten. 1795-ig további 700 épült, 1795 és 1802 között 228. 
1802-ben tehát összesen 2909 épülete volt a városnak, a lakosság növekvő arányá-
nak körülbelül megfelelve még egyszer annyi, mint II. József idejében.2 

De a házaknak nemcsak a száma, hanem a jellege is változásra, fejlődésre mutat. 
Míg a régi Pest legjelentősebb épületei az egyházi szolgálatban álló templomok, 
szerzetházak, most a világi érdekű középületek, magánpaloták kezdenek gyara-
podni. A ferences zárda az egyetemi könyvtárnak ad helyet, a pálosok volt kolostora 
pedig a megalakuló Széchényi Könyvtárnak. II. József idejére itt áll már a Károlyi 
grófok Egyetem utcai háza, a Szerviták terén pedig a Teleki grófoké.3 Itt lakik 
eleinte, könyvtárosi és nevelői minőségben, Cornides Dániel, akiből később egyetemi 
könyvtárőr és professzor lesz. De ezekben a palotákban, magánházakban szalon-
élet is folyik, melyek francia mintára a felvilágosodás szellemét ápolják. Nemcsak 
a Teleki-palotában létesül ilyen szalon, hanem már korábban, Schedius egyetemi 
tanár Országúti—ma: Múzeum körút—lakásán, és Beleznay tábornokné Kerepesi 
úti — ma: Rákóczi út — otthonában is. Ezeknek emlékét már az irodalomtörténet 
tartja számon.4 

A főúri házak, a magánpaloták azonban nemcsak a szalonélet szempontjából 
jelentősek. Nem csupán a magasabb társadalmi osztályok elzárkózó várai, hanem 
többet jelentenek ennél. Megélhetési bázist és olykor otthont is nyújtanak az alulról 
felfelé törekvőknek. 

Az erősödő, magyar honorácior-rétegnek útja csaknem kizárólag a nagyúri 
házakon át vezet: a feudális berendezkedésű államban nincs más mód az érvénye-
sülésre. A magasabb műveltségre áhítozó, az egyetemi tanulmányokat végző szegény 
sorsú ifjak nagy része nevelőnek, házitanítónak szegődik e főúri házakba, hogy meg-
élhetésének és továbbtanulásának költségeit megszerezhesse. így van ez már régóta 
országszerte, s így folytatódik ez a nagyúri lakóházakkal gyarapodó Pesten is. 

A századforduló idejére egy magányosan álló, tekintélyes épület emelkedik 
a város új, északi terjeszkedésének irányában, a később Erzsébet térnek nevezett 
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Nagy Piactéren (ma: Engels tér), a Deák Ferenc utca felőli oldalon. Az épületnek 
rézfödele van. Ürményi József országbíróé ez a hajlék.5 

Itt nem alakul irodalmi szalon, nincs nagyértékű könyvtár sem. A ház gazdája 
nem barátja a magyar művelődésnek. Sőt: ellensége. Az országgyűléseken a magyar 
nyelv érvényesülése ellen harcol, s hazatérve, diadalmasan jelenti ki fia házitaní-
tójának, Horvát Istvánnak: „Ismét megbuktattam esztelen magyar nyélveteketV"* 

Mégis emlékezetessé vált ez a ház. Nem ugyan nagyúri gazdája, hanem éppen 
a szegény sorsú egyetemi hallgató miatt, aki mint házitanító kapott itt alkalmazást 
1803-ban.7 

A nagyközönség Horvát István nevét ma már alig ismeri, a tudományos köz-
vélemény pedig többnyire mosolyog rajta. Hiszen ő volt a magyar nyelvnek az az 
ábrándos tanítója, aki a világtörténelem minden nagy népét és nagy emberét, kalan-
dos nyelvészeti analógiák során, a magyarokkal azonosította. 

Kevéssé ismeretes azonban, hogy ez a későbbi éveiben sajnálatos módon elfo-
gult és rögeszmék rabjává levő ember ifjúkorában éles szemű megfigyelő volt, 
s rendkívüli, tudományos tekintéllyel tűnt ki az egyetemen társai között. Naplója, 
melyet tapasztalásairól az 1805—1809. években vezetett, levelezése egyetemi tár-
sával, Ferenczy Jánossal, valamint magának Ferenczynek naplója tanúskodik 
erről.8 

Horvát István és baráti köre 

Az egyetem jogi karának hallgatói között az 1803—1804-i tanévben szerény 
kis csoportosulás keletkezett. A négytagú együttes triumvirátusnak nevezte magát, 
s negyediknek titkárt választott maga mellé. Ez a titkár Ferenczy János volt, aki 
1805. január 12-én kezdi meg naplófeljegyzéseit: 

„Horvát István, Markovics János, Rahovecz András nagyremény ségii ifjak, 
mind a hárman böltselkedésnek doctori, oly tökéletességekkel fénylő oskolai társaim, 
kikből édes hazánk legjobb polgárait várhatja." 

A triumvirátus 1803. november 30-án alakult meg, s rendszeresen gyűlésezett.9 

Horvát István (1784—1846) egy székesfehérvári szűrszabó fia volt, s 1799-ben 
került Pestre mint a bölcsészeti tanfolyam első éves hallgatója. A tanuláshoz szük-
séges költségeket részben kieszközölt ösztöndíjból, részben pedig Ürményi József 
országbíró házában nevelősködve szerezte meg. 1802-ben befejezte bölcsészeti tanul-
mányait, melyek az ekkori rendtartás szerint kötelezően megelőztek minden más 
tanulmányt. Most iratkozhatott csak a jogra, melyet 1802 és 1806 között hallga-
tott. Ezután még három esztendeig nevelő maradt Ürményi házában, nagyobbrészt 
ennek vidéki kastélyában, a Fejér megyei Válban tartózkodva. Csak 1809-ben került 
vissza ismét Pestre, mikor Urményit az egyetem elnökévé nevezték ki, s ő maga 
mellé vette jegyzőnek, egyszersmind pedig országbírói titkárnak is. 

Markovics János (1785—1834) későbbi táblabíró, majd az egyetem jogi fakul-
tásának elnöke, az egyetemen professzor Markovics Mátyás egyházjogásznak volt 
a fia, pesti őslakó, rác eredetű családból. 

Rahovecz Andrásról semmi közelebbi adattal nem rendelkezünk. Későbbi sor-
sát sem ismerjük. Egyébként mindkettő, Markovics és Rahovecz is, hamar eltá-
volodott triumvir társától, Horvát Istvántól. 1807-ben már ellenséges viszonyban 
voltak vele.10 

Egyedül Ferenczy János maradt hűséges hozzá, akivel barátsága zavartalan 
maradt. Ferenczy életrajzi adatai is csak gyéren ismeretesek. Születési, halálozási 
ideje homályban van, de 1833-ban már nem élt.11 Szombathelyen végezte a közép-
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iskolát. Szüleiről nincsenek feljegyzések, de ő is szegény sorsú lehetett, mert ugyan-
úgy házitanítóskodásból élt, mint Horvát, és társadalmi nézetei is ezt sejtetik. 1801-
ben került Pestre. 1806-ban ő is elvégezte a jogot. Egy ideig még a városban ma-
radt , aztán megnősült, és vidékre került ügyvédnek. Irodalmi működését csupán 
egyetlen munkája, egy Közönséges geographia bizonyítja.12 

Markovics János, az egyetemi tanár fia otthon, szüleinél élt, s tanulmányai 
mellett nem szorult kenyérkeresetre. Egészen más volt a helyzet azonban Horvátnál 
és Ferenczynél, akik nem számíthattak szülői támogatásra. 

A nagyúri házaknál talált alkalmazás, mely a kor viszonyainak megfelelően 
egyedülálló lehetőségeket csillogtatott meg a szegény sorsú ifjak számára, hasznos 
összeköttetések létesítését jelentette, bevezetést a társasági tónusba, könyvek isme-
retét, utazási alkalmakat — ugyanakkor sok megalázó, keserű órát is szerzett éppen 
a műveltségre törekvő, érzékeny és öntudatos fiatalembereknek. De kellemetlen 
kötöttségeket is. 

Szinte nincs ennek a korszaknak egyetlen polgári írója, tudósa sem, akinek nem 
kellett volna félig cselédsorban tar to t t , főúri nevelőnek lenni, míg azután tanári állást 
vagy szerencsésebb esetben egyetemi katedrát kapott . A professzorok között így 
kezdte Cornides, Schwartner, Fejér György, Révai. De nevelő volt Verseghy, Kul-
tsár István is. 

így kerül Horvát is a rézfödelű házba, s így lesz házitanító Ferenczy Jánosból 
is. Először a báró Laffert családhoz kerül, majd gróf Almásy Ignác fogadja fia mellé. 
Mikor ez utóbbinál először megjelenik, a gróf egy papirost nyom a kezébe, melyen 
latin nyelven, pontokba foglalva olvashatja kötelességeit. „Kezembe szorítottam az 
írást — írja — és mint engemet le kötelező, korlátokba szoríttó, zabolázó tárgyat boszon-
kodva rágattam félre az olvasásra."^ 

így tudja meg, hogy csupán a grófi ház által ellenőrzött házakat látogathat, 
s minden tekintet nélkül evangélikus voltára, katolikus imaéletet kell élnie, rózsa-
füzért imádkozni, aszketikus könyveket olvasni és a grófi család elhalt tagjainak 
lelkiüdvéért könyörögni. 

Ferenczy felháborodva panaszkodik levelében Horvátnak: „Én még Almásy 
uram famíliájából genealógiámat nem húzom, mért esedezzem érette, a holtakkal semmi 
barátságom, pénzt rosariumra nem kaptam, azt hogy köllene morzsolni, nem értem.'''' 
Aztán így folytatja: „Füzetesem, melly bizonnyára olvasókra is kevés, és imádságos, 
sőt asceticus könyvekre, két száz huz garasos for ént. Fölöstökömömet ha pénzem volna, 
a kávé házba találnám, de talán ez is ollyan domus, mellyet sine scitu Spris V. Direc-
toris non frequentabit. Délig tehát ásétozva koplalok, ekkor nagy préfectusi tekintet 
alatt az asztalnak utolsó szegletét el foglalom, hogy a szép menyetske valamit nyújtson, 
nagy alázatossággal a tányérotskát el vévén lassan eszem, hogy hamar el ne fogyjon !. . . 
Urfim pedig sok maniért tud. . . olly szelíd természetű, mint az a szép paripa, mellyen 
én. . . nyargalván egy két szempillanat alatt a földön hevertem. . . " Majd kétségbeesve 
kér tanácsot: „ . . .gondoljuk meg, hogy lehetne sorsomon változtatni, illy gonosz novi-
tiatumhoz nem szokik soha a gyomrom. . . " 

Horvát István jobban tud alkalmazkodni, de ennek is sok megalázás az ára. 
Az elkényeztetett fiú őt is gyötri. Ferenczy panaszára így felel: „Sorsod nagyobb 
részént az enyémmel meg egyez. .. mellyek a sok imádkozásokat illetik.'" (Válból, 1806. 
nov. 2.) Nemsokára azonban egyebekben is hasonló lesz sorsa, a rábízott ifjú rakon-
cátlan viselkedése miatt , s ez odáig vezet, hogy megírja felmondó levelét és össze-
csomagol. De a kérlelésre végül is marad, s befejezi a rakoncátlan ifjú nevelését. 

Nem volt tehát könnyű azt az anyagi alapot megteremteni, mely az egyetemi 
tanulmányok folytatását lehetővé te t te . Horvát még testvéreit is segítette ebből 
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a pénzből. A kicsinyes kötöttségeket pedig az egyetemi szabályzat is fokozta, mely 
mai fogalmaink szerint középiskolás szigorral őrködött a hallgatók fölött. 

Nyilvános szórakozóhelyre járni tilos volt, színházba is csak szülői vagy dékáni 
engedéllyel mehettek. Este 9 órára még az orvoskari növendékeknek is mind otthon 
kellett lenniök, noha ezek külön folyamodtak felmentésért. Azzal érveltek, hogy 
este kórházi gyakorlatra járnak, közöttük sok az idősebb, sőt nős ember, továbbá 
a más vidékre valók, ahol nem ismernek ilyen megkötéseket. Az egyetem azonban 
velük szemben is hajthatatlan maradt.14 

E szigorú szabályok mellett erősen érezniök kellett még a társadalmi alávetett-
ség súlyát is. így nyílik rá szemük a társadalmi igazságtalanságokra s ezen keresz-
tül az ország méltatlan állapotára is. Az elnyomás érzése a hasonló sorsúakkal való 
együttérzést segíti elő bennük. Ezért írja Horvát Ferenczynek, midőn egyszer valami 
szegény fiút küld hozzá: „Öszve vetett vállal törekedjünk azoknak sorsokon javítani, 
kiket a születés fényes gazdagságoktól meg fosztott.'''' (1804. okt. 28.) 

Politikai bírálat és társadalomkritika 

Innét, ebből a helyzetből már csak egy lépés a társadalomkritika és a politi-
kai bírálat felé. A nagyúri hajlék nemcsak arra alkalom, hogy a társadalmi nyomo-
rúságot éreztesse, hanem bepillantást enged az elnyomók gondolkodásmódjába, 
s észrevéteti fogyatékosságaikat. 

Horvát ilyen tapasztalatokat szerez Ürményi országbírónál: „ . . . a mi nagya-
inknak nincsen állandó. . . karakterük. . . szolgai félelemmel teljes szivök... a haza-
fiúi lelket elnyomja bennök a haszon és jószág-keresés. "15 

Élénk figyelemmel kíséri az országbíró jellemének alakulását, mely mindig az 
udvar pillanatnyi helyzetétől, a politikai viszonyoktól függ. Ürményi, aki nem ismeri 
a hazafiúi érzést, és ellensége a magyar nyelvnek, mert az udvar és saját érdekei 
úgy kívánják, Napóleon fenyegető seregeinek közeledésére némi hajlandósággal 
kezd viseltetni a magyar művelődés iránt. 

1809. július 19-én, egy hónappal a szerencsétlen győri csata után, mikor a fran-
cia seregek már a Dunántúlon állnak, a fegyverszünet bizonytalan légkörében, 
az országbíró egész családjával meghallgatja a magyar színház előadását. Ott van 
felesége, továbbá felnőtt fiai és leányai, valamint sógora, Somogyi János alkancel-
lár és ennek családja. De jelen van öccse, Ürményi János tábornok is.16 

A színházi előadás után az egész társaság vacsorához ül a rézfödelű házban, 
s étkezés közben megbeszélik élményeiket. Horvát az asztalvégen némán, de annál 
éberebben hallgatja őket. A társalgók csakhamar két pártra szakadnak, s vitatkozni 
kezdenek. Az országbíró és családja dicséri a magyar színészek igyekezetét, míg 
öccse, a tábornok és még néhányan leszólják az előadást, s ennek kapcsán a magyar 
művelődés szárnypróbálgatásait. 

„Boszonkodva köllött... ostoba beszedőket hallgatnom — írja a társalgásról Hor-
vát. — Egyik sem bír patriotizmussal közülök, sőt egyik sem tudja, s foghatja meg 
azt is, mi igazán a patriotizmus. Ürményi János jó és becsületes ember egyébaránt, 
de ostoba, tudománya nincsen, s minden, amiről beszél, szentírás. A magyar nyelvnek 
csak azért ellensége, mert azon, noha beszél, írni becsületesen nem tudna." 

Mindenkit meglep viszont, hogy maga az országbíró, Ürményi József, korábbi 
véleményével szemben, most buzgón dicsérgeti a magyar színészetet. Még tulajdon 
lánya, Jozefa is elcsodálkozik, és incselkedve mondja apjának: „Már látom, hogy 
nagyságod annyira belészeretett a magyar theátromba, hogy többé a németben logéet 
sem fog tartani, hanem a magyarban vészen föl egyet.'''' 
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Horvát így folytatja: „Az öreg erre elpirulva vakogott. Meglehet, úgymondy 
s ha a németek ezután is olyan ostoba darabokat játszanak, mint egy idő óta, úgy elha-
gyom őket." 

Horvát már néhány nap előtt, magánbeszélgetésben is tapasztalhat ta az ország-
bíró véleményének változását. Július 10-én arról beszélt fiatal t i tkárának, hogy az: 
uralkodó gyenge, a vezető tisztviselők alkalmatlanok, hogy hiányoznak a művelt 
emberek és hogy segíteni kellene a jobbágyokon.17 Horvát szomorúan eltűnődik, 
hogy miért csak most mondja ezt, amikor baj van ? Miért nem tudot t békében is 
így beszélni? A vacsorajelenet u tán pedig így kiált fel: „Szép eset egy magyarországi 
fömágnás házában ! Mikor lesznek magyarok magyar uraink ? Mikor szűnik meg a 
gyalázatos német viszketeg ?" 

Ferenczyvel gyakran tűnődik hasonló problémákon, és a következő eredményre 
j u t : „Rendre előszámláltuk nemzetünknek tehetősebb birtokosait, s nem találtunk egyet 
is közülük, kiben mind a szív, mind az ész, mind a hazafiúság, mind a tehetség jelen 
lett volna, mely most a közjót előmozdításra megkívántatnék."1* 

A kis barát i kör azonban nem elégszik meg ennyivel. Feljebb emeli tekintetét 
az elnyomó nagyurakon túl a kormányzat, a trón felé. 

A Habsburgok uralmát kezdettől fogva elkeseredetten kritizálják. Véleményét 
azonban a harag hevületében akkor tudja a legtömörebben kifejezni Horvát, mikor 
egyszer kénytelen az országbírót elkísérni a német színházba, és itt , magyar földön 
német előadást hallgatni. 

„Elragadtatva érzettem azon idegen gonoszságot, mely minket ilyenekre szokta-
tott. .. írja felháborodva. — Kárhoztatom a napot, melyen Magyarország a Habs-
burgi gyáva uralkodóházzal öszve sógorosodott. Ez a nap koholta fő veszélyünket; ez 
a nap váltotta föl a nemzetiséget a korcsosodással; ez a nap forralt mérges epét elle-
nünk. "19 

Mindezekből az derül ki, hogy ez az egyetemen tanuló kis baráti kör nem értett 
egyet a kormányzatnak azzal a rendszerével, és a társadalomnak azzal a rendjével, 
mely őket körülfogta és korlátaival szorongatta. Hiába fojtották vérbe a Marti-
novics-féle szövetkezést. A véres reakció idején felnövekvő új nemzedék éppúgy 
a szabadságra vágyott , mint elődei. 

Mégis: tévedés volna őket Martinovics társaságának folytatóiként felfogni., 
Erről elég világosan beszélnek Ferenczy János feljegyzései: „Martinovics társai,, 
a kik a Frantzia háborgások tüzeitül hevülvén eztett rendetlen mód szerint Hazánk-
ban lobbantani kívánták, nem gondolván meg, hogy melly kisded álapotban légyen még 
üdöiglen a Megvilágosodás, hogy valamelly nemzet polgári sorsában változhassék, elég-
telen arra némely egygyes tagoknak nyílt eszök, az egésznek köll érdökölve lennie, az 
egyes tagok ha valamit kezdenek zűrzavart indítván erejöket otsmán módon elvesztik, 
(az) ellenséges részt szemesebbé teszik, kik.. . minden lépést, mozdulást gyanúba véve... 
semmivé tenni iparkod(nak). Innen vagyon, hogy a nemzeti nyelvünknek pallérozása,, 
melly után tsak egyedül nagyobb culturára mehetnénk, ezer módok által vissza nyomat-
tátik."20 

Ezek a sorok nemcsak azt jelzik, hogy nem akarják Martinovicsék kezdemé-
nyezését, a politikai cselekvést folytatni, hanem azt is, hogy a céllal, a polgári sza-
badság gondolatával: a „megvilágosodás"-sal voltaképpen egyetértenek. Csupán 
a forradalmi megvalósítás lehetősége az, amit az állami terror légkörében kivihetet-
lennek éreznek. Figyelmük ezért fokozottabban a szellemi előkészítés, a művelő-
dés problémái felé fordul, melynek alapvető anyagát a nyelvben, a magyarnyelvű-
ség kérdésében ismerik fel. A nemzeti kultúra kialakítása a cél. Ilyen kultúrát csak 
magyar nyelven lehet létrehozni. 
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így gyűrűznek a polgári szabadságvágy hullámai a politika és társadalomkri-
tika tájairól vissza a művelődési mozgalmak felé: elsősorban a nyelvészet, az iro-
dalom és a nemzeti múltat kutató történettudomány problémáihoz. 

Míg a rézfödelű ház a társadalmi zsarnokságnak és a magyar művelődés elnyo-
másának szimbóluma volt, most azt kell megvizsgálnunk, milyen szellemet képvi-
selt a tudomány otthona: az egyetem épülete? 

2. Az egyetem 

Az egyetem és a városfejlődés 

Mindaddig, míg Magyarország egyetlen egyeteme alapításának székhelyén: 
Nagyszombatban működött a jezsuita rend irányítása alatt, hatása a magyar műve-
lődésre igen csekély jelentőségű volt. A török megszállás idején választott kény-
szerű székhelyen, az ország félreeső határvidékén elrejtett kisvárosban semmiféle 
központi feladatnak nem tudott megfelelni. Ezenkívül, mint a jezsuita rend neve-
lési fóruma, a másvallásúakat eleve kizárta. De még a katolikusok körében is parti-
kuláris elkülönülést jelentett, egy szerzetesrend célkitűzéseinek szűk kereteiben szol-
gálva a művelődés egyetemes jelentőségét. 

Ezek a korlátok különösen a tizennyolcadik század derekára váltak sorvasz-
tókká, mikor a felvilágosodás szellemében terjedő, általános művelődés korszaka 
érkezett el, az ellenreformáció és a vallásháborúk ideje pedig lejárt. 

Mikor az egyetem 1777-ben az ország fővárosába, Budára került, földrajzi 
helyzete szerencsésen megváltozott. Igazi jelentősége azonban csak akkor követ-
kezett el, mikor 1784-ben a gazdaságilag sokkal lendületesebben fejlődő Pestre köl-
tözött. 

A városban nemcsak a lakosok és az épületek száma emelkedik, hanem növek-
szik az egyetemen tanuló ifjúság létszáma is, Az 1791/1792. tanévben 315 hall-
gatója van. Egy évtized múlva, 1800/1801-ben 438, 1805/1806-ban pedig 478.21 

Ez a gyarapodás, bár nem tart versenyt a város gyors fejlődésével, mégis fel-
felé ívelő tendenciájú. Az ország legmagasabb nevelési fórumának igazi jelentősége 
azonban nem annyira a mennyiségi, mint inkább a minőségi változásokban feje-
ződik ki. Nem csupán a városi lakosság számát növeli tanulóival és tanáraival, 
hanem Pest társadalmi összetételének árnyalatait is gazdagítja. A jezsuita rend 
eltörlésével a tanszékeken megjelenő világi tanárok a polgári, honorácior-réteg felső 
csoportját erősítik és alakítják ki. Az egyetemen tanuló ifjúság nagy része is egy 
iskolázott, polgári-értelmiségi réteg növekedését segíti elő. Azt a réteget tehát, melyre 
a Martinovics-szövetkezés is leginkább támaszkodhatott. 

Az új nemzedék azonban már a szövetkezés elfojtására következő bécsi reak-
ció és állami terror légkörében végzi tanulmányait. Előírt tankönyvekből tanul 
a cenzúra, valamint a városban szerte lappangó kémek és besúgók ellenőrzése alatt. 
A kormányzat szigorúan őrködik, hogy friss gondolatok, szabad eszmeáramlatok 
ne érhessék az ifjúságot. Nehogy a Habsburg-monarchia határain túl eső, szaba-
dabb és haladottabb műveltségű Európa vétkes utakra csábítsa őket. Az egyetem-
nek nem a tudás szabad megismertetése a célja, hanem csupán az, hogy hasznos és 
engedelmes polgárokat neveljen a Habsburg-birodalom számára. 

Ennek a nevelésnek a szolgálatába kívánja állítani a kormányzat az államval-
lást képviselő katolikus klérust is. Ferenc király 1805-ben visszaállítja a II. József 
által feloszlatott bencés, premontrei és cisztercita rendet, de azzal a feltétellel, 
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hogy az ifjúság nevelésére vállalkoznak. Ezzel egyidejűleg kezdi meg működését 
újból az egyetemnek 1790 óta szünetelő hittudományi kara is.22 

Az új elhatározás megváltoztatja az egyetem eddigi elhelyezését is. Ekkor köl-
tözik át a jogi és a bölcsészeti kar az Egyetem térre, abba az épületbe, mely 1786-ban 
a pálos kolostor gazdasági udvarán épült fel: az egyetem mai központi székháza 
helyére. Az 1805/1806. tanév már itt nyílik meg.23 A jogi kar a második, a bölcsé-
szeti kar a harmadik emeleten kapott elhelyezést. 

Hogy milyen volt az egyetemnek ez az új székháza, az kiderül Horvát István 
feljegyzéseiből, aki, mint az egyetem elnöki jegyzője, 1809-ben elkísérte Örményi 
Józsefet, az egyetem elnökét egy ellenőrző látogatásra.24 

Ürményi először is azt állapítja meg, hogy az épület nem felel meg a célnak. 
Sem tűz, sem beomlás ellen nincs kellő biztosíték. Félni lehet, hogy az emeletek 
leszakadnak. A tanulók'és a tanítók lehetetlenül össze vannak zsúfolva. „A leg-
jölsőbb emeletben — teszi hozzá Horvát — hol a pkilosopkusok tanulnak, alig lehetett 
az árnyékszékekböl kiütő büdös gőz miatt megmaradni." 

A. tanárok 

A látogatás után Ürményi fogadja az egyetem tanácsát, melyet Kelemen Imre 
rektor, a jogi kar professzora vezet eléje. Az elnöknek az a kívánsága, hogy az összes 
karok tanárai tegyenek írásbeli jelentést munkásságukról, a tankönyvek minőségé-
ről és a tanítás módjáról. 

„A tanács henye és munkátlan tagjai''' — írja Horvát — erre igen elképedtek, 
de nem mertek szólni.25 

Ez a nem éppen hízelgő kijelentés felkelti érdeklődésünket. Kik voltak ebben 
az időben az egyetem tanárai, s milyen hatással lehettek az ifjúságra? 

Hiába oszlott fel a jezsuita rend, hiába alkalmazott II. József már protestán-
sokat is az egykori jezsuita főiskolán, az egyetemnek világi átalakulása a felvilágo-
sodás gondolata jegyében nem következett be teljesen még a napóleoni időkre sem. 

A jogi karon ugyan már mind világi tanárok tanítanak — még a volt jezsuita 
Kelemen Imre is világi életet élt és megnősült26 —, a bölcsészeti karon azonban 12 
professzor közül csak 4 volt világi. A 8 pap közül 5 jezsuita27. 

A bölcsészeti tanfolyam szerepe lényeges volt: hiszen először mindenkinek ezt 
kellett elvégeznie, csak azután iratkozhatott be a többi kar valamelyikére. Horvát 
István és baráti köre is a bölcsészeten kezdte meg egyetemi tanulmányait, és csak 
ennek befejezése után iratkozhatott a jógi karra. 

Hogy a jezsuita tanárok nem tehettek nagy hatást rájuk, azt főként az evan-
gélikus Ferenczy János naplója árulja el a jezsuiták ellen elszórt megjegyzéseivel. 
De a katolikus Horvát Mindennapija is tele van a katolikus klérust lebecsülő kije-
lentésekkel. Ferenczy tehát nem csupán a maga nevében beszél, hanem barátait 
is képviseli, mikor közli véleményét a jezsuita nevelésről: 

„. . . némely egyes Jesuiták szép tudományokkal kérkettek, de melettuk, ámbár 
egész országbeli ijiuságot oktatások alatt tartották, mindenek sürü vakságban fetren-
gettek. .. a Világiak semmi elmebeli nagyobb. . . megvilágosodásra álaltok nem mehet-
tek."™ 

Érdekes, hogy ez a vélemény éppen akkor hangzik el, mikor a kormányzat a 
bencések, ciszterciták és premontreiek visszaállításával a papi nevelést kiterjeszti. 
Az is figyelemre méltó, hogy ezt az elhatározást nem csupán a másvallásúak és az 
ifjúság, hanem az élete delén már túljutott egykori pálos szerzetes, Virág Benedek 
is aggodalommal fogadja, aki ekkor a szerviták pesti kolostorában lakott. 1805. 



március 5-én Horvát Istvánnal együtt sajnálkoznak a meginduló bencés, premontrei 
és cisztercita nevelésen, és szomorúan várják az ebből fejlődő „férges gyümölcsöket."29 

Mindebből nyilvánvaló, hogy az egyetemen tanító exjezsuiták a régi szellem 
képviselőiként nem lehettek a modern gondolkodás felé tájékozódó ifjúságra hatás-
sal. Különben is, mint matematikusok, csillagászok, tudományuknál fogva is távol 
álltak a nyelvet és irodalmat kedvelő körtől. A történelem tanára, Trenka Mihály 
pedig minden munkásság nélküli, annyira jelentéktelen ember volt, hogy a naplók 
csak futó és megvető említésre méltatják. Mitterpacker Lajos, a mezőgazdaságtan 
öreg tanára az egyetlen jezsuita, akiről Horvát naplója elismeréssel emlékezik meg, 
emlegetve szorgalmát és nagy tudását. Vele Ürményi is megkülönböztetett tiszte-
lettel bánt. Talán nem véletlen, hogy ő, aki a legmodernebb, a felvilágosodás szelle-
mére mutató tudományágat tanította, és nem teológiai vagy filozófiai nézeteket 
nyilvánított,-a legkevésbé juthatott ellentétbe a másféle világnézetűekkel. Meg-
becsülését pedig személyes szeretetreméltósága emelte. 

Egészen más helyet foglaltak el azonban a kor felfogásában a jezsuitákkal 
szemben a piarista rend tagjai. Az a modern szellem, mely a régi alapítású szerze-
tesrendekkel szemben a legújabban alapított piarista rendet megkülönböztette, 
megnyilvánult egyes tagjainak életpályájában, nevelési munkájában is. Pest egyet-
len gimnáziumát már 1717 óta ők vezették, s az ide helyezett egyetemre is csakha-
mar bejutottak. Koppi Károlyt, a filozófia tanárát a kormányzat éppen haladó 
gondolkodása miatt függesztette fel állásától.30 

A napóleoni időkben az egyetemen az öt jezsuitával szemben három piarista 
tanított. A matematikus Schmidt Györgyöt leszámítva, a másik kettő nem jelen-
téktelen ember, és ugyancsak a modern idők felé való tájékozódásról tett tanúságot. 

Dugonics András neve eléggé ismeretes az irodalomtörténetből. Egyike volt 
az új utakon járó magyar íróknak. Ebben az időben azonban már öreg ember. 
s az ifjúság körében ébredező eszméktől távol áll. Tantárgya, a matematika sem 
volt alkalmas arra, hogy irodalmi hatása lehessen a tanulókra. Személyileg is távol 
állhatott Horvát baráti körétől, mert 1807-ben egyike volt "azoknak, akik Horvát 
professzorságát megakadályozták.31 

A másik piarista Szüts István, a filozófia tanára és Horvát kedves embere volt. 
Különösen politikai felfogása egyezett az ifjúság haladó kis körével, mert éppúgy 
a magyarok felszabadulását óhajtotta a Habsburg-ház igájából. Napóleon seregei-
nek közeledése idején azok közé tartozik, akik reménykednek a francia sereg győ-
zelmében, és a németek vereségét kívánják. Horvátot kölcsönkönyvekkel látja el. 
Tekintve, hogy Horvát filozófiai olvasmányai mind a Kant-féle filozófia körére 
utalnak, jogosan feltehető, hogy Szűts is titokban kanti szellemben vélekedett, 
akár elődje, Koppi. Ez a vélekedés már maga is ellenszegülésnek számított a kor-
mányzattal szemben, hiszen Kant filozófiáját 1795 óta tilos volt az egyetemen ta-
nítani.32 

• A jogi kar professzorai már mind világiak ebben az időben, egyedül Kelemen 
Imre volt korábban jezsuita, mint említettük. Kelemen, a magánjog professzora 
a legjobb hírű tudósok közé tartozott.33 Hogy Horvát is becsülhette, mutatja, hogy 
életrajzi adatait szorgalmasan feljegyezte naplójába. Személyével azonban nem túl-
ságosan rokonszenvezett, s működését éles kritikával kísérte. Ezt a következő sorai 
is bizonyítják, melyeket 1805. március 2-án jegyzett fel: „Ma a délelőtti lecke alatt 
nem keveset boszonkodtam Kelemen Imre tanítómra, ki, midőn Béla király Pál jegy-
zőjének történetes könyvéből bizonyos kelet hozott fel állításának megvilágítására, nem 
tudván olvasni a szokatlan írásmódú szovakat, fölkiáltott: quam hispida nominal és 
a tanulóknak nagyobb részével az akkori nyelvet kinevettette. Máskor is tett ö már eképen. 
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Én pedig, a mellettem ülő Markovics és Ferenczy barátaim között igyen szólottam: 
quam hispida futilis perfunctor in philologia cognitis."u 

Közelebb állott a triumvirekhez Markovics Mátyás egyházjogtanár, úgy is,. 
mint Markovics János barátjuk apja. Felfogása modern szellemű volt, s 1795 előtt 
Gyurkovics Ferenccel együtt olvasókabinetet tartott az ifjúság számára, ahol a 
francia forradalmi röpiratokat olvashatták. 35 Az ifjúság közt ekkor is terjedő til-
tott könyvek jórészt az ő könyvtárából származhattak. Fia többször ad kölcsön 
könyveket Horvátnak. Oslakó pesti, rác famíliából származott.36 1795 után maga-
tartása óvatosabb lett, alkalmazkodni igyekezett a kormányzathoz, s királyi taná-
csosi címet szerezve, 1806-ban az egyetemi nyomda igazgatója lett.37 

Az egyetem világi tanárai sorában a korabeli, modern műveltséggel nem a kor-
mányzat kegyeltjei rendelkeztek, hanem éppen az a két bölcsészetkari protestáns 
professzor, akik II. József türelmi rendelete következtében kaptak tanszéket: a 
Göttingában tanult Schwartner Márton és Schedius Lajos. 

Mindkettő tárgykörénél fogva is közel állt Horváték köréhez, a történelemhez 
és az irodalomhoz. Schwartner, az oklevéltan professzora és az egyetemi könyvtár 
őre, nyelvészeti kutatásaiban tudott segítségére lenni Horvát oklevél-búvárlatainak, 
Schedius pedig, az esztétika tanára, az irodalom szelleméhez állt közel. 

Mégis, vizsgálódásaink azt mutatják, sem Schwartnernek, sem Schediusnak 
nem lehetett mélyenjáró hatása az egyetemi ifjúságra. A Göttingából hozott szel-
lemi útravaló az állami ellenőrzéssel és aprólékos megkötésekkel agyonterhelt egye-
temen nem gyümölcsözhetett. De nem lehetett eredményes a felvilágosodás neo-
humanista, görögös-klasszicista iránya, mert a magyar művelődés, a németekkel 
ellentétben, más eszmények után indult. Nem lehetett végül eredményes azért semr 
mert Schwartner és Schedius németajkúak voltak, és tudományukat nem magyar 
nyelven művelték.38 

Sokat jelentett azonban barátságuk, segítő szellemük a fiataloknak. Különösen 
Schedius az, aki törődik velük. 1804-ben például Horvátot és Ferenczyt ajánlja 
Teleki László grófnak könyvtára rendezésére. A két ifjú a könyvtár rendezése köz-
ben értékes, tudományos anyaggal jut kapcsolatba: a későbbi Akadémiai Könyv-
tár állományával. 1807-ben pedig Schedius a legkitartóbb pártfogója Horvátnak,, 
hogy a magyar tanszéket elnyerhesse. Semmi sem lesz a magyar nyelvből, ha nem 
Horvát lesz a tanító — ezt mondja Ürményinek. 39 

Schwartner távolabb állt, politikai magatartása is óvatosabb volt. Bár 1795 
előtt Koppi Károllyal, Schönwiesner István régészprofesszorral és Kármán József-
fel, az Uránia szerkesztőjével ő is állandó vendége volt Schedius forradalmi gon-
dolatokat ápoló szalonjának, a napóleoni időkben már jobban vigyázott magára. 
Pedig annak idején nem is őt, hanem Schediust akarták Martinovicscsal kapcso-
latban perbe fogni.40 Ferenczy így ír róla: „Schwartner furtsa elméjű ember, ki jól 
tudja, hogy még Jesuiták és ezeknek tanítványi által mindenek Országunkban igaz-
gattatnak, hogy ö Statistikabéli Professorságot annál bizonyosabban el nyerhetne, a Jesui-
táknak ditséretökre vetemedett. "41 

E vélemény azonban túlzás, mikor Schwartnert kétszínűséggel gyanúsítja. 
0 voltaképpen német anyanyelve és higgadt magatartása miatt állt állandó gyanú-
ban a heves ifjak előtt. Ferenczy soraiban már az a gyanakodás lappang, mely 
néhány évvel később, Horvát támadása által, nyilvános meghurcoltatását ered-
ményezte.42 Schwartner, mint kijelentései bizonyítják, éppúgy magyarnak tartotta 
magát, mint Schedius, csupán a nyelvről vélekedett pesszimista módon. Lényegé-
ben azt hitte, amit Schedius is nyíltan vallott: hogy a magyar nyelv nem alkalmas 
a tudományok művelésére. 
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Mégis, csupán Schedius az egyetlen, akiről a feljegyzésekben csak jót olvasunk, 
a feltétlen elismerés hangján. Az ő hosszú tanári működése — 1792-től 1842-ig — 
ötven esztendőn át, összekötő kapcsot jelentett az egyetem régi és új nemzedéke 
között, átnyúlva a felvilágosodás kezdő idejéből a reformkor nemzeti harcainak 
éveibe, Kármán barátságától Petőfi fellépéséig. 

Schedius figyelmezteti Ürményi elnököt 1809-ben, hogy ha választ akar kicsi-
karni a professzoroktól kérdéseire, akkor határidőt kell szabnia. „Az idevalók, úgy-
mond, henyélni, nem dolgozni tanultak ekédig. "43 

Ürményi február 15-ét tűzi ki határnapnak. A rektor, Kelemen Imre panasz-
kodik is Horvátnak, hogy milyen sok munkát adtak nekik, s kéri a határidő meg-
hosszabbítását. Az elnök azonban erre nem hajlandó. 

1809. február 19-én vizsgálja át Horvát István mint elnöki jegyző, a profesz-
szorok beérkezett válaszait. Bár csak sohase látta volna őket — így sóhajt fel napló-
jában. A legtöbb válaszból az derül ki, hogy a tanárok semmi új tudományos művet 
nem olvasnak. A legtöbben, különösen a jogászok, semmit sem dolgoznak. A tan-
könyvek pedig, melyekből tanítanak, silányak és elavultak. „Most is —- fakad ki 
Horvát — midőn a nagy Kant határt vont a tudományokban, Martini silány positioi 
taníttatnak azon penészes írásokból, melyeket 30 év előtt egyik tanító a másiktól mint 
tanítvány leírt." (1809. jan. 4. és febr. 19.) Csak néhány professzor van, aki írt is 
valamit, mint Winterl, Kitaibel, Schwartner, Mitterpacher, Schuster, Schönbauer, 
Schönwiesner, Rátz és Bene, de ezek is milyen keveset írtak magyarul — jegyzi 
meg bánatosan. 

S a magyar dicsőségért lángoló, és a magyar nemzet javára mindenkor elfogult 
Horvát mindezek után keserű józanságú sorokat vezet be naplójába: „Az a leg-
nagyobb oka szerentsétlenségünknek, mely reánk magyarokra folyvást szaporodik, hogy 
mi az idővel nem okosodunk.1" (1809. febr. 19.) 

Ilyen körülmények között nem csodálatos, ha az egyetem tanárai igen kevés 
hatással lehettek a művelődni vágyó magyar ifjúságra. Vagy mégis? Élt az egyete-
men legalább egyetlen tanár, aki a nemzeti művelődés szolgálatába állva hatni 
tudott a felnövekvő és nemzeti önérzetére büszke új nemzedékre? 

Révai Miklós és a magyar tanszék 

Valóban, a felsoroltakon túl következhetik csak Révai Miklós neve. 0 mint 
a magyar tanszék professzora egyik karhoz sem tartozott. Tanszéke a rendkívüli 
tárgynak kijáró mostoha elbánásban részesült, nem tekintették egyenrangúnak 
a többi tanárral. Helyzete kitűnik saját szavaiból, melyeket 1805-ben pártfogójá-
hoz, Somogyi János alkancellárhoz — Ürményi sógorához — írt levelében találunk: 
„Valamint elejéntén, úgy szeretem most is hivatalomat s gyönyörködöm benne, noha 
már kezdetben láttam, azóta is. . . tapasztaltam annak szinte a megvetésig való ala-
csonyságát. Mert a magyar oskola mindenütt igen rosszul áll, a gymnasiumokban, 
az Akadémiákban, de legrosszabbul az universitásnál."u 

Hallgatóinak száma az első évben 13, a másodikban 23, a harmadikban 9, 
a negyedikben 8.45 íme a négy tanév statisztikája, melyet az 1802/1803 — 1805/1806 
években az egyetemen eltöltött. Az ötödik tanévet is megkezdte ugyan, de halálos 
betegsége miatt már abba kellett hagynia a tanítást.46 

Mégis, e rövid idő alatt is, e félrevetett, méltatlan helyzetében is tudott hatni, 
sőt, a többi tanár mellett egyedül lelkesíteni. 

Révai Miklós 1802. október 8-án jelent meg először tanszékén. Bemutatkozó 
•előadását a következő szavakkal kezdte meg: „Uraim, nem tudunk magyarul." 
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A fiatal Horvát István, aki a hallgatók soraiban feszengett, felháborodással 
és ellenségesen fogadta e kijelentést, valóságos inzultusnak érezte.47 Ez a kezdeti 
harag és ellenérzés volt a legmélyebb impulzus, mely őt, s őáltala ifjú baráti körét 
a pesti egyetemen érte. 

Szükség volt erre a kemény, illúziótlan kijelentésre, melynek igazsága fokról 
fokra mutatkozott meg. Az órákon kiderült, hogy egészen más dolog magyarul 
beszélni, mint tudni. Révai volt az, aki a sok összevissza jelentkező helyesírási fel-
fogás zűrzavarában először hirdette egységes rendszer kialakításának szükségét. 

Módszere, felfogása nem volt mindenben helyes, tévedésekkel küzdött ő is. 
Nem követte Sajnovics felismerését a finnugor nyelvrokonság valóságában, s bár 
Gyarmathi Sámuelnek barátja volt, az Affinitás eredményeit nem tette magáévá. 
Még túl sok szerepet kapott nála a héber nyelvrokonságról való képzelgés. Bár ötlet-
felvillanásai sok értéket tartalmaznak, a rendszeres, összehasonlító nyelvészet első 
kísérlete nem az ő érdeme. Makacsul védett olyan álláspontokat, mint például 
a ts és tz használata a cs és c ellenében. 

De elgondolása, mely a nyelvészetben a múltból akarta megérteni a jelent, 
a történeti nyelvemlékek felkutatásában búvárkodva, s a nyelv eredeti természe-
téhez alkalmazkodva, döntő hatású volt helyesírásunk végleges megállapításában. 

Ez a szomorú életű, kellemetlen modorú, mindenkivel összevesző, s oly sokaktól 
megtaposott ember középiskolai tanári pályáján nem úgy mutatkozott, mint aki 
tanítványok nevelésére alkalmas.48 Hirtelen lobbanó dühe, makacs gőgje és alkal-
mazkodni nem tudása barátai előtt is befeketítette. Gyarlóságaiban pedig könnyű, 
védtelen áldozatként kínálkozott sok, nagyrészt magaszerezte ellenségének. Mielőtt 
a pesti egyetemre került, szomorú és szégyenletes harcot vívott esztergomi tanár-
társaival éppen az ifjúság nevelése érdekében. De szerencsétlen modora és sok igaz-
ságtalansága után már az igazságért sem volt hálás neki senki, az ifjúság sem.4* 

Azok közé tartozott, akik nem hivatásból, hanem a tudományos ambíció kie-
légítésére választottak a papi pályát, alacsony sorból, csizmadia fiaként emelkedve.. 
Gondolkodása több rokonságot tartott a felvilágosodás eszméivel, mint az egyházias-
szellemmel. Megélhetésének szüksége azonban, bár elsodródott a renddel való szakí-
tásig, nem engedte, hogy a végső lépést megtegye. Annál is inkább, mivel nem-
csak egyházi hatóságával, hanem a világi fórumokkal sem tudott kielégítő kapcso-
latokat kiépíteni. 

Meghasonlásban élt, békétlenül a világgal és önmagával. Nem tudott sok sze-
retetreméltóságot adni másoknak, kíméletlen, sőt durva tudott lenni azokkal, akik 
véleményét nem osztották. Csak egyetlen szeretet volt benne állandó és töretlen: 
a magyar nyelv iránt érzett szeretete. 

Ezért képes volt tűrni a nyomorúságot is. Pedig voltaképpen fényes és könnyű 
életre vágyott, melyet ifjúkorában fel is róttak neki. Egyetemi tanár korában már 
törődött testtel, többféle bajjal küszködve élt Váci utcai lakásán, hadakozva a pesti 
drágasággal, a kereskedőkkel, s általában mindennel és mindenkivel. Csekély fizeté-
séből nem tudott megélni, állandó segélyekre, kéregetésre szorult, miközben fino-
mabb ételekre vágyakozott. Udvarában csirkéket és libákat nevelt, s róluk pontos 
és lelkiismeretes kimutatásokat készített.50 

Utolsó levelében ezt írja: „Fáradozásimban nem segít a Király, nem segít a 
Haza. Az egészségem is teljességgel megbomlott. . . Nyugodalomra és halálra kéred-
zem... Már nem élhetek soká. Ha Hazámban kell meghalnom, kétszer fogok meghalni, 
hamvaim sem nyughatnak kegyetlenkedő mostohámnak fagyos kebelében."^1 

Kétségek között, összetörve halt meg gazdasszonya karjaiban 1807. április 
1-én déli egy óra tájban, abban a pillanatban, mikor Ferenczy János a szobájába 
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lépett. Halála előtt még legodaadóbb hívét, leglelkesebb tanítványát, Horvát Ist-
vánt is megtagadta.52 

Mégis, ennek a mindenkire haragvó, mindenkivel összevesző, nyomorúságos 
sorsú embernek végül is sikerült átörökítenie élete egyetlen szeretetét és lelkesedé-
sét. Azt a célkitűzést, mely a magyar nyelvet — a németajkúak véleményével ellen-
tétben — alkalmassá tette a tudományok művelésére. 

Horvát István átmentette tanárától ezt a magyar nyelv iránti lelkesedést, és 
rajongó hevét az sem tudta lerontani, hogy Révai, éppen halálos betegségében, 
Horvát ellenségeinek hitelt adva, megtagadta. Halála után néhány héttel így ír a 
tanítvány az elköltözött mesterről: „Éjjelenként Révaival beszélgetek álmomban egy 
héttől jogva, s valóban, ha keblemben könnyen hívő lélek fészkelne, el hitetném magam-
mal, hogy a Nagy férfiúnak árnyéka naponként körülöttem lebeg. . . "53 

A nyelvmüvelés 

Mit jelentett Horvátnak Révai szelleme ? 
A tanítvány átvette mesterétől a nyelvtörténeti vizsgálódás módszerét. Épp-

úgy felboncolta a szavakat, összetételüket, eredetüket kutatva, mint Révai. Nyo-
mozott régi alakjuk után. így vezetett útja a régi könyvek és oklevelek ismereté-
hez. Ferenczy, mikor 1805-ben elkezdi naplóját, Horvátot már úgy emlegeti, mint 
oklevéltani szaktekintélyt. Állandóan az Egyetemi Könyvtárban és a Széchényi 
Ferenctől újonnan alapított nemzeti könyvtárban búvárkodik. A magyar okleveles 
anyagot még professzoránál, Schwartnernél is jobban ismerte. 

Nyelvészeti felfogásában éppen olyan hajthatatlan és makacs volt, mint mes-
tere. Saját felfogásából nem engedett. A szavak eredetének racionális tiszteletében 
annyira ment, hogy a továbbképzésekben is mindenütt megőrizte a szó eredeti 
alakját. Tehát nem szava, hanem szova, nem java, hanem jova. A'ts-t és tz-t pedig 
Révaihoz illő szenvedéllyel védte tovább a ez és cs ellen, Kazinczyval szemben is. 
De még tovább is ment: a birtokos / ragját ugyancsak a racionális egyöntetűség 
kedvéért törölte, s itt már Révaival is ellenkezésbe jutott. Nem barátja, hanem ba-
ráta, nem lángja, hanem lánga. Dühös mestere ezért egyszer megfenyegette, hogy 
többet nem ismeri tanítványának. Horvát ettől kezdve Révai előtt nem beszélt 
tovább felfogásáról, de makacsságára jellemző, hogy mestere sem tudta meggyőzni, 
továbbra is úgy írt, ahogy ő gondolta helyesnek. Racionális gondolkodása merev sza-
bályokba akarta szorítani a nyelvet, és ellenkezett Kazinczyval, aki az ízlést tette 
meg irányadónak. Horvát ingatagnak vélte az ízlést, túlságosan érzelmi természe-
tűnek, szubjektívnek, és lényegében a tudós álláspontjáról ítélte meg az egész nyelv-
kérdést. Nézetei Révai személyén túl a mester mintaképéig, a német Adelung véle-
kedéséhez nyúltak vissza. 

Ez a túlzó racionalizmus volt az, mely már ifjúkorában arra kárhoztatta, hogy 
egy feledésre ítélt irány, egy konzervatív felfogás reménytelen bajnoka legyen. A fej-
lődés, sajátos módon, a Horvátnál jóval idősebb Kazinczy felfogásának kedvezett, 
aki ekkor már, Adelung nézetein túljutva, Wieland felfogását követte, s a nyelvet 
a költő álláspontjáról tekintette a tudós racionalizmus helyett.54 Kazinczyt nem 
kötötte meg a múlt, s nyíltan hirdette a költők nyelvalakításának, új szók teremté-
tésének „királyi jogát" — akárcsak Wieland. Ugyanakkor ellensége volt az egyön-
tetűségnek, és ápolta a dialektusokat is, hogy a nyelv eleven és színes maradjon. 
A Horvát-féle racionalizmus a nyelv elszürkülésévai, unalmassá válásával fenye-
getett. 

Nyelvészeti felfogása tehát nem volt éppen fejlődésképes, de annál makacsabb. 
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Ez a makacssága, hasonlóan Révaihoz, sok ellenséget szerzett neki. Végső fokon 
ennek köszönhette azt is, hogy mestere halála után sikertelenül pályázott a magyar 
tanszék elnyeréséért. 

De nemcsak a saját, hanem Révai ellenségei is ellene támadtak. 
Ebben a kialakulatlan, forrongó korszakban egyébként még nem lehetett meg-

különböztetni egymástól a maradandó és a rövidéletű irányzatokat. Ezek csak később, 
évek múlva váltak el. Horvátnak még tekintélyt is biztosított felfogásának állandó-
sága és az a hév, mellyel álláspontját védeni tudta. 

Műveltségszomjának, tanulásvágyának jellemző vonása, hogy mindent a nem-
zeti haladás szempontjából tekint. „Én akármi jót olvasok — írja naplójában — 
azt mindenkor a magyar nemzet jováért forgatom, hogy üdövel élő nyelveken hasonlókat 
készíthessek olyan hazafitársaimnak számokra, kik idegen nyelven Íratott munkákat 
olvasásra épen nem érkeznek.'" (1806. márc. 1.) 

Ezt szó szerint kell érteni. „A magyar nemzet java" az egyetlen mértékké vált 
számára, mely, sajnos, az igazság felismerésében idővel egyre jobban akadályozta, 
s egyre elfogultabbá tette. A hazájáért való rajongás alkalmatlanná tette a tudomá-
nyos higgadtságra és kritikára. 

3. Az Egyetemi Könyvtár 

Pedig a kritikára ugyancsak szüksége lett volna Horvátnak. Hiszen a történeti 
nyelvészkedés, mint említettük, a régi könyvek és oklevelek búvárlásához vezette. 
Ezen keresztül pedig érintkezésbe került a történettudománnyal is.55 

Kutatásai főként az Egyetemi Könyvtárban folytak, ahol a Hevenesi és Kap-
rinai-féle másolatgyűjteményben a leggazdagabb okleveles anyagot találhatta. De 
szorgalmasan járt a pálos kolostor harmadik emeletére is, ahol az első éveit élő 
Széchényi Könyvtár volt elhelyezve. 

Az Egyetemi Könyvtár volt ekkor a leggazdagabb, s 1804-ig az egyetlen nyil-
vános gyűjtemény. Voltaképpen az 1635-ben alapított egyetemnél is idősebb: 
mint a nagyszombati jezsuita konviktus könyvtára keletkezett még a XVI. század-
ban. A könyvtár igazgatója ezekben az években Schönwiesner István volt, a neves 
régész, az érem- és régiségtan professzora, a haladó gondolkodású tudós polgárok 
egyike. Első őr Schwartner Márton volt, az oklevéltan professzora, aki Horvát figyel-
mét rendesen felhívta, ha érdekesebb oklevélanyag került a kezébe.55 A fiatal Révai-
tanítvány így lett ifjú kora ellenére olyan oklevéltani tekintély kortársai között, 
hogy a magyar anyag ismeretében Schwartnert is felülmúlta. Sok megállapítása 
pedig a mai oklevéltudomány előtt is megállja a helyét.57 

De elevenül élt még a nemrég elhalt könyvtárosi elődök szelleme is ebben az 
épületben, a ferences zárda falai között. Itt dolgozott Schwartner közvetlen elődje 
az 1787-ben elhunyt Cornides Dániel, valamint Schönwiesner előde az igazgatói 
székben: Pray György. Mindketten egyúttal az egyetem történészprofesszorai is 
voltak. Az egyetemi könyvtár tehát valójában a történettudomány fellegvárát jelen-
tette. 

Az egyetemen a magyar történet tankönyve ebben az időben Pray György műve 
volt. Pray 1801-ben halt meg, s a régi, jezsuita tanárok közé tartozott.58 Rendtár-
sával és professzor kollégájával, Katona Istvánnal együtt a magyar történetírás leg-
főbb tekintélye volt. 

Bár mindkettő a barokk szellemű, katolikus történetkutatás képviselője, ket-
tejük között mégis nagy a különbség. Horvát, aki még látásból ismerhette mind-
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kettőt, így világítja meg ezt a különbséget: „Közönségesen eddig még egy jó történet-
írónk sincsen, mert Katona egész az unalomig szentes, Pray pedig, ha nem oly buzgó 
pap is könyvében, mint Katona, mégis mind szentes, mind igen jog a fejedelem mel-
lett akkor is, mikor a nemzetnek tagadhatatlan igazsága vagyon."59 

Felfogásuk tehát már nem elégíthette ki a forradalmi légkörben és a felvilá-
gosodás eszmevilágáben felnőtt új nemzedéket. Horvát, aki a megyegyűlésen látta 
egyszer Katonát, így jellemzi: „Praynál testesebb, járása lassú, feje lecsüggő. Arcán 
látszik, hogy buzgó jesuita."®0 Az egyetemen ekkor már rég, 1784 óta nem tanított, 
Horvát tehát már nem lehetett a tanítványa. Hasonlóan Pray sem tanított már 
Horvát idejében, de a városban lakott haláláig. 

Mikor a kis, baráti kör megalakul, Pray már halott, de szelleme még él. Sőt, 
1805-ben Budán posthumus műve jelent meg: Syntagma historicum de sigillis regum 
et reginarum Hungáriáé pluribusque aliis címmel. Ebben a könyvben megjelent élet-
rajza is Paintner Mihály apát tollából. 

Paintner Révai Miklós pártfogója és barátja volt. Ferenczy Horvát szállásán 
pi'lantja meg a könyvet 1805. január 14-én, és mohón kezdi olvasni Pray életraj-
zát. Aznap nem tudja befejezni, haza kell mennie, de másnap kora reggel már me-
gint Horvátnál van, hogy folytassa az olvasást. Ezzel kapcsolatban azután ő is 
elmondja véleményét Prayról naplójában: „ . . .melly nagy nevet ezen Jesuita Magyar 
Literaturában szerzett, számos munkái meg mutatják. .. Olvastam tavai némely Cornides 
Dánielhez küldött levelét, tsodálni igaz barátságát.. . ezen Lutránushoz nem győztem." 

Pray leveleit akkor látták, mikor a Teleki grófok könyvtárát rendezték, ahol 
valaha Cornides könyvtáros volt.61 Az evangélikus Cornides, az erlangeni egyetem 
neveltje nagy tiszteletben állott az ugyancsak evangélikus Ferenczy János előtt, 
s a felvilágosodás felé való tájékozódása rokonszenvessé tette. Idős korában nevelt-
jével, az ifjú Telekivel Göttingába utazott, s megismerkedett a nagyjelentőségű 
egyetem modern szellemével. Innét levelezett Prayval. Ferenczy így jellemzi: „Cor-
nides egy tökéletes szabad gondolkodású, nemes emberiség követő tudós volt."®2 

További feljegyzéseiből az derül ki, hogy Prayban is azt becsüli csak, hogy 
Cornides barátja volt: „...Pesten laktában, Cornides halála után, Mitterpacher 
Lajos, Trenka Mihály és több Jesuitákkal együtt élvén, hogy döbbeni Jesuita természete 
vissza tért ekkor ki adott munkáiban nyilván kijelentette." Az utolsó munkáiban „első 
tzikelytöl fogva utolsó betűig hízelkedő, hamis, ravasz módon megy." Példának említi, 
hogy a nemzeti királyt, Zápolyát nem ismeri el királynak a Habsburg Ferdinánd 
ellenében. I. Lipótból pedig jámbor fejedelmet farag, és minden rosszat a nemzet-
nek tulajdonít. „Nagytudású ember volt — teszi még hozzá — de Cornidesnek ritka 
emberiség szerető lelkét Pray magáévá nem tette."®3 

Mindezekből nyilvánvaló, hogy Horvát és társasága a nemzeti múlt kutatásá-
ban nem találhatott követendő mintaképeket. Sőt, a királyi tekintéllyel szemben 
a nemzet, a nép igazságának keresésével, történetfelfogásában Horvát egészen ma-
gára maradt. Nem azért, mintha egyedül benne élt volna ez a modern, humanista 
történetfelfogás. Azért kellett egyedül maradnia, mert a régi történetíróknak nem 
csupán ellenkező felfogását vetette el, hanem szorgalmas, adatgyűjtő és higgadtan 
rendszeres munkamódszerét is. Ebben nemcsak Pray, hanem Schwartner mellett 
is elmaradt. Igaz ugyan, hogy Horvát is nagy szorgalommal, éjt nappá téve búvár-
kodott, ismereteit azonban nem tudta rendezni. Arra sem volt képes, hogy sokszor 
szellemes és az igazságra rátapintó ötleteit komoly, tudományos érvekkel bizonyítsa. 
Bár élt benne a modern történetfelfogás igénye, a „nemzet java" kritikáját mindig 
befolyásolta. Ezért nem lehetett belőle igazi történetíró, minden modern igénye mel-
lett sem, soha. 

13 Egyetemi Könyvtár - (63147) - 36 193 



4. Eggenberger könyvárus boltja 

Pest város legrégibb könyvesboltja Eggenberger József tulajdonában volt, aki 
a XVIII. század derekán alapított üzletet Wigand özvegyétől vette át.64 Mivel a 
könyvkereskedők egyúttal kiadók is voltak, természetes, hogy üzletük nem csupán 
a vásárlóközönség, hanem az írók találkozóhelye is volt. 

Horvát is gyakran látogat az üzletbe, ahol összetalálkozik a „tudós polgárok" 
legjobbjaival. 1805. szeptember 24-én például, miután előzőleg Virág Benedekkel 
sétált a hajóhídon, majd Markovics János zongorajátékát hallgatta, betér „Eggen-
berger könyvárus boltába." Itt találja a professzorok közül Szűts Istvánt, és a híres, 
külföldön is ismert magyar orvostanárt, Bene Ferencet, akinek előadásait Horvát 
is hallgatta. De itt ül Kultsár István is, a Hazai Tudósítások, az első pesti magyar 
nyelvű újságszerkesztője. Valamennyien az Allgemeine Literatur Zeitungot olvassák. 

Eggenbergernél tehát híreket is lehetett szerezni, amolyan újságolvasókabinet-
féle. Horvát azonnal beszédbe elegyedik az ottlevőkkel. Aztán kilépnek a boltból, s 
megindulnak az utcán, hazakísérve Kultsárt. „ Utunkban mely Árpád onokáihoz illő 
beszélgetést folytattunk!'''' — kiált fel büszkén Horvát a naplójában. 

Mi volt az Árpád unokáihoz illő beszélgetés 1805-ben ? A nyelv terjesztése, 
a hazafiúság, a tudományok felvirágoztatása. 

Napóleon ágyúi már a közelben dörögtek. A francia sereg bevonult Bécsbe, 
az udvar cseh földre menekült. Pozsonynál Davoust generális és Pálffy Lipót tábor-
nok csapatai néztek szembe egymással. Ekkor történt, hogy a szorongatott helyzet-
ben levő József nádor fegyverszüneti tárgyalásokat kezdett Pálffy gróf útján.65 

A tárgyalás folyamán azután Pálffy messze túllépte felhatalmazásának körét, mely-
nek eredményeképpen Davoust egy röpiratot adott ki. Ebben a röpiratban arról 
van szó, hogy Napóleon minden segítséget megad a magyaroknak, ha meg akarná-
nak szabadulni az osztrákok uralmától. 

A röpirat kínos és gyanús helyzetbe hozta a nádort, aki Pálffyt azonnal elmoz-
dította, s azon igyekezett, hogy minél kevesebben értesüljenek erről a dologról. Az 
ügy nem is keltelt különösebb feltűnést. A röpirat azonban mégis eljutott Pestre. 
Itt Schedius latinra fordította a szöveget. Horvát Szűts Istvántól kapta meg, a filo-
zófia professzorától.66 

A bécsi igában görnyedő szellemi emberek között egy pillanatra felcsillan a sza-
badulás reménye. Hiszen minden vágyuk, minden cselekedetük tiltott és bűnös 
a kormányzat szemében. Hátha ? De a franciákban és Napóleonban sem lehet iga-
zán bízni. A kis egyetemi kör politikai ideálja nem is annyira a francia forradalom, 
mint inkább az amerikai demokrácia. Ferenczy így ír erről napiájában: „...az 
egész Frantzia Nemzet távul sem vala annyira el készétve [a felvilágosodásban], mint 
a boldog Éjszaki Americai Szabad Társaság tagjai.''''6'7 

Horvát pedig leveleiben „a mindeneket zavaró Napóleon"-ról beszél.68 Bár 
1809-ben, az új háború idején mégegyszer fellobban benne is a remény, igazi véle-
ménye mégis csak az, amit Ferenczynek ír: „Óhajts inkább békességet, mintsem vé-
rengző háborút... "69 Még a korát meghazudtolóan lelkesedő Virág Benedeket is 
leinti a győri csata idején. Az ősz expaulinus ezekkel a szavakkal fogadja: „Fut 
a német, örül a magyar." Horvát azonban figyelmezteti, hogy a vereség a magyarokat 
is érte, nincs mit örülni rajta.70 

De Eggenberger igaz jelentősége, hírszerző jellegén túl, mégiscsak a könyvek 
közvetítése. Igaz, hogy a kormányzat és a szigorú cenzúra a könyvek forgalmát 
szinte megbénítja, s éppen a legjelentősebb, legértékesebb művek csak titokban 
terjedhetnek. 
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Ilyen tiltott mű például 1795 óta Kant filozófiája, melynek előadását betiltják 
az egyetemen. 71 Ennek ellenére az ifjúság Kantot és követőit tovább olvassa, mint 
ahogy Horvát naplójából értesülünk. Sőt, e könyvek némelyike Eggenberger bolt-
jában is megtalálható. 8 forintért árusította például Johann Heinrich Tieftrunk 
kantiánus filozófus és hallei egyetemi tanár munkáját Kant rendszeréről. Ferenczy 
1807. augusztus 26-án írja a Válban tartózkodó Horvátnak: „Tieftrunknak Kant 
természeti és erköltsi tanításiról való munkájit e napokban kerestem. Eggenberger Ur 
azt mondta,- hogy az utolsó példányt Te vetted meg, és hogy a munka ára H ft. Barátsá-
godnak legszebb jelét adhatnád, ha ezen munkát, vagy. .. Kantnak akármelly munká-
ját elküldenéd.'''' 

Kant idealista rendszerén túl azonban felbukkannak az olvasmányok között 
materialista művek is. Ferenczy buzgón olvassa például Raynald: Histoire philo-
sophique et politique című művét, mely korában a francia felvilágosodás egyik leg-
fontosabb könyve.72 Ugyancsak ő olvassa, majd adja kölcsön Horvátnak d'Hol-
bach híres művét, a Systeme de la nature-t Frankfurtban és Lipcsében kiadott né-
met fordításban. Horvát ugyanis nem ismerte a francia nyelvet, bár elkezdte tanulni. 
Ezért nem is tudott oly közvetlen érintkezésbe lépni a francia írókkal, mint Ferenczy. 
A német fordítást azonban ő is elolvashatta. Utána valóságos védőbeszédet tart 
önmaga mellett naplójában: 

„Ha akárki lészesz, kegyes embertársom ! olvasván. . . ezen könyvnek címét [és] 
reám boszonkodol, vagy sajnálván ezen könyvből történt — ítéleted szerént — veszte-
gettetésemet, keseregsz állapotomon: én már előre szánakodom rajtad. .. Azt gondold, 
barátom ! hogy nem e könyvek, nem az úgynevezett megvesztegettetés, hanem az együgyű 
és legtermészetesebb gondolatok tettének engemet ilyes állapotokba. Nem egyezhet meg 
mindnyájunkban a gondolkodás móda: fogjunk tehát kezet képzölödésben és ne aggód-
junk az ejélékben egymásról.''''73 

Horvát materialista, a vallással ellenkező felfogása naplójában lépten-nyomon 
felbukkan. Ferenczy vallásellenessége pedig naplójának következő soraiban nyilat-
kozik: „Az erkölts is égnek princípiuma az emberben magában vagyon. De ezen boldog 
magvakat elfojtja a vallás, ellenkező, káros állításaival.''''1^ 

Mindezek arra mutatnak, hogy hiába volt a reakciós, bécsi kormányzat minden 
igyekezete: az egyetemen tanuló ifjúság nem az avult, előírt tankönyvekből, hanem 
saját korának legnagyobb hatású műveiből szerezte ismereteit, és a modern időknek 
megfelelően igyekezett gondolkodni. 

Igaz, hogy ennek az egyetemi baráti körnek egyik tagjából sem lett nagyhatású 
tudós, rendkívülit alkotó író, mégis működésük, lelkesedésük és igyekezetük nélkül 
nem képzelhető el a reformkor tekintélyes íróinak fellépése. Horvát a legnagyobbak 
közt, a legnagyobbak barátságában indul, s jórészt az ő érdeme, hogy az első magyar 
tudományos folyóirat, a Tudományos Gyűjtemény megszületik. Sajnálatos, hogy 
egyre jobban kifejlődő makacssága és kritikátlansága viszont éppen azt eredményezi, 
hogy a folyóiratot nem ő irányítja, és ferde irányba siklott munkásságával magára 
marad. 

5. Teréz hajléka 

Ha teljessé akarjuk tenni az egyetemi élet és Horvát István ifjúsága körében 
tett vizsgálódásainkat, nem szabad megelégednünk a felsorolt épületek és azok 
lakóinak ismertetésével, hanem szólnunk kell még egy hajlékról. Ez a lakás nem 
egyetlen épülethez kötődött, hiszen lakója többször változtatta helyét a városban, 
s ezeknek az albérleti szobáknak fekvését nem ismerjük. A források nem jelölik 
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meg az utcát, de Horvát feljegyzi naplójában, hogy Trézsit akkor is mindennap 
meglátogatja, ha azt külön nem is említi meg. 

1807-ben, mikor a magyar tanszék elnyeréséért pályázott, Kelemen Imre rek-
tor azt a kifogást emelte ellene, hogy a tanszékre azért nem alkalmas, mert erkölcs-
telen életű: hiszen szobájában egy leány képét tartja kifüggesztve.75 Kedves taná-
rától, a piarista Szűts Istvántól tudja meg, mit mondott róla Kelemen, s ezt a meg-
jegyzést fűzi hozzá: „Délután, azon rajzképnek eredeti leányánál, mellyért Kelemen 
kifogást teve, tsókolódván, elragadtatással tapasztaltam, hogy inkább megegyező termé-
szetünkkel magyar tanítónak nem lenni, mintsem egy szép, jó és tökéletes leánykát 
szívből nem szeretni." 

Ki volt ez a leány, aki mellett még a tudományos ambíciók is elhalványodtak? 
Horvát első felesége, Szalmásy Teréz.16 Hosszas, évtizedre nyúló mátkaság előzte 

meg ezt a házasságot. Trézsi — ahogy Horvát nevezi — eleinte Győrben tartózko-
dik, és csak 1805-ben költözik Pestre. Ettől kezdve itt változtatja lakásait, melyek 
nem mindig a legjobb hírű városnegyedben voltak. Trézsi maga azonban úgy je-
lenik meg a feljegyzésekben, mint az állandó hűség, a szerény visszavonulás és a 
boldog várakozás szimbóluma. Horvát állandóan gondoskodik róla, s mikor két 
évig Válban tartózkodik, Ferenczy Jánost bízza meg, hogy felkeresse a leányt, át-
adja neki leveleit és pénzküldeményét. Ferenczy is mindig a legnagyobb tisztelet 
hangján szól róla, csak a hajlék, a környezet nem tetszik egyszer neki, melyben 
megtalálja. Ezt írja; 

„Trézsit föltaláltam a szép tzim alatt lévő házban. Tsak azt mondom, hogy én ezen 
házba többé napal ugyan nem mennék', tegnap a mint délután 3 órakor ki jöttem a ka-
puból, Swartnert az [ördög] arra hordozta. Katzagva nézett reám, minő házból bújom 
ki — a' sok lotyónék az ajtó előtt tanyáztak és . . . nevettek.'"'7'7 

A Horvát ellen ingerelt, haldokló Révai is felrótta neki Terézt. „A fattyú lányt 
is tartott magának" — mondta elkeseredve és sírvafakadt.78 

Pedig a szerény, csöndes leány nem zavarta az egyébként női társaságban 
szívesen forgolódó Horvátot. Nem volt „társaságbeli" nő, nem bálba és mulatságba 
járt vele, hanem kisétáltak a Dunapartra, a malmok közelébe, ahol a fűzfák árnyé-
kában leültek. Horvát olvasott, Teréz pedig mellette kötött és virágot szedett.79 

Feljegyzéseiben mindig úgy beszél a lányról, mint aki szívének központja, és aki-
hez mindig hűséges. Valóban, 1812-ben végül feleségül is vette. Teréz azonban már 
a következő évben meghalt. 

Hogy mit jelentett ő Horvátnak, azt Ferenczy feljegyzéseiből is sejthetjük, 
aki irigyli érte barátját.80 Horvát maga pedig így mondja el, mit jelentett számára 
Teréz hajléka: „Egész nap írtam, az oskolai üdöt kivéve. Estve Trézsim karjai között 
vigadtam. Édes állapot ugyanis a mély gondolkodás után, a képzelödés országából visz-
szatérni oda, hol mi valóságos emberek vagyunk . . . Akármit mondjanak a kétszínű 
keszkenőhöz hasonló tsalfa asceták, én azokkal tartok, akik egy szép leányzót imádtok-
ban hordják a szerelem bilintseit, és erezik az életnek legtetszetősb gyönyörűségeit."81 

Pedig nyílt volna számára kedvezőbb, társadalmilag biztatóbb út is a nősü-
lésre. Markovics Mátyás professzor szívesen látta volna, ha Horvát nőül veszi a 
lányát. Ő azonban így vélekedett: 

„. . . ezen álnok királyi Tanátsos [Markovics]. . . arra nem fog bírnia, hogy korts 
leányának lépes hálójába akadjak. Soha idegen anya nem szülend ölelkezésemből a 
Hazának magzatokat, nem is keveredik Magyar vérem abajdotz leányzónak vérébe. Ma-
gyar anya szülte gyermekem nemzeti hangokkal fogja . . . a levegő nyugtát zavarni a 
Sváb ropogások helett, mellyeket a Crobáta[Markovics] kisaszszonya nagy gőgösen mor-
molni szokott. . . Meg boszonkodott, hogy két esztendők előtt, leánya szerelmére semmit 
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sem ügyelvén, Trézsimet kedveltem . . . Én mindig érzékeny és szerelmes ifiu mara-
dok . . ,"82 

A nemzeti érzés tehát Horvátot még a szerelembe is elkísérte. Valóban, mind-
végig kitartott választottja, a szegény, de értékes leány mellett, akiről naplójában 
utoljára így emlékezik: „Trézsit igen sok ember kívántán kívánja még a papok közül 
is esmérni, mivel sokan kívánják ízlésemet és választásomat látni, tudván rólam azt, 
hogy mind igen finnyás vagyok a leány megítélésében, mind pedig igen . . . formakri-
tikus vagyok itten is, mint a magyar grammatikában. De Trézsi, meg akarván engemet 
a világ gyanakodó ítéletétől kímélleni, ritkán láttatja velem magát, s ha estve kisétálunk 
is, akkor is csak a tsendes magánosságot keresi. Mi ketten el tudjuk eléggé mulatni 
magunkat, s Trézsi. . . inkább munkálkodik otthon, mint a házon kívül sétikál."83 

A korán elhalt Teréz csendes, szomorú alakja, aki tíz évig szerette Horvátot, 
de csak egy esztendeig élhetett mint felesége, buzdítóan kísérte végig egyetemi éveit, 

* 

Amint az egyetemi tanulmányok véget értek, a baráti kör szétszóródott. Hor-
vát a váli magányból kedvesen emlékezik vissza a tűnt időkre, és ezt írja Ferenczy -
nek: „. . . írj nekem. . . olvastomban egészen fel vidulok, s úgy rémlik előttem, mintha 
mi együtt a Pesti útszákon beszélgetnénk szokásunk szerént a tudományos újságokról, 
mintha látnám heves kifejezéseidet s ezeket követő édes mosolyvdásodat."u 

Markovics és Rahovecz eltávolodásával azonban a triumvirátus még nem szű-
nik meg. Ferenczy mellé harmadiknak egy idősebb barát, Vitkovics Mihály társul, 
aki ekkoriban már nem hallgatója az egyetemnek, hanem végzett, jól kereső ügy-
véd.85 ő volt az, aki 1805-ben Horvátot naplóírásra biztatta. Budáról járt át Pestre 
a hajóhídon, míg apjánál, a budai rác templom lelkészénél lakott. 1807-ben azonban, 
apja halála után Pestre költözött át, az „apácák utcájába": a mai Váci utca déli 
részébe.86 

1808-ban pedig egy másik budai ifjú jelent meg a pesti egyetemen, hogy Sche-
dius esztétikai előadásait hallgassa: Szemere Pál, aki a Krisztinavárosban nőtt fel.87 

Szemerével a baráti kör kibővül, illetve a triumvirátus átalakul. Mint először Mar-
kovics és Rahovecz, most Ferenczy távolodik el lassan. Nem lélekben, csak megvál-
tozott életkörülményei folytán, melyek vidékre kötik. 

Mire Horvát 1809-ben a váli kastélyból visszaköltözve, ismét állandó lakója 
lesz a városnak, Vitkovicsot és Szemerét találja maga mellett. Ekkoriban gyűrűznek 
az Árkádia-per utolsó hullámai, és az ifjú Szemere Pál Kultsár újságjában, a Hazai 
Tudósításokban cikket jelentet meg Kazinczy, az irodalmi vezér igazsága mellett. 

így kerül a triumvirátus Kazinczy közelébe, s ezentúl Kazinczy pesti triásza 
néven ismeretes. Ekkor azonban már minden kapcsolatát elvesztette az egyetemi 
élettel, és az 1803-ban alakult kis társasággal való folytonosságot már egyedül.csak 
Horvát István személye képviseli. Horvát azonban egyre kevéssé alkalmas arra, 
hogy társaság tagja legyen. Egyre inkább elkülönülő nézeteivel egyedül kíván marad-
ni.88 Néhány év múlva az új triumvirátus is széthullik, s mindegyik tagja közös 
cél nélkül, egyéni életét éli tovább a városban, a képzelődések és remények biro-
dalmából átlépve az érettebb kor iliúziótlanabb valóságába. 

Tudományuk, ismeretszerzésük, bár elleneszegült az állami elnyomásnak, még 
nem volt mintaszerű, nagy alkotás. Lelkesedésük azonban hiánytalanul szállt át 
a reformkor nagyjaira. Horvát volt az, aki ezzel a hévvel, átvéve Révaitól a fáklyát, 
meggyújthatta még az újabb nemzedék, Toldy Ferenc, Szalay László, Eötvös József 
tüzét is. Mindhárom józan, nagytudású és rendszeres kritikával dolgozó fő az elis-
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mérés megindultságával emlékezett meg róla e nagy lelkesedésért, és hálás volt 
neki. Nem becsülték le a szerény kezdetet, pedig Pest városa ekkor már a magyar 
tudományos és irodalmi élet valódi központja volt. 
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TÍMÁR SZANISZLÓ 
A marxista szemlélet korai megjelenése a magyar regényirodalomban 

L E N G Y E L B É L A 

Ismeretlenül cseng ez a név a mai olvasó előtt, de még az irodalomtörténet 
is csaknem teljesen megfeledkezett róla, alig-alig említi meg a századforduló elbe-
szélői között. Könyörtelenül rostál az idő; három-négy évtized és a nagy könyvtá-
rak polcain érintetlenül porosodik sok-sok kötet, amelyekben írói pályák minden 
mondanivalója, szépségakarása sűrűsödik össze. Legtöbbnyire természetes, törté-
nelmileg igazságos folyamat ez, de az is megesik, hogy egy-egy nevet, életművet 
ki kell ragadni a méltatlan feledésből. Timár Szaniszlót művészi alkotóereje nem 
emeli a századforduló prózairodalmának átlagszintje fölé. Nemzedékének nem egy 
tagja — Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc — jóval 
nagyobb tehetséggel alkotta meg műveit. Miért kell mégis megjelölni helyét a szá-
zadforduló irodalomtörténetében? 

Timár Szaniszló 1859. március 22-én született Baján. Apja tímármester volt, 
részt vett a szabadságharcban, megbetegedett és anyagilag is tönkrement. Timár 
sok nélkülözés közt folytatta tanulmányait. Orvosnak készült, de egy baleset miatt 
le kellett mondania erről a pályáról: az utcán összeesett az éhségtől, és kezét szét-
roncsolta a lóvonat. Újságíró lett; az 1890-es években került az Egyetértéshez. írói 
tehetségét Csiky Gergely ismerte fel. Mint színikritikus és novellaíró hamar elisme-
rést vívott ki. Csaknem két évtizeden át szerkesztette a Magyar Estilapot, majd 
utolsó esztendeiben a Magyar Híradót. A korrupció évtizedeiben megvesztegethe-
tetlenül szolgálta tollával az igazságot. Sajtó útján elkövetett izgatás miatt a váci 
fegyházat is megismerte.1 

Munkásságának irodalomtörténeti jelentőségű része a századforduló körüli 
évekre esik. Amikor 1917. április 26-án meghal, a Világ megemlékezik sokat igérő 
pályakezdetéről. „. . . mint színházi kritikus döntő jelentőségű volt vagy egy évtizedig, 
tárcáit, novelláit vasárnapi csemegének adták a lapok, két regényét, ,Az aranyborjúit 
s a ,Selyem és rongy'-ot kalaplengetéssel üdvözölte az akkori íróvilág." Korán megrop-
pant; nem bírta a kor lázas iramát. Megtörték a családi gondok és tragédiák.2 Ez 
a magyarázat korántsem teljes. Egyelőre azonban csak szögezzük le: töredékes 
életművel van dolgunk, de jelentős töredékkel. 

Az aranyborjú. Monte-carlói történetek? c. kötetének elbeszélései a pénz utáni 
hajszától, a játékszenvedélytől eltorzult emberi lélek képei; misztikum és fantasz-
tikum kavarog ezekben a történetekben, rablás és gyilkosság, megőrülés és öngyil-
kosság váltogatja egymást; kevés a szó igazi értelmében vett ember- és társadalom-
ábrázolás. Az élet vásárja c. kötet4 elbeszélései is a pénz által előidézett bűnöket 
és szenvedélyeket festik; az író itt már közelebb került az élethez. Az Egyetértés 
dicséri finom lélekrajzát, eleven emberábrázolását s főképpen azt, hogy az írón, aki 
„éles szemmel nézi a társadalom nyomorúságait, betegségeit", mégsem tud úrrá válni 
a pesszimizmus.5 Az Ország-Világ szerint Timárt „külön hely illeti meg az irodalom-
ban"; bár újságíró, nincsenek meg nála a foglalkozás kedvezőtlen hatásai, a frivol 
hang és az elsietettség; az írói tehetség mellett optimizmus és műgond j ellemzi írásait.6 
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Ezek után jelent meg, 1897-ben Timár Szaniszló fő műve:Selyem és rongy című 
regénye.7 

Már a regény címe is jól érzékelteti, miről van szó: a fenn és lenn világának 
— pontosabban a burzsoáziának és a proletariátusnak — a harcáról. Az író a leg-
aktuálisabb jelent választotta témájául: a századforduló Magyarországát, amely-
ről a korszak írói oly sok tetszetős, hamis illúziókat tápláló képet festettek. Tisz-
teletre méltó bátorsággal szaggatta szét ezeket az illúziókat: megmutatta az ural-
kodó osztály pénzhajhászó, üres, romlott életét s a munkások nyomorát, elkese-
redettségét, a jobb, emberibb élet utáni törekvését, magasabbrendű erkölcsét. Fel-
háborodása és a szocializmus elméletében való jártassága túllendítette a szegény 
embereket pártoló, szentimentális-humanista szemléleten, és a munkások osztály-
harcát írta meg. Már itt rá kell azonban mutatnunk az írói szemlélet és ábrázolás 
törésére: egyrészt a műben vörös fonálként végighúzódó forradalmi szellemnek, 
másrészt a cselekmény naiv-anarchista alapelemének és utópista befejezésének el-
lentmondására. A mű így is nagy figyelmet érdemel, hiszen a magyar regényt az 
utópista és a forradalmi szocializmus mezsgyéjén mutatja meg, egy valószínűtlenül 
korai időpontban. 

A forradalmi harc eszményeiért hevülő tehetséges fiatal munkás, Vajda István 
a történet hőse. Apját, a fűtőt—akinek lányát a gyáros fia elcsábította — nemcsak 
egyéni bosszúvágy vezeti, amikor sikertelen kísérletet tesz a kastély felrobbantá-
sára. „Nekik mindent szabad" — mondja fiának a haldokló munkás — „mert selyem 
takarja a testöket. . . . Megjön az ő napjuk is. Megjön, megjön, megjön! Vigyázz rá!" 
Ahogy összekapcsolódik tekintete az elsápadt gyároséval, ez „érzi, hogy ebben a 
pillanatban mégis a rongyos lett az erősebb, s szemrehányó nézése erősebb büntetés, mint 
a törvény összes börtöne és az igazságszolgáltatás minden intézménye."8 A gyáros aján-
latát, hogy gondoskodik továbbtanulásáról, „föltéve, hogy jól viseli magát és nem 
keveredik rossz társaságba" (értsd: szocialisták közé, a munkásmozgalomba), István 
visszautasítja; a maga erejéből akar tanulni. Apja tudatosan nevelte az osztály-
harcra; azért vette ki az iskolából, nehogy hűtlen legyen osztályához. Otthon so-
kat hallott az elkövetkező napokról, „amikor a selyem lehámlik a testekről, és ki 
jog tűnni, mi volt a tündöklő ruházat alatt; olyan időről, amelyben az alvó kolosszus, 
a világ jöl jog ébredni tompa álmából, a vörös zászló be fogja járni a világot, és akik 
alant születtek, 'fölül jognak kerekedni, hogy új rendet, új törvényt, új jogot alkossanak." 
Apja elvitte magával a kocsmába, ahol „rokongondolkodású, elszánt férfiakat" is-
mert meg s ahol „néhány nagyon mívelt és tanult ember" is megfordult, akik „min-
denféle írásokat, szocialista tanokat hirdető röpiratokat osztottak szét", s akik arról 
beszéltek, hogy férfiakra van szükség, különösen egy férfira, aki vezetni fog, „aki 
lehet, már közöttünk van, lehet, hogy csak évtizedek múlva fog születni, meg fogja törni 
a selyem hatalmát, és a rongy elveszti a maga alázatos értékét. Azt a férfiút várjuk mi 
szorult szívvel, kalapáccsal a kezünkben, harcolni és meghalni készen szülő anyáinkért 
és a társadalom boldogságáért." A serdülő fiú arról ábrándozik, ő lesz a várva várt 
vezér, „aki meg jogja váltani a nyomort, és dicsőségre vezeti az eszmét."9 

István sorsa egész életre összefonódik Annának, a gyáros lányának a sorsával. 
Anna tiszta lélek; beleszeret Istvánba, felismeri emberi értékét, erkölcsi magasabb-
rendűségét; szerelme erőt ad neki, hogy otthagyja apját, a jólétet, s maga keresse 
meg a kenyerét. 

István tanul és kitartóan dolgozik, hogy pénzt szerezzen eszméinek megvaló-
sítására. Egy ízben barátjával együtt mint szemtanú részt vesz egy bankár által 
rendezett orgián. „A rögtönzött pásztorjáték közben a selymes-bársonyos szőnyegek 
alatt látta a lőpor-aknákat, amelyek a gyönyör és kéj e birodalmát levegőbe fogják rö-
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píteni egykor. A virágözön alatt, amely a teremben szétterült, látta lángolni és kavarogni 
a vulkánt, amely fölött ott járta az elkábult, elvakított bourgeoisie a maga szédületes, 
eszeveszett táncát." „A rothadás foszforeszcenciája ez." — suttogta jelenlevő barát-
jának. „Az egész társadalom ilyen ,Moulin rougé lett. Tele szépséggel és puhasággal, 
tele mámorral és részegítő gyönyörökkel. És a táncolók ezrei nem hallják kavarogni 
magok alatt a vulkánt. Nem hallják a pörölyök zaját, nem a fúvók zúgását. A vastag 
selyemtapéták eltakarják előttük a munkások millióinak fenyegető lármáját. A lenge 
függönyök, amelyek a nők testét takarják, nem engedik láttatni, hogy egy nagy, hatal-
mas, világraszóló mozgalom indult meg, amely pusztulással fenyegeti e Sodomát és 
Gomorát."10 

Figyelmezteti barátját: ne gondolja, hogy olyan könnyen és gyorsan megy 
végbe a társadalom átalakulása. A hevülékeny barát ugyanis kijelenti: „ez a kor 
minden intézményével és törvényével együtt haszontalan és romlott. Minek izgatni ma-
gamat tovább? Forogjon a kerék, ameddig tud. Néhány küllője úgyis kitörött már és 
csak úgy forog, mint a gépkerék, amelynek nincs transzmissziója." — „Hiába mondod" 
— válaszolja István — „hogy nincs külleje a keréknek. Még mi is a transzmisszió-
hoz tartozunk. Vagy nem a rendszerből élünk-e mi is? Nem dolgozunk-e, hogy pénzt 
kapjunk ? És nem kapunk-e pénzt munkánkért, hogy bedobjuk abba a tengerbe, amelyet 
társadalomnak nevezünk? Így működünk és élünk örökös circulus vitiosusban, rész-
ben, mint gépek, részben, mint kerekek. A mi időnk még nem következett el."11 

István cselekedni akar; fantasztikus tervet eszel ki, hogy vagyonhoz jusson, 
és ezáltal elősegítse a társadalmi forradalmat. Egy nagy gyárat akar alapítani, 
ahol minden hasznot egyenlően szétosztanak a munkások között. „így a munka 
haszna azokra szállna, akik dolgoznak, nem pedig azokra, akik nem dolgoznak. Ezzel 
példát akart mutatni a világnak, és a gyár vezetése közben szellemi téren akart harcolni 
tovább az új eszméért..." Ez a gondolat nem új: jól ismerjük az utópista szocializ-
mus történetéből. Annál érdekesebb a fantasztikus, naiv anarchista terv, amely 
egy súlyos erkölcsi problémát vet fel, és a Dosztojevszkij-alakok vívódásaiba, gyöt-
relmeibe sodorja a történet hősét: szabad-e ártatlan emberek életét feláldozni egy 
nagy eszme szolgálatában. István egy hajót küld Amerikába, értéktelen rakomány-
nyal, melyet egymillió forintra biztosít. A hajón dinamitot helyez el, melyet egy 
szerkezetnek a tengeri út közben fel kell robbantania. A hatalmas biztosítási összeg-
ből akarja létrehozni a gyárat. Igen ám, de a hajón többszáz kivándorló utazik, 
akiket pusztulásra ítél ezzel az egész társadalom javára kigondolt tervével. István 
iszonyú belső küzdelem után magára vállalja ezt a jóvátehetetlen tömeggyilkossá-
got, nem a dicsőségért, mint a régi csaták hősei. „Bennünket egy nagy eszme hajt 
a cselekedetre. Vagy azt hiszed, — mondja barátjának — hogy vér nélkül fog lefolyni 
az a nagy forradalmi átalakulás, amelyet mi remélünk? Azt hiszed, hogy a polgári 
társadalom nyugodtan meg fogja engedni a roppant kisajátítást, amely megszünteti 
a magántulajdont és a kapitalista világból szociális világot csinál? Vér fog folyni, 
még több is, aminthogy folyt mindig, valahányszor a világ forradalmi lázba esett és 
ledöntvén régi bálványait, ledönti egyszersmind régi zsarnokait is." István figyelmez-
teti barátját, hogy a harc elkerülhetetlen, és a forradalom már megindult: „Figyelj 
jól oda az éj és tűz fiaira. Forradalomban van körülöttünk minden. A forradalmi láz 
dühöng már a népek alsóbb rétegeiben. Fenn és alant egyformán gyűlt már össze a gyú-
anyag, és amit ma láttál, az nem csekély anyagot szolgáltat a vihar kitörésére. Mit csi-
náljon az a bankár a tömérdek pénzével egyebet, minthogy a fényűzés ilyen esztelen és 
vad orgiáiba ölje bele ? Hisz nincsenek ugye éhező és fázó munkások sem a gyárakban 
sem a földmívelök között? Nincsenek ugye mezei munkások, akik dolgoznak és kop-
lalnak, csak azért, hogy a tőke minél szűkebb körre szorítkozzék egyesek esztelen vágyai-
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nak kielégítésére? Csak nézz le a műhelyekbe újra', hisz bejártad azokat velem együtt. 
Nézz el a vidékekre, a nép milliói közé, Berkman; nem forradálom-e az, ami ott meg-
nyilatkozik? Az őrjöngés ott fönn, a láz ott alant, nem forradalmi dühöt lehel-e? "12 

Nem az emberek bűnösök, magában a társadalmi rendben van a hiba; ez de-
rül ki abból a képzeletbeli beszélgetésből is, melyet István prostituálttá lett húgá-
val folytat. „Abban a világban, amelyet mi jogunk megteremteni, nem lesznek nöky 
akik pénzért adják oda szerelmöket és becsületöket."13 

Istvánt szinte összeroppant]a önmardosó vívódása. „Látta maga alatt az egész 
társadalmat. A roppant küzdelmet, amelyet az élesen elkülönített osztályok folytatnak 
egymással. Látta a nyomort egyfelől, a fényűzést másfelől. Látta a selyem és rongy vívó-
dását, és hallani vélte a jövő zenéjét, amely, mint egykor a , Marseillaise'' hangjai mellett, 
a bölcsességben és szeretetben fogja, nehéz harcok után, egyesíteni az embert az emberrel.'"1'1 

Az emésztő kérdés: szabad-e erőszakosan beleavatkozni a társadalom fejlődésébe, 
és lesz-e értelme áldozatának, eljuttatja az őrület szakadékának szélére. A hajó 
megindul útjára, végzetes terhével. Ekkor megjelenik Anna, aki odaadóan ápolja 
és visszanyeri az életnek Istvánt. Ez jóvátehetetlenül bűnösnek érzi magát; hasz-
talanul próbálja rávenni a lányt, hogy hagyja el örökre: Anna, akiből István csi-
nált szabad, öntudatos embert, meg van róla győződve, hogy életük visszavonha-
tatlanul összekapcsolódott. Akkor sem hagyja el a férfit, amikor véletlenül tudo-
mást szerez a borzalmas vállalkozásról. 

István, hogy feledjen, barátjával együtt felkeres egy éjszakai mulatót. Itt 
megismerkednek egy tőkéssel, aki Amerikába készült, és csak véletlenül maradt 
le a felrobbantásra szánt hajóról. Izgatott lekiállapotában István már-már rasz-
kolnyikovi vallomásba kezd. Lenczcel, a tőkéssel folytatott beszélgetése a regény 
egyik legérdekesebb része: István a korszak betegségéről beszél új ismerősének. 
Szenvedélyes, szarkasztikus előadása a kapitalizmusról erősen emlékeztet Marx 
és Engels gondolatmeneteire. Összehasonlítja az angliai munkásosztály helyzetét 
a magyaréval. Megállapítja, hogy „a korszak nyavalyája nálunk aránylag fiatalabb^ 
mint a nagy ipar államokban. Mindössze tíz-tizenöt éves. De a nyavalya ragadós, s 
már a mezei munkások közt is annyira elterjedt, hogy nyár derekán, aratáskor leteszik 
a kaszát és nem aratnak. Hiába állítják őket a csendőrök puskája elé', azt mondják, 
jobb meghalni egyszerre, mint apránkint éhen. Azután megkísérlik az eszökhöz szólni. 
''Ha nem dolgoztok, nem kerestek1 — mondják nekik és így éhezni fogtok. 'Hát így 
nem éhezünk?'' — felelik a parasztok. 'Nekünk mindegy, akár dolgozva veszünk éhen, 
akár nem dolgozva. Ti sem dolgoztok, mégis jól éltek'. . . Vagy menjünk tovább a gyá-
rakba, uram. Nézzen be egy téglagyárba például. Ott naponkint tizennégy óra hosszáig 
dolgozik a munkás, ki 85, ki 50 krajcár napszámért. A gyártelepeken laknak az em-
berek hászan-huszonöten egy szűk szobában. Férfiak, lányok vegyest, ami végre is 
nem nagy baj, mert a munkás-lányok tudnak vigyázni a becsületökre, ha akarnak 
és erkölcsi fogalmaik mások, mint az uraké. De a szoba piszkos, uram, és romlott a 
levegője; nehéz napi munka után pedig egy kis jó levegőre van szüksége az embernek, 
ugye? Aztán verik is őket, uram. Verik, mint a barmokat. Ha nem hiszi, olvassa el 
azt a kérvényt, amelyet a téglagyári munkások nyújtottak be a munkaadókhoz. Sztráj-
koltak az istenadták és azt kérték, hogy a munkaidőt 13 órára szállítsák le a munka-
adók, és ezentúl ne verjék őket. Ez a követelés is botrányos és pedig meglehetősen nagy 
mértékben. 'Csak tizenhárom óráig akartok dolgozni naponkint, ti henyélők' — kiáltok 
a munkaadók 'és még többet akartok keresni, mint eddig ? Nem féltek attól, hogy a semmit-
tevés bűnre fog benneteket csábítani? Ami az emberséges bánásmódot illeti, azt meg-
ígérjük nektek.' — És megígérték, de nem tartották meg, mert tovább is verték őket a 
jelügyelök."1* 
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Timár a korszak nyavalyájáról beszél, és az írek nyomorát hozza fel példának 
maró gúnnyal utalva a malthusiánus eszmékre, melyek a szaporodás meggátlásá-
val akarnak segíteni a társadalom baján. Engels A munkásosztály helyzete Angliá-
ban c. művében szintén „a társadalmi szervezet betegségéröV szól, és ugyanott rá-
mutat az ír-bevándorlás következményeire, melyeket ez az angol munkásosztály 
helyzetében előidézett.16 Nem sokkal később Engels is beszámol — a központi 
gyári bizottság jelentése alapján — a 14—16 órai munkaidőről és a felügyelőknek 
a munkások ellen elkövetett kegyetlenkedéseiről.17 Ilyen helyeket természetesen 
A tőkéhen is találhatott Timár, akinek egyik alakja Marxot a legnagyobb szocia-
listának nevezi a regényben.18 „A munkásoknak nincs hazájuk" — a Kommunista 
Kiáltvány ismert gondolata visszhangzik ugyanitt Timárnál, aki az éhező írek 
szájába adja a kérdést: „De elvégre is, mi a miénk ebben a hazában? Egy bolond 
szocialista azt mondta egyszer, hogy semmi; mert akárhová megyek: kidobnak. A haza 
angol hitbizományosoké: van vagy két-háromezer. Ezeké minden.''''19 

István rámutat, hogy a divatos polgári életfilozófia ugyanakkor az öröm val-
lását, az élet mértéktelen élvezetét hirdeti. Szenvedéllyel, látomásszerűen beszél 
új ismerősének a társadalom mélyén megindult forradalomról. „A társadalom ,fé-
nyes'' oldalán, ahová napsugár süt, és hódolnak az öröm vallásának, szigorú erény 
uralkodik. Ott párbajoznak, nem tűrnek foltot a becsületen, éltetik a királyt, és soha-
sem ütköznek össze a büntető törvénykönyvvel. Az erény mögött őrt áll a pénz. Ki fog 
lopni, ha gazdag, hacsak nem kleptomániákus ? Ki fog rabolni, ha a szükség nem kény-
szeríti rá? Aki lop, aki rabol, aki gyilkol, gyújtogat és robbant, az a szegény, a kita-
szított, a támasz nélkül álló, elhagyatott ember. Annak az erényét nem őrzik a kényelem 
és a puhaság. És ezeknek a száma folyton növekedik, uram. Napról-napra, óráról-
-órára többen vannak. S ha nem is lopnak és erőszakoskodnak, de a szívok tele van 
reménnyel, hogy közel kell lennie a századok századának, amelyet annyira óhajtanak. 
Mi lesz ennek a vége? Ha a sok-sok remény gyúanyaga mind összegyűlik, és egy-
szerre szikra esik a lőpor-aknába, amelyet az idők mineurjei ástak és a remény mind 
tűzzé és lánggá változik át ? Nem gondolja, hogy ebben a roppant retortában van annyi 
feszítő erő, hogy explodálva, darabokra töri az edényt, amely eddig zárva tartotta? 
És vele együtt darabokra törik a régi rend szervezete és minden társadalmi intézmény ? 
És gondolja meg, hogy nemcsak ilyen szociális álmok kavarognak a levegőben. Vannak 
egészen másnemű álmodozók is, akik a gyomor kiáltozásain kívül a lélek kiáltozásait 
tartják jogosultnak. Ezek azt mondják, hogy a léleknek minden irányban szabadnak 
kell lennie. Sem az államnak, sem a hatóságnak, sem semmiféle társadalmi intézmény-
nek nincs beleszólása az ö erkölcsi rendszerökbe, a módba, amellyel az emberekkel egye-
sülnek vagy érintkeznek. Ezek nem akarnak tekinteteket Ösmerni, amelyek szabadsá-
gukban korlátozzák, és nem ösmerik el az állam jogosultságát, amely nézetök szerint 
vérre, erőszakra és zsarnokságra van fölépítve. Ez már a lelkek forradalmát jelenti. 
Rabok és lázadók vagyunk, uram, tele homályos ösztönökkel, zavaros törekvésekkel, 
ködös álmokkal és szomorú törékenységgel. A forradalmi láz csontjainkban van, és 
nem tudjuk, hová vezet majd ez a- nyugtalanság, amelynek nincs levezető csatornája. 
A hatalmasok ott fönn, a magasban, ahol— mint ők mondják — a sasok fészkelnek, 
látják a korszaknak ezt a betegségét, és amikor a megnevezhetetlen villamosság, amely 
ezt a mozgalmat átjárja, föllángol, azt mondják, hogy lelketlen izgatók vezetik félre 
a népeket. Vannak izgatók, az igaz, de azt hiszem, hiába izgatnának, ha az eszme nem 
a népek köztudatában csíráznék. Ok csak visszhangjai annak a kiáltásnak, amely 
az emberiség keblében van, de még nem tört ki egészen, hanem majd ki fog törni. íme, 
uram, ilyen és ehhez hasonló, nem egészen világos, de elég erőteljes eszmék cikáznak 
a kor levegőjében s beteggé teszik a kedélyeket. Ennek a betege vagyok én is."20 
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Engels idézett műve ismét megerősíti, honnan meríthette Timár forradalmi 
gondolatait. „Helyzete és környezete — írja Engels — szinte ellenállhatatlanul erkölcs-
telenségre csábítja a munkást. A munkás szegény, nem talál örömet az életben, meg 
van fosztva csaknem minden élvezettől, nem fél többé a törvényes büntetéstől — hát 
miért korlátozza vágyait, miért engedje a gazdagoknak, hogy zavartalanul élvezzék 
vagyonukat, miért ne sajátíthatná el a vagyon egy részét? Mi indokolhatná, hogy 
a proletár ne lopjon? Nagyon szép és a burzsoának kellemes hallani, ha a 'tu-
lajdon szentségéröV beszélnek, — de magától értetődik, hogy annak, akinek nincs tulaj-
dona, már nem szent a tulajdon. A pénz az istene ennek a világnak. A burzsoá elveszi 
a proletár pénzét, és ezzel gyakorlatilag ateistává teszi öt. Nem csoda tehát, ha a pro-
letár ateista marad, és nem tiszteli többé a földi isten szentségét és hatalmát. "21 A Kom-
munista Kiáltvány is rámutat: a proletár szemében a törvény, az erkölcs csupa 
polgári előítélet. 

Lencz kételyeire, ellenvetéseire István elmondja, milyennek képzeli el az új 
társadalmat. „. . . A tekintély igenis megvan, és pedig nem az egyesben, hanem az 
összességben. Ha általánosítva van ez, akkor az állam képviseli ezt a tekintélyt, ha 
csak elszigetelt térre szorítkozik, akkor a társaság összessége kényszeríti a henyélőket 
a munkára. Nem áll, hogy a munkakerülők ugyanazon jogban részesülnek mint azok, 
akik dolgoznak. A teljes jogegyenlőséget csak a munkakötelezettség betartása határozza 
meg. Aki nem dolgozik, semmi jogban nem részesül. Enni sem kap, hacsak száraz 
kenyeret nem s azt is csak bizonyos ideig. Ha meg nem javul, a társaság kitaszítja 
kebeléből, és így az egyes egyén, akármilyen munkakerülő hajlamai vannak is, kény-
telen alkalmazkodni a többihez, hogy nyomorultan el ne vesszen. Lehet, hogy az ilye-
nek erkölcsileg mélyebbre süllyednek, mint a mostani polgári társadalomban, amely 
börtönökkel és vérpadokkal van tele, de a munka szentségét megvédelmezvén azok, akik 
dolgoznak, megtalálják minden emberi jogaikat, és ez a fődolog." Lencz ellenvetése: 
mi lesz, ha a naplopók tömege "fellázad? István megnyugtatja: mindig többen 
lesznek, akik dolgozni akarnak „és az a többség önként fogja megvédelmezni a közös-
séget." Lencz szerint akkor mindennap utcai harcok lesznek. Anna is beleszól a 
vitába: „Nem fog munkakerülő oly nagy számban akadni, Lencz úr,... egy állam, 
amely a munka alapjára szervezkedik, bizonyosan úgy fogja berendezni alkotmányát, 
hogy a védelem már a rendszerben lesz meg." István megerősíti Anna szavait. „De ne 
tessék hinni, hogy a jelenlegi szocialista tanok kimerítik az egész jövendő képét. Vál-
tozni fognak ezek is, és csak hadd jöjjön el a szocializmus uralma, megjön vele a rend 
és béke szelleme is. Én katonaság nélkül sem képzelem el a szocialista államot; hatalmi 
eszközökre szükség van, hogy az emberben lakozó bestiát meg lehessen fékezni. Nem kép-
zelem el parlament nélkül sem, mert új meg új törvényekre is van szükség." Lencz 
újabb kérdése: mi lesz, ha mindenkinek egyformán joga lesz minden élvezethez? 
Mindenki bort akar inni, s mindenki a legjobb bort akarja inni. „Mit csinál ön 
egy berúgott társadalommal? " S hogyan osztják majd fel a munkát? „Ki fog alsóbb-
rendű munkát végezni, és ki az előkelő, könnyű munkát? . . .Minden logikus gondol-
kozás előtt világos, hogy a legrútabb, legpiszkosabb, legnehezebb és legalsóbbrendű mun-
kát legjobban kell jutalmazni." István elismeri, hogy ezek a kérdések részben az 
ő kételyei is, „de azért nem elég erősek, hogy hitemet megrendítsék a szocializmus jövő-
jében..." Lencz szerint pénz és magántulajdon nélkül nincs, ami ösztönözze az 
embereket. István megállapítja: ezeket a kérdéseket a társadalom fejlődése meg 
fogja oldani. „A szociális állam alkotmányát is ki fogják dolgozni annak idejében. .. 
Csak meg kell várni, míg az idő megérleli az eszméket. De akármilyen lehetetlennek 
lássék is a szociális államot megvalósítani, bizonyos, hogy a mozgalom megtermi a 
gyümölcsét, ha kellőleg megnő, és az eszmék megtisztulnak. Lehet, hogy megmarad 

20 6 



a polgári társadalom, lehet, hogy a monarchiák is megmaradnak, de ha a mozgalom 
oly hatalmas és óriási lesz, hogy nem lesz előle kitérés, a hatalmi tényezők kénytelenek 
lesznek foglalkozni vele, és akár e társadalom keretén belül, akár új keretben, de a munka 
szelleme diadalra jut, ha kell, forradalom árán is. A nagy francia forradalom kezdetén 
sem tudták, hogy minővé fog fejlődni, s mégis megszületett belőle a szabadság, egyen-
lőség és testvériség hármas evangélioma. Ez a mozgalom is csak előhírnöke egy nagy 
átalakulásnak, amelyet még nem tudunk belátni. Isten országa után, amelyben az 
emberiség oly sokáig hitt és hinni fog talán mindig, el fog következni az ember országa 
is. A rabság és modern bérrabszolgaság meg fog szűnni, és ezért minden lelkesedő szív-
nek kötelessége részt venni a mozgalomban."22 

A társadalmi forradalom feltartóztathatatlanságának érzékeltetése és a jövő 
meglepő valósághűséggel való felidézése éles ellentmondásban van István naiv 
utópizmusával, gyáralapítási tervével, a személyes példa, erejébe vetett hitével. 

Timár Szaniszló nemcsak mély gondolatokat vetett fel korának társadalmáról 
és az elképzelt jövőről, — meg is tudta mutatni ezt az erjedési folyamatot a ma-
gyar munkásosztály harcában. 

István egy kis hírt olvas az újságban: a Vulkán nevű gőzhajó nem érkezett 
meg rendeltetési helyére. Meg van róla győződve, hogy a hajó felrobbant. Anna 
állhatatosan vigasztalja az összeroppant férfit, aki nem egyezik bele, hogy a tiszta-
lelkű nő vele maradjon. Ekkor megjelenik a lány apja, akit megtörtek családi 
életének csapásai, és könyörög Annának, jöjjön vele. Istvánt is hívja, legyen Anna 
férje. A lány megcsillantja István előtt a lehetőséget: övé lesz a gyár, és megvaló-
síthatja terveit. István nem érez jogot a boldogságra, bűnéért vezekelni akar. 
„Elmegyek testvéreim közé, a rongyosok világába. Fölkeresem azt a helyet, ahol az élet 
nyomora a legkiáltóbb, ahol a rongy legerősebben küzd a selyemmel. Elmegyek a nyo-
mor legmélyebb forrásáig, és iszom velők együtt a forrás keserű vízéből. .. Leszállok 
a legmélyebb mélységekbe, és részt veszek a viaskodásban, talán megadatik nekem még 
egyszer az erő és érdemessé leszek a lelkesedésre, amelytől erőszakosan, bűnös kezekkel 
fosztottam meg magamat. . . Munkás leszek újra, éspedig azok közt, akik valamennyi 
között legnehezebben és legkeserűbb szívvel húzzák az igát.. . Elmegyek vissza Magyar-
országba és beállok munkásnak, ahol tizennégy óra hosszáig dolgoznak a munkások 
naponkint. Ott fogok dolgozni, azok között, akik életök, egészségök árán, éhezve, hőséget 
szenvedve, kitéve embertelen bánásmódnak, a selymesek palotáihoz való anyagot gyárt-
/a/c."23 Megígéri Annának, bárhogy is alakul a jövő, még egyszer fel fogja keresni. 
Nem engedi meg neki, hogy vele menjen; ez megakadályozná vezeklését. 

A gyári munka, a munkássors megrázó képei következnek; kitűnő szemlél-
tető példákként egészítik ki azt, amit Engels A munkásosztály helyzete Angliában 
c. művében és Marx A tökében a truck- és a coííage-rendszerről elmond: a munkások 
kénytelenek a gyáros boltjában elkölteni keresményüket s az általa fenntartott 
és bérbeadott »szálláson lakni, ahonnan bármikor kikergethetik őket. 

Munkáslélektani megfigyeléseket tesz az író arról, hogy a még elnyomottabb 
nemzetiségi munkásokkal szemben kíméletlenebbül mer fellépni a munkafelügyelő, 
mint a magyar munkással, akit „nem igen mer megütni, mert annak hirtelen mérgií 
természete van, s ha egyszer megdühödik, veszedelmes. Csak a családos embert lökdösi 
hátba, vagy ráhúz egyet vidám jókedvében. Ő, tudniillik, ösmeri a családos ember pszi-
chológiáját. Az rendesen fél, hogy ha rakoncátlankodik, elcsapják, és nem kap munkát.'''' 
Vannak kiemelkedő vezető egyéniségek is a munkások között. „A sápadt és ki-
merült alakok között van néhány nagyon jókedvű, egészséges, életerős is. Ezek a sors 
kedveltjei a nyomorultak társaságában," a többiek rokonszenvvel és bizonyos tisz-
telettel néznek rájuk, mintegy „tőlük várnak biztatást a béketűrésre és kitartásra.'''' 

207 



' 

Timár vázlatosan meg is jelenít párat közülük. Leginkább András kelti fel a 
figyelmet és „vadházastársa", Pintyőke, — „piros arcú, jó húsban lévő, vidám, 
jókedvű teremtés, akit az egész gyártelep ,Pintyőke''-nek nevez, mert szépen tud énekelni. 
Soha ember fia nem látta sírni ezt a leányt. Mindenkit tud vigasztalni és bátorítani, 
aki a közelébe ér "24 Életerő, egészséges népi humor jellemzi őket, leleményesen nevet-
ségessé teszik az embertelen munkafelügyelőt. Az író Pintyőkével ítéletet mondat 
— tartalmilag követve a Kommunista Kiáltvány megfelelő helyét — a polgári 
erkölcsről és házasságról; sikeresen megmutatja ezeknek az egyszerű embereknek 
a romlatlan erejét, mély érzéseit. 

Feszült a hangulat a gyárban: szocialista agitátorok járnak a munkások kö-
zött, sztrájkra buzdítanak. Lelkesedés és csüggedés váltogatja egymást, folyik 
a vita. A munkások tudják, hogy a közeli gyárakban már nem dolgoznak. Pintyőke 
sokallja a tizenhárom órai munkaidőt is. „Hiszen az uraság lovai többet pihennek, 
mint mink. Mivel jobb a ló, mint az ember?" A munkafelügyelő megüt egy leányt—• 
alig tud elmenekülni a munkások haragja elől. A gyáros minden eshetőségre szá-
mítva rendőröket hivat. Az agitátorok mindenütt ott vannak; ott vannak este a 
kocsmában is, ahol elhatározzák a sztrájkot. „Csakhamar rázendítették a munkás-
indulót és az egész korcsmahelyiség harsogott a daltól. — Minthogy a szobában nem 
volt elég hely, a munkások és munkásnők nagy része kiszorult az udvarra és ott vett 
részt az éneklésben. Az ajtó nyitva volt és tele emberekkel. 

Riadó, lelkesítő dal volt ez. A kérges tenyerű munkás, aki a bortól már amúgyis 
fel volt hevülve, elkeseredett lelkének minden tüzével énekelt.'''' István elnézi „e különös, 
vihardúlt arcú embereket a füstös, borszagú, gőzzel telt korcsmahelyiségben... Itt ké-
szítik elő a nagy átalakulás munkáját — gondola magában, mialatt ajkát a borral 
megnedvesíté, — e munkától kifáradt, a rossz bánásmódtól eldurvult, gyakori éhség 
folytán elmérgesedett lelkek képezik az átmenetet az uralkodó és az óhajtott társadalom 
között." De most is mardossa a kétség, mikor következik be, s bekövetkezik-e egyál-
talán az átalakulás; ha nem, akkor hiábavaló volt áldozata. 

Sztrájkra szólító beszédek hangzanak el. Lobog a vörös zászló. Az egyik idős 
munkás aggódva mondja: „Nekem két kis unokám van, annak gyerekei, amannak 
apró porontyai. Ki ád enni nekünk, meg azoknak, ha nem dolgozunk ?n Mire az asszony, 
akinek a lányát a munkafelügyelő az előbb megverte, így tüzel a sztrájkra: „Ki 
ád enni ? Te vén nyúlszíva, mit félsz ? — kiáltá rekedt hangon —, hát így nem éhe-
zel? Nem koplalsz és nem koplalunk valamennyien? Nem verik meg az unokáidat, 
meg amannak a gyerekeit? Nem taszigálják félre? Nem rúgják meg? Majd ad enni 
a föld. Eszünk füvet, meg korpát addig, amíg jobbra fordul a sorsunk. Én asszony 
vagyok, még se félek a koplalástól. Aki tovább dolgozik, az hitvány, akasztani való — 
végzé lángoló szemekkel — és én a tíz körmömmel kaparom ki a szemeit."^ 

Folyik a sztrájkharc. A munkafelügyelő felszólítására a rendőrök bottal verik 
ki a munkásokat szállásukról. A szabad ég alatt tanyáznak, éheznek, de nem csüg-
gednek. „Még az sem bátortalanította. el őket, amikor a gyárvezetőség azt a hírt kürtölte 
ki, hogy ilyen körülmények közt feladja a gyárat és végképpen megszünteti a munkát. 
— Mindig ilyenekkel akarták rémítgetni a munkást, valahányszor kitört belőle a keserű-
ség, mondogatták egymásnak biztatóan." István, András, Pintyőke bátorítja őket. 
Istvánt is a bizalmi férfiak közé választják. A munkások kitartása arra kényszeríti 
a gyárost, hogy fogadja a bizalmiakat. István elsősorban az embertelenséget, a 
méltatlan bánásmódot veti fel. „Mi emberek vagyunk, uram, éppen olyanok, mint 
önök. Hogy önök selyembe öltözködnek, mi pedig rongyokba, hogy mi azért dolgozunk, 
hogy önök meggazdagodjanak, az tisztán véletlen dolog." Követelik a felügyelő eltá-
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volítását, a tizenháromórai munkaidőt, húsz százalék béremelést. A gyáros alku-
dozni próbál, de nem engednek. „Nem szeretem a müveit munkást. Ezek a legvesze-
delmesebbek'1''26 — mondja a gyáros az igazgatónak a munkások távozása után. 
Súlyos szemrehányást tesz a felügyelőnek, hogy kegyetlenkedett; ezzel csak fokozta 
az emberek elkeseredését, és előmozdította a sztrájk kirobbanását, amivel súlyos 
anyagi kárt okozott neki. A munkások éheznek; egy asszony kétségbeesésében 
már vízbe akarja fojtani gyermekeit. A gyár megrohanására készülnek, hogy köve-
teléseik teljesítésére kényszerítsék az igazgatót. István és András hasztalanul fi-
gyelmezteti őket, hogy a rendőrök és csendőrök rájuk fognak lőni. A támadó mun-
kások kőzáporára sortűz felel; többen holtan és sebesülten esnek össze. A gyár-
vezetőség kérésére két század katonaság érkezik. Újabb támadás, újabb sortűz; 
a tömeg szétfut, Pintyőke halálos sebet kap. A tragikus esemény újra felkelti István 
bűntudatát; kétségbeesett lelkiállapotában elítél minden erőszakos beavatkozást 
a társadalom fejlődésébe. Öngyilkosságra gondol, de ígérete szerint elindul Annától 
búcsút venni. Útközben — újabb romantikus fordulat — megtudja, hogy a hajó 
nem süllyedt el. Megszűnik gyötrő bűntudata, s újabb látomása van: „Látta 
a pozitív és negatív társadalmi elemek kibékülését egy szent és nagy frigyben, amely 
egykor vér és iszonyat nélkül fog létrejönni." Most már bekövetkezhet a regény „happy-
end"-es megoldása: István boldog egyesülése Annával és az eszményi gyár meg-
valósulása. 

Az egykorú kritika valóban rendkívüli eseményként üdvözölte a regény meg-
jelenését. Az Ország-Világ az angol írókkal rokonítja Timárt. „Mély rokonszenv él 
benne a szegények és az elnyomottak iránt, és szellemének erejét nem az élcekre, hanem 
az igazságért való küzdelemre használja." Tárgyilagos és korrekt előadásmódjával 
kevesen versenyezhetnek. Eszmei gazdagságából következik, hogy „tudott olyan 
regényt írni, aminő már rég nem jelent meg a magyar könyvpiacon." A kor legvitá-
lisabb kérdését, a szocializmust tárgyalja, a költő szárnyalásával és a szociológus 
mélységével.27 Néhány évvel később a Hazánk mint merész koncepciójú, egészen 
eredeti és érdekes műről emlékezik meg a regényről.28 

A Selyem és rongy jelentőségére már a regény tárgyalása során ismételten 
rámutattunk. Mielőtt összefoglalnánk értékelésünket, és ezzel meghatároznánk Timár 
Szaniszló helyét és szerepét, az író további fejlődéséről szólunk. 

Nem kevésbé élesen veti fel a magyar társadalom problémáit Az öröm vallása 
c. regénye.29 Címe is mutatja: az író itt zömében a tőkésosztály életét ábrázolta. 
Vörösmarty Két szomszédvárának szélsőséges romantikáját juttatja eszünkbe az 
az esztelen bosszúvágytól fűtött küzdelem, amellyel a két tőkés, Balajthy és Boruth 
egymás megsemmisítésére tör. „A pénz körül, amely a világ örömét jelenti, csupa 
torz-alak táncol, tökéletes, eszményi ember helyett, élesen megvilágítva a kísérteties fény-
től, amely a mammonból kisugárzik." Csak szocialista szemlélettel lehetett ilyen éle-
sen megmutatni, hogy a feudális és a kapitalista rend — a megváltozott módszerek 
mellett — egyaránt „az ember embernek farkasa" elvén alapszik. Az egymás ellen 
harcoló tőkések egyéni sorsában Timár félreérthetetlenül megmutatja a fennálló 
társadalmi rend válságát. Pontosan érzékelteti ezt a bomlási folyamatot az ural-
kodó osztályon belül is: Balajthy Géza, az egyik tőkés fia, aki szerelmes apja vetély-
társának lányába, az apa által támasztott nehézségek ellenére végül is eléri célját, 
egészen másképp szemléli a világot: „...tudta, hogy odakünn mi történik. Ösztön-
szerűleg megérezte, a világ tele van harccal, háborúval, éspedig egészen más természetű 
harcokkal, mint amilyenek eddig dúltak az emberiség keblében. Tudta, hogy a tűz és 
nyomor fiai küzdenek a sors kedvenceivel, s harcvonalba sorakozik egy olyan hadsereg, 
amelyet most még el lehet nyomni, de legyőzni soha. De nem vett még most részt ebben 
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a harcban. Tudta, hogy szembeszállna apjának és családjának egész tradíciójával, ha 
a nyomorultak és rongyosok'seregébe állna, akik jóllázadnak a hatalmasok és dölyfö-
sök ellen. De azzal is tisztában volt, hogy egykor rákerül majd a sor, és akkor ott lesz 
majd a harcosok között bizonyára, és nem lesz az utolsó közöttük.'1120 Géza húgának, 
Amáliának a sorsában Timár megmutatja az uralkodó osztály családi életének 
hazugságait. A szép leány apja akaratából hozzámegy egy gazdag gyároshoz, akit 
nem szeret. A férj utólag döbben rá erre, és gyötri a boldogtalanság. Bányai irigyli 
munkásait, akik nem ismerik ezeket a problémákat, s akiket erkölcsileg is magasabb-
rendűnek érez. „S ha éppen erkölcsi eszmékről van szó. az is képviselve van bennük. 
Mert íme: övék a jövő. Mondják, hogy nagy erő lakozik bennük; hogy óriási feszítő, 
építő és romboló hatalom van képviselve e tömegben, amely világhatalommá is lett. 
S igaz is. Milyen kicsiny is vagyok én a kékzubbonyosokkal szemben! En, a kapitaliz-
mus képviselője, aki jinoman öltözködöm, jrakkba bújok néha (ha nem is szívesen); 
kocsiban járok, és cipőm sohasem lesz sáros."31 Amália régi szeretőjéhez szökik, s fel-
lázadva minden törvény ellen, feloldódva az öröm vallásában, erkölcsi érvekkel 
igazolja eljárását: férjét vádolja, aki nem törődve az ő érzelmeivel, magához kap-
csolta őt. „Ő az erkölcstelen, ö az alávaló, mert az az igazi konkubinátus pap áldása 
dacára, ha ilyen egyesülés jön létre.'1''2''1 Amália férje, Bányai ráeszmél fagyasztó 
magányára („minden ember egyedül van a világon"); s ő, aki nem egy tekintetben 
különb társainál, aki a tökéletesedésnek sajátos útját keresi, a „bűnbánó" tőkések 
típusához tartozik (még inkább, mint Lencz a Selyem és rongyban), egyre többet 
tartózkodik a munkások között, tőlük vár útbaigazítást, miképpen találhat új 
ösvényt, miután zsákutcába jutott. „E munkától és erőtől duzzadó alakok, kormos, 
szennyes, szakadt ruhájukban, ez izzadó arcok, e fáradtságtól lihegő keblek, minden nap 
új világot tártak eléje."33 Az egyik munkással valóságos baráti kapcsolatba kerül. 
Le akar szállni „a nyomor birodalmába", segíteni akar a szenvedőkön. 

Timár ebben a regényében is sikeresen állítja szembe az uralkodó osztály éle-
tének ürességével, titkos gyötrődésével, diszharmóniájával a nyomorúsága mellett 
is tartalmasabb munkáséletet, a munka pátoszát. De Bányai nemes szándéka 
és jó cselekedete ellenére sem képes megtalálni az összhangot; feleségének leplezetlen 
cinizmusa, amellyel továbbra is fenntartja viszonyát régi szeretőjével, arra készteti, 
hogy végül is megölje az asszonyt. A gyilkosság elkövetése után, szinte önkívületi 
állapotban beállít egy ismerős családhoz, ahol botrányt okoz „különös" nézeteivel. 
„. . . a munka mindig elválasztja egymástól az embereket, különösen, amióta azok élnek 
legjobban, akik nem dolgoznak, és azok legrosszabban, akik dolgoznak. . . Minden 
magánvagyon igazságtalan. . .. hát igazság az, hogy mi itt fényes termekben, a luxus 
minden puhaságát élvezzük, míg azok, akik keresetünkért fáradoznak, vagyonunkat 
gyarapítják, nyomorult viskókban tengődnek, éheznek, fáznak, rongyokban járnak? 
Honnan vesszük azt a jogot, hogy megfosztjuk amazokat a kényelemtől, csak azért, hogy 
mi még kényelmesebben élhessünk? Hogy folyton-f oly vast gyarapítsuk azt, ami nekünk 
fölösleges, és amazoktól megtagadjuk azt, ami szükséges."311 De Bányai életútja véget 
ért. Kézelőjén megpillant egy vérfoltot, Amália vérét; otthagyja a hüledező társa-
ságot, félig tébolyultan bolyong a városban, majd leül a hóba és megfagy. Az egymás 
elpusztítására törekvő tőkések tervei meghiúsulnak, a két fiatal pedig — akik 
egy új, dolgozni akaró nemzedék képviselői •— boldog lesz. Végeredményben tehát 
ez a regény is — mint a Selyem és rongy — az apáknál különb, fiatal polgári nemzedék 
képviselőinek egyéni boldogságával csendül ki; vagyis az író felvetni képes a nagy 
társadalmi kérdéseket, de megoldásukra, természetesen, már nem fut az erejéből. 

Az egykorú kritika egyébként már nem fogadta olyan kedvezően ezt a regényt, 
mint az előbbit. Leginkább elismerően talán az Új Idők értékeli, de jellemző módon 
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egy szót sem ejt a regény fő eszmei mondanivalójáról, a tőke világának elember-
telenedéséről, a kizsákmányolók és kizsákmányoltak világának szembeállításáról.35 

„A kép, melyben a szerző a társadalmat, az erkölcsöket tünteti fel — írja a Vasárnapi 
Újság — nagyon sötét, sőt sokszor drasztikus, s a részletekben is sok olyan dolgot mond 
el, melyekre fátyol és homály ca/d."36 A Hazánk zavaros koncepciójú műnek ítéli, 
nagy hanyatlásnak a Selyem és rongy után.37 Kétségtelen, hogy a Selyem és rongy 
jelzi az író alkotó erejének csúcspontját. 

Zömében a kilencvenes években készültek az író kéziratban maradt, előadatlan 
drámái is.38 Egy részük ugyanazokkal az izgató, nagyon időszerű társadalmi kér-
désekkel foglalkozik, mint regényei. A Becsület nélkül a polgári erkölcsöt — a lát-
szólag tiszta családi élet mögötti képmutatást, a „kettős erkölcsű" embereket — 
leplezi le; azt a világot, ahol csak a látszat a fontos, ahol bármilyen gaztettet el 
lehet követni, csak rá ne jöjjenek. Azt a világot, ahol a gazdagok különféle jóté-
konysági akciókkal álcázzák igazi lényüket. Timár alapmotívuma is felcsendül: 
„De vér omlik ott, ahol érintkezik a selyem és a rongy.. . " Az Új evangélium Az öröm 
vallására, emlékeztet, de az előbb említett drámához hasonlóan teljesen tragikus 
megoldású. Az író a pénz által okozott elaljasodásban tudatosan a társadalom beteg-
ségét törekszik megmutatni. Itt helyénvaló megemlíteni, milyen mély és el nem múló 
keserűséget okozott Tímárnak, hogy a drámái iránt megnyilvánuló komoly szakmai 
érdeklődés ellenére egyik művét sem mutatták be.39 

Timár mélyrehatóan foglalkozott a korabeli világirodalommal és az irodalom 
elméleti kérdéseivel. 1892-ben Egy modern flagelláns címmel ír Tolsztojról mint 
az uralkodó társadalmi rend leleplezőjéről, aki „hadat izent a tökének és a zsarnok-
ságnak, megmutatta a társadalom igazi arcát, és harcra szólította azokat, kik a szociális 
szabadságért készek voltak áldozatokat hozni."i0 Tolsztoj haláláról megemlékezve, 
nem mulasztja el, hogy rámutasson a nagy író morális tanításának csődjére.41 Ibsen-
ről szóló tanulmányában42 bírálja a naturalizmust, amely a valóság ábrázolásának 
orvén eltorzítja a valóságot. „Tisztelet annak, ki ez általános nagy áramlat köze-
pette, midőn a világ akarja, hogy hazudjanak neki, imádattal csüng az igazmondáson. 
Ki a létezőt el tudja választani az erőszakosan eltorzítottól: ki a természet eleven igaz-
ságát nem mellőzi csinált phantasmákért, melyekre rá akarná fogni, hogy ez a valóság. 
Es ezek között ott találjuk Ibsen Henriket is." Haldoklásának híre alkalmából írt cik-
kében minden nagysága ellenére nem tartja igazi drámáknak műveit, hanem pesz-
szimistá filozófiai tételeinek illusztrációit látja bennük.43 

Mintegy zárójelben hadd jegyezzük meg: társadalomtudományi érdeklődésé-
nek dokumentuma, hogy lefordította Ratzenhofer szociológiai művét a Társada-
lomtudományi Könyvtár számára.44 

És most vissza kell térnünk arra a kérdésre, melyet már elöljáróban érintettünk: 
az életmű töredékességének kérdésére. Timár Szaniszló még több mint másfél évti-
zedet élt az új században, s tegyük hozzá: rengeteget írt különböző lapok munka-
társaként. De erejéből nem futotta többé nagyobb műre. A sajtóban megjelent elbe-
szélései közt lapozgatva, azt látjuk, hogy továbbra is foglalkoztatja a társadalmi 
egyenlőtlenség, a polgárság hamis erkölcse, de mindenképpen úgy tűnik, hogy elfá-
radt és kilobbant benne a forradalmi tűz, amely vitathatatlanul eltölti a Selyem és 
rongy párbeszédeit. Anélkül hogy elvetette volna eszményeit, fájdalmas csüggedtség 
vett rajta erőt. Jellemzően mutatja ezt Csodálatos történet c. elbeszélése. Fordított 
utópia ez, — álom egy Uranus-lakóval való találkozásról, azzal a tanulsággal, hogy 
az ember nem tud végleg szakítani pusztító ösztönével, képtelen testvéri közösség-
ben, a békés, alkotó munkának élni.45 

Mi az oka ennek a megtorpanásnak? Minden bizonnyal nem egy, hanem több 
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okra kell gondolnunk. Timár Szaniszlót csendes, halk egyénisége alkalmatlanná 
tette a tülekedésre. Tehetségét elismerték, tisztelték emberi magatartását, de nem 
kapta meg azt a helyet az írói-újságírói társadalomban, amelyben igazán kifejt-
hette volna képességeit. Az anyagi gondoktól sem tudott megszabadulni. így kény-
telen volt elaprózni magát. Családját nagyon szerette; gyógyíthatatlanul össze-
törte két fiának a halála. Csüggedéséhez, passzivitásához kétségtelenül hozzájárult 
a század eleji magyar társadalmi élet korrupciója, politikai perspektívátlansága 
és az 1905-ös orosz forradalom veresége46. Úgy látszik, nem tudott felülkerekedni 
többé a belső és külső nehézségeken, nem kapta meg az alkotó munkához szükséges 
ösztönzést. 

Timár Szaniszló életművének felidézésével irodalomtörténetünk egyik fehér 
foltját kívántuk felszámolni. Meggyőződésünk szerint nemcsak egy méltatlanul fele-
désbe merült írói életmű feltámasztásáról van szó; Timár helyének megjelölése 
a századforduló irodalmában módosítja a korszakról alkotott képet. 

Komlós Aladár A magyar szocialisztikus líra előzményei és kezdetei c. tanulmá-
nyában megállapítja, hogy míg a hetvenes és nyolcvanas évek lírájában itt-ott helyet 
kapnak a szocialisztikus eszmék a munkásosztály iránti rokonszenv haladó polgári 
nézőpontjáról, a kilencvenes években elnémul a szocialisztikus líra. Még azok a köl-
tők is eltávolodnak a szocializmustól, akik 1871-ben rokonszenveztek a párizsi 
kommünnel; „a széppróza terén, ahol a radikális szemléletű Thury Zoltánnál, Papp 
Dánielnél tapasztalunk megtorpanást, s általában a polgári értelmiségnél, mely ez idő-
ben teljesen távol marad a szocializmustól, illetve valami fanyar fin de siecle szkepszis 
hatalmasodik el rajta. A jelenség annál feltűnőbb, mert maga a munkás-mozgalom 
Európa-szerte és nálunk is épp ekkor válik szervezettebbé és erőteljesebbé." A magyará-
zat: a gazdasági fellendülés, a millenniumi nacionalizmus, a revizionizmus kibon-
takozása a munkásmozgalomban. A nagyipari és az aratósztrájkok „megrémíthették 
az uralkodó osztállyal többé-kevésbé kapcsolatban levő költőket."^1 

Ugyanezekben az években, a millenniumi látszatnagyság, a forradalmi perspek-
tívahiány éveiben, amikor Herczeg Gyurkovics fiúk és Gyurkovics lányok című regé-
nyei hódítanak Magyarországon (s amikor a fiatal Gorkij első elbeszélései napvilágot 
látnak Oroszországban!), jelennek meg Timár Szaniszló elbeszéléskötetei és regényei. 
Ezekben az írásokban jelentkezik első ízben marxista szellemű társadalomábrázo-
lás a magyar irodalomban. Természetesen még egyáltalán nem lehet arról szó, hogy 
Timár Szaniszlót következetesen marxista szemléletű írónak nevezzük. Életműve 
az utópista és a forradalmi szocializmus mezsgyéjén helyezkedik el. Világnézete — 
mint fő művei is mutatják — korántsem volt mentes az ellentmondásoktól; a kis-
polgári szocialista, anarchista hatások jól felismerhetők benne. Legfeltűnőbb a való-
ban forradalmi szocialista gondolatok és a cselekmény utópista bonyolításának, 
megoldásának konfliktusa. Ez a belső ellentmondás, világnézeti tisztázatlanság is 
kétségtelenül oka az életmű töredékességének, az irodalmi alkotómunka megszaka-
dásának. A Selyem és rongy c. regény a magyar irodalom fejlődésének így is jelentős 
állomása. A regény igazi mondanivalója a magyar munkásosztály szabadságharca. 
Timár Szaniszló rendkívül érdekes gondolatokat vet fel az osztályharcról, a társa-
dalmi forradalom feltartóztathatatlan folyamatáról, és lényeges vonásaiban meg-
lepő valósághűséggel idézi fel az emberiség jövőjét, a szocialista társadalmat. Ez 
nem képzelhető el a marxizmus mélyreható tanulmányozása nélkül. A jövőről alko-
tott képéből hiányzik mindenfajta doktrinerség; megértette, hogy az emberiség 
jövőjét maga a társadalom fogja kialakítani a történelem törvényei szerint. Egy 
ízben ki is fejti — erősen emlékeztetve Engels FeuerbachjéLiiak gondolatmenetére —, 
hogy az egyes emberek, még a legnagyobbak sem fejezik ki egy korszak szellemét; 
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a társadalom képét csak a sok-sok ember különféle törekvései alakítják és fejezik ki 
igazán. Élesen látja és pontosan megmutatja, hogy nem az emberekben, hanem 
a társadalom szerkezetében van a hiba; hogy a gazdagok is szenvednek — az élve-
zetek habzsolása ellenére is — a fennálló rendben, amelynek megváltoztatása tör-
ténelmi szükségszerűség. Megmutatja, miképp összpontosul a tőke egyre kevesebb 
kézben; az esztelen fényűzéssel szembeállítja a proletariátus elnyomorodását, és 
érzékelteti a forradalom közeledését. 

Timár Szaniszló a polgári társadalom dekadenciáját, a pénz elembertelenítő, 
elmagányosító hatását festi egyrészt; másrészt a munkások életét ábrázolja, de 
nem szentimentális nyomortörténetek keretében. A munkások osztályharcát ábrá-
zolja történelmi optimizmussal; e harc kiemelkedő, heroikus alakjait mintázza 
meg vázlatos vonásokkal; a munka Gorkijra emlékeztető himnuszait szólaltatja 
meg — Gorkij előtt. Az öntödében — írja — „a formákon dolgoztak a munkások, 
fekete homokból mindenféle csodálatos alakzatokat gyúrva, amelyeknek belsejét nemso-
kára a híg vas fogja kitölteni. Az egyik kemence közepéből jó vastag nyíláson ömlött 
ki a vödrökbe az izzó láva, túlvilági, ijesztő tűzfolyam gyanánt. Mikor a mellette álló 
munkás egy vasdarabot belemártott, ezernyi ezer tűzcsillag ugrott ki belőle, vakító fehér 
fényben táncolva, röpködve a kohó előtt, mint megannyi lángoló pillangó."®' 

Nagy előrefutás ez; részben — persze csak részben — a magyar munkásmozga-
lom akkori fejletlen állapotával magyarázható az élethűség olykori hiányossága, 
az ábrázolás vázlatossága, a túlfeszített, Jókai-szerű romantika a mű elgondolásá-
ban, a jellemek megformálásában és a cselekmény bonyolításában. Timár Szaniszló 
írói sorsa a túlságosan korán érkezettek tragikuma. 

Hadd hívjuk fel a figyelmet Timár Szaniszlónak az orosz irodalommal való 
rokonságára is. Az erkölcsi és társadalmi kérdésekkel való viaskodások határozottan 
Dosztojevszkij hatását mutatják. Etikai pátosza a forradalmi demokratákra emlé-
keztet; Anna alakja közel áll Csernisevszkij Vera Pavlovnájához, Mit tegyünk? 
c. regényének hősnőjéhez. 

Csaknem egy évtizeddel Gorkij nagy műveinek (Ellenségek, Az anya) meg-
jelenése előtt a proletariátus osztályharcának mély benyomást keltő jeleneteit 
mutatta meg. Bányai, a „bűnbánó" tőkés alakja az Ellenségek Zahar Bargyinját, 
Anna pedig Nagyát, a munkások mellé álló, tiszta lelkű fiatal lányt juttatja eszünkbe; 
a gyáros és a munkások konfliktusa Gorkij Anyájának nagy jelenetére emlékeztet. 

Timár Szaniszló, a marxista szellemű magyar irodalom korai úttörője meg-
érdemli, hogy megőrizzük emlékét; a Selyem és rongy egyes részeinek ott van a helye 
a magyar irodalmi szöveggyűjteményekben, sőt a haladó hagyományokat ápoló 
könyvkiadásunknak foglalkoznia kellene a regény újra megjelentetésével. 
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JUHÁSZ GYULA ÉS AZ EGYETEMI KÖNYVTAR 
S Z A L Á T N A I R E Z S Ő 

Menekült a könyvek közé. Kora ifjúsága óta biztonságban érezte magát, ha 
körülbástyázták a könyvek. Mondják, ilyenkor eltűnt a félszegsége. A bizonyta-
lanság, mely elúrhodott az arcán, elillant a könyvek láttán. Megindító, kérlelő sze-
mei kielégültek és megpihentek. Az a hiteles Juhász Gyula-kép, amely úgy ábrá-
zolja keserű prófétaarcát, amint éppen könyvet olvas. így teljes ez az ember, har-
monikusan együtt van minden vonása. Ha feltekint, úgy tűnik fel, szétesik ez az 
egység, aggodalom, kétely, magány és idegenség telepszik rá. 

Törékeny, kicsi testet, nem-szép arcot kapott a természettől, könyvekkel bo-
rította el magát önnön pótlásaként. Eszmék, képek, örök érvényű mondatok, gyöngy-
ként csillogó rímek között élt belül, egész figyelme ezekre terjedt ki, elhanyagolta 
külsejét, nem ért rá arra, hogy környezetével is törődjék. Azt hitték, igénytelen, 
pedig nagyon igényes volt belül. Boldog volt a tudástól, de nem kérkedett vele. 
Igazi poéta doctus. Nő szerelmében nem úgy volt része, mint szabályos társainak, 
holott egy Anti-Adonisz önemésztő szenvedélyével eseng a rubensi formájú szőkékért. 
A szellem szüntelen gazdagodása kárpótolta a testi fogyatékosságokért. A férfiúi 
sikerek elmaradásáért bosszút állt tudásbeli hódításokkal. Ezért néha mosolyt de-
rengtetett az arca. Ha könyvet olvasott el, úgy érezte, fénnyel, hittel és szépséggel 
telt meg, törékenyen is felmagasodva lobogott, mint a Költészet élő lángja. 

Ehhez képest otthonosan mozgott ott, ahol mások elfogódva csetlettek-botlot-
tak, előadótermekben, könyvtárakban, múzeumokban, szóval a szellem raktárai-
ban. Kitűnő diák volt gimnazista kora óta. A szegedi érettségi után Budapesten 
töltötte egyetemi éveit, itt szerezte meg tanári oklevelét. Nem kétséges, hogy Ju-
hász Gyula költői fejlődésére és tanári felkészülésére, tehát egész szellemi kibonta-
kozására nézve Budapest a legfontosabb állomás. Itt akart maradni, pesti állásért 
esedezett, és küzdött az osztályrészéül kapott vidéken. Védtelennek és magányos-
nak érezte magát a műveltség bástyáin és falain kívül. Zárt városkapukat dönge-
tett hiába. 

Köztudomású, hogy magyar—latin szakos bölcsészhallgató volt a fővárosban 
1902 és 1906 között. „Négyessy László, Riedl Frigyes és Katona Lajos, ez a három 
tanárom jelentette számomra a Mestert"" — írja egyik cikkében. Ismeretes, hogy Né-
gyessy híres pénteki irodalmi szemináriumának nemcsak buzgó tagja volt, hanem 
hat szemeszteren át titkárja is. Juhász Gyula kereste ki az előadókat és bírálókat, 
ő állította össze a fölolvasások sorrendjét. Ez volt Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, 
Tóth Árpád, Kuncz Aladár, Laczkó Géza, Oláh Gábor, Hoffmann Edit, Balázs 
Béla, Mohácsi Jenő, Gábor Andor, Csáth Géza, Rédey Tivadar, Benedek Marcell, 
Sas Andor és annyi más kiválóság első irodalmi érvényesülésének színhelye, s persze 
a buzgó titkáré, aki már költő hírével érkezett ide, s korábban publikálta verseit, 
mint Babits és Kosztolányi. Élete végén meghatottan gondolt erre a korszakra. 
Nietzsche és Schopenhauer varázsa alatt állottak, vallja, szerették Weiningert és 
Strindberget, mivel azok nőgyűlölők voltak. Ehhez társult lelkes Tolsztoj-érdek-
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lődése s a mohó ismerkedés Herbert Spencer szociológiájával, a divatos tudománnyal. 
Nagy disputák színhelye volt az irodalmi szeminárium. Balázs Béla és Prohászka 
Ottokár heves összecsapása a vallás vagy a művészet elsőbbségéről emlékezetessé 
vált mindnyájuknak, előrevetítette a jövőt. A kávéházi asztaloknál folytatódott a 
vita, s mint az árvíz, elöntötte az irodalommal szomszédos területeket is. A bölcsész-
kar épületének második emeletéről levonultak a közel eső kávéházba, s hallgat-
ták Schmitt Jenő fejtegetéseit az eszményi anarchizmusról. A pesti egyetemen akkor 
mindennek irodalmi színezete volt. Versek és esztétikai felfogások körül tört ki 
a társadalmi és ideológiai gyökerű ellentét. Irodalmi forradalom bontakozott ki a 
Múzeum körúton. A széplelkek képzeletében ekkor épült fel ama Elefántcsontto-
rony, amelybe a művészek az élet rideg bajai elől felmenekülnek. 

Elefántcsonttorony nem egy volt. A filozopter-társaság talált ilyet a kávéházi 
asztaloknál. A jó barátok egymásnak olvasták fel verseiket. Juhász közvetlen kö-
rében a társaság tengelye egy debreceni fiú volt, a barátság felülmúlhatatlan ere-
jét árasztó Zalai Béla, matematikus és filozófus, aki az ismeretelmélet egy új rend-
szerén dolgozott, s 1915-ben elpusztult a háborúban. Kosztolányi írja egyik leve-
lében, hogy „Zalai Béla a mi Brandesünk". Az volt az ereje, hogy meghallgatta,, 
elolvasta s megbírálta a fiatal írók műveit. Juhász váltig arra emlékezik, milyen 
varázserővel tette ezt; még a felsőbb matematikáról is annyi hittel és szeretettel 
beszélt, a pesti körúton bolyongva éjszakákon át, hogy elkápráztatta a költőt. 
„Még most is hallom harsány, életörömtől harsogó kacagását, amint párizsi és egyéb 
éhezéseit és nyomorát említette" — írja Juhász. Az ilyen pajtások voltak az eszményi 
olvasók, hozzájuk írták a költők verseiket. Babits is tekintélynek tartotta Zalait. 

Ha bármi felkavarta őket odakünn, az egyetem meghitt légkörében ismét nyu-
galom szállott szívükbe. De jellemző, hogy az egyetem, mint Elefántcsonttorony, 
nem ernyesztette el híveit. Ha történetesen nem esztétikai párviadalra került sorr 
mint 1905 őszén, midőn a Habsburg-barát kormány ellen tüntető diákságot az egye-
tem épületében rendőrkardokkal próbálták letörni, az esztétikai meggyőződés men-
ten politikai magatartássá keményedett. Juhász Gyulát akkor egy rácsapó rendőr-
kard jobb kezén komolyan megsebesítette. A Dollinger-klinikára vitték, ahol tár-
sukat együttérzéssel felkeresték a bölcsészek, mások egy lapot írtak alá, amelyen 
sürgősen üdvözölték Juhász Gyulát. Ez is hozzátartozott az esztétikai irodalom-
szemlélethez. 

Elefántcsonttorony volt, ha együtt lehettek eszményképükkel, az irodalom 
szemlélet egyik megtestesülésével: Riedl Frigyessel. Amikor Riedl, a csodálatos férfir 
belépett az előadóterembe, elektromos áram futott végig tanítványain — írja Ju-
hász — „érezni kellett egy rendkívüli ember jelenlétét". Csupa szellem volt, finom 
kritika és gyengéd irónia; omnia admirari, hirdette Riedl Horatiusszal szemben. 
Ahogy Juhász leírja mestere imbolygó, tétova lépéseit a Múzeum körúti palota 
folyosóján, midőn előadás után este hazaballag, s nagy árnyékában a padlón hosz-
szan és rejtelmesen utánahúzódik öngyilkos barátjának, a nem kevésbé nagy Péterfy 
Jenőnek árnyéka, ebben a hangulatban Juhász saját képe is benne van. Áhítattal 
leste ideálját, olyan akart lenni, mint Riedl, s tudjuk, legsikeresebb pedagógiai mű-
ködésében, elsősorban Szakolcán, olyan lett, szerették is tanítványai. 

Ilyen körülmények és élmények közt jártak a fiatal költők abba az Elefánt-
csonttoronyba, melyet Egyetemi Könyvtárnak hívtak. Nagyon jól érezték magukat 
a könyvek birodalmában, pláne Juhász Gyula. Babits, Kosztolányi és Juhász nem-
rég kiadott levelezéséből is látható, hogy a Ferenciek terén nagyon otthonosan 
mozogtak. Szellemi fejlődésük fegyvertára ez a könyvtár volt. Külföldi könyvúj-
donsághoz, folyóiratokhoz, hazai irodalmi ritkasághoz itt jutottak hozzá. Egyikük 
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kölcsönvette Nietzschét vagy Schopenhauert, s aztán egymásnak adták tovább, 
kézről kézre. Indexük ott feküdt hónapszámra letétként a kölcsönző barna fiókjai-
ban. Eltanyáztak az emeleti nagy Olvasóteremben vagy a folyóiratolvasóban, a 
látogatók törzskarához tartoztak. Akkor már mindnyájan két-három idegen nyel-
ven olvastak, s Vajda, Reviczky, Komjáthy lírájában felfedezték forradalmas tár-
saikat és követésre méltó elődeiket". 

Titkon áhítoztak egy könyvtárosi állásért, de félő volt, úgy járnak, mint nem-
zedéktársuk, Móricz Zsigmond. Móricz ugyanis éppen ekkor, 1903-ban— elmondja az 
Életem regényében— a teológiát és jogászkodást faképnél hagyva, szemet vetett 
egy könyvtárosi állásra az Egyetemi Könyvtárban. Gyulai Pál apró, lilaszín gyöngy-
betűkkel írt meleg ajánlólevelével kopogott be Ferenczi Zoltánhoz, az igazgatóhoz. 
A rideg Ferenczi felderülve fogadta, szeme büszkén elidőzött a nagy tekintélyű so-
rokon. Hogyne, mondta, megkapja az állást. És másnap kinevezte arra a helyre 
Hóman Bálintot. 

Juhász Gyula az Egyetemi Könyvtár tőszomszédságában lakott, nem család-
nál, a Királyi Pál utca és a Képíró utca sarkán álló Egyetemi Diákotthonban, ke-
délytelen, rideg-hideg szobában. A közeli Diákmenzán étkezett. Előadásokra, sze-
mináriumba a Múzeum körútra járt, az is csak pár lépés a Királyi Pál utcából. 
Ha nem volt előadás, a Reáltanoda utcán át pár perc alatt elérte a könyvtárt, 
ahol bármikor megtalálhatták. Nemzedéke tagjai közül leginkább Juhász vonzódott 
a könyvtárhoz zavartalan hűséggel. Babits, Kosztolányi hónapos szobát béreltek, 
függetlenebbek voltak a szegedi postásözvegy fiánál, dolgozni, olvasni kávéházba 
jártak, csak kölcsönözni mentek a könyvtárba. Juhász azonban megfontolt költség-
kímélésből az ingyen helyet választotta. S végtelen örömmel járt be. 

Dr. Pétergál Henrik, nyugalmazott tanár, aki három évig egy szobában lakott 
vele a Diákotthonban, elbeszélte nekem, hogy egyszer sürgősen keresték Juhászt 
az internátusi szobában. Pétergál tanult, azt válaszolta, Juhász nincs idehaza, nyil-
ván az Egyetemi Könyvtárban lesz, keressék ott. Kiderült, arról van szó, hogy 
statisztaként fellépjen a Nemzeti Színházban, a Monna Vanna előadásán. Melles-
leg szólva, a színház is macskaugrásnyira állotx, a Múzeum körút s a. Rákóczi út 
sarkán. Oláh Gábornak ismerőse dolgozott a Nemzetiben, így jutottak a statiszta-
fellépésekhez, ami nemcsak azért csábító, mert egy fellépésért egy forint jár, de 
bizalmas közelről láthatják a színésznőket is, a Monna Vanna előadásain például 
a szőke csodát, Márkus Emíliát. A diák elment, kisvártatva visszatért, nem leli 
Juhászt a könyvtárban sem. Erre Pétergál maga ment el vele, de a nagy olvasóte-
remben valóban együtt sem találták meg, ott volt a folyóiratosztály olvasószobá-
jában, elmerülve egy francia lapban. 

Hogyan olvasott? Dr. Gedő Simon, nyugalmazott tanár, ugyancsak Juhász 
évtársa és barátja, elmondta nekem, hogy a költő órákig tudott ülni moccanás nél-
kül könyvek és folyóiratok felett, szinte megsemmisülve testi mivoltában. Mohón, 
kielégítetlenül olvasott, ha kávéházban ültek: szerette az új ságot is. Olyankor, olvasás 
közben, egy szót se szólt környezetéhez. Nem csinált jegyzeteket, mindent emléke-
zetére bízott, ellentétben társaival, akik buzgón jegyzeteltek mindent. Tudása első 
kézből szerzett tudás volt, mint Aranyé, Csokonaié. Egyszer nyáron, vakációban, 
Gedő átutazott Szegeden, Juhász kijött a pályaudvarra, kezét szorongatta s evvel 
búcsúzott tőle: 

— Viszontlátásra az Egyetemi Könyvtárban ! 
Gedő szerint is leggyakrabban a folyóiratolvasóban tartózkodott. A könyv-

tárban, az előcsarnokban, gyakran látható volt, fiatal írókkal, előadással jelentkező 
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Négyesy-hallgatókkal tárgyalt . A Diákotthonban, mesélte Pétergál, t ikkadtan hall-
gatot t , mint aki kiesett szerepéből. Nagyon ágrólszakadtan festett. Egyszer télen, 
mert rosszul fűtöttek a szobákban, felkerekedett egy diákküldöttség, s panaszra 
ment az ot thon igazgatójához. Juhászt állították a sor élére, rajta igazán szemlél-
hető volt, hogy a diákok fáznak és köhögnek. Ha dolgozni akart , a könyvtár csen-
des helyiségeit kereste fel. Pétergállal tréfákozva beszéltek: 

— Henrik mester, ír tam a könyvtárban egy verset, lesz pénz pótvacsorára ! — 
mondta a szobába belépő Juhász. 

— Nagyszerű, Gyula mester ! — válaszolt a boldog szobatárs — éljen a magyar 
líra ! 

Ilyenekre emlékezett az öreg Pétergál Henrik. 
Juhász pályatársai megénekelték a pesti utcákat , a pesti nőket, a budai he-

gyeket, a kávéházakat, a lakásokat, az égboltot — Juhász, ahogy emlékezni kezd 
a tova tűnt ifjú évekre: az Egyetemi Könyvtárra gondol, s verset ír róla. Ez a köl-
temény a Filológia: 

Budapest, ez a nagyvilági dáma, 
Engem nem ölelt, nem csókolt soha, 
Szegény diáknak nézett, aki árva, 
Kihez a pénz és öröm mostoha. 

Egy palotája szeretett csak engem, 
A könyvek dohos, ódon csarnoka, 
Melynek porától ittasult a lelkem, \ 
Tavaszt nem láttam akkor én soha! 

Míg zöldes és lilás pompában ébredt 
A nagy körutak ujjongó sora, 
Engem rabul ejtett a félsötétes, 
Mély titkokat zsongó könyvtárszoba! 

Horatiust Scaliger jegyzetével 
Bújtam s az óra lassan járt tova 
Es Lídia, Cloé jehér nevével 
Betelt a könyvek nagy, komoly sora. 

S mint ősöm, a Korvinák bús diákja, 
A múlt ködén átködlö cimbora, 
Margóra róttam: Ihatnám ! Hiába ! 
Életszomjam nem oltom el soha! 

Ez valóban hiteles és közvetlen vallomás erről a könyvtárról. Ami ismereteink 
alapján elképzelhető a pesti Juhász Gyuláról, azt ebben a versben lírai hangulat 
formájában a költő maga prezentálja igen találékonyan. Horatiust olvassa a híres 
olasz filológus kommentárjaival, az óra lassan já r tova, az olvasótermi óra tudniil-
lik, íme, az Egyetemi Könyvtár költő-olvasója elmondja, hogy it t kapta a tenyésztő 
meleget, ezen a védett helyen a könyvek összeálltak Elefántcsonttoronnyá a csú-
nyácska kis árva diáknak. A vers 1908-ból való, Nagyváradon írta, s első ízben 
a Holnap második kötetében jelent meg. Ez az adatszerűség, amit a Filológia nyújt,a 
legterjedelmesebb, más verseiben, a későbbiekben sem találunk ennyi leírást. Szakol-
cán írt Juhász drámaibb realizmussal a magyar Végekről, de valóságrajza ott se 
dúsabb, látványosabb, mint ebben a versben. 

218 



Emlékező képzelete közvetlen szemléletet idéz tanúul, a Korvinák diákjának 
magyar jegyzetét. S az Egyetemi Könyvtárnak valóban van ilyen kódexe, bár az 
nem Mátyás király könyvtárából való. A Cod. lat. 25. jelzetű kézirat első része ez, 
mely a középkor egyik kedvelt elbeszélésantológiájával kezdődik, a Gesta Roma- * 
norummal. 1474-ben másolta Sztárai Mátyás, aki alighanem nagyon szerette az itó-
kát, mert munkája közben, a 82. levélen, az egyik bekezdés végére, a latin szöveg-
hez odarótta tikkadt sóhaját az anyanyelvén: Hogh yhathnam ! A kódex Egerváry 
László püspöki igazgatóé volt, s a török a Corvinákkal együtt vitette Sztambulba, 
ahonnan Abdul Hamid szultán 1877-ben, mint ismeretes, tizenegy Corvinával 
együtt visszaadta nekünk. Ebből nyilvánvaló, Juhász Gyula a könyvtár kivételes 
olvasói közé tartozott, hogy diák lévén megtekinthette a könyvtár féltve őrzött 
kódexanyagát is. Ezt a szazad elején a könyvtárban dolgozó tudományos tisztvi-
selők tették lehetővé, olyan literátor-könyvtárosok, aminő Dézsi Lajos volt, a ké-
sőbbi.egyetemi tanár, irodalomtörténész vagy Dedek Crescens Lajos, a történész 
és író. Ők megbecsülték az olvasók karából az érdeklődőbbeket, tehát a nagyszemű, 
sápadt szegedi fiút is, akinek már versei jelentek meg a lapokban, s a diákok és 
tanárok egymásnak adták a hírt, hogy kiváló, felkészült kritikus. így került a tö-
mött latin sorokba dugott magyar sóhajtás a könyvtárra emlékező költeménybe. 

Juhász Gyula könyvtárélménye, az igazi, szegedi és más városbeli könyvtár-
élményt felülmúlón: az Egyetemi Könyvtárbeli volt. Ha könyvtárról ír, erre a 
nagyra, a legrégibb magyar könyvtárra gondol óhatatlanul. Nagyváradon gondol 
vele, mert a magyar Birmingham szerencsés keretet adott a költő hamar kallódó 
alakjának, erősítette költői és emberi önérzetét — ahogy Dutka Ákos könyvéből 
tudjuk —, de váradi témájú verset alig írt, Váradon kezd emlékezni Pestre. Innen 
a Filológia létrejötte s innen a Könyvtár című vers születése is meg a Könyvek és 
könnyek jelzetű poéma. Ezek pár hónappal későbbiek a Filológiánál, 1909-ből va-
lók. A Könyvtár egy szobányi könyvtáíról szól, de nem valami speciális gyűjtemény-
ről, nem író vagy tudós otthonáról. Van itt minden, tarka olvasmányok s filozó-
fusok, a költő a duruzsoló kályha mellett Shakespearet olvas. De egy sora idézni-
való: „Igazság? Csak az élei az igaz". Hiába várnak rá a filozófusok, akiket oly 
jól ismer, az élet most már több a könyvnél, nagyobb élmény a bölcseleti eszmé-
lésnél is ! Ez a váradi élmények, a szerény bohémélet, az Anna-szerelem vissza-
hatása a filozopterlélek szent könyvtárélményére. Meri leírni, hogy a könyvek közt 
nincs bölcsesség, és nincs vigasz. Persze, annál több akad a könyveken kívül. Pes-
ten még a könyvek rendületlen igazságot képviseltek és bölcs útbaigazítást, a szőke 
nagyváradi színésznő kiforgatta ezt a nyugodt, biztos szemlélődől. „A könyvek bol-
dog városában éltem . . . " — így kezdődik a Könyvek és könnyek című szonettje. 
S ez Budapestnek szól és az Egyetemi Könyvtárnak, „hol gót eszmék, görög romok, 
Reneszánsz kupolák, rokokó csarnokok Rejtettek el bíztatva és kevélyen". A könyvtár 
azonosul a nagyvárossal, a könyvélmények Európa-élményt tudatosítanak, a fa-
uszti kultúra egész skáláját. Ott Pesten erős volt, harmonikus, „enyém volt minden 
korok vigasza. A nagy világ, a kis haza Enyém volt asztalon és ágyban". Ez a vissza-
emlékezés a könyvtárra, az Egyetemi Könyvtárra, visszarévedezés a könyvtár 
embernevelő erejére, de egyúttal rávilágít a fiatal Juhász Gyula irreális és idea-
lista gondolkozására is. Ezt mondja a vers végén: 

De egyszer utam innen kijeié vitt, 
Az élet szele örökre elszédít, 
Azóta véres és rózsás nyomon járok, 
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Enyémek az új arcok és új álmok, 
Enyém a könny, láz, gond és szerelem 
S könyvek igazát sehol sem lelem! 

Mintha a szellemi műveltség valóságértéke és a világ valósága, tehát a társa-
dalomé is: összeegyeztethetetlen volna. Idealista eszmélésének hasad így ketté a 
világ, szellemre és valóságra, melyek nem azonos anyagúak. Holott könny, lázr 
gond és szerelem a könyvek igazát jelenti. így kesereg az örök diáklélek, aki későn 
ébred a valóság és szellem kettősségének személyes lírai következményére. 

De ráébred erre Juhász Gyula. Nem bírja, hogy fölébe kerüljön az Élet, az: 
mégsem annyi, minden szerelmével, mámorával egyetemben, mint a szellem. A 
Vigasztalásul című jól ismert versében „könyvet olvas", Schopenhauert és Nietz-
schét idézi, de a drámai erejű vallomás már szintézisre mutat. Elolvasta a köny-
veket : 

És megcsókoltam Anna szép kezét 
S szeretném megcsókolni Anna száját. 

Ez is ugyanabból az esztendőből való, 1909-ből, ez is nagyváradi vers. S a 
tűnődések így: könyv és könyvtár — valóság, élet, szerelem párhuzamos vonalain 
tovább folytatódnak Szakolcán, ahová Nagyváradról helyezték át, s ahol a csepp 
nyitramegyei városka sajátságos formája rákényszeríti a költőt a valóság megmá-
síthatatlan elfogadására, poétikájában tehát a realizmusra. A csöndben, hóhullás-
ban, a magányban, a természetben szüntelen faggatja könyvemlékeit. E'tünődő-fag-
gató magatartás legszebb kifejezése a Nénia című verse, a nagy olvasó, könyvtár-
szerető őszinte vallomása: 

Könyvekre hajtom le jejem, 
Mint fáradt vándor sírhalomra: 
Könyvek, ti bölcs és végtelen 
Sírok, nem adtok már nekem 
Vigasztalást a végtelen napokra. 

Élet mély szomja égeti 
Pusztába lankadt szívemet 
És messzetűnő évei, 
Mint bús echók, úgy zengetik 
Feléje a hiú reményeket. 

S míg sorsom altatót susog 
S hagyom éjét leszállani, 
A ködben rátok gondolok, 
Tündöklő jóni oszlopok 
És Annának tündöklő vállai! 

Ezt 1912-ben írta Szakolcán. Könyv és nő már szimbólummá válva kíséri a 
költőt, mint két múzsa, mellyel nem tud betelni. Már dühöng a Háború, de a prob-
léma mit sem változik: 

A könyvek várnak, ó de mennyi könyv még, 
Szép, holt betűk, száz élő gondolat. 
Távol, közel a vérző, ősi jöld ég, 
De nékem már elásták kardomat. 
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A lelkem bús csuklyába öltözött rég 
S megölték ifjú akarásomat. 
A könyvek várnak, könyvek könyve, tenger, 
Találkozóra távoli s ivekkel . .. 

így szól a Stanzák című versében (1916). Vágy, örök vágy, kielégítetlen szom-
júság. A vágy és kötelesség — mert az élet az — eleven szemlélettel varázslódik 
elénk. Késő minden, írja még a versben, s mégis kell, kell a világ, az élet, még ha 
messziről sugárzik is fénye. Végigjárhatnánk Juhász életművét, a kutatás ösvényein 
innen is, onnan is előbújnának könyvek és könyvtárak emlékképei. Tele van ez 
a költészet a könyvtár szellemével, könyvek szeretetével, a költői ige mágiájával, 
mosollyal és rímmel, a trubadúr erejével. 

Egy írásművére még feltétlenül utalnom kell, mert ez ismét közvetlenül az 
Egyetemi Könyvtárt idézi. A Dialógus a könyvtárban című párbeszédes formájú 
prózájáról van szó. (Szeged, 1924. november 16). Anatole France halálára írta, aki 
úgy tudott gyönyörködni könyvekben, régiségekben, mint senki. Juhász más volt, 
mégis szemlélete hasonlatos a francia íróéval. „A nagy anyakönyvtár egyik távoli, 
csöndes zugában, alkonyatkor. Az ablakból kilátás a szőke folyóra és a ligetre, ahol 
gyermekek labdáznak és szerelmesek sétálnak'" -— ez a színhely. Anyakönyvtár: Egye-
temi Könyvtár. Diákkori gondolatok szólalnak meg a tudós és a költő párbeszédé-
hen, mindkét szereplő ugyanazt az élményt és tapasztalatot mondja el, mely fel-
váltva rakódott le Juhász Gyulában. A dialógus igy indul: 

A tudós: Legjobb volna könyvtárban lakni, egész életünket itt élni le, éjjel-
nappal leghűbb barátaink közt lenni: lehet ennél boldogabb és bölcsebb élet? 

A költő: Nem tudom. Sainte-Beuve a temetőhöz hasonlította a könyvtárat, 
a temetőhöz, ahol híresek és elfeledettek nyugszanak egymás mellett. 

A tudó s: A temetőben néha több és szebb élet van, mint az élők között. Tavasz-
szal jobban virul a temető, mint a város. 

Később a tudós folytatja a könyvtár dicséretét: „Az emberiség legnagyobb kép-
viselői, a gondolat és érzés legelső művészei vannak itt egymás mellett, mint királyok 
és hősök a Paniheonbarí". A költő válaszol és cáfol: az emberi tévedések és gonosz-
ságok húzódnak meg a filozófia és história könyvpolcain. Okosabb dolog ezeknél 
a könyveknél — egy bibliai szótár. Gyönyörű tudomány a filológia — ismeri el 
a tudós. A költő az irodalomról szól, milyen unalmas minden itt, egyetlenegy érde-
kes dolog van a világon: az élet ! Beszélnek aztán ponyváról és remekművekről. 
A költő egyszerre csak ezt mondja: „Nézd csak ezeket a nemes, komoly és pompás 
kódexeket. Mennyivel tartósabbak, szebbek és stílusosabbak, mint az úgynevezett mo-
dern könyvek. Ezeken a kódexeken egy élet szeretete és áhítata érzik, a magány, a csönd, 
a béke, az elmélyedés és az önfeláldozás illata'". Aztán vitatkoznak a történelem ér-
telméről. Montaigne nem kételkedett annyit, mint egy kritikai szellem, ha törté-
nelmet olvas — mondja a költő. Csak a költészet nem téved, mert nem hazudik. 
A belső igazsága az egyetlen és üdvözítő ! Még egy könyvjelzetet is idéz itt, olyan 
jelzetet, amilyen az Egyetemi Könyvtárban volt honos. Aztán egy horatiusi sorral 
befejezi mondanivalóját. A jelenet azzal zárul, hogy a ligetből fölhangzik a szökő-
kút zenéje és a szerelmes párok kacagása. 

Már akkor messze volt Pesttől, messze a kedvelt tanári pályától, vidéki újság 
vezércikkírója, nyugdíjtalan nyugdíjas, nagy és termékeny évei után osztályától 
elhagyatva és megtagadva, de hűséges munkásszívek között s parasztok kezét szo-
rongatva, nem is jelképesen, hanem valóságosan, Tápén. Haláláig felrémlett előtte 
a Könyvtár, a nagy és bölcs, az Elefántcsonttorony, az Ifjúság Tornya, megsímo-
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gatta a könyveket, könnyet hullatott rájuk, a pergamenekre is, a régi szép betűkre» 
a magyar nyelv emlékeire. Senki mélyebb hittel nem kívánta, hogy nőjjön s nyíl-
jon ki mindenkinek a régi nagy könyvtár, a pesti egyetemé, mint ahogy ő kívánta, 
szegény. Édes szavai örökké ott maradnak az Egyetemi Könyvtár millió kötete 
között. 
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