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Varga Klára 

í 

Látóhatárok egy könyvtárban 
Avagy, a Horizon integrált könyvtári rendszer bevezetése és használata 

az Egyetemi Könyvtárban. 

Az idű az, ami megakadályozza, hogy a 
dolgok mind egyszerre történjenek. 
(John Archibald Wheeler) 

Gyorsuló idő. Az egyik kedvenc sorozatom. S valóban úgy 
tűnik, gyorsul az idő1. Mindenki fut, rohan, nem ér rá. Egyre több 
információra van szükségünk s egyre hamarabb. S manapság már az 
egyik legértékesebb információ az, hogy mi is az igazán informatív 
adat. Könyvek ezrei jelennek meg hetente, amelyek egy részét mrr fél 
év múlva elavultnak tekinthetjük. Ezzel a tempóval lépést tartani vagy 
legalábbis megpróbálni lépést tartani nehéz, fáradtságos ámde 
rendkívül érdekes, gyakran improvizálást igénylő feladat mindenki 
számára. Van, aki nem akar van, aki akar de nem tud, s van olyan, aki 
akar és be is száll e mókuskerékbe. A mókuskerékbe, amelyet egyre 
gyorsabban és gyorsabban hajt az idő. 

Mit is jelent az, ha egy könyvtár a hagyományos kézi 
feldolgozásról, nyilvántartásról, ügymenetről át akar térni a 
számítógéppel segített munkavégzésre?2 Sok előkészítő munkát, a 
szükséges pénzeszközök előteremtését, a kiválasztott rendszer 
beszerzését. S mindez még mindig kevés. A rendszer üzemeltetéséhez 

1 Bár nem tartozik szorosan a témához, ám mégis hadd említsem meg az egyik kedvenc 
könyvemet, HAWKING, Stephen, W.: Az idő rövid története a nagy bummtól a fekete 
lyukakig című könyvét, mely — többek között — az idővel is foglalkozik. 
2 KOKAS Károly: Könyvtáraink az elektronizáció és a hálózatok világában. Konferencia 
előadás. "Hazai összefogás, európai együttműködés" konferencia. Nyíregyháza, 1996. 
május 2-4. Elektronikus formában elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) 
a következő címen: 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/automat/kokas-3.hun 
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informatikai szakembereket kell felvenni, a könyvtáros munkatársakat 
be kell tanítani, szervezeti átalakításokat kell végrehajtani és nem 
utolsó sorban, használni kell a rendszert. 

I 
Múlt nélkül sose lett volna jelen. 

A kezdet 
Hacsak meg nem mozdulsz, a hely, ahol 
most vagy lesz az a hely, ahol mindig is 
leszel. 
(Ashleigh Brilliant) 

Egy ilyen vállalkozásban az Egyetemi Könyvtár nem volt és 
ma sincs egyedül. Jelenlegi partnerei a Miskolci Egyetem Központi 
Könyvtára , a SOTE Központi Könyvtára4 és az ELTE ВТК Központi 
Könyvtára. E három egyetem négy könyvtára egy alkalmi társulás 
keretében életre hívta az ELMESO szövetséget 1992-ben. A szövetség 
megalakulásáról, céljáról s a kitűzött feladatok megvalósításáról 1994-
ben a projekt akkori vezetője SZELLE Béla és MOHOR Jenő be is 
számolt a TMT5 egyik számában. 

A társult könyvtárak által így koncentrált anyagi erőforrások 
lehetővé tették, hogy az akkor — mind architektúrájában mind 
nyitottságában — az egyik legkorszerűbb integrált könyvtári rendszert 
megvásárolják. A Sybase adatbázisra épülő, kliens-szerver 
architektúrájú, OS/2-es kliensü Marquis rendszert a Dynix6 cég 
szállította. A könyvtári rendszer a szükséges öt nagy területet lefedte: 

3 A Miskolci Egyetemi Központi Könyvtárának Internet címe: http://www.Iib.uni-
miskolc.hu 
4 A SOTE Központi Könyvtárának Internet címe: http://www.lib.sote.hu 
5 MoHOR Jenő — SZELLE Béla: ELMESO: összefogás három egyetem könyvtári 
információs rendszerének megújításáért. ~ TMT 41. évf. 1994. 7-8. sz. 289-293. p. 
6 A Dynix cégről a következő címen található információ: http://www.dynix.de  
Az integrált rendszerekkel és szállítóikkal foglalkozik a következő két mű: 
KOKAS Károly: Könyvtári integrált rendszerek hazai alkalmazása. = TMT 39. évf. 
1992. Elektronikus formában elérhető a MEK-ben a következő címen: 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/automat/kokas-2.hun 
BAKONYI Géza — KOKAS Károly: Könyvtári integrált rendszerek és hazai 
alkalmazásuk. 1996. Elektronikus formában elérhető a MEK-ben a következő címen: 
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/electronic/libsys/libsys.html 
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beszerzés (ACQ), katalogizálás (CAT), folyóirat-kezelés (SER), 
számítógépes katalógus lekérdezése (РАС), kölcsönzés (CIRC). Ezen 
kívül a számítógépes katalógus távoli lekeresését is lehetővé tette több 
platformon. (Ilyen például a Windows-os felületű WUI és a karakteres 
felületű CHUI.) 
A projekt keretén belül még 1994-ben szintén beszerzésre kerültek a 4 
könyvtár szerverei, kliens számítógépei valamint egyéb szükséges 
eszközök. Az Egyetemi Könyvtár kiszolgáló szervere egy IBM RISC 
6000-es számítógép 6 GB merevlemezzel, amelyen AIX operációs 
rendszer fut. Kliens számítógépei IBM PS/2-esek 80 illetve 160 MB 
merevlemezzel, amelyekre OS/2 operációs rendszer került telepítésre. 

1995. januárját mutatta a naptár és az Egyetemi Könyvtárban 
technikailag szinte minden rendelkezésre állt ahhoz, hogy az integrált 
könyvtári rendszert bevezessék a gyakorlatba is. Néhány személyi és 
könyvtár-szakmai feltétel azonban még nem teljesült ez időre. Ezen 
problémák megoldása vagy kiküszöbölése még váratott magára jó 
ideig. 

Idő közben a Dynix cég tulajdonosa az Ameritech7 megvette a 
Notis céget és a Marquis-t valamint a Notis Horizon-ját Horizon név 
alatt egyesítette. Az átkeresztelésből eredő módosításokat valamint az 
idő múlásával és az igények bővülésével szükségessé vált javításokat 
— például a Z39.50 szabvány8 integrálását, amelyhez a Z-kliensként 
működő WinPac tartozik —, kiegészítéseket az Egyetemi Könyvtár is 
megkapta. így a Horizon 3.2 verziójú integrált könyvtári rendszer 
büszke tulajdonosának mondhatta magát. 

Az Ameritech cégről a következő címen található információ: http://hsc.amlibs.com  
8 BURMEISTER Erzsébet: A Z39.50 információkeresési szabvány és alkalmazása. 
Szakdolgozat. Debrecen, 1996. Elektronikus formában elérhető a MEK-ben a 
következő címen: 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/automat/z39_50/z39_50.mek  
BURMEISTER Erzsébet — TÍMÁR Zsolt: A Z39.50 protokoll és könyvtári alkalmazása 
Magyarországon és a világban. Konferencia előadás. Networkshop'97 Konferencia. 
Keszthely, 1997. május 27-29. Elektronikus formában elérhető a MEK-ben a következő 
címen: 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/netwshop/netwsh97/burmeist/  
burmeist.mek 
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Jómagam 1995. szeptemberében kerültem az Egyetemi 
Könyvtárba s egyik legfontosabb feladatom a rendszer gyakorlati 
bevezetése lett. A másik három könyvtárral szorosan együttműködve 
megkezdtük a következő lépcsőfok megmászását. 
Fél év leforgása alatt az Informatika csoport a rendszer kliensei 
számára kijelölt számítógépeket üzembe helyezte, a szükséges 
programokat telepítette, a munkához elengedhetetlen magyar nyelvű 
segédleteket elkészítette, a feldolgozási metódust kidolgozta s végül, de 
nem utolsó sorban betanította a feldolgozókat. 

Az oktatás csodálatos dolog, de jusson 
A tanulüS eszünkbe néha, hogy amit érdemes tudni, azt 

nem lehet megtanítani. 
(Oscar Wilde) 

Mára elmondhatjuk, hogy a Könyvtár címleírói, szakozói és a 
kölcsönzésben résztvevő munkatársai munkaeszköznek tekintik a 
rendszert, s már jobban szeretnek vele, mint nélküle dolgozni. 
(Reméljük a rendszerben dolgozni „kényszerülő" többi kolléga is így 
érzi vagy így érzi majd.) Megszokták következetességét, hibáit, a helyi 
szokásokhoz nem mindig tökéletesen idomuló lehetőségeit. De nem 
volt ez mindig így. 
Az új, szokatlan dolgokat az ember először nagyfokú gyanakvással 
figyeli és kezeli. Rávetíti negatív tapasztalatait, s úgy érzi, ha a 
kisebbik rosszat kell választania, akkor inkább maradjon minden a 
régiben. Ezt a természetes gyanakvást és ellenállást kellett leküzdeni, 
mikor elkezdődött a rendszer kereső és katalogizáló moduljának 
betanítása. 
Mivel ekkor a Könyvtár még nem rendelkezett saját rekordokkal, ezért 
a rendelkezésre álló ún. tréning adatbázisban megtalálható adatok 
felhasználásával kezdődött a begyakorlás. (A tréning adatbázist azzal a 
szándékkal adja a Dynix a rendszerhez, hogy a felhasználók ezen 
gyakorolják be az egyes modulok használatát, kezelését. Ez rendkívül 
hasznos, hiszen félelemérzet nélkül, nagy bátorsággal lehet munkához 
fogni. A gyakorló adatbázis tartalmaz néhány száz rekordot is, 
amelyekkel könnyen szimulálhatók a problematikus helyzetek.) 
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Le kereséskor először azt kellett megtanulni, hogy milyen 
kereső indexek léteznek, mikor, melyiket érdemes használni, mit jelent 
a „szűrés", s milyen kapcsolati rendszerek állnak rendelkezésre. E 
mellett párhuzamosan gyakorolni lehetett a katalogizálást. 

A katalogizálás tulajdonképpen egy űrlap kitöltését jeleneti. Az 
űrlapon az egyes egységeket USMARC9 mezőkbe és almezőkbe kell 
beírni. Ehhez természetesen szükség volt egy olyan erősen szűkített 
USMARC mezőlistára, amelyet kiindulási alapként lehetett használni. 
Ezen lista elkészítéséhez nagy segítséget nyűjtottak a gyakorló 
adatbázisban lévő, valamint a más könyvtárakból letölthető rekordok és 
a HUNMARC szabvány. A lista még ma sem tökéletes és talán soha 
nem is lesz az, de jó szolgálatot tett és tesz a feldolgozók munkájának 
megkönnyítésében. 
Kidolgozásra kerültek a konvertálásokhoz szükséges konkordancia 
táblák. Kísérletek történtek a BIBLIOS10 adatbázisban tárolt adatok 
átvételére is. Az eredmények sajnos nem voltak biztatóak, így akkor a 
Könyvtár lemondott a konvertálásról. 

A kölcsönzői modul munkába állítása előtt meg kellett 
vizsgálni, hogy az eddig alkalmazott eljárások, ügymenetek mennyire 
ültethetők át a rendszerbe. A vizsgálat s a konzekvenciák levonása 
után, a szükséges paraméterek értékeit meg kellett határozni, majd a 

9 Mint a 7. lábjegyzetben említett BAKONYI — KOKAS írásból megtudhatjuk, a MARC 
(MAchine Readable Cataloguing) egy egységes bibliográfiai csereformátum. A 
könyvtári, bibliográfiai adatfeldolgozás alapjait az ISBD (International Standard 
Bibliographic Description) és az AACR2 (Anglo-American Cataloging Rules 2nd 
Edition) szabványok biztosítják. Ezek szolgálnak alapul a nemzeti MARC formátumok 
kidolgozásakor. Sajnálatos módon ezek a nemzeti MARC formátumok eltérnek 
egymástól. Ezért kidolgoztak egy új nemzetközi formátumot, a UNIMARC-ot. A 
valóságban jelenleg még csak kevesen használják. A HUNMARC formátum 
mindegyiktől eltérő adatszerkezetet valósít meg, ezért azt a magyar könyvtárak csak 
mint köztes adatcsere formátumot képesek használni. 
A teljes USMARC leírás megtalálható a következő címen: http://lcweb.loc.gov/marc/. 
A HUNMARC adatcsere formátumról az Egyetemi Könyvtárban jelenleg a következő 
könyv áll rendelkezésre: HUNMARC: a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma I 
[összeáll. SÍPOS Márta].- Bp.: OSZK, 1994. 
10 A BIBLIOS adatbázist felépítő és kezelő programokat PÁLFI Éva készítette BASIC 
programnyelven. Az adatbázis legfőbb feladata nem a visszakereshetőség biztosítása, 
hanem a katalogizálás meggyorsítása és a katalógus-cédula előállításának 
megkönnyítése volt. 
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rendszerbe be kellett állítani. Csak ez után kezdődhetett el a betanítás, 
majd pedig a próbaidőszak. A hagyományos munkafolyamatokról a 
számítógépesekre való áttérés a kezdeti zökkenőktől (nem megfelelő 
paraméter-értékek, a megszokottól eltérő ügymenet stb.) eltekintve 
simán zajlott le. 

A megszerzett tapasztalatokat felhasználva már jóval könnyebb 
volt a tanszéki könyvtárak rendszerbe integrálása. 
Először minden érdeklődő könyvtár helyzetét fel kellett mérni, majd 
pedig rangsorolni a könyvtárakat, hogy mennyire tesznek eleget a 
szükséges feltételeknek. Ezt követően a kiválasztott könyvtárak 
megadták a rendszer hangolásához szükséges paramétereket és 
kijelölték azokat a könyvtáros kollégákat, akik a Könyvtár által 
szervezett intenzív, 4-5 napos, tanfolyamon részt vesznek majd. 
A tanfolyam célja azon munkafolyamatok bemutatása, megtanítása 
volt, amelyeket az Egyetemi Könyvtárban már rutinszerűen végeztek. 
A tanfolyam végeztével a résztvevő könyvtárak megkapták a rendszer 
gyakorló adatbázisához szükséges jogokat és kliens programokat. így 
lehetőségük volt — a rendelkezésükre álló személyi-, technikai- és 
anyagi feltételektől erősen függően — a szükséges rutin megszerzésére. 
Ezután, már csak a könyvtáron múlt, hogy mikor tér át a gyakorlásról a 
valódi feldolgozásra. 

Pokolba a Naprendszerrel! A világítás 
csapnivaló, a bolygók túl messze vannak 

A jelen egymástól, üstökösök zaklatják az embert. 
Egyszóval szánalmas tákolmány. Magam 
jobbat csinálnék, 
(Lord Jeffrey) 

Jelenleg a Horizon 4.1. l-es verziója van használatban, amelyet 
1996. novemberében telepített a Dynix egyik szakembere. A régi verzió 
több hibáját (például a hosszú címek kezelésének problémája) is kijaví-
tották, de még mindig nem tökéletes a rendszer. Sok gond van még a 
magyar és egyéb diakritikus jelek ábrázolásával, kezelésével. 

Az Egyetemi Könyvtár már nem csak saját állományát 
dolgozza fel. Az adatbázisba kerülnek azon művek adatai is, amelyeket 
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a Könyvtáron keresztül rendelnek meg az ELTE különböző tanszéki 
könyvtárai. A könyvek mellett elkezdődött a folyóiratok adatainak 
felvitele is. 
Nagy előrelépés, hogy az adatbázisba az Egyetemi Könyvtáron kívül 
már а ВТК Központi Olvasóterme, а ВТК Történeti Tanszékek 
Könyvtára, az ÁJK Kari Könyvtára és а ВТК Kínai és Kelet-ázsiai 
Tanszék Könyvtára is visz fel adatokat. 
A TTK Matematikai Könyvtár, a TTK Kémiai Könyvtár, a 
Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ 
Könyvtára, a TTK Informatikai Tanszékcsoport Könyvtára, a TTK 
Oktatástechnikai Csoport Médiatára és Könyvtára és а ВТК Görög 
Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára már aláírta a megállapodást az 
Egyetemi Könyvtárral, amelyben az adatbázis közös építésének 
feltételeit rögzítették. 

A modulok közül már üzemszerűen működik a lekeresés, a 
katalogizálás és a kölcsönzés. 

Az olvasók11 a kölcsönzőben 4 számítógépen, a tájékoztatóban 
3 számítógépen használhatják a lekereső modult Windows-os felületen. 
A könyves feldolgozók 8, a folyóirat-feldolgozók 2, a szerzeményi 
osztály munkatársai szintén 2 számítógépen használják a lekereső és a 
katalogizáló modult. Külön program segítségével sikerült megoldani a 
katalógus-cédula előállításának problémáját is. 
A kölcsönzői modul 4 számítógépen használható és 1 számítógép áll 
rendelkezésre az olvasók számára az előjegyzések elkészítéséhez. A 
kölcsönzői pulton lévő két számítógéphez egy blokknyomtató is 
kapcsolódik. 

A kölcsönzési modul elvégzi a kölcsönzés és az előjegyzés 
folyamatának minden műveletét. A modul elkészíti a kölcsönzés lejárta 
után a felszólító leveleket, számon tartja és kezeli a késedelmi díjat, a 
beiratkozási díjat. A könyvtárközi kölcsönzésekkel úgy birkózik meg, 
hogy az egyes kölcsönző könyvtárakat, mint speciális olvasókat tartja 
nyilván. A fénymásolásból befolyt összegeket is feljegyzi egy másik 
speciális olvasó, a Fénymásoló segítségével. 

11 A karakteres lekeresést (CHUI) beindítása óta 2.256-an használták az ország és a 
világ minden tájáról. 
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Egy modulon kívüli eljárással sikerűit megoldani a kölcsönző 
pénzügyi forgalmának elszámolását is. 

A Folyóirat-érkeztetési és a Szerzeményezési modul még nem 
került bevezetésre. 

Isten óvjon meg bennünket attól, aki csak 
egy könyvet olvasott. 

Az olvasók 
A kölcsönkérő olyan, mint az angyal, a 
visszafizető, mint maga az ördög. 

Számomra úgy tűnik, hogy az olvasók sokkal hamarabb és 
sokkal nagyobb hatásfokkal alkalmazkodtak az új helyzethez. Örömmel 
fogadták, a már más könyvtárakban megszokott számítógépes 
katalógust. Bár megtévesztő lehet a gépi katalógus (ugyanis sokkal 
több mü található meg a cédula-katalógusban, mint az adatbázisban), 
mégis sokat segít, hiszen az új beszerzéseket már csak itt lehet 
visszakeresni. 
Probléma, hogy az Olvasóteremben még nincs kiépítve a számítógépes 
hálózat, s ezért ott nem tudják használni az adatbázist. 

Az olvasókat sokkoló változások leginkább a kölcsönzés 
rendszerében következett be. Csökkent a kölcsönzési idő, szigorodott a 
lejárati határidő betartása, a késedelmi díjak behajtása, rendszeressé 
vált a felszólító levelek küldése. Emellett azonban következetesebb, az 
olvasók érdekeit jobban szolgáló lett a munkafolyamat. (Például az 
előjegyzési lehetőséget nagyon sokan veszik igénybe.) 

Az olvasók jó része lelkesen fogadta, hogy már nem csak 
telefonon, hanem elektronikus levélben (email-ben) is 
meghosszabbíthatja a nála lévő mű kölcsönzési idejét. 

A számok Háromfajta hazugság van: hazugságok, 
leplezett hazugságok és a statisztika. 

Jómagam matematikusként sokat dolgozom számokkal, s 
tudom, hogy a fenti „népi" bölcsesség igaz. Ám mégis, had mutassak 
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néhány számot, amelyek a Könyvtár adatbázisának növekedési ütemét 
jellemzik. Láthatjuk majd, hogy az eredmények biztatóak. 

Statisztikákat az adatbázisról csak 1997 szeptembere óta 
gyűjtünk. így az összehasonlításban csak az ez utáni adatok vesznek 
részt. De, mert a „nagyüzemi" munka körülbelül ekkor kezdődött el, a 
következtetések levonásakor ez nem okoz gondot. 
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Az első ábra az adatbázisban található bibliográfiai rekordok és 
példány rekordok számát mutatja. Jól látszik, hogy az első három 
hónapban a bibliográfiai rekordok és a példány rekordok számának 
növekedése egyenletes, egymáshoz képesti viszonyuk állandó. 1998 
januárjában a rekordok növekedésének üteme megváltozik; gyorsul. Ez 
а ВТК Központi Olvasótermének a feldolgozásba történő bekapcsoló-
dásának és a Kölcsönző modul beindulásának köszönhető. (A kölcsön-
zői pultnál ún. gyorsfelvételek készülnek azokról a könyvekről, 
amelyek még nem találhatók meg az adatbázisban. Ezek a rekordok 
csak minimális információkat tartalmaznak a könyvről — szerző, cím, 
jelzet, vonalkód — de a további kölcsönzésben ugyanúgy használhatók, 
mint a teljes rekordok.) Az ábrából az is jól látszik, hogy 1998. 
tavaszán a Történeti Tanszékek Könyvtára, őszén pedig az AJK Kari 
Könyvtára is bekapcsolódott a feldolgozásba. 
Jelenleg 54.095 bibliográfiai és 68.045 példány rekordot tartalmaz az 
adatbázis. 
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A második ábrán a saját készítésű és az adatbázisba 
konvertálással bekerült bibliográfiai rekordok aranyát láthatjuk. 
Szembetűnő a különbség az első és az utolsó 4 hónap között. A 
leválogatások száma erősen csökkent; az arány megfordult. Már nincs 
annyi leválogatás, a gyarapodás jórészt a saját készítésű rekordok 
teszik ki. Ennek oka, hogy már nincs feldolgozói restancia, s az 
újonnan beszerzett müvek pedig még nem találhatók meg a rendelke-
zésre álló adatbázisokban. 

A kezdetekben és jelenleg is a következő adatbázisokat 
használhatjuk a lekereséskor: 

=> a Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB) CD-ROM-on, 
=> a KLTE Központi Könyvtárának adatbázisa Internet-es le-

kereső (WebPac) segítségével, 
=> a JATE Központi Könyvtárának adatbázisa Internet-es leke-

reső (WebPac) segítségével, 
=> a Könyvtárellátó KhT (KELLŐ) adatbázisa Internet-es leke-

reső (WebPac) segítségével, 
=> a Library of Congress (LoC) adatbázisa Z-kliens segítségé-

vel, 
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=> a MELVYL adatbázis (a kaliforniai egyetemi könyvtárak 
közös katalógusa) Z-kliens segítségével, 

=> a BIBSYS adatbázis (a norvég egyetemi könyvtárak közös 
katalógusa) Z-kliens segítségével, 

=> az OCLC (Online Computer Library Center Inc.) adatbázisa 
CD-ROM-on. 

A felsorolt online adatbázisokból a letöltés ingyenes. Az MNB és a 
KELLŐ kivételével, amelyek HUNMARC, a letöltött rekordok 
USMARC formátumúak. A CD-n elérhető adatbázisok kivételével az 
állományokat naponta frissítik. 

A letöltési lehetőségek még bővíthetők német, francia, angol 
adatbázisokkal. Ezekkel csak az a „gond", hogy nem ingyenesek. Vagy 
a CD-t vagy az online hozzáférési lehetőséget lehet megvásárolni. 

A folyóiratok bibliográfiai adatait a Nemzeti Periodika 
Adatbázisból (NPA) és az MNB-Periodikumok adatbázisból (1KB) 
töltöttük le. Ez egyszeri munka volt, amikor is az NPA-ból 3.110 
rekord, az IKB-ból 856 rekord került át konvertálás után az 
adatbázisba. 

100% -
90% -
80% 
70%-
60%-
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0%-! ШШоЩш 

fc со 
со CD 

со Ol cn o> CT> 

Ш OCLC 
mKELLŐ 
• JATE 
DKLTE 
OIVELVYL 
H BIBSYS 
• LoC 

25 



Az előző ábra a letöltött rekordok egymáshoz viszonyított 
arányát mutatja forrásonként. (A 100% értéke az előző ábrában sötét 
színnel [Konvertált rekord] jelölt oszloprész.) 
Jól látszik, hogy az MNB szerepét az idő folyamán átvette a KLTE 
adatbázisa. 
A rendelések nyilvántartásának megkezdésével (s a köteles rendszer 
megszűnésével) nagy szerepet kap a KELLŐ adatbázisa. 
Az LoC kissé halvány szereplését több dolog is magyarázhatja. Az 
adatbázis karbantartási okok miatt magyar idő szerint csak 12 órától 
érhető el. Ekkorra az Internet-es vonalak már zsúfoltak, a kapcsolat 
megteremtése lassú, az összeköttetés bizonytalan. Az LoC adatbázisa 
csak igen kis hányadban tartalmaz nem amerikai kiadású müveket, 
emiatt a találati arány csökken. 
Eddig összesen 19.962 rekord került az adatbázisba letöltéssel. 

Az összes letöltés forrás szerinti eloszlását ez az ábra mutatja. 

1KB BIBSYS LoC 

A következő ábra már nem a bibliográfiai rekordokat, hanem 
az ezekhez kapcsolt példány rekordokat mutatja. Jól látszik, hogy 
mikor mennek szabadságra a doleozók (december, augusztus), s 
hogyan csökken nyáron a kölcsönzési forgalom (június, július). 
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Kiemelkedő 1998. január, február, március hónapja. Ekkor 
kapcsolódott be gőzerővel а ВТК Központi Olvasóterme valamint 
ekkor érkezett meg s került az adatbázisba az OCLC-töl megrendelt 
retrospektív feldolgozás. Összességében a feldolgozói példányok havi 
átlaga 2.140 rekord, míg a gyors hozzáadással készült példányok átlaga 
1.267 rekord. Ez nem rossz! 

Mint már említettem, az Egyetemi Könyvtár adatbázisának 
építésébe bekapcsolódott 4 könyvtár. A következő ábra a 
példányrekordok arányait mutatja az egyes könyvtárakban az összeshez 
képest. А ВТК Központi Olvasóterem példányainak nagy arányát 
annak tudhatjuk be, hogy már igen régóta a Horizon-nal dolgoznak fel 
és itt tartják nyilván rendeléseiket is. А ВТК Történeti Tanszék 
Könyvtára is szép eredményt mutat fel. 
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D ВТК Kínai és Kelet-ázsiai Tanszék 
Könyvtára és az AJK Kari Könyvtár 
(0.5%) 

f i Egyetem Könyvtár (81.9 %) 

D Egyéb EK által feldolgozott (3.2 %) 

ВТК Központi Olvasóterem (11.6 %) 

• ВТК Történeti Tanszékek Könyvtára 
(2.9%) 

Nem én mondom, a világ mondja: minden 
eg}'-
(Herakleitosz) 

A jövő 
Nem lehetünk tudattalanok a dolgok 
végéről, ha ismerjük a kezdetüket. 
(Aquinoi Szent Tamás) 

Az integrált könyvtári rendszer, az adatbázis-kezelő Sybase és 
az AIX operációs rendszer verzióváltás előtt áll. Hamarosan az AIX 
4.l-es, a Sybase 11.l-es és a Horizon 4.2-es verzió nyújtotta előnyöket 
használhatja ki a Könyvtár. Ilyen például a bibliográfia rekordok 
egymáshoz kapcsolásának lehetősége, a rekordok létrehozásának, 
módosításának személy szerinti naplózása. 
Ez a verzió azonban különleges abból a szempontból, hogy nem csak 
OS/2-es kliensekkel, hanem Windows NT Workstation-ön futó 
kliensekkel12 is rendelkezik. A következő verziók már csak ilyen 
klienseket fognak tartalmazni. Éppen ezért a 4.2-es (alias 5.0-ás) verzió 
kedvező feltételeket biztosít majd a békés átmenethez. 
Ehhez az átmenethez azonban meg kell teremteni a személyi és 
technikai feltételeket is. A már most elavultnak tekinthető számító-

12 Ezt nevezték el Horizon 5.0-nak. 
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gépeket le kell cserélni modern, nagy kapacitású és teherbírású 
számítógépekre, s növelni kell a rendelkezésre álló eszközök számát is. 

Az Egyetemi Könyvtár könyvtári integrációs terveiben további 
tanszéki könyvtárak bekapcsolása is szerepel. 1999-ben a következő 
könyvtárak csatlakozása várható: 

=> ВТК Görög Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára 
=> ВТК Japán Tanszéki Szakcsoport Könyvtára 
=> ВТК Néprajzi Tanszékek Könyvtára 
=> ВТК Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára 
=> ВТК Török Filológiai Tanszék Könyvtára 
:=> Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző 

Központ Könyvtára 
=> TTK Fizika Könyvtára 
=> TTK Földrajzi Tanszékcsoport Könyvtára 
=> TTK Informatikai Tanszékcsoport Könyvtára 
=> TTK Kémia Könyvtára 
•=$ TTK Matematika Könyvtára 
=> TTK Oktatástechnikai Csoport Médiatára és Könyvtára 
=í> TTK Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék 

Könyvtára 
S mert а ВТК Központi Könyvtár is a Horizon rendszert használja, a 
tervek között a két könyvtár adatbázisának — az Exlibris-пек és az 
Alexandria-nak — egyesítése is szerepel. 

A folyóirat-kezelő modul beindítása sokat segít majd a 
periodikák állapotának naprakész megjelenítésében. Az olvasó 
pontosan tudja majd, hogy melyik folyóirat, melyik száma érkezett már 
be, s a következő szám mikorra várható. 

A szerzeményi modul felépítése miatt leginkább a 
költségkeretek nyilvántartására alkalmas. Ennek mind a Könyvtár, 
mind a Könyvtáron keresztül rendelő tanszéki könyvtárak is nagy 
hasznát veszik majd, 
A naplózást (leltári nyilvántartást) egy, a rendszeren kívüli eljárással 
lehet majd megoldani. Ez a tervek szerint 1999-ben el is készül. 
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A cél13 tehát az, hogy a rendszer összes modulját felhasználva, 
az ELTE minden könyvtára ebben az adatbázisban, az Exlibrisben 
dolgozzon, s így átfogó képet kapjunk az Egyetem könyvtári 
állományáról. 
A tervek megvalósításhoz a lelkesedésen és akaraton kívül — 
Montecuccoli szavaival élve — már csak három dolog kell: pénz, pénz, 
pénz. Pénz eszközökre, pénz „megszállott" könyvtárosokra, pénz 
informatikusokra. 

Résumé 

La Bibliothéque Universitaire de Г Université Loránd Eötvös s'unissait 
ä la Bibiliothéque Centrale de la Faculté de Medicine Semmelweis, ä la 
Bibliothéque Centrale de Г Université de Miskolc et ä la Bibliothéque 
Centrale de la Faculté des Lettres de Г Université Loránd Eötvös. 
En 1994, eile a acheté le Systeme integre de bibliothéque de la raison 
Dynix qui s'appelle Horizon. Avec celui-ci I'autorisation du travail de 
bibliothéque a commence. 
L'architecture client-serveur de la Systeme se compose de Sybase, de 
Г OS/2, Windows NT et des OPAC-s qui peuvent manipuler les 
différentes surfaces et les différentes normes. 
Le Systeme couvre le cinq grandes regions: l'acquisition, le catalogage, 
le registre des périodiques, Г interrogation des catalogues informatisés, 
le service de prét. 
Aprés avoir surmonter les difficultés, on a commence ä entraíner les 
collaborateurs et ä utiliser le Systeme: с'était la „Manipulation" 
(service qui comprend les acquisition, le catalogage, la cotation et la 
reliure) qui s'est rattaché au travail pour la premiere fois, puis un an 
aprés le service de Prét, le Dépouillement des périodiques et 
l'Acquisition aussi. 
Selon les experiences on peut voir que les lecteurs et les collaborateurs 
avaient Г habitude се Systeme. lis l'utilisent avec une grandé efficacité. 
Le but de la bibliothéque est que le base Exlibris indique le stock de la 
bibliothéque des facultas de Г Université Loránd Eötvös. 

13 A cél elérését nagyban segíti majd a Magyar Osztott Közös Katalógus (MOKKA) 
beindulása is, mely katalógus előállításához, kezeléséhez és szolgáltatásához a Sunrise 
rendszert szintén a Dynix szállítja. 
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Szilvásy Judit 

CD-ROM-ok hálózaton keresztüli elérése az Egyetemi Könyvtárban és 
az Egyetemi Könyvtár home page-e 

E cikk célja röviden ismertetni az Egyetemi Könyvtár két 
szolgáltatását: CD-ROM-k hálózaton keresztüli elérését és az Egyetemi 
Könyvtár home page-ét. 

CD-ROM-ok hálózaton keresztüli elérése 

Az Egyetemi Könyvtár 3 éve megvásárolta a Logicraft 
cég LanCD 3.2-es verziójú szoftverét. A programmal 
CD-k hálózaton keresztül történő szolgáltatását lehet 
biztosítani. A program fejlesztését később a Microtest Ш : ' l . ^ % 
vette át és a termék új verziójának neve DiscPort lett. I—' ШжшШ 

A szoftver szerver-kliens felépítésű program. A szerver tulajdonképpen»; 
egy központi gép, ahova a szoftver egy részét kell telepíteni. A szoftver 
kliens részét az úgynevezett lokális gépekre kell telepíteni. E kliens 
programok segítségével lehet elérni a szerver gépet. Természetesen a 
lokális gépnek csatlakoznia kell a számítógépes hálózathoz. 

LanCD szerver hardver és szoftver jellemzői: 

• IBM PC, vagy vele kompatibilis gép, minimum 80386-os processzor 
• MS-DOS operációs rendszer (5.0-6.2 verzió) 
• minimum 8 MB RAM 
• 3.5-es floppy drive 
• hálózati kártya, hálózati szoftver 
• egy vagy több CD-ROM drive (Adaptec, ASPI) 
• 1 -1280 CD-ROM drive szerverenként 
• SCSI merev lemez (opcionális) 
• ISO 9660 vagy High Sierra CD-ROM 
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LanCD kliens hardver és szoftver jellemzői: 
• IBM PC, vagy vele kompatibilis gép 
• MS-DOS operációs rendszer (minimum 3.3-s verzió) 
• 200 KB szabad hely a merev lemezen 

Hálózati jellemzők: 
• IPX/SPX protokoll 
• Winsock 
• TCP/IP 
• Banyan VINES 4.X-5.X 
• NetBIOS/NetBEUI protokoll 
• LAN Workplace for DOS 
• Windows For Workgroups 

Könyvtárunk 10 felhasználós szerver programot, a TCP/IP hálózati 
opciót és a FastCD programot vásárolta meg. DOS, Windows 3.x és 
Windows95 alatt futó kliens programok állnak még rendelkezésünkre. 
Létezik Windows NT alatt futó kliens program is. 
A szerver IPX/SPX és TCP/IP protokollon keresztül érhető el a 
szükséges kliens program telepítése után. Természetesen, a kliens 
gépnek rendelkeznie kell hálózati csatlakozással (hálózati kártya + 
szoftver). 
A FastCD program segítségével CD-k tartalmát a szerver merev 
lemezére lehet másolni. 
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Könyvtárunkban a szerver konfigurációjában 1 CD-ROM drive (az 
ábrán CD jelöli) és 2 GB merev lemez (FCD jelöli a letöltött CD-ROM-
kat) szerepel. 

~ Sei vei Status — " 
CD-TQWER1 

Type Unit ID Volume Name Lock Status 
CD 0 E2A4 GBIP Unlocked E 

FCD 1 24B2 MASODKOTET Unlocked 
FCD 2 26DE SYBOOKS Unlocked 
FCD 3 360A DAO 98 1 Unlocked 
FCD 4 E2A4 GBIP Unlocked 
FCD 5 D6FA OUPCD Unlocked 
FCD 6 7AAD WDG Unlocked 
FCD 7 F5F8 PROQ440F Unlocked 
FCD 8 6E4B DAO 9G 4 Unlocked 
FCD 9 D057 BHI Unlocked 
FCD 10 3F1C SBCD 02 Unlocked 
FCD 11 52АЭ AHF91 94 Unlocked • 

A szerver és a FastCD is távolról menedzselhető Windows 3.x vagy 
Windows95-alól: 

LanCD Server Manager programmal a szerver konfigurálását könnyen 
lehet változtatni, például a FastCD drive-ok számának növelése is innen 
végezhető el. Ekkor a már letöltött CD-ROM-ok anyaga nem veszik el. 
A LanCD Server Manager és a FastCD Server Manager program is 
jelszóhoz kötött. 
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A LanCD Server Manager programból többek közt újra lehet indítani a 
szervert, meg lehet nézni a rendszer üzeneteit (Event Log). 

Minden egyes CD-hez meg lehet adni a licenc jogokat: 
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A kliens gépről ahhoz, hogy egy CD-t használhassunk, először be kell 
tölteni a CD-szerver eléréséhez szükséges két programot, majd 
mountolni kell a megfelelő CD-t: 

A mountolással egy betűt rendelünk a CD-hez. A továbbiakban a 
mountolt CD-re ezzel a betűvel lehet hivatkozni. Az ábrán az 
MHIRLAP CD-hez az E betű hozzárendelése látszik. A kliens program 
telepítésekor be lehet állítani, hogy egyszerre hány CD-t lehessen 
mountolni (az ábrán 4 db). 
Szerencsére a szoftver lehetőséget ad olyan beállításokra, hogy a 
mountolást a felhasználónak nem kell végrehajtania. A kliens gépen a 
CD-hez tartozó program elindításakor végrehajtódik a mountolas. A 
felhasználónak tehát csak be kell gépelnie a program nevét vagy 
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Windows környezetben csak a megfelelő ikonra kell kattintania. A 
háttérben természetesen több történik ennél. A könyvtár 
tájékoztatójában akár DOS alatt futó akár Windows alatt futó 
programot a Windows 3.1 alól lehet indítani és a mountolás 
automatikusan megtörténik. A szerver eléréséhez szükséges programok 
a Windows elindításakor betöltésre kerülnek. (Az alábbi képen az 
utolsó sor kivételével az összes ikon egy CD-ROM-ot használó 
programot indít el.) 

A tájékoztatóból elérhető CD-ROM-ok: 

Complex CD Jogtár - 1997. szeptember 
World Biographical Index - 1998 
OCLC CatCD - ver.: 1.10.90 - 1997 végéig tartalmaz adatokat 
100 év KöMal - Középiskolai Matematikai Lapok - 1893-1993 
Biblia 5.0 
A magyar líra klasszikusai - 1998-as változat 
Magyar Hírlap - 1994.09.01-1996.12.31 
Országgyűlési Napló - 1994-1998 
The Slovenian National Bibliography - Szlovén Nemzeti 
Bibliográfia 
BHI - British Humanities Indexes -1997 
Religion Indexes - 1975-1997 március 
Bowker/Withaker Global Books In Print Plus - 1998. szeptember 
VLB aktuell-1998 
NPA - 1665-től, mindig a legújabb CD-ROM 
MNBS - Magyar Nemzeti Bibliográfia - sajtórepertórium 1986-tól, 
mindig a legújabb CD-ROM 
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• MNBP - Magyar Nemzeti Bibliográfia - periodikumok 1986-tól, 
mindig a legújabb CD-ROM 

• MNBS - Magyar Nemzeti Bibliográfia - könyvek 1976-tól, mindig a 
legújabb CD-ROM 

• Encyclopedia of Philosophy - (Routledge , 1.0 verzió) 
• Historical Abstracts - 1982-98 
• Dissertation Abstracts - 1994 január - 1998 december 

Az Egyetemi Könyvtár home page-e 

A könyvtár home page-e elérhető a http://lib.elte.hu cím megadásával. 
Egyenlőre csak magyar nyelvű html1 oldalak olvashatók, az angol 
nyelvű oldalak jelenleg fejlesztés alatt állnak. A home page két frame-
ből2 áll: 

A bal oldali frame-en: 
A nyitva tartás, szolgáltatások, adatbázisok, link-re3 kattintva az 
Egyetemi Könyvtárról az alábbi információkat kaphatjuk: 

1 Html - Hyper Text Méta Language - a WEB oldalakat leíró program nyelv 
2 frame - keret 
3 link - kapcsolat egy másik html oldalhoz 
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Nyitva tartás 
Kölcsönző, tájékoztató, szakolvasó, folyóirat-olvasó és a nagyolvasó 
nyitva tartása. 

OPAC 
A könyvtár adatbázisát el lehet érni telnet-tel vagy a KözElKat-on4 

keresztül. Az oldal a telnet-es eléréshez rövid ismertetőt tartalmaz. 

szolgáltatás 
Részletes információt ad a beiratkozásról, a kölcsönzés szabályairól, 
a tájékoztató szolgálat használatáról és az olvasótermek 
(nagyolvasó, folyóirat-olvasó, szakolvasó) használatáról. 

(Szakolvasóban lévő folyóiratok 
jP 4r 1218 Agrártörténeti Sietnie 

•P 25403 Antik Tanulmányok 

P 50240 Arehaeológiai Értesít 

V 20075 Egyetemes Phüoíógiai Közlöny 

P 50464 Ethnographia 

P20076 Filológiát Közlöny 
rP 20009 Töldrajzi Közlemények 

;P 20011 Hadtörténelmi Közlemények 

•P20Q04 Irodalomtörténet 

;P 20003 irodalomtörténeti Közlemények 

!p 22042 KatoKkus Szemle 

>P 21199 Levéltári Közlemények 

JP 51125 Levéltári Szetté 

hagyományos katalógusok 
Az alapkatalógushoz, tárgyszó-katalógushoz és a decimális (ETO) 
katalógus használatához ad rövid leírást, és segítséget nyújt a 
kölcsönzői betűrendes katalógus használatához. 
munkatársainak publikácói 
A könyvtár munkatársainak publikációi, rövid cikkek, cikkek 
kivonatai. 

4 KözElKat - Közös Elektronikus Katalógus. A különféle hazai könyvtári 
rendszerek együttes lekérdezésének megoldására 1996-ban indult a Nemzeti 
Információs Infrastruktúra Fejlesztési program projektje, amely először a 
KLTE ill. JATE katalógusainak közös lekérdezését oldotta meg. 
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Farkas Gábor publikációi 

• Egr erdéiyi ropirat a XVH sz-ból 
* A kassai nyilvános könyvtár XVU. íz. -ban 
* A polgári könyvtárak típusa a XVI-ХУД, tz. -ban 
* £KY leiyyej humanista (Jar; Dipjicm) b5nwc 
• Az Egyetemi Könyvtár kora története 
• Az Antjguisama-avűttemény és a számítógépes adatbáni 

által szolgáltatott anyagok 
A könyvtár évente kiad egy évkönyvet. Az évkönyvek 
tartalomjegyzékét és cikkeinek rövid kivonatát tartalmazza az oldal. 

munkatársainak telefonszáma, e-mail címe 

CD-ROM-ok 
A Könyvtár tájékoztatójából elérhető CD-ROM-ok listája 

képek a könyvtárról 

Képek a könyvtárról 
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Az ELTE könyvtárai linkre kattintva listát kapunk a könyvtárokról. Egy 
könyvtárról az alábbi adatok szerepelnek: név, cím, telefonszám, és a 
könyvtár kódja. Néhány könyvtár nevére kattintva a könyvtár home 
page-ét lehet elérni. 

Az ELTE könyvtárai 
" Mam- és Jogtudományi Kar 
• Bölcsészettudományi Kar 
• Természettudományi Kar 
• Tanárképző Főiskolai Kar 
• Karokon kívüli szervezeti egységek 

Tanárképző Főiskolai Kar 
NÉV |Ctm Telefonszám Kód \ 

Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtára !l075Bp. 
ju. 23/27. 

Kazmczy 2 6 7 . 9 2 6 7 Ш j í 3 5 

Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtárának 
Marko utcai Olvasóterme 

:t055Bp. 
[29/31. 

Мжк6и- 132-2176710S^135M 

Karokon kívüli szervezeti egységek 
:NÍV |Cfoa JTelefonszám ЩЩ 

Szoctológ^és^capcAai ! 1 0 8 8 B p , ( M u z c u m Í266-9833/21-36 | Z 
Intézet és Továbbképző Központ Q ^ 1267-0820/21-36 рт' 
Könyvtara j |> 

SwetScan az ELTE-n linkre kattintva a Swets and Zeitlinger cég 
SwetScan szolgáltatását lehet elérni. 

ELTE Telefonkönyv linkre kattintva az ELTE elektronikus 
telefonkönyve érhető el. 

ELTE Home Page linkre kattintva az ELTE hivatalos Home Page-t 
lehet elérni. 

Magyar Home Page 

Linkek linkre kattintva általunk gyakran használt WEB oldalak 
gyűjteményét érhetjük el: 
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• Horizonttal kapcsolatos linkek 
• Kataüst агсЫтат 
•• Keresőrendszerek :' 

• «• iKunygesbolt faáruftástethrilkai koriwek) 
*Könyvtáros Murphy; -. 
• Kézbeszerzés - Е1Л*Е Home Раке 
• Pályázatok 
• Í!ÍíÍK2fe 
• Víruskeresők 

Horizonnal kapcsolatos linkek 

• Horizon Service Center 
• Horizon az ELTE-n 
• Horizon a világban 
' ilonzor. ismertető Miskolcról 
• Németország Horizon szerver 
• Hortzon-L arcrawm 
• MARC 
• Sybase 

Keresőrendszerek 

Mivel könyvtárunk a Horizon Integrált Könyvtári Rendszert 
használja, ezért nagy figyelmet szentelünk a Horizonnal kapcsolatos 
WEB oldalaknak: 

Horizonnal kapcsolatos linkek 
Horizon Service Center - az amerikai Horizon felhasználók 
szerviz központja. 
Horizon az ELTE-n - tájékoztatást nyújt az adatbázishoz 
csatlakozó tanszékekről 
Horizon a világban - hol használják a Horizon Integrált 
Könyvtári Rendszert a nagyvilágban 
Horizon ismertető Miskolcról - a Miskolci Könyvtár munkatársai 
által írt magyar nyelvű ismertető a rendszerről 
Németországi Horizon szerver - például a Horizon új verzióiról 
olvashatunk 
Horizon-L archívum - a Horizon levelezési lista archívuma az 
USA-ból 
MARC - a Library of Congress USMARC-ról szóló oldalait lehet 
elérni 
Sybase - a cég magyarországi home page-e 
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Horizon a világban 
Európa: 

Katalisf archívum 
Keresőrendszerek 

Yahoo, Lycos, Altavista (magyar nyelvű is), FTP Search 
Pályázatok 

Ez a link-gyűjtemény segítséget próbál nyújtani a pályázatok 
figyeléséhez. 

Víruskeresők 
Víruskeresők magyarországi tükrözései. 

Magyarországi könyvtárak 
home page-inek és OPAC-jainak gyűjteménye 

Külföldi könyvtárak 
OPAC-jainak gyűjteménye 

Elektronikus Régi Könyvtár 
Ez az oldal még fejlesztés alatt áll, de lassan megvalósul Farkas 
Gábor kollégánk álma. A tervek szerint ismertető készül az 
alábbiakról: 
• Egyetemi Könyvtár története, 
• Egyetemi Könyvtár híres könyvtárosai és olvasói 

Katalist - könyvtárosok elektronikus levelező listája 
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Egyetemi Könyvtár ősállománya 
Kézirattár története és állománya 
Ritkaságtár története és állomány 
Szakolvasó állománya 
Újkori Kéziratok Tára 
Régi könyvgyűjtemények Európában és Magyarországon 

Résumé 

La Bibliotheque Universitaire porté ses regards vers une täche 
importante: eile voudrait parvenir les bases de donnée externes sur CD 
aux facultés de l'Université Loránd Eötvös. 
Pour cela, eile a acheté le software LanCD version 3.2 de la raison 
Logicraft. On peut passer le contenu de CD-ROM sur disque raide et on 
peut l'obtenir ä travers de TCP/IP а Г aide de ce softwaire. Mais pour 
réaliser tout ?a, on a besoin d'établir le programme de client LanCD sur 
la machine locale. 
Pour la deuxieme partié de Г article, il у a une explication courte du 
„home page" de la Bibliotheque Universitaire. 
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Borián Elréd 

A történetíró jezsuita testvérek: Kazy Ferenc és Kazy 
János újraértékelése 

Az Új Magyar Irodalmi Lexikonban ezt olvashatjuk: "Kazy 
Ferenc, garamvezekényi (Léva, 1695. ápr.7.- Pozsony, 1759. jún. 11.): 
költő, történetíró. Nagyszombati, grazi és bécsi tanulmányai után a 
jezsuita rend mo.-i iskoláiban tanított. 1737-ben a bécsi Pázmáneum 
rektora, 1738-tól Trencsénben, Pozsonyban és Sopronban házfőnök, 
1743-ban és 1748-49-ben a nagyszombati Collegium Rubrorum igaz-
gatója. Tizenkét elégiából álló Fasti Hungáriáé (Kassa, 1721) с 
művének tárgya a magyar történelem és a magyar nép sajátosságai. 
Svasoriae regum Hungáriáé (Nagyszombat, 3 728) с müvében tizenkét 
magyar királyról elmélkedik Szent Istvántól Szapolyai Jánosig. 
Szépírói munkásságánál jelentősebb történetírói tevékenysége. Első 
történeti müve Koháry István országbíró életrajza {Posthuma memoria 
[...] Stephani Koháry, uo., 1732). Istvánffy Miklós Históriájának 
folytatásaként, Timon Sámuel kéziratainak felhasználásával megírta a 
17. sz. történetét {História Regni Hungáriáé [...], 1-3., uo., 1737-
1749). A nagyszombati egyetem első száz évét összegző munkájában 
Tolvay Imre egyetemtörténetét egészítette ki {História Universität is 
Tyrnaviensis Societatis Jesu, uo., 1737).'T/ Kazy Jánosról nem találunk 
adatot a lexikonban. 

Tarnai Andor is Timon hatását emeli ki "A jezsuita Kazy 
Ferenc (1695-1759) - barokk retorikába öltöztetve Timon eredményeit 
- a 17. század történetét írta meg, Istvánffy müvének folytatásaként 
{História regni Hungáriáé I—III., Nagyszombat, 1737-1749, 1751)."2 

Hóman Bálint igen nagyra tartja Timon munkásságát, annál kevesebbre 
Kazy Ferencet: "A forráskutatáson alapuló nemzeti történetírás 

1 Új Magyar Irodalmi Lexikon, 2. köt..Tüskés Gábor és Király Erzsébet szócikke. Bp., 
1994, 996. p. 

2 A magvar irodalom története, 2. köt., főszerk., SŐTÉR István, Bp., 1964, 571. p. 
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magalapítója az utókortól érdeme szerint sohasem méltatott Timon 
Sámuel volt. Történetírói egyéniségének kialakulására nagyszombati 
tanárának - a polyhistor Szeníiványi Mártonnak - buzdításai mellett 
Hevenesi forrásgyűjteményének tanulmányozása volt irányító hatással. 
[...] A század közepének jezsuita történeti irodalma teljesen Timon 
hatása alatt áll. Péterffy Károly, Kéry Bálint, Muszka Miklós, Schmitth 
Miklós és mások Timonnak a magyar főpapokról írt művét vették 
mintául az uralkodók és főméltóságok kissé panegyrikus ízű 
életrajzgyűjteményeihez. (...] Még szembetűnőbb Timon hatása az 
évkönyv-irodalomban. Rost Tamás, Podlusáni Zsigmond, Spangár 
András és a Timon hagyatékát rútul megdézsmáló Kazy Ferenc 
évkönyveikben az ő kutatásának eredményeit öntötték új formába. A 
jelesebbek is - Kéry Borgia Ferenc, Kornéli János és Schmitth Miklós 
- , kik önálló forráskutatást végeztek, Timon szellemében, a tőle kezdett 
irányban dolgoztak."3 

Hóman Bálint szerint tehát Kazy "rútul megdézsmálta" Timon 
hagyatékát. Magától adódnak ezzel kapcsolatban a kérdések: ha ez így 
történt, miért nem járatta le magát a jezsuita historikus a tudomá-
nyokbanjártas rendtársai előtt? Hogyan bízhattak rá rendkívül jelentős 
elöljárói feladatokat, és miért ő írta meg a magyar tartomány 
legfontosabb intézményének, a nagyszombati egyetemnek a történetét? 
A História Regni Hungáriáé első kötetéhez Wilibaldus Krieger, az 
osztrák-magyar jezsuita provincia akkori elöljárója írt ajánlást, aki 
egyértelműen Kazy müvének tartotta {a Francisco Kazy, Societatis 
nostrae Sacerdote conscripta), és minden kiadási jogot fenntartott 
rendjének. A másik két kötet elé is az éppen tisztségben levő legfőbb 
elöljáró adta meg a hozzájárulását, és mindegyik, lényegében a fentebb 
idézett kifejezéssel, Kazy müvének tartotta. 

Timon Sámuel minden valószínűség szerint először Kazy 
Jánost, Kazy Ferenc jezsuita bátyját ismerte meg, aki szintén 
méltatlanul elfeledett történetíró és teológus. Nagyszombatban és 
Grazban tanult, és olyan nagy megbecsülésben volt része, hogy három-

3 HÓMAN Bálint, Tudományos történetírásunk megalapítása a XVIII. században = 
Történetírás és forráskritika, Bp.. 1938, 367-368. p. 
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szór is kinevezték a nagyszombati egyetem kancellárjának, illetve több 
évig volt ugyanitt és más városokban a jezsuita rendház rectora.4 

Kazy János 1718-ban adta ki a Brevis Commentarius Rerum in 
Hungária, Croatia et Transylvania című müvének első kötetét, amelyet 
Szerdahelyi Gábornak, a nagyszombati egyetem kancellárjának aján-
lott, és Timon Sámuel volt a promotora. Ezért a müvéért elnyerte a 
filozófia laureatus fokozatát. Bizonyára Timon beszélte rá és támogatta 
az idősebb Kazyt, hogy folytassa Istvánffy és az ö annalesét, az 1714-
ben megjelent Synopsis Novae Chrono I'ogicae Regnoram Hungáriáé, 
Croatiae, Dahnatiae-t, amelyben Timon Szent Istvántól kezdve 1526-
ig, vagyis az ország három részre szakadásáig jutott el. Tarnai Andor az 
általa negyedik és ötödik kötetnek nevezett részt is Timon munkájának 
tulajdonítja, valószínűleg azért, mert egybekötve jelent meg Timon 
Synopsisaval.5 Ezt komoly tévedésnek tartjuk, mert egyrészt a belső 
címlapok egyértelműen tanúsítják Kazy János szerzőségét, másrészt a 
piarista Horányi is Kazy János művének tartja a Memoria 
Hungarorumban.6 Az általunk ismert leghitelesebb forrás a jezsuita 
Paintner kéziratos műve, aki a rendje feloszlatása miatt nem sokáig 
maradhatott jogilag jezsuita, de szívében az maradt. Egyik legfontosabb 
terve a jezsuita írók adatainak és müveik címének összegyűjtése volt. О 
is Kazy Jánosnak tulajdonítja a Brevis Commentarius két kötetét a 
Pannonhalmi Főapátság Könyvtárában őrzött kéziratában.7 

Kazy János az első kötetben 1526-tól 1564-ig írja le az 
eseményeket, és Oláh Miklós érseknek az országot sirató fájdalmas 
epigrammájával zárja le annalesét. Egyedül a hős családok sarjai 
adhatnak vigasztalást, köztük is elsőnek a Zrínyieket említi, majd a 
Thurzókat és a Batthyányakat. A Brevis Commentarius második kötete 
1719-ben jelent meg, és 1576-ig veszi sorra az eseményeket. Kazy 

4 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, 5. köt., Bp., 1897, 1304-1305. p. 

5 A magyar irodalom története, 2. köt., id. kiad., 411. p. 

6 Alexius HORÁNYI, Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum, 2. 
köt., Bécs. 1776. 310-3! l.p. 

7 PAINTNER Michael, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu olim Provinciáé 
Austriae... ab anno 1554 ad nostra tempóra... 18. sz. vége = SZABÓ Flóris, A 
Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa - 1850 előtti kéziratok - Bp., 
1981.822. tétel, 118. С 35. 
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János ezen kötet címlapján már nem hivatkozik Timonra, mert már 
elnyerte a megfelelő tudományos fokozatot. Említésre érdemes, hogy 
az 1566. év elmondásakor a nemzetközi összefogás kísérletét tárgyalja 
Szulejmán szultánnal szemben, akit Zrínyi ellen a bán siklósi győzelme 
ingerelt fel. Ezért építtette meg gyorsan az eszéki hidat, és vonult 
Szigetvár ellen. Zrínyi Miklós pedig két és félezer emberrel várta, és a 
számban kicsi, de lélekben hatalmas sereg elszántan védte a várat 
{parva quidem eo numero, sed animis maximis). Majd Kazy János 
részletesen elmondja, hogyan készülődött a dux fortissimus, a 
rettenthetetlen vezér a hősi halálra, akinek méltó társa volt Alapi 
Gáspár. A jezsuita historikus gondosan feljegyzi, hogy a magyar 
történetírókon kívül kik írtak erről a hősies, világraszóló küzdelemről. 

A Timonnak tulajdonított Epitome Chronologien Rerun? 
Hungaricarum Kassán jelent meg 1736-ban, valószínűleg a magyar 
történelmet összefoglaló tankönyvnek készült. Ez a munka lényegében 
a Synopsis Novae Chronologiae és Kazy János Brevis 
Commentariuskndk utánnyomása, amelyet Rost Tamás egészített ki. A 
szakirodalom azonban nem említi Kazy János nevét, csak Rost 
Tamásét, bár egyikük neve sincs feltüntetve a könyvben. Paintner is 
Rost Tamás müvei között sorolja fel az Epitome egy pontosan 
meghatározott részét: II. Rudolf császár trónra kerülésétől 1735-ig, a 
könyvben tárgyalt utolsó évig tartó parsot, amely mind stílusában, mind 
kidolgozottságában eléggé elüt Timon és Kazy János írásától. Az 
Epitome első kiadásában egy díszítő vonallal erősen el van választva az 
1526-1576-ig tartó rész, amelyhez hasonló válaszvonalat a műben nem 
találunk. A második kiadásban, az 1764-ben Kolozsvárott megjelent 
Építőmében még erősebb az elválasztó díszítés, ráadásul a Brevis 
Commentarius két kötetének határán ugyanez a díszítő jelzés jelenik 
meg. A Rudolf császárral kezdődő pars előtt mindkét kiadásban azt 
olvashatjuk, hogy az eddigieket Timon Sámuel írta, a következőket 
pedig egy nevét homályban hagyó valaki. Elképzelhetőnek tartjuk, 
hogy a másik két szerző nevének elhallgatásában - a renden belüli 
általános tisztelet mellett az is közrejátszott - , hogy Timon ebben az 
évben már súlyos beteg volt és meg is halt, ezért Kazy János még 
szerényebben akart háttérben maradni, mint Rost Tamás. 

Már Szinnyei Timon kéziratos müvei között sorolja fel az 
Annales Regni Hungáriáé ab anno 1598-1662 perducti című müvét, de 
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erre a kutatás eddig még nem figyelt fel. Az Annales a Budapesti 
Egyetemi Könyvtár Kaprinay-gyűjteményének A. fol. Tom. XXXVII-
ben található. Szinnyei szerint a 93-100. és a 121-124. oldal fellelhető 
Kazy Ferenc Históriájában. A kézirat rövid tanulmányozása után vilá-
gos előttünk: senki nem vette még a fáradságot, hogy kicsit is alaposab-
ban átnézze az Annales Regni Hungáriáét. 

Az Annales belső borítóján a következő bejegyzés olvasható: 
"Complectitur Annales Regni Hungáriáé, a P. Samuele Timon S. J. 
sacerdote conscriptos, ab anno 1598 usque ad annum 1662 perductos. 
Est ipsum originale diligent er asservandum nondum edit um. "p. 1-289. 
E bejegyzés szerint tehát az Annafest Timon Sámuel jezsuita írta, és 
1558-tól 1663-ig tárgyalja az eseményeket. Eredeti kézírása ez Timon-
nak, amelyet gondosan megőriztek, de még nem adtak ki. Véleményünk 
szerint, aki ezt bejegyezte, az sem nézte át igazán a kéziratot. Az 
igazság ugyanis az, hogy legalább három, igen eltérő kézírás fedezhető 
fel az Annales Regni Hungáriáéban. Az 1-93. oldalig tart az első 
jellegzetes íráskép, amelyet azonosítani lehet a kézirat után található, 
Timonnak Kornelius János rendtársához, a szintén kiváló történészhez, 
nagyszombati rectorhoz írott levelének írásmódjával, illetve Prioratro 
müvéből való jegyzeteléssel, amely nyilvánvalóan fontos forrása volt 
az Annalesnak. Ez a megfigyelés megerősíti, hogy az Annafeshez köze 
van Timonnak, de ez nem jelenti azt, hogy az egészet ő írta. A 93. 
oldalon alul egy marginális jegyzetet találunk, amely Michael Hibranus 
nevét kijavítja Ibraniusva, és hozzáteszi, "amint ez helyesebben 
Kazynál van" (-/- rectius Ibranius uti apud Kazy). Ez a bejegyzés csak 
Kazy Ferenc Históriájának megjelenése után íródhatott. Ezt a feltevést 
igazolja, hogy nagy valószínűséggel ugyanez a kéz írta, megszakítva az 
esztergomi érsekek kiváltságainak a felsorolását, a 97. oldalon is a 
következő bejegyzést a lap közepére: "Vide reliqmim apud Fran. Kazi 
Lib. IV. Hist Hung. p. 259. seqq." ("Lásd a többit Kazi Ferenc História 
Regni Hungarorum IV. könyvének 259. lapján.") - Kétségtelen, hogy 
kissé ellentmondani látszik az ugyanazon szerzőnek, hogy Kazy nevét a 
93. oldalon levő bejegyzés y-nal, a 97. lapon található pedig i-vel írja. 
- Az viszont egyértelmű, hogy fordítva történt, mint Szinnyei írta, nem 
Kazy Ferenc vette át az Annalesnek a 93-100. lapján levő részt, hanem 
annak írója ismerte és utalt Kazynak 1737-ben kiadott müvére! A 101. 
oldaltól pedig úgy tűnik, hogy folytatódik Timon kézírása. 
Feltételezhetjük, hogy bizonyos részek hiányoztak még Timon 
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munkájából, és valaki kiegészítette őket. mert a 181. oldaltól újra 
Timonétól erősen elütő kézírást olvashatunk. A 121-124. lapig 
ugyanaz az írásmód, mint a 93-100. oldalon. A kéziratra jellemző, 
hogy az 1635. év kétszer is le van írva, míg az 1634. év kimaradt. 

Rost Tamás és Timon nézeteinek eltérésére talán a legjobb 
példa Bethlen Gábor fejedelem megítélése. Rost Tamás Bethlen 
Gáborról minden rosszat elmond, és szerinte "a jó emberek örömére" 
halt meg a fejedelem. Emberinek csak azt látjuk a leírásában, hogy 
elsorolja, milyen szörnyű fájdalmai voltak a fejedelemnek az élete 
végén, de lehet, hogy ezt isteni büntetésnek látja. Majd Pázmány 
bíborossá kinevezést említi, de az 1635. év elbeszélésekor meg sem 
említi az egyetem alapítását. Az Annales Timon által írt első részében 
olvashatunk Bethlen Gábor haláláról. Rost Tamással szemben Timon 
nem ír Bethlenről semmi elítélőt, sőt egy gyulafehérvári dicsőítő 
epitáphiumot is közöl, amely megtalálható Kazy Históriájában is. Ez a 
felirat a legnagyobb rómaiakkal egyenrangúnak, a hunok ékességének, 
dákok dicsőségének nevezi az elhunyt fejedelmet. Az eltérő 
vélemények egyrészt mutatják, hogy a jezsuita történelem-szemlélet 
mennyire nem volt egységes, másrészt feltehetjük a kérdést: miért Rost 
Tamás írta meg az Epitome befejezését? Talán Paintner adja meg a 
választ, aki szerint Rost müvét "vulgavitque Cassov, 1750", vagyis 
Rost már 1730-ban közzétette évkönyvét, így valószínű, hogy akárcsak 
Kazy Jánosét, Rost egy korábban már megjelent művét is 
egybekötötték a Synopsissa.1 Lehetséges, hogy Timon, aki szintén 
Kassán élt, mint Rost Tamás, azért gyűjtött anyagot a folytatáshoz, 
mert nem volt megelégedve rendtársa munkájával, de betegsége miatt 
nem tudta befejezni. Kazy Ferencet ezért kérhette meg, hogy bátyjához 
hasonló szellemben folytassa müvét. 

Kazy História Regni Hungáriáé]^ jóval nagyobb terjedelemü, 
mint az Annales Regni Hungáriáé vagy Rost Tamás évkönyve, és a 
stílusa is eléggé eltér Timonétól. A Rost Tamás által kiegészített 
Epitome (Kassa, 1736) lényegesen rövidebben tárgyalja a 17. századot, 
mint Kazy egy évvel később kiadott műve, hiszen Timon Szent István 
királytól kezdi el annalesét, és Rost a 17. századot csak 57 oldalon 
tárgyalja. Kazy háromkötetes opusa pedig összesen 903 oldalon, tehát 
több mint tizenötszörös terjedelemben! 
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Kazy Ferenc mesteréhez. Timonhoz hasonló szellemben ír, és 
müveik címének hasonlósága is arra enged következtetni, hogy Kazy 
Ferenc ismerte a kéziratot. Hasonló felfogásra mutat a jezsuiták 
számára annyira kényes téma, Bethlen fejedelem halálának leírása és 
személyének értékelése. Kazy sem mond semmi elítélőt a jezsuiták 
tevékenységét a királyi Magyarországon korlátozni kívánó 
fejedelemről, aki azonban Erdélyben újra engedte működni a rendet. 
Kazy közöl egy dicsőítő epitháphiumot utána pedig Bethlennel 
kapcsolatos fontos okiratokat, leveleket is, amelyek a királyi 
Magyarország és Erdély ellentétét világítják meg. 

Hasonló felfogásra mutat Zrínyi és Montecuccoli megítélése is. 
Az Ammlesben erősen érződik a csalódás Montecuccoli 1661. évi 
hadjárata miatt, és Montecuccolit meglehetősen elmarasztalja. Olyan 
Tacitus-idézetekkel fejeződik be a kézirat, amelyek egyértelműen 
Zrínyit támogatják, és Zrínyi az, aki hadi dicsőséggel ékes ("пес Zrinio 
sua defuere decora"). Ez igazán meglepő befejezés. Az utolsó két 
oldalon még Szelepcsényi katolicizmust erősítő tevékenységéről 
olvashatunk, de ez eléggé szervetlenül illeszkedik az előzményekhez. 
Zrínyi Kazy Históriádban is egyre fontosabb szerepet kap Érsekújvár 
ostromától kezdve. Ennek az lehet az oka, hogy e fontos végvár 
elfoglalása, illetve Erdély romlása után Lippay érsek és Wesselényi 
nádor egyetlen reménye a támadó szellemű, legsikeresebb magyar 
hadvezér, a horvátok és a protestáns rendek bizalmát élvező Zrínyi bán 
lehetett. 

Most pedig idézzük fel részletesebben, hogy a jezsuita 
történetíró az 1657 és 1667 közötti eseményekről hogyan tájékoztatja 
az olvasót. 

Erdélynek igen fontos szerepe van, de az összes jezsuita 
történetírónak központi kérdése. Kazy Szelepcsényit idézi, aki 
követként járt a gyulafehérvári udvarban, és II. Rákóczi György 
lengyelországi hadjáratával kapcsolatos véleménye minden bizonnyal 
Lippay érsek, illetve a császár gondolkodását is kifejezi: "Ha néped 
ezen maradékát elhagyod, hazád utolsó reményét pusztítod el (mert el 
fogod pusztítani), Magyarország és Dácia sorsát egyaránt romlásba 
döntőd." 
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Szelepcsényi lényegében ugyanazt fejti ki, mint Pázmány az 
ifjú Kemény Jánosnak, akinek nyomatékosan meghagyta, hogy 
Erdélynek sorsszerűén a törökhöz kell tartoznia, s ez az alapja a királyi 
Magyarország Habsburg Birodalmon belüli relativ függetlenségének. 
Pázmány azért mondhatta el véleményét kissé meghökkentő stílusban, 
mert már I. Rákóczi Györgynek sok konfliktusa volt a törökkel, és ez 
veszélyeztette a királyi Magyarországot is. Sem II. Rákóczi György 
sem Kemény mint fejedelem nem hallgatott Pázmányra, ezzel 
mérhetetlen szenvedést okozott Erdélynek, s közvetve a törökellenes 
politikájuk az egyik fő okozója volt a vasvári békének. Pázmány 
természetesen bízott egy nemzetközi szövetség későbbi győzelmében, 
ezért tette az idöhatározó mellékmondatot a figyelmeztetése mellé: 
"Átkozott ember volna, ki titeket arra kísztetne, hogy töröktől 
elszakadjatok, ellene rugoldozzatok, míg Isten az kereszténységen 
másképpen nem könyörül..."8 

II. Rákóczi Györgyöt a lengyel király, János Kázmér is hívta, 
hogy segítsen neki a svédek ellen, bíztatta, hogy a fia lengyel király 
lehet, de ennek feltétele, hogy római hitűvé váljon. A protestáns svéd 
uralkodó és a lengyel király ellenzékének hívása azonban erősebbnek 
bizonyult, és Isten akarata ellenére (invito Deo) a fejedelem 
Lengyelországra tört, ahol seregei semmit nem tartottak szentnek, ezért 
a nép gyűlölte őket. Kazy az ókori történetíráshoz hasonlóan egy rossz 
előjelről is ír: óriási vihar tört ki, amikor a fejedelem elindult seregével. 
Majd elég részletesen elmondja a hadjárat bukásának okait, és 
követkeményeit: a fejedelemválasztásokat, II. Rákóczi György halálát 
és Várad bevételét. 

1661. év legfontosabb eseménye Kemény János fejedelemmé 
választása. Kazy nagy tisztelettel szól az új fejedelemről. Barcsai és 
testvére halálán szánakozik, de nem érződik nagyobb részvét a 
leírásból. Haller Gábornak és Bethlen Jánosnak nem lesz bántódása a 
Barcsait szolgálók közül. Kemény azonnal segítségért fordult Lipót 
császárhoz, mert a török támadás Barcsai letétele, meggyilkolása után 

8 Kemény János Önéletírása, szöveggondozás és jegyzetek: V. WIND1SCH Éva, Bp., 
1980. 100. p. 

Pázmány ugyanezt a véleményét már 1. Rákóczi Györgynek is megírta. Pázmány Péter 
összes müvei, Levelezés, 2. köt.. Budapest, 1911. 732. p. 
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elkerülhetetlennek látszott. A császár a Komáromnál táborozó 
Montecuccolit küldte Kemény megsegítésére, és a pápa is imádkozott 
az égi segítségért. Bethlen János figyelmeztette Keményt, hogy a 
császári segítség nehogy Erdély függetlenségébe kerüljön. A budai 
pasa és a tatár segédhadak hamar támadásba lendültek, és szörnyű 
pusztítást okoztak. A budai pasának Kazy szerint négy jelöltje volt: 
Rhedei Ferenc, Petky István, Béldi Pál és Apafi Mihály. Az első három 
azonban megrémült a feladattól, és így Apafit, aki a legkevésbé sem 
kívánta, fejedelemmé tették. Kazy ezután beszámol arról, hogy 
Montecuccoli a török hadnál jóval kisebb seregével eljutott Kolozs-
várig, de a hozzá csatlakozott Keménynek nem sikerült rábeszélnie, 
hogy tovább vonuljanak, és megütközzenek a törökökkel. Montecuccoli 
úgy vélte, hogy feladatát teljesítette, az oszmán sereget hátra vetette, és 
hogy a sok beteg katonáját megmentse, tél közeledtével vissza kell 
vonulnia. Mivel a jezsuita historikus mindezt Apafi megválasztása után 
mondja el, így érezteti, hogy a török által kiszemelt új fejedelem volt az 
igazi oka Montecuccoli visszavonulásának. Montecuccolit meggyü-
lölték Erdélyben, söt Magyarországon is az ütközet nélkül végetért 
hadjárata miatt. 

A török sereg pedig az elvonulás után támadásba lendült, 
árulás folytán legyőzte a székely és a csíki ellenállókat, majd váratlanul 
megtámadta Kemény seregét, amely nem számított a téli hadműveletre. 
Keményt menekülés közben a lovak halálra tiporták, holttestét nem 
találták meg. 

Az 1662. országgyűlésen újra a vallási kérdés volt az első téma, 
majd sokan támadták Montecuccolit, aki éles hangú röpirattal válaszolt, 
melyben érdemeit sorolta. Keményt okolta a kudarcért, mert nem 
hallgatott rá, és nem támogatta eléggé a császári seregeket. 

1663-ban a Porta hadat üzent a császárnak. Ennek fő okai: az 
Erdélyben állomásozó német csapatok és Zrínyi-Újvár építése. Lipót a 
regensburgi birodalmi gyűléstől kért segítséget. Zrínyi lett a magyar 
seregek fővezére, akinek a hadi dicsősége egyre fényesebben ragyogott. 
Montecuccoli kevésnek tartotta a rá bízott birodalmi sereget, és Po-
zsony, illetve Győr védelmét választva seregét Óvárnál helyezte el. 
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Kazy felváltva tárgyalja az északi hadszíntért és a Dráva men-
tit. Forgách szerencsétlen párkányi támadását a hold rossz előjele kíséri 
(triste limae augurium), Forgách is alig tud elmenekülni, az elfogott 
gyalogosokat pedig kegyetlenül megölték. 

Apafit nagy nehézség elé állította, hogy a nagyvezér az oszmán 
táborba hívta, a fejedelem bár vonakodott, de nem lehetett kitérnie a 
felszólítás elől. Nyilván tisztában volt vele. hogy Magyarországot akar-
ják az ő nevében hódoltatásra felszólítani. 

Kazy müvében Montecuccoli és a Zrínyi-testvérek között egyre 
erősebb az ellentét: Montecuccoli nem avatkozik be, csak kivár, seregét 
tartalékolja a két végvár védelmére, Zrínyi Miklós pedig a Nyulak 
szigetén győz, majd testvére, Péter visszaveri a törökök Zrínyi-Újvár 
elleni váratlan támadását. Majd arról olvasunk, hogy Miklós gróf 
(Ersek)Újvárból kicsalt egy csapatot, és megverte, majd Esztergomnál 
kemény küzdelemmel kiszabadította a keresztény foglyokat és a 
zsákmányt visszaszerezte. Az osztrák jezsuita, Franciscus Wagner 
Lipót császárról szóló nagy monográfiájában Zrínyinek ezen tetteiről 
nem szól, sőt állandó hevességgel, meggondolatlansággal vádolja, 
minden valószínűség szerint Montecuccoli, illetve Prioratro nyomán. 
Kazy jól ismerte Wagner müvét, de Zrínyi értékelésében eltér tőle.9 

Kazy szerint Zrínyi Péter hasonlóan vitéz mint a bátyja (Petrus 
Zrinius, Nicolai Germani sui virtutem egregie aemulatus est). Ennek 
bizonyításául elmondja, hogy a boszniai pasa nyolcezer fővel támadta 
meg Zrínyi-Újvárat. Zrínyi Péter előre értesült a támadásról, és négy-
ezer horváttal lesben állt az erdőben, s megtámadta az oszmán sereget. 
A szűk út miatt nem érvényesülhetett az ellenség számbeli fölénye, a 
török kétórás harc után visszavonult, körülbelül ezer főt vesztett, és 
sok előkelő aga volt a holtak között. Minden valószínűség szerint Kazy 
azért írja le részletesen a kitörést és a nagy győzelmet, amelyet a 
szakirodalom otocsáci ütközetnek ismer, mert a magyar jezsuita vitat-
kozik - Wagner és Montecuccoli nevének elhallgatásával ugyan -
müveikkel és nézeteikkel. Wagner és az általa meg nem nevezett 
külföldi vezérek szerint ugyanis Zrínyi-Újvár rosszul volt építve, 

9 Franciscus WAGNER, História Leopoldi Caesaris Augusti, Augsburg, I. köt., 1719, II. 
köt.. 1732. 
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kitörésre alkalmatlan volt, a magasan fekvő erdőből szemmel lehetett 
tartani a várat, a külföldről jött katonák egyenesen juhakolnak 
nevezték. Ezért is nem nagy kár érte, Montecuccoli helyesen döntött, 
amikor feladta. Kazy ezen nézettel szemben örökíthette meg Zrínyi 
Péter kitörését, amely tényszerűen mutatja, hogy a vár alkalmas kitö-
résre, az erdő és a magaslatok pedig az ellenség megfigyelésére és 
tőrbe ejtésére is lehetőséget adott. 

Majd a híres Mura-parti ütközet leírása következik, 
hangsúlyozva, hogy Allius Licca által vezetett kilencezer főnyi sereg a 
Murán azért keresett átkelőt, hogy Itáliába vezető útra leljen. Velence 
ellen szárazföldi utat keresett a nagyvezér, mert Kandia (Kréta) ostro-
ma már majdnem húsz éve sikertelenül folyt, és meg akarta bosszulni 
Velence ellenállását. Érthető a Zrínyi-testvéreket dicsőítő velencei 
röplapok sokasága, mert a téli hadjárat Itáliát védő, megelőző támadás-
nak is felfogható. Kazy Zrínyi csodálatraméltó bátorságát magasztalja, 
aki háromszász emberével nekirontott a Murán már átkelt kétezer 
tatárnak. A győzelem után azt is feljegyzi a historikus, hogy a nagy-
károlyi német kapitány a zsákmányból részt követelt, noha nem harcolt 
egyik csatában sem. Lipót császár Wesselényi nádorhoz írt levele és 
vallási kérdéssel kapcsolatos iratok közlése előtt, Kazy az 1663. év 
leírását azzal zárja, hogy Érsekújvár elvesztése miatt nagyon gyászosan 
kezdődött, de Zrínyi Miklós sok szenvedéssel elért, dicső győzelmeivel 
ért véget. 

A História Regni Hungáriáé III. kötete az 1664. év 
elbeszélésével kezdődik, jelezve, hogy nagy jelentőségű események 
következnek. A margón ezt olvashatjuk: "A császár és egész Germania, 
VII. Sándor pápa, XIV. Lajos, Franciország királya és Itália fejedelmei 
segítségével a török elleni háborúra készül." 

A császár támogatta Zrínyi tervét a téli hadjáratra, bár a bécsi 
haditanács nem tartotta a hadsereg számára elfogadható időpontnak. A 
téli hadjárat kezdetén Babócsát, Berzencét gyorsan elfoglalták, de 
Pécsett kemény küzdelem várt az elfáradt katonákra. A külvárosban 
talált sok bort a katonaság mértéktelenül fogyasztotta, s az álomba 
merült sereget pedig a törökök éjjel megtámadták és sokakat megöltek. 
Majd a szerző az eszéki híd elfoglalását és elpusztítását írja le. Bár a 
keresztény seregnek Pécs ostromával fel kellett hagyniuk, de az 
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évkönyv hosszan sorolja a téli hadjárat gyümölcseit (fructus hybernae 
ií/ius expeditionis). Rengeteg állatot, hadianyagot zsákmányoltak, sok 
foglyot kiszabadítottak. A nemzetközi hírnevet is részletesen tárgyalja 
a magyar jezsuita: a pápa üdvözölte a győzelmes előretörést, a császár a 
birodalmi herceg címet akarta adományozni Zrínyinek, de ő 
megelégedett a már korábban szerzett címeivel. A nagyvezér pedig 
megöletett több török főtisztet, és parancsba adta Zrínyi-Újvár megtá-
madását. Zrínyi Péter ezt megtudva, a hegyek szűk ösvényein újra 
megtámadta és megverte az érkező török hadat. Kazy a hadjárat 
értékelésében élesen ellentmond az osztrák rendtársának, Wagnerinak, 
aki úgy véli, a hozzáértők szerint semmi haszna nem volt, csak az 
egyéni hírnév növelését szolgálta a téli hadjárat. 

Zrínyi Miklós Kanizsa ostromát javasolta, amelynek megvolt a 
reménye (Nee vana spe hue ducebatur). A nagyvezér csapatai mélyen 
Szerbiában állomásoztak, az eszéki hidat felégették. Az ostrom a várat 
körülvevő mocsár miatt igen nehéz volt. A császár kiadta a parancsot, 
hogy április előtt kezdjék meg az ostromot. De senki sem akarta igazán 
teljesíteni, főként Styria állt ellen. (Talán féltek, ha Kanizsát támadják, 
esetleg a török betörésekkel áll bosszút.) Kazy a segítségére sietők 
közül Esterházy Pált emeli ki, talán részben azért, mert a jezsuitákat 
később is nagyon pártfogolta. Zrínyi kérte a császárt, hogy a téli szállá-
son levő sereget küldje a felmentő sereg elé. A nagyvezér átkelt a 
felépített eszéki hídon, a vezérek pedig Zrínyi és Strozzi ellenében az 
ostrom abbahagyása mellett döntöttek. 

Az északi hadtéren Souchesius (Souches) hősies győzelmeit 
említi a történetíró, és megemlíti, hogy Rákóczi László csellel akarta 
visszafoglalni Váradot, de nem sikerült, mert a piactérre bejutó, török-
nek öltözött magyarokat a védők számbeli fölénye legyőzte. 

Kazy szerint először Montecuccoli is mindent megtett Zrínyi-
Újvár védelmében, de a két vezér között egyre rosszabb lett a kapcso-
lat, mert az érkező utánpótlás ellenére Montecuccoli nem akar 
megütközni, s négy hét után a várat fel kellett adni. Az elvonulókat a 
janicsárok megtámadták, lemészárolták. Zrínyi Csáktornyán levelet írt 
Styria előkelőihez, amelyben hangot adott felháborodásának: Soha nem 
hallott dolog történt, a törökök egy hadsereg szeme láttára foglaltak el 
egy várat, amelyet már többször hiába ostromoltak. 
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akik szerint a bánt a vadászaton lelőtték. Zrínyi "incomparabilis 
Heros", páratlan hős volt, akit hosszan méltat, és leírja a különféle 
kitüntetéseit, valamint az Európa-szerte való megemlékezéseket. Majd 
a hős gróf halála után közvetlenül Lippay prímás halálát és méltatását 
olvashatjuk. A szerző szándéka nyilvánvaló: Zrínyi és Lippay 
hasonlóan hősiesen helytálltak, Zrínyi a csatamezőn, Lippay érsek az 
egyház élén. Az 1666. évet IV. Fülöp spanyol király halálával zárja, 
amellyel talán azt is érzékelteti, hogy a vasvári békekötésben a spanyol 
örökösödési háború lehetősége is belejátszott. Wagner kifejezetten 
megemlíti, hogy mennyire nem tetszett az udvarnak Zrínyi túl szoros 
kapcsolata a franciákkal. Lipót császár ugyanis félt a francia seregtől, 
amely a török háborút támogatva elvonhatta a figyelmét a spanyol 
örökösödési kérdéstől. A spanyol birodalom anyagi támogatása nélkül 
pedig nem vállalhatott komoly háborút. 

Kazy 1667. évtől kezdődően a magyarországi összeesküvésről 
ír. Wagner szerint is a vasvári béke váltotta ki a Wesselényi-
összeesküvést. Kazy mindenekelőtt azt tartja a legméltatlanabbnak, 
hogy Zrínyi Péter és társai a török oltalmát kérték, amely szerinte a 
végső szolgaságot jelentette volna. 

*** 

Paintner Kazy Ferencről magasztaló szavakkal emlékezik meg, 
és halálát említve még egyszer megemlíti írói érdemeit: "Az igen 
müveit stílusban írt, Magyarország minden rendje által elismert 
könyvei révén nevének emléke megmarad, sose hal meg, bár ezeket 
töredékes idejében, az állandó igazgatási gondok közepette, éjszaka, 
gyertyafény mellett dolgozta ki."10 Paintnerhez hasonlóan jó véleménye 
volt róla a híres jezsuita történészeknek, Katona Istvánnak, Kornelius 
Jánosnak, Muszka és Schmitth Miklósnak, Palma Károlynak, illetve a 
rend feloszlatását szintén megélt, majd a pécsi egyházmegyében 

10 PAINTNER. U.o. „Relicta nominis sui memoria, nunquani intermoritura, in libris 
stilo cultissimo conscriptis, atque universis Hungáriáé ordinibus mirifice probatis, 
quos subcesivis horis, inter assiduas continui gubernii curas, elucubratus est. " 
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tevékenykedő, és annak történetét hét kötetben megíró Koller József is 
nagy tisztelettel hivatkozott Kazyra.11 

Paintner sajnos nem vált be jósnak, mert Kazy Ferencet és 
testvérét bizony elfelejtette az utókor, illetve eléggé negatívan ítélte 
meg írói munkásságát. Ennek igazai oka a barokk és a felvilágosodás 
eszmeiségének ellentéte. A felvilágosodás eszméit támogató, nagy 
tekintélyű piarista. Horányi Lilék híres müvében, a Memoria 
Himgarormnbai) (1776) Kazvl nem sokra értékelte. Lehet, hogy 
Paintner ezt olvasva védte Kazyt, akiről azt is megjegyezte, hogy meg 
akarta írni a jezsuita írók történetét. Horányinak véleményét erősen 
befolyásolhatta, hogy a század végén erősen érződött a konzervatív 
jezsuita és a felvilágosodást jobban támogató piarista rend ellentéte. 
Horányi szerint Kazynak a nagyszombati egyetem történetéről szóló 
könyvében dagályos a stílusa, nem a lényegről ír. Horányi pontos 
adatokat szeretne látni. Kazynak azonban szerintünk más a célja: 
korrajzot nyújtott, az egyetem szellemiségét meghatározó jellemeket 
állította az olvasó elé. Sajnos a későbbi szakirodalom (Hóman, Tarnai, 
Kosáry) kritikátlanul átvette Horányi megjegyzéseit. 

Horányinak Kazy Históriájára] sincs sok jó szava, Istvánffy 
krónikájánál sokkal gyengébbnek vélte, és az első két kötetet Timon 
Sámuel művének tartotta. Lényegében Kazy előszavára hivatkozik, 
amelyben Kazy Fimon hátrahagyott írásait fontos forrásának nevezte. 
Kazy bevezetésének első bekezdésében Istvánffy Miklóst vallotta 
példaképének, mint Timon és bátyja, Kazy János is, majd Timonról 
emlékezett meg, "aki miután megírta a magyar történelem szinopszisát 
[Synopsis Novae Chronologiae], sok mindent összeírt, amellyel 
kibövíthette Rudolf, Mátyás, söt II. és III. Ferdinánd történetét, de az 
hátramaradt, hogy a még szétszórva levő részletek egy kötetben, a 
történtek évenkénti rendjében tárgyalva, müveit stílusban összegez-
tessenek. Timonnak az éjszakai munkától megfáradt és megtört 
életereje, majd a halála akadályozta meg ebben a munkában."'2 Végül 

M KOLLER József. História episcopatus Ouinqueecclesiarum, Pozsony-Pest, 1732-
1812. Koller részletesen leírja a téli hadjáratot is, főként Martinus MEYER Theatrum 
Ewopeum című müvére támaszkodva. 

12 KAZY Ferenc, História Regni Hungáriáé, Nagyszombat, 1737. 1. köt., Ingressus in 
históriám,A (0) retro (számozatlan oldal), saját fordítás. 
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arról szól a bevezető, hogy ö maga szívesen folytatta a történetírást. 
Horányi és Hóman részben e prefációból vonták le a megsemmisítő 
véleményt, nem ügyelve arra, hogy a bevezetéseknek mindig kötelező 
eleme volt egy híres személyiségre való utalás és a szerénység 
hangsúlyozása, gondoljunk csak Zrínyi Miklós Syrena-köXetének 
előszavára. 

Az utókor pedig átvette Horányi elmarasztaló nézeteit, nem 
véve figyelembe azt a tényt, hogy Horányi Elek is tagja volt annak a 
mozgalomnak, amely olyan akadémiát akart létrehozni, amely 
szellemiségében a párizsit akarta követni, és a jezsuita nagyszombati 
egyetemmel ellentétes történelemfelfogása lett volna. Bessenyei 
fogalmazta meg legrészletesebben e terveket.11 

Fel kell tennünk a kérdést, miért kezdtek a 18. században a 
jezsuiták a magyar szentekkel és a történelemmel oly behatóan 
foglalkozni? A szentekkel kapcsolatban a válasz még részben magától 
adódik: a protestáns teológia a Szentíráson kívül más tekintélyt nem 
ismert el, így a szentek tiszteletét a "pápista" tekintélytisztelet részének 
tartotta. A jezsuiták tehát külföldön (bollandisták) és Magyar-országon 
is a katolicizmust szolgálták a szentek modern kultuszával. 

A magyar történelmi forráskutatáskutatás kettős oka lehet: a 
katolicizmus erősítése és a magyarságuk bizonyítása. A magyar 
érzelmű, a függetlenséget hangsúlyozó katolikus nemesség körében is 
gyanússá telte a jezsuitákat a Habsburg-udvar szolgálata. Különösen 
így volt ez a katolikus Rákóczi fejedelem által vezetett szabadságharc 
idején. Rákóczi a kuruc békefeltételek hatodik pontjában, a vallás-
felekezeti béke miatt és Magyarország önállósága elismerése érdekében 
a jezsuitáktól önálló rendtartományt, valamint csak az iskolák javára 
fordítható anyagi javak megtartását kérte. A Széchényi országgyűlésen 
már elhangzott: "az ellenség parancsol nekik". József császár azonban 
nem akarta megengedni az önálló tartomány megszervezését. Miután 
pedig páter Cselesnek a Rákóczi-felkelés ellenes leveleit elfogták, 
egyrészt letartóztatták a viceprovinciálist, aki 1709-ben a kurucok 
börtönében halt meg, másrészt a jezsuiták nagy részének el kellett 

13 KOSÁRY Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, Bp., 3., 
kiegészített kiad., 1996, 562-571. p. 
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hagynia az országot. "Feloszlatott tehát 30 ház és ki utasíttatott 268 
rendtag. Ez utóbbiak 1707 nyarán már mind kint voltak hazánk 
területén."14 Meszlényi Antal tanulmányában védte a magyar 
jezsuitákat, és inkább a német származású rendtársakat okolta a 
szakítás miatt. Jó példaként hozta fel Rákóczi érzelmeinek kettőségére: 
nem járult hozzá, hogy Erdélyben a fejedelmi beiktatása egy kálvinista 
templomban történjék, mondván, hogy inkább elhagyja Erdélyt, és így 
a jezsuita templomban történt a beiktatása, sőt a házi káplánja is 
jezsuita volt.15 Esze Tamás tanulmányában többször előkerül 
meglehetősen nagatív előjellel páter Hevenesi neve. A szóbeszédeket 
többségében gyűlölködő rágalmaknak tartjuk. Kazy a nagyszombati 
egyetem történetéről írt müvében magasztalta páter Hevenesit, aki 
rendfőnökként is nagy aszkéta volt, és a magyar egyházi forráskutatás 
megalapítója lett.16 De a Hevenesi-gyüjtemény tanúsítja, hogy a híres 
jezsuitát érdekelte a magyar történelmi múlt is, a hírneves családok 
közül különösen a Zrínyi-család története, mert ! 700-as keltezéssel 
lemásolta Zrínyi Miklós titkárának, az ír származású, ágostonos 
Forstall Márk Stemmatográfiájának legfontosabb részeit.17 VIII. Orbán 
pápára utalással fejezi be a hosszú részletet. A pápa "nem bizonyult 
rossz jósnak" {hand in hoc varms augur), midőn Horatius-idézettel 
nyújtotta át saját kötetét az ifjú Zrínyinek, aki abban a 
megtiszteltetésben részesült, hogy VIII. Orbán fogadta őt Rómában. 
Horatius ódájával allegorikus módon a pápa elődeihez hasonló 
hősiességet várt el az ifjú gróftól. lfí 

14 ESZE Tamás. Rákóczi „Responsio"-ja = Irodalom és felvilágosodás, szerk., 
SZAUDER József- TARNAI Andor, Bp., 1974. 93. p. 

15 MESZLÉNYI Antal, //. Rákóczi Ferenc felkelésének valláspolitikája és a jezsuiták = 
Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. Bp.. 1936, 261. p. 

16 KAZY Ferenc. História Universitatis tyrnaviensis Societatis Jesu, Nagyszombat, 
1737, 309-313. p. 

17 Budapesti Egyetemi Könyvtár, Hevenesi-gyüjtemény, Tom. XXVIII. 1-6. tétel. Vö. 
BENE Sándor, A „Forstall-'kódex" = Zrínyi-dolgozatok V. szerk., KOVÁCS SÁNDOR 
Iván. Bp., 1988. 1-17. p. 

18 HORATIUS, Ódák IV. könyve 4.. Vö. KOVÁCS SÁNDOR Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., 
1985. 251. p. 
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Szörényi László egész tanulmánykötetet szánt a 17. századi 
jezsuita költök müveinek.19 О hívta fel a figyelmet a korábban tévesen 
Kazynak tulajdonított Hunniasva, amelyet valójában rendtársa, 
Répszeli László írt.20 Répszeii Vergilius eposzát utánzó müve 1731-
ben jelent meg. Az Aeneis VI. énekére utaló, jövőbe tekintő látomás 
Mátyást királyt láttatja a legnagyobb hősnek, aki Ausztriát és a törököt 
is leigázza, sőt Nagy Sándorhoz hasonlóan a legmagasabb rendű 
kultúrát is behozza az országba. Jupiter így szabja meg a magyarok 
célját: 

"(...) Te, magyar, téged ne gyötörjön alantas 
Gond vagy cél inkább törj kettőzött nagy erővel 
Rúd kiszabott feladatra (ez ád majd hírnevet és díszt): 
Leld és valld meg az Istent! Fegyver nincsen eresebb, 
S íme a mesterséged, a méltó munkajutalmad: 
Hajts mást jármod alá, de ne tűrd soha mások igáját. " 

(Csonka Ferenc fordítása)21 

Szörényi így összegzi ezen eposz hatását: "A Hunnias után a 
jezsuiták végképp letettek az aulikus szólamok hangoztatásáról és 
magukévá tették a rendi álláspontot."22 Kazy szerepét mutathatja ebben 
a változásban, hogy bár tévesen, de neki tulajdonították a Hunniást. A 
jezsuita történetírók a Rákóczi-szabadságharc után tehát egyre inkább a 
magyar rendiség védelmezői lettek. II. József császár már részben 
emiatt nyugdíjazta az egyetemi állását a rend feloszlatása után is 
megtartó Katona Istvánt, a neves jezsuita történészt, akinek a bécsi 
udvarral szembeni fenntartásnak valószínűleg a felvilágosodásellenes, 
hagyományos vallásos gondolkodásmód is az oka. így az igazsághoz az 
is hozzátartozik, hogy a jezsuiták nem a teljes magyarságot, hanem a 
rendi Magyarországot védelmezték. II. Jószef és a felvilágosodáspárti 
egyházi erők már nemcsak az abszolutizmus, hanem a polgr'ri 

19 SZÖRÉNYI László, Hunok és jezsuiták, Bp., 1993. 

20 SZÖRÉNYI, Lm. 94. A mű teljes címe: Hunnias, sive Hunnorum e Scythis Asiatica 
egressus. Nagyszombat, 1730. 

21 SZÖRÉNYI, Lm. 103. p. 

22£Уо., ПО. p. 
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udvarral szembeni fenntartásnak valószínűleg a felvilágosodásellenes, 
hagyományos vallásos gondolkodásmód is az oka. így az igazsághoz az 
is hozzátartozik, hogy a jezsuiták nem a teljes magyarságot, hanem a 
rendi Magyarországot védelmezték. II. Jószef és a felvilágosodáspárti 
egyházi erők már nemcsak az abszolutizmus, hanem a polgári 
átalakulás ellenzőinek tartották a jezsuita történészeket.23 így érthető a 
felvilágosodást pártoló Horányi Elek negatív véleménye is. A 
felvilágosodás eszményei szerint alkotó történészek mindent megtettek, 
hogy a jezsuita történettudományt háttérbe szorítsák, ennek a folya-
matnak estek áldozatul a Kazy-testvérek is. 

23 KOSÁRY Domokos. Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, Bp., 1996, 504. p. 
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The Reappraisal of Historian Jesuit brothers: 
Ferenc Kazv and János Kazv 

János Kazy continued the work of Sámuel Ti топ, who was the first 
significant person in the Hungarian Jesuit historiography. Later the work of 
János Kazy Brevis Commentarius Rerum in Hungária, Croatia et Transsylvania 
(1718), was connected with the work ofTimon Synopsys Novae Chronologicae 
Regnorum Hungáriáé, Croatiae, Dalmatiae and with the hook of Tamás Rost 
who was also a Jesuit. It was given the title Epitome Chronologica Rerum 
Hungaricarum (1736), 

Our history seemed to have overlooked J. Kazy's work, which recalls 
the second half of the XVI. century. But his brother came off even worse 
because Ferenc Kazy was suspected of having worked up the manuscripts of 
Timon under his own name. We proved that he knew Timon's manuscript 
Annales but in that book some references were made to the printed work of 
Kazy, so Timon couldn't have written the whole manuscript. Ferenc Kazy's 
work História Regni Hungarorum (1737-1749) is the great summary of the 
Hungarian history of the XVIII. century but it wasn't really appreciated till 
now. The Hungarian Jesuit knew his fellowmonk's Franz Wagner's 
monumental work, which is about the life of Leopold 1. (História Caesaris 
Augusti) but he disagreed with Wagner eg. on the valuation of Mik/ós Zrínyi, 
the Hungarian general. Kazy - even unspoken - debates with him at many 
places and he didn't think that the Peace of Vasvár was acceptable, in which 
the peace had been signed between the Emperor and the Sultan for 20 years 
against the lntenational Alliance and the Hungarian laws. 

The Jesiuts were not supporting the idea of Enlightment and that's 
why Elek Horányi a Piarist historian one of the supporters of the new clerical 
image wrote so unfavourably of him. His infuence on the Hungarian 
historiography might be the reason for the false image of Ferenc Kazy, who 
was highly appreciated by his fellowmonk during his life. 
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Fabó Edit 

Modern tömegtermelés egy kisvárosban 
(Kner Izidor Gyomán) 

Gyoma a Kner család letelepedése idején 

A múlt század közepén az alföldi mezővárosi ranggal bíró 
települések megszokott képét mutatta - a Hármas-Körös partján fekvő -
Gyoma a széles, csendes, poros utcáival és a nagyobbrészt vert- vagy 
vályogfalú, nád- vagy zsúpfedelü házaival, amikor 1853-54-ben Kner 
Sámuel könyvkötő Szarvasról ideköltözött s ahol négy esztendő múltán 
családot alapított.1 

Az 1857. évben Gyoma 8711 lakosából 8144 magyar, 405 
pedig német anyanyelvű volt. A családok, illetve a házak száma 
hozzávetőleg 1300-ra tehető. A lakosság elsősorban mezőgazdasággal 
és állattartással foglalkozott. A város életére jelentős befolyást gyako-
rolt az egyetlen nagy Wodianer-uradalom. A település mezővárosi mi-
voltát 280 céhes iparos jelenléte, négy országos vásár és az 1858-ban 
átadott - a fővárost Araddal összekötő - vasúti főútvonal jelzi. Fontos 
szerepe volt mint a Körösön kialakult átkelőhelynek a Nagykunság, a 
Sárrét, Debrecen, Nagyvárad felé és felöl, továbbá Kondoros, Oros-
háza, Arad és Szarvas irányába.2 

A helyi közigazgatás 

A város közigazgatását az önkényuralom alatt, 1849-ben 
kinevezett 13 tagú elöljáróság - amely a nép nyomására 1856-ban 24 

1 SZABÓ Ferenc: Békés megye és a Kner nyomda. Békéscsaba-Gyoma, 1983. (A Kner 
Nyomda Múzeum füzetei. 4.) 27. p.. Kner Izidor; Félévszázad mezsgyéjén. Bp., 
Gondolat, 1987. 19-20. p.. Gyomai tanulmányok. Szerk.:Szabó Ferenc. Gyoma. 1977. 
523-548. p. 

2 Gyomai tanulmányok. Lm. 103-104. p. 
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választott taggal bővült -, 2 jegyző és 1 bíró látta el egészen 1860-ig.3 

1860-ban a 48-as hagyományokra építve 85 tagú képviselőtestületet 
választottak 1 főbíróval, 1 albíróval és jegyzőkkel. 1861-ben Gyoma 
országgyűlési választókerületi székhely volt, s a gyomai kerület ország-
gyűlési képviselője pedig Trefort Ágoston lett.4 A település 1872-ben 
városi szervezet helyett a takarékosabb nagyközségi jogállást válasz-
totta, megtartva a demokratikus önkormányzatot.5 A kiegyezés utáni 
állapotról az 1889-ben kiadott testületi Emlékirat tájékoztat: az ön-
kormányzat képezi a község szervezeti alapját egyházi és polgári téren. 
A református egyház önkormányzatát a választott presbiterek és a 
tanítói kar képviselői alkották, a lelkész és egyháztanácsbíró, illetve 
egyházgondnok-társelnök vezetése alatt határoztak tisztviselőik (pap. 
gondnok, kántor), tanítóik, segédszemélyzetük (végrehajtó) és 
szolgaszémélyzetük (harangozó, vízhordó, temetöcsősz) felett. A nagy-
községi önkormányzatba kerültek, a képviselőtestületbe, a legtöbb adót 
fizetők, az egyházi képviselők és a választott - polgári - képviselők. A 
nagyközségi önkormányzati hivatalt az elöljárók (főbíró, albíró, 3 
jegyző, helyettes községi orvos, községi állatorvos, közgyám, köz-
gyámsági ügyvezető, 5 esküdt, városgazda, 3 pénztárnok), segéd-
személyzet (tanító, óvodavezető, 2 írnok, végrehajtó), kezelőszemélyzet 
(borbély, szülésznő), szolgaszemélyzet (rendörbiztos, 5 közrendőr, 5 
cseléd, lovashadnagy, 2 kocsis, faiskola-kezelő, szőlőkapás, gazda-
asszony).6 

A közoktatás helyzete 

Ekkor már a község 10160 lelket számol, amelyből 9570 
magyar, 539 német és 51 egyéb nemzetiségű (1889). Az oktatás 
részben egyházi, részben községi szervezésében folyt. A református 
egyház fenntartott 10 tanító felügyelete alatt álló 6 fiú- és 4 leány-
iskolát, a katolikusok, az evangélikusok, és izraeliták egy-egy fiú- és 
leányiskolát működtettek. A község testülete saját tanítóval egy ún. 
ismétlő iskoláról és egy iparostanonc iskoláról, valamint egy óvodáról 

Зы.о. 107-113. p. 

4 и.о. 120-121.p. 

5 SZABÓ F.: Békés megye és a Kner nyomda. Lm. 26. p. 

6 Emlékitat. Gyoma község képviselő testülete... Gyoma: Kner Izidor, 1889. 7-12. p. 
66 



gondoskodott. A tanyai gyermekek az uradalom majorjaiban (Zsófia, 
Póhalom) épített és a helybeli plébániák hatásköre alá tartozó 
iskolákban részesültek oktatásban. A közoktatás vezetését és ellen-
őrzését a felekezetek és a községi iskolaszék gyakorolta. Az iskola-
székben a jegyző és az elnök mellett törvényszerinti és a községi 
képviselőtestület által választott tagok voltak. A község feladatához 
tartozott a tankötelesek éves összeírása. (Eszerint 1889-ben 1328 
református, 106 katolikus, 107 evangélikus, és 56 izraelita iskoláskorút 
jegyeztek fel.)7 Gyomán ezenfelül katolikus árvaház és szeretetház 
létesült. A fenti 19. század végi viszonyok komoly előzmények 
eredménye. Gyomán már az 1630-as években volt (református) iskola, 
de folyamatos tanításról csak 1717-től beszélhetünk. Viszont az oktatás 
minőségi fejlődést csak a múlt század első felének vége felé mutat-
hatott fel. Az egyházak felismerték az iskolák jelentőségét és 1837-ben 
az evangélikus Edvi Illéstől napvilágot látott az "Első oktatásra 
szolgáló kézikönyv, vagyis a legszükségesebb tudományok összes-
sége". Később a vésztői születésű, Szentesen szolgálatot teljesítő Kiss 
Bálint református esperes tollából az "Első évi oktató" című könyv 
(1844), amely az írás-olvasás-rajzolás gyakorlatára fektette a hagsúlyt, 
1843-ban közreadták az "Oskolai Rendszabályokat".8 Kiemelkedett a 
helyi tanítók sorából Imre Sándor, aki irodalmi műveltségével, politikai 
meggyőződésével hatott a község szellemi életére (1847-49). Nemes 
szendék vezérelte Wodianer Sámuelt, amikor 1839-ben óvodát alapí-
tott, mely avatatlanok keze alatt alig 10 évig maradhatott fenn. (Utóbb 
csak 33 év elteltével nyerhetett ilyen intézmény létjogosultságot.) 1855 
után alábbhagyott a tanítóvándorlás és Kiss Bálint körül egy állandó 
tanítói kar körvonalazódhatott. A hatóságok a tankötelezettséget 
szigorúbban számon kérték a szülőkön. Az 1850-es évek elején alakul-
hatott az izraelita hitközség iskolája. Az egy községi katolikus iskola 
mellett két uradalmi (tanyai) is idetartozott 1850-1851-ben (Csejten és 
Nagylaposon). A tanintézmények épületei viszont nem kevés kívánni 
valót hagytak maguk után: rozogák, picik, szűkek, dohosak, egészség-
telenek.9 

? Emlékirat, Lm. 13-15. p.. Gyomai tanulmányok. Lm. 292. p. 

8 Emlékirat. Lm. 6. p.. Gyomai tanulmányok. Lm. 292. p. 

9 Gvomai tanulmányok. Lm. 257-298. p. 
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A dualizmuskori Magyarországon sóhajthatott fel az iskola-
ügy, mivel az 1868-as közoktatási tövény kimondta a 6-12 éves korig a 
mindennapos, 12-15 éves korig az ismétlő iskolai tankötele-zettséget. 
Ezzel összhangban a helyi testület megállapítja: "Az anyagi alap 
megteremtése a legelső feltétel. Egy alkalmas iskolai helyiségnek 
felépítése előzze meg a szabad iskolázás bevezetését. ...legfőbb és 
legelsőbb szükségletnek tartjuk városunk jövőjének érdekében az 
oktatási rendszer javítását, hogy gyermekeink ne csak az olvasás, írás, 
számolás legelső elemeiben nyerjenek oktatást, hanem a gyakorlati élet 
viszonyaiban naponként előforduló eseményekben is bírjanak némi 
alapismerettel". Az iskolaépítési program megvalósítására 1869-1890 
között került sor. 1886-ban megidult a szakoktatás, 1882-ben éledt újjá 
először az 1839-ben alapított óvoda immáron megfelelő személy-
zettel.10 

A Kner család gyökeret ver 

A rabbinövendék Kner Sámuel kétségbe esett, mikor az 1849-
es szabadságharcok kudarcairól értesült. A rabbiképzős szökevény már 
csak a fegyverletételkor keveredett a hadszíntérre. Lezárult előtte ott 
helyben két út: a vitézi és a papi pálya. Nagyváradon ősei mesterségét 
tanulta ki, majd Szolnokon önállósította magát, s hogy apja elől ne 
vegye el a kenyeret Gyomára tette át műhelyét. 1857-ben megnősült, s 
a házasságból kilenc gyermek született, ahol 1860-ban a másodszülött 
Izidor volt. Kner Izidor így emlékezik: "A majdnem összeérő Gyoma-
Endrődöt egész csomó olyan község övezi, ahol könyvkötő azelőtt alig 
fordult meg... s mégsem bírták ellátni a magányosan dolgozó 
könyvkötőt... el kellett térnie atyámnak a hagyományos faluzástól, és 
helyette a vásározást karolta fel. ...Még gyermekkoromban is szíj-
gyártó, órás, tímár, szitás, bádogos, kádár, pintér, fésűs, férfiszabó, 
rézműves, könyvkötő meg mi más csak egy-egy Gyomán. A sok, majd-
nem hasonló nagy községekben pedig híre-hamva sem, és ... az 
árubeszerzést nagyon megnehezítette a vasút hiánya. ...az 1858-ban 
megépített Szolnok-Arad közötti vonal csak annyit könnyített a dolgon, 
hogy Mezőtúr-Gyoma-Mezöberényig vasúton közelíthették meg 
Szarvast, s onnét gyalog vagy szekéren, mind 1880-ig, amikor megnyílt 
a mezőtúr-szarvasi vonal. A Sárrét sem volt kedvezőbb helyzetben, és a 
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Békés vármegyével határos Jászkun és Bihar vármegye sok községének 
Gyoma volt a vasútállomása, tehát a vásárok ... fontosak voltak..."11 

A nehezen jövedelmező vállalkozás mégis eltartotta a népes 
Kneréket. Amikor egy súlyos tüdőgyulladás hosszú időre ágyhoz 
kötötte Kner Sámuelt, a család segítségére fordul a község hívó, kérő 
szó nélkül és így átvészelte az embertpróbáló, kétséges, szorult kor-
szakot. Ez az epizód még inkább összekovácsolta a közösséget és a 
családot.12 Kner Izidor 1873-ban "nyakába vette a világot", megfordult 
Szolnokon, Pesten, Debrecenben, Aradon, Székesfehérváron, Tatán, 
míg 1882-ben végleg haza nem tért, kitanulván a könyvkötőmesterséget 
és belekóstolván a könyvnyomdászatba. 

1882-ben Kner Izidor 75 forinttal a zsebében nyomdát alapított. 
(Az anekdoták szerint a főszolgabíró a sorozáson így szólt hozzá: 
"Eleget csavarogtál már öcsém! Úgy tudom, konyítsz a könyvnvom-
tatáshoz is. Telepedj le itthon, és megélsz tisztességesen!" Kner 
mentegetőzött, nincsen annyi pénze, de a főszolgabíró elütötte: "Bízd 
ide! Takarékpénztári elnök-igazgató is vagyok, és pénz dolgában nem 
fogsz fennakadni!" Ezek után miért ne, ha "bátyám" mondta? )'3 Az 
újdonsült nyomdász alig szerelte fel műhelyét a legszükségesebbekkel, 
megérkezett az első nagytételű megrendelés a szomszéd község 
főjegyzőjétől, aki közel ötvenféle nyomtatványmintát hozott, őt követte 
az Ármentesítő Társulat igazgatója a legalább százoldalnyira terjedő 
választmányi és közgyűlési jegyzőkönyvvel. Megrendelői többször 
utaltak rá, hogy ez visszatérő, állandó munkát jelent számára, és maga 
Kner is felfigyelt a községi ügyiratkezelés körülményességére, lassú-
ságára, melynek oka a megfelelő nyomtatvány hiány volt. Az első 
munkák után összeállította szép betűmintakönyvét, majd beleásta 
magát az 1877-es közigazgatási törvénybe, amely után 1892 táján 
elkészíthette - raktáron lévő - pontos nyomtatványjegyzékét. 1898-ban 
kiadta a Kész-nyomtatvány Jegyzéket, amely a hivatali iratok Bibliája 
lett. A bátor, talpraesett, fürge, éles szemű, élelmes fiatalember tisztá-

n Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 17-20. p., Szú Rezső: A Kner család útja Gyomáig és a 
Nyomda első évtizedei.!. In: Békési Élet, 1972. 1. sz. 50. p. 

12 Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 22-26. p., Szú Rezső: A Kner család útja Gyomáig és a 
Nyomda első évtizedei.I. i.m. 51. p. 

13 Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 60. p. 
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ban volt Gyoma kedvező közlekedés-földrajzi helyzetévei, s hogy ezzel 
a vállalkozásával országos vevőkört teremthetett. 

Feltűnően nagy és sikeres az a változás - részben a Kner 
Nyomdának köszönhetően - , amely Gyomán végbement, mind helyi 
vonatkozásban, mind a környező településekhez képest. 1889-ben és 
1899-ben két új, távolabbi, kisebb községeket Gyoméhoz bekötő 
vasútvonal nyílt meg. (A megkésebb szárnyvonal-építések Dévaványa -
Kisújszállás, illetve Szeghalom - Vésztő - Hollód felé erősítették a 
kapcsolatot, azaz a szegényebb Sárréttel és Nagykunsággal.) 1 885-re 
kikövezték a vasútállomáshoz vezető utcát, 1890-ben felavatták az új 
városházát, 1891-ben megkezdték a népkert (a liget) kialakítását, 
befejeződött a Körös gátjainak kiépítése, 1892 óta működik ártézikút, s 
megkezdődött az utcai világítás. A település egyes részei kisvárosi, 
polgári arculatot öltöttek. 1900 és 1912 között már a lakosság 12 %-a 
az iparból - kizárólag kézműiparból - élt.14 

Szemléletes ellenpontozás itt a kezdeteket idéző 1889-es 
községi kiadású, a Kner Nyomdából kikerült Emlékirat felsorolása: 38 
vegyeskereskedő, 10 szabócs, 1 nyomdás, 2 gőzmalmos, 2 szélmalmos, 
3 szárazmalmos, 3 téglagyáros, 1 szikvízgyáros, 3 vendéglős, 2 
építőmester, 6 kőműves, 13 ács, 16 asztalos, 8 gépész, 2 géplakatos, 19 
kovács, 3 lakatos, 1 cukrász és mézeskalácsos, 1 órás, 1 könyvkötő, 1 
szűcs, 17 szabó, 1 szitás, 2 szíirszabó, 2 kalapos, 10 cipész, 28 
csizmadia, 5 mészáros, 4 hentes, 3 pintér, 3 szíjgyártó 8 kerékgyártó, 1 
tímár, 1 kötélverő, 1 festő, 2 pék, 1 szatler, 2 borbély, 2 bádogos, 2 
üveges, 2 szobafestő, 2 takács, 1 kéményseprő, 3 molnár, 1 
szappanfőző, 3 téglamester, 7 kocsmáros, 7 sütögető, 28 kofa, 5 
házaló.15 

Kulturális és társadalmi élet feltételei, tényezői 

Az önkényuralom idején a megyei vezetés a saját bázisát jelen-
tő rétegek számára az egyesülési jogot biztosította. így Gyomán az 
1858-ban szóbeli engedély alapján létrejött 36 tagú Olvasó Egyesület 
mellé 1861 elején 75 taggal megalakult a Gyomai Kaszinó Egyesület 

14 Békés megye és a Kner nyomda. 26. p. 

15 Emlékirat. Gyoma község képviselő testülete...Gyoma: Kner Izidor, 1889. 18. p. 
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is. 1862-ben az Olvasó Egyesület megszűnt és a Kaszinó léte is bizony-
talanná vált.16 A Kaszinó előbb Központi Kaszinó, később Úri Kaszinó 
néven élt tovább (1889-ben 54 taggal). Sőt egyre szerveződtek a 
különböző egyesületek, úgy mint 1869-ben az Alsórészi Olvasókör 
(1889-ben 60 taggal), 1869-ben a Felsőrészi Olvasókör (1889-ben 32 
taggal), 1877-ben a Dalárda. 1877-ben az Iparoskör (1889-ben 70 
taggal), 1885-ben a Zsidó Nőegylet, 1889-ben a Németrészi Olvasókör 
(28 taggal), 1891-ben a 48-as Kör, 1891-ben a Munkáskör, 1892-ben a 
Központi Polgári Olvasókör, 1892-ben a Fegyvernek-részi 48-as Kör, 
1893-ban a Nőegylet. 1897-ben a Kis-réti Olvasókor és az Egyetértés 
Kör, 1900-ban Iparos és Kereskedő Ifjak Önképzőköre, 1902-ben a 
Felsőrészi Földművelő Munkásegylet.17 A századforduló után sport-
egyesületek özöne alakult meg: Gyomai Torna Egyesület (1901-1907), 
Gyomai Kner Sport Klub (1913-1930), Gyomai Sport Klub (1921-?). 

Meghatározó egyéniségek, meghatározó élmények 

Kner Sámuel könyvkötő-műhelyében magától értetődően 
"terítéken" voltak a munkadarabok szellemi értékeinek, megméret-
tetése, megvitatása. Gyakori vendég volt a híres Kálmán Farkas (1838-
1907) református lelkész. Számos zsoltárt megzenésített, legtöbb régi 
énekünket ő ismertette először és Thaly Kálmán verseit költötte dalba a 
kuruc világba vágyón.18 Kató József (1879-1926) gyomai költő, mű-
fordító az 1910-ben Kner Izidor által írt és kiadott "Emlékezések 
Kálmán Farkasról a kuruc nóták szerzőjéről" című kötetében megemlé-
kezik róla az "Egy zsoltáros pap" című versében.19 

Bizonyos, hogy a 48-as hagyományokat őrző Kner család egyik 
legbecsesebb látogatója a forradalom és szabadságharc költőjének 
öccse, Petőfi István volt az 1870-es évek elején A találkozás forduló-
pontot jelentett a kis Kner Izidor eszmélésében is. Az idegen meg-

16 Gyomai tanulmányok. Lm. 121-122. p. 

17 Emlékirat, im. 15. p.. Magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 1945-ig. 
Bp.: Müvelődéskutató Intézet, 1981. Vidéki egyletek és körök. 168. p. 

18 Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 21. p.. Zenei Lexikon. Szerk.: Szabolcsi Bence. Tóth 
Aladár. Bp.. Zeneműkiadó, 1965. 293. p. 

19 Kner Izidor: Emlékezések Kálmán Farkasról a kuruc nóták szerzőjéről. Gyoma: 
Kner. 1910. 5. p. 
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pillantván a műhely falán függő "Petőfi búcsúja a szülői háztól" című 
kőnyomatú képet, alkudni akart érte. de a házigazda odaadta ingyen 
üvcgestül-rámástul. Néhány nappal később hálából az addig jobbára 
Bibliát, zsoltáros könyveket, kalendáriumokat, szótárakat, ájtatos- vagy 
ponyvaírásokat reparáló mesternek egy zsáknyi bekötendő könyvet 
hozott, köztük Jókainak az addig megjelent összes műveit. Kner Izidor 
önéletírásában így írt erről: "Roppantul mohón estem a zsákmánynak. 
Faltam, fogyasztottam, és egy-egy kötet egy napra való volt. Csodás 
alakjai, csodás meséi, az addig nem ismert nyelvezet lázba ejtett, 
elbűvölt, és minden könyv elolvasása után úgy együtt volt agyamban 
összes alakja, története..."20 S olyannyira beleivódott, hogy élete, 
jelleme, munkássága vetekedett a Jókai-hősökével. 

A helység szellemét közvetlenül befolyásolta az 1828-ban 
idekerült nagy hatású tanár, Kiss Bálint (1772-?) református esperes és 
iskolai felügyelő. Számos népiskolai tankönyvet írt, melyek három 
évtizeden át használatban voltak. 4 fő műve: Magyar Régiségek (1839), 
Első évi oktató (1844), Falusi földmívelőket oktató (1846), A termé-
szeti és keresztyén vallás életre ható főbb részei (1857).21 Az 1847-49-
ig segéd lel készkedő Imre Sándor (1820-1900) gyomai tartózkodása 
alatt Kossuth Hírlapjában három írása is megjelent.22 A harmadik 
tekintélyes egyházfi Garzó Gyula (1839-1908) református pap, aki 
1872 óta élt Gyomán, s közéletisége országoshírű volt. Sűrűn 
megfordult az egykori rabbinövendék házában a szent könyvek 
fordítási, értelmezési gondjaiban megakadván. Publikációi művelődés-
történeti, művelődés- és egyházpolitikai, illetve vallásos témájúak 
voltak. Szerkesztette a Békésmegyei Közlönyt és az általa létrehívott 
"Gyakorlati Bibliamagyarázatok" című szakfolyóiratot, amely 1885-től 
Kner Izidornál jelent meg.23 

A város ezidőben még számos majdani hírességet eresztett szét 
a nagyvilágba. 

20 Félévszázad mezsgyéjén, im. 170. p.. Szíj Rezső: A Kner család útja Gyomáig és a 
Nyomda első évtizedei.I. im. 53. p. 

21 SziNNYEi: Magyar írók élete és munkái. Bp., Hornyánszky, 1899. 6. köt. 269-271. p. 

22 и.о. 5. köt. 92-97. p. 

23 и.о. 9. köt. 1021-1023. p.. Félévszázad mezsgyéjén, im. 21. p., SZÍJ Rezső: A Kner 
család útja Gyomáig és a Nyomda első évtizedei.I. i.m. 51. p. 
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A Kner Nyomda helyzete megszilárdul 

Kner Izidor a községi nyomtatványok mellett más állandó 
bevételi megrendelési forrást fedezett fel a báli meghívókban. A 
jórdésü művészi értékű, igényes nyomdásznak szemetszúrt más 
nyomdák meghívóinak fantáziátlan szegényessége vagy ellenkező 
esetben azok zsúfolt cikornyái és gátlástalanul agyonaggatott, össze 
nem illő díszítőelemeinek diszharmóniája, aránytalansága. Mivel a 
betüöntődék mintakönyveiben alig akadt "táncvigalomra" való klisé, 
ezért "1890-ben kieszeltem tízféle körzetes és betüöntŐdéktöl készen 
vett ábrás különböző meghívót két színben, meg egy táncoló párt 
ábrázoló, fametszetü alapnyomással, rendkívül gondos nyomásban. 
Szerteküldtem az ország minden olvasóegyletének, kaszinójának, 
ipartestületének..." - írta visszaemlékezésében. (Ugyanolyan célszerű 
reklámfogás, mint az 1892-es Kész-nyomtatvány Jegyzék.) Természe-
tesen Kner Izidor meghívóinak nagy keletje volt és újabb sorozatot 
kellett összeállítania versenytársai nem kis felhördülésére.24 

De nem hanyagolhatta el nyomtatványait sem, mert több mint 
kétszáz esetben újat rendeltek el, vagy módosítottak a közigazgatási 
fórumok. 1898-ban már csaknem ezerötszáz nyomtatvánnyal kellett 
bánnia, közreadta a "Közigazgatási Nyomtatvány-Mintatárát", amely 
pontosságával egyedülálló volt. Ehhez adott ki később pótköteteket és 
azok pótköteteit. A megrendelések akkora méretet öltöttek, amelyeket a 
gyomai nyomda nem tudott teljesíteni, így öt-hat nyomda is neki 
dolgozott.25 1901-ben a belügyminisztérium felülvizsgálta a közigaz-
gatási nyomtatványokat, amelybe Kner Izidort mint szakértőt bevonták. 
Ő körültekintően figyelmeztetett minden érintettet a beálló 
változásokra.26 

24 Félévszázad mezsgyéjén. i.m. 94. p.. SZÍJ Rezső: A Kner család útja Gyomáig és a 
Nyomda első évtizedei.II. In: Békési Élet, 1972. 2. sz. 271. p. 

2? Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 84. p.. SZÍJ Rezső: Л Kner család útja Gyomáig és a 
Nyomda első évtizedei.II. i.m. 268. p. 

26 Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 90-92. p., SZÍJ Rezső: A Kner család útja Gyomáig és a 
Nyomda első évtizedei.II. i.m. 268. p. 
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1900-ban megindította a "Községi Ügykezelés" című 
folyóiratát, melyet jórészt maga írt, és négy évre rá a Békésvármegyei 
jegyzőtestületi elnök javaslatára "Község" címmel ingyen küldte el a 
jegyzőségeknek. Olvasóit a legpraktikusabb és a legszakszerűbb taná-
csokkal látta el, de a lap hamarosan megszűnt. (1905-ben elkészült a 
Mintatár második kiadása, és 1911-ben annak válogatott javított 
változata, illetve 1913-as pótkötete. A Magyarország területén élő 
összes nemzetiséget el tudta látni megfelelő nyomtatványokkal.)27 

A Nyomda 12-13 főnyi alkalmazotti létszáma az 1902-es 
üzem bővítés után 30 fölé emelkedett, majd az újabb 1910. évi 
építkezést követően száz ember, az első világháborút megelőzően 
százötvenen dolgoztak az üzemben.28 A műhelyben patriarchális légkör 
uralkodott, részben a falusi közösségi tradícióknak, részben a 
tulajdonosok közvetlen irányító, segítő és ellenőrző munkájának, 
példamutatásának köszönhetően.29 A munka alapja a kölcsönös megbe-
csülés volt, csak szervezett munkásokat vettek fel. Kner Izidor"... 1899-
ben az első magyar nyomdatulajdonos volt, aki félévi alkalmaztatás 
után egyheti fizetett szabadságot engedélyezett,., s önként vitte le a 
munkaidőt 10 órától 9 órára." 30A nyomdaiparban ő kötötte az első 
vidéki kollektív szerződést 1905-ben.31 

A báli meghívók népszerűsége arra indította a nyomdászt, hogy 
még szebb kiállítású áruival közönsége ízléskultúráját emelje, szép-
érzékét fejlessze. Neves illusztrátorokat kért fel hiába, míg nem egy 
jeles bécsi cinkográfust bízott meg a meghívók kliséinek kivitele-
zésével. S új termékeit új lapjában, a "Röpke Lapok"-ban mutatta be és 
cikkeiben magyarázta jelentőségüket. Ám továbbra sem fogadta el a 
művészektől kapott kosarat és Lyka Károllyal szövetkezve pályázatot 

27 Félévszázad mezsgyéjén. i.m. 97-99. p.. SZÍJ Rezső: A Kner család útja Gyomáig és a 
Nyomda első évtizedei.II. i.m. 268-269. p. 

28 LÉVAY Botondné-HAIMAN György: A Kner nyomda kiadványinak tükrében. 1882-
1944. I. köt. Bp., 1982. 52. p. 

29 SZABÓ F.: Békés megye és a Kner nyomda, i.m. 27. p. 

30 A könyv mestere. Kner Imre levelezése. Összegyűjt, és jegyz.: Elek László. Vál. és 
szerk. Szántó Tibor. Bp.: Helikon, 1969. 254. p. 

31 Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 151. p. 
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hirdetett a Művészet és az Üj Idők hasábjain 1904-ben. A beérkezett 
pályamunkák színvonalával elégedetlenek voltak. 1907-ben másodszor 
is kiírták a pályázatot, amely már nívósabb munkákat hozott Basch 
Árpád, Kiss Vilmos. Gerhardtné. Nagy Zsigmond nevével fémjelezve. 

"Úgyhogy lassanként művészi körökben is elismerték 
kiadványunk fontosságát, jelentőségét." - írta évtizedekkel később Kner 
Izidor. A baráti köréhez tartozó Csók István javaslatára 1909-ben új 
felhívást tett közzé: "Ötven eredeti, művészi báli meghívórajzot 
keresek megvételre, darabonként 100 korona tiszteletdíjért."Végre 
megtört a jég! "Nem akármilyen művészgárda mozdult meg: Csók 
István, Major Henrik. Geiger Richárd, Rippl-Rónai József, Vadász 
Miklós, Garay Ákos, Bernáth Sándor. Bottlik József, Darilek Harry, 
Diósy Antal, Divéky József, Dobay Zsigmond, Gergely Imre, Góró 
Lajos, Greff Lajos, Földes Imre, Kovácsy Endre, Kis Bíró József, 
Nemes Erich, Santho Imre, Szigeti Artúr, Fiora Margit, Horváth Jenő, 
Kolozsvári Sándor, Végh Gusztáv. A vállalkozásnak különösebb 
anyagi vonzata nem volt, viszont a Kner-nevet az országhatáron túl 
ismertté tette: Berlinből, Bécsből, Hamburgból, Nürnbergből, 
Párizsból, Kairóból és több más külföldi városból érkeztek 
megrendelések. Az 1914-es lipcsei könyv és nyomtatvány kiállításon a 
nyomda szép meghívóival aranyérmet nyert. Az első világháború 
kitörésével ez az üzletág elsorvadt.32 

A nyomda két fenti profilja biztosította a könyvkiadás anyagi 
feltételeit. Az első megbízásokat 1-2 íves fűzetek, a gyomai és a 
környékbeli egyházak, egyházi társulatok imádságos- és énekeskönyvei 
tették ki. Kiemelkedett közülük az 1892-es "A kereszténység és 
korunk" című könyv. Kner Izidor az 1896-1897-ben két verseskötetet 
is kiadott, de a várt bevétel töredéke sem jött be. Ez a tény indokolja az 
1900-1902 közti 7 könyvnyi termés változó tartalmi és irodalmi 
értékeit (Gorkij: Egy leány, Thurej: A kapitány). Az 1902-ben 
összeállított album "Kalászok és kévék" színvonalasságát az Országos 
Ipar-Egyesület ezüstérme hitelesítette. A gyakorlati szempontok 
prioritását valló kiadó tevékenységében tematikai bővülés vehető észre 
1905 és 1906 táján. Ekkor lát napvilágot Kner Izidortól "Eszmék és 

32 Félévszázad mezsgyéjén. Lm. 104-t 17- p.. Szíj Rezső: A Kner család útja Gyomáig 
és a Nyomda első évtizedei 
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viaskodások", a szerző szakmai, közéleti cikkeinek és más munkáinak 
válogatása. Kiadványait a szecesszió stílusjegyei uralták, bár a század 
első évtizedének vége felé a geometrikus elemek is teret kaptak. Kner 
minden anyagi érdek nélkül nyomtatta és adta ki könyveit, ezért 
elnézhető az olykor tapasztalható tartalmi igénytelenség.'3 

Kner Izidor, az üzletember ragyogóan használta ki a célzott 
reklám (Id. Községi Ügykezelés. Község. Röpke Lapok) adta 
lehetőségeket. 

Az iparági és piaci környezet 

Kner Izidor, a tanuló éveiből hazatérő ifjú az Újvilágba illő 
lendülettel alapított nyomdát, s egyben a kor leghaladóbb tömeg-
kommunikációs eszközéhez jutott a 19. század végi Magyarország 
kisvárosában. Ügyesen megvetette magát a közigazgatási nyomtat-
ványok piacán. Az adott társadalmi, gazdasági és kulturális környezet-
ben a Nyomdának nem nagyon volt más lehetősége jelentősebb 
profilmódosításra. Talán a báli meghívókkal, de valódi könyvkiadási 
reményekkel fel kellett hagynia, s kiskapuként megpróbálkozott 
bibliofil-kiadványokkal. 

Az országnak ezen a részén csaknem feudális állapotok 
uralkodtak a történelmi nemzeti társadalom kereteinek megfelelően. 
("Ugyan kit zavar itt egy nyomda, ha kedve telik benne, csinálja. írni-
olvasni nem igen tud a nép, ájtatos könyveket rendelhet tőle a pap. 
Tehát se nem oszt, se nem szoroz.") A nyomda már egy új világot, új 
szemléletet képvisel, mást, mint az elszunyókáló régi, a két világ 
egyetlen helyen ér össze: a letisztuló államapparátusi életben. A 
fejlődés, a haladás, az iparosodás jelei elsősorban a fővárosban és a 
nagyobb városokban lelhetők fel. S inkább Budapest köré koncent-
rálódik minden, ami a modern polgárosodást képviseli, hiszen itt rakott 
fészket a tudomány, az ipar, a felsőoktatás, a kulturális élet legjava. Az 
országos hírű nagy múltú kiadók, nyomdák gyakorlatilag a piac 
szívében éltek. Hagyományuk, történelmük, kiépített piacuk volt. Csak 
annyian voltak, amennyit még a közönség eltartott. Szervezett és 

33 Félévszázad mezsgyéjén, im. 118-126. p.. PAPP János: A Kner-kónyvkíadás 
történetéből.I. In: Békési Elet, 1982. 2. sz. 174-179. p. 
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tudatos volt a terjesztésük. (A Franklin igazgatója Benkö Gyula a múlt 
század végén már a kereslethez igazította a kínálatot!34) Egy új nyomda 
vagy kiadó ilyen közegben - vidékről - mozgásképtelen, hacsak nem 
specializálódik egy maga által választott szűk területre, ahol fel tudja 
venni a versenyt. A nagy kiadók közkedvelt írókkal, művészekkel, 
bevezetett kiadványsorozataikkal ismertek, elfogadottak, megszokottak 
voltak a közönség körében. 

A Kner család 

Kner Izidor 1889-ben megnősült, elvette Netter Kornéliát, 
aiktől öt gyermeke született: Imre (1890), Ilona (1891). Endre (1892), 
Erzsébet (1897) és Albert (1899). A visszaemlékezések szerint a 
Knerek zárkózottak és ridegek, a Netterek viszont makacsok voltak. A 
45 évi házasságban Kornélia asszony egyszer sem tudott, akart férje 
kedvére tenni: gyakran mondogatták egymásnak "ti, Netterek makacsok 
vagytok" és "ti, Knerek önzők vagytok". Lehet, hogy nem mutatták ki 
úgy a szeretetüket, ahogy mások, viszont szeretetet adni tudtak a 
fegyelmet, rendettartó és biztonságot adó, meleg otthonukban.35 

A családban Kner Izidor testesítette meg a tekintélyt. Ő volt az, 
akinek hatalma, ereje és sugárzó egyénisége volt, ő volt az, aki mindent 
tudott, minden gondot képes volt megoldani, bármit elötudott 
teremteni. Kemény, egyenes ember volt, tele tervekkel, harcos 
eszmékkel, tollhegyére kívánkozó adomákkal, szatírákkal 
életszeretettel, energiával. Imre fia inkább az édesanyjára hasonlított 
érzékenységével, amely csak teljesebbé tette az édesapjától örökölt 
művészi adottságait, törődő odafigyelésével, kínos pontosságával, 
következetességével, tájékozottságával. Ilona leánya hamar férjhez 
ment, s a hadifogságba került férjét nélkülözvén egyedül - majd a 
családban - nevelte fiát bátyja segítségével. Az apa könnyedségének, 
jókedélyének, társaságszeretetének jegyeit magán hordozó Endre volt a 
mama kedvence. A kisebbik leány, Erzsébet nem hagyta magát a 
fakanálhoz kötni, elsajátította a könyvkötőmesterséget továbbvíve a 

34 Egy magyar könyvkiadó regénye. Szerk.: Révay, Schöpflin. Bp„ Franklin, 1938. 
79. p. 

35 ERDÉSZ Ádám: Tervező, kutató, tanító. Békéscsaba-Gyoma, 1992. (A Kner 
Nyomdaipari Múzeum Füzetei, 24.) 15. p. 
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családi hagyományt. Albert természetre, termetre hasonlított a legin-
kább apjára, s boszorkányos kézügyessége árulkodott erről a legjobban, 
nyílt szívű, önzetlen ember volt.16 

Kner Izidor sokáig egymaga vezette a nyomdát: az 
anyagbeszerzést, a postázást, a szállítást, a könyvelést, a megrendelések 
begyűjtését, a munkaszervezést, a műszaki vezetést irányította és 
elvégezte a könyvelést. Imrének korán - 11 évesen - kezdődtek az 
inasévei, mert egy téves orvosi diagnózis alapján rövid időn belül át 
kellett volna vennie apja helyét. Lipcsében nyomdatechnikai 
tanulmányai végeztével itthon dolgozott tovább apja mellett, 1907-ben 
átvette az üzem műszaki igazgatását. Az "Öreg", az "Alapító" kezében 
maradt a döntés, az utolsó szó - igaz fia szabadkezet kapott.-17 

Kner Izidor közéletisége 

Gyoma és társadalma és gazdasága a múlt század végén a 
Ferenc József-i békeidők felhőtlen, idilli, emberséges valósága volt. 
"Jókaiból s Mikszáthból ismert adomázó világ volt ez, a kiegyezés s a 
milleneum közti idők derűsnek tetsző aranykora, a társadalmi békéé, 
amikor korántsem volt ugyan egyenlőség, még csak esélyegyenlőség 
sem, de azért volt út fölfelé és a feltörekvő, s alulról beérkező 
embernek megbecsülés járt." Kner Izidort, a feltört, híres, nadrágos, 
sétapálcás vállalkozót, az egykori kézművest befogadta a középosztály, 
az értelmiség, az ún. "úri osztály". Ékesen tanúsította ezt - a fent már 
említett - kis anekdotás könyve a nótaszerző papról, szívbeli jó 
barátjáról az "Emlékezések Kálmán Farkasról, a kurucz nóták 
dalszerzőjéről" (1907).38 

Olyan társadalmi élet volt itt, mint azután soha. Ekkor zajlott a 
Körös szabályozása, az országút kövezése s a vasútvonalak bővítése, 
amelyek sok tanult, művelt idegent - vendéget - tartóztatott a 

36 и.о. 14-22. p.. Kner Imre emléke. Szerk.: Haiman György. Békéscsaba-
Gyomaendrőd. 1990. 13-22.. 65-80. p. 

37 LÉVAY Botondné-HMMAN György: A Kner nyomda kiadványainak tükrében. I. köt. 
i.m. 

38 SZILÁGYI Ferenc: Rendhagyóan Kner Imréről. In: Magyar Grafika. 1990. 6. sz. 4-7. 
P-
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településen. A nagy Körös-parti kirándulásokon együtt piknikeztek a 
községi honoráciorok. papok, vállalkozók s a köznépet képviselő 
juhászok, résztvettek a községi demokrácia színterén. A kiegyezés és a 
századforduló idején az idillikus, anekdotázó világ még többé-kevésbé 
fennmaradt. Móricz Zsigmond így tudósított: "Soha nem láttam várost, 
ahol mindenki úgy színig legyen adomával, mint ebben a városban... 
Elmegyek Kner Izidorhoz. Gyoma világhírű könyvnyomdászához. -
Mondja, bátyám, hogy jutott eszébe, hogy Gyomán a magyar nyomda-
ipar dicsőségére oly gyönyörű könyveket csináljon, amilyen soha nem 
készült ebben az országban? Azt mondja rá a hetvenéves öregúr: - A 
véletlenségnek köszönöm, öcsém. - Nos? ... " S meghallgatván az 
"Öreg" adomás történetét, megállapította: "Ez csak Gyomán érthető. Itt 
a flaker nem tud a saroktól a kapuig menni, hát az emberek kénytelenek 
bemenekülni a kedélyük fellegvárába." Kner Izidor az anekdotázó 
uram-bátyám ország tiszteletbeli tagja nem tudott kiszakadni a még 
életében letűnő "aranykor" világából.39 

Nagyvonalú adományozó hírében állt, ha rászorultakon 
segíthetett, de mint a következő példa mutatja nem tagadhatta meg 
üzletemberi mivoltát: 1910-ben a helyi újságban közölte "Levelet 
kaptam Nagyváradról..." című írását, melyben leírja, hogy 
képeslapjainak kiadásában viseli "a vállalkozás összes költségét és 
minden e néven befolyó fillér nevezett célt ti. a nehéz sorsú család 
megsegítését szolgálja."40 191 l-ben a Békésmegyei Függetlenségi 
politikai lap teljes terjedelmében leadta "Gyermekeink mostoháiról" a 
gyomai óvodaestélyen elhangzott előadását, mely nem éppen intéz-
ménypárti.41 

A megye és Gyoma vezetőinek, befolyásos embereinek 
elismerését hamar kivívta a Nyomda termékeivel és tulajdonosa barát-
ságos hangvételű közéleti szereplésével, aki jól hegyezett, igazmondó 
pennájával verte vissza a vádaskodásokat, tekintélyt szerezve magának. 
1912-ben Imre fia közreműködésével megalakította a Kner Sport 

39 o.U. 

40 Békés Megyei Levéltár. A Kner Nyomda (Gyoma) iratai: XI. 9. 3/A 

41 BMLXI.9. B/l 
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Clubot az ipari, értelmiségi és nyomdászfiatalok egészséges és nemes 
szórakozására.42 

A helyi Központi Kaszinó alelnökévé választották, mely 
társaság életének egy epizódját, a "kányatársaság" alapítást a Békés-
megyei Függetlenség hasábjain örökítette meg 1917-ben.43 1918-ban 
bizonyos bor-affér támadt Kner és a Kaszinó között, amiért a 
nyomdászt a választmány megkövette.44 

1912-ben a Községi Elöljáróságnak, mint kertbizottsági tag 
javasolta: "a szőlőkertnek teljes különválasztását a kert többi részétől 
és... ezt egy szakképzett vincellérre bízni..." Indítványát elfogadták.4' 
Majd 1925-ben, mint tűzoltó-testületi társelnök a Tűz van! alkalmi 
altruista lapot szerkesztette és adta ki.4(l 1927-ben élenjárója és 
szervezője a vezetékes vízellátásnak, úgy ahogy a gyümölcsfák időbeni 
permetezésének.47 Az 1929-ben általa létesített "Éjjeli menedékhelyet" 
a Nyomda, az Ipartestület és a község tartotta fenn, az átutazó iparosok 
- nem csak nyomdászok - ingyenes szállást, étkezést, illetve útisegélyt 
kaptak.4* Kner Izidor Gyoma egy utcáján az első világháborúban 
elesettek emlékére annyi hársfát ültetett, ahányan a községből tobor-
zottak közül nem tértek vissza, s a hársfasor neve Hősök útja lett. 
Érthető, hogy 1922-ban a Hadirokkantak Országos Nemzeti Szövet-
ségének gyomai csoportja díszelnökévé választotta meg, amelyet a 
megtisztelt ezen sorokkal köszönte meg levelében: "Tanúságát kívánva 
adni szövetségük iránti rokonérzésemnek, itt ötvenkötet irodalmi müvei 
gyarapítóm szerény könyvtárukat. Hadd oltsa lelki szomjukat."49 1927-

42 SZABÓ F.: Békés megye és a Kner nyomda, i-m- 28. p., Giricz Á.: Gyoma 
sporttörténete... Lm. 6-8. p. 

43 BML XI. 9. B/l 

44 BML XI. 9. B/l.,2 

45 BML XI. 9.B/2 

46 BML XI. 9. B/l 

47 BML XI. 9. В/7 

48 BML XI. 9. А/4 

49 BML XI. 9. В/3 
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ben újra előterjeszti - még 1919. márciusában Imre fiával benyújtott50 -
tervét arról, hogy a Körösön áramfejlesztő turbinával olcsó energiát 
lehetne nyerni, sajnos elképzelése máig nem lett több, mint álom.51 

A Nyomda munkáspolitikája nemegyszer váltotta ki a helyi 
nagygazdák, birtokosok és más nyomdatulajdonosok bírálatát (ld. 
kollektív szerződés, magasabb bérek). Kner Izidor úgy vélte a 
szervezett munkásság bér*- és szociális követelései csak a 
tisztességtelen, alacsony bérekkel kizsákmányoló munkaadókkal 
szemben jogosult. A praktikus gondolkodású vállalkozó csak a polgári 
humanizmus szemszögéből tudott egyetérteni az általános követelé-
sekkel. "Mozognak a magyarok!" cikkében így érvelt: "Végre is egy 
hosszú héten át kedvvel folytatott munkássággal játszva behozhatja 
minden alkalmazott azon pár koronát, amellyel ha megpótoljuk a 
fizetését, őt súlyos családi gondjaitól mentesítjük. És milyen erőforrást 
nyer az üzlet abban, ha munkásait jól díjazza! Azok állandóan egy 
helyben maradnak és nem kell a nyomdának különféle képességű, 
folyton változó népséggel kísérleteznie... Mert végre is bármennyire 
síkra szállok az alkalmazottak érdekében... azt még sem kívánhatják 
tőlem, hogy gyűjtést indítsak a szakmabeli tudatlanok hajlékára..."52 

Nem mellőzhető az írásaira annyira jellemző kneri humor,amikor 
ekként sommázta a szocializmus lényegét: "A vagyonarányosítás 
eszméjének megvalósítása volt Lssalle, a nagy idealista életcélja, de 
nem érhette meg sem eszméi diadalát, sem kudarcát, mert elhunyt 
korán párbajban, melyet egy olyan nőért vívott, aki a másé volt."53 

S Kner Izidor írt, írt olyan lendülettel és hévvel, mintha az 
egész világ ellenében kellene kiállnia a nyomdászatért, a vámunióért, a 
tanoncképzésért s a magyar iparért. Valóságos csatákat vívott a lapok 
hasábjain. Mivel egész életében csak saját erejére számíthatott, szinte a 
semmiből teremtette elő azt, amely őt a pályatársak fölé emelte és 
élettapasztalata megerősítette, megkeményítette harcos, egyenes menta-
litását. 

so BML XI. 9. в/1 

51 SZABÓ F.: Békés megye és a Kner nyomda. Lm. 29. p. 

52 K N E R Izidor: Eszmék és viaskodások. Gyoma: Kner, 1906. 77-78. p. 

53 Eszmék és viaskodások, i.m. 69. p. 
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Kötetnyi publikációjában kifejtette véleményét a 
szocializmusról (A szocializmusról, Mozognak a magyarok, Az én 
szocialistaságom, Mi lesz velünk, Mi lesz velem, Modernizált 
Damokles-kard, Közveszélyes tévelygések, A sztrájk), a sajtóügyről 
(Sérelmes miniszteri rendeletek, Nyílt levél gróf Tisza István 
belügyminiszterhez, Esdő szózat az erős kézhez, Sajtótörvényünkről), 
nyomdászati kérdésekről (Észszerütlenségek, ízléstelenség, Betüarány-
beosztás, Kritikai megjegyzések, Korrigálás vidéken, A könyvkötő 
mesterségről), nyomdászati és kereskedelmi gondokról (Papíri-
parunkról, Védekezés a tisztességtelen verseny ellen. A netovább, 
Makulaturagyártás, Piszokverseny, Törvény a piszokverseny ellen, A 
fricska, Különvélemény, Tarthatatlan állapotok, Dal a régi jó időkről), 
a tisztességtelenség ellen egységes fellépésre buzdított (Nyílt levél 
lovag Posner K. Lajos és Fiai urakhoz, Óvakodjunk készpénzül venni a 
helyreigazító sorokat, Egy s egyben több kartársnak, A mi 
kenyerünkért, A húsvéti szakkiállítás elmaradásához, A Typho-
graphiának), a magyar ipar védelméről (Teremtsünk modern magyar 
ipart, A vinkó védelme, Az önálló vámterület kihatása iparunkra, 
Megint hazamentés, Hozsánna, Apró rabszolgáinkról, A földéhes ma-
gyarokhoz, Nemzeti vagyonosodás a nemzeti nagyság alapja. Valami a 
Tulipánkerthez, Ausztria forradalmat akar, Választások előestéjén).5"1 

Önéletírásában honi-iparpártolásának külön fejezetet szentelt. 
Két értékesítéssel küszködő, saját vállalkozásához kapcsolódó ipar-
vállalatot karolt fel: egy írótintagyárat és egy papírkereskedést. 
Megálla-podásuk szeri it az ö kiszerelésében, csomagolásában juttatta 
el saját vevőköréhez, jegyzöségi hivatalokhoz, mint irodai felszere-
léseket. Elérte célját: "...az eladdig nem ismert kitűnő magyar árut... 
nem egy község és város... tudatta azt az elhatározását, hogy a hazafias 
cselekedet méltánylásául ezután írodaszükséglete bizonyos hányadát 
cégemnél vásárolja."55 A kor politikai, gazdasági vezetőinek üzleti 
szellemiségéről árulkodott az Országos Iparegyesület által kibocsátott 
"A magyar papírgyárak bejegyzett vízjegyei" című könyv, amelyben 
csupán egyetlen lap felelt meg a cím tartalmának, s Kner Izidor pedig: 
"Erről a frivol komédiáról a leplet le nem rántani hazafiatlanság lett 

54 и.о. 

55 Félévszázad mezsgyéjén. Lm. 197. p. 
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volna, és rögtön dobra ütöttem az esetet."56 Ilyen és hasonló eszkö-
zökkel élt a hazai ipar védelmében. 

Amilyen buzgón rótta a harcias sorait, olyan szívvel-lélekkel 
•mutatta meg szépírói és szatíraírói adottságait. Annak idején az 
"Alsórészi Olvasókör" tánc- és illemtanóráin nem az óra tárgya, hanem 
az ott levő "Bolond Miska" és "Üstökös" élclapok bilincselték le. 
Inaskodása alatt jelent meg a "Darázs"-ban első kis dolgozata, amelyet 
mestere erősen helytelenített, s a fiatal könyvkötősegéd emelt fővel 
távozott a vita színteréről "nem engedvén korlátozni gondolat-
szabadságát." Később állandóan hordott magánál egy kis noteszt, hogy 
az éppen eszébeötlő aforizmát, szójátékot, betű-, szó- vagy 
képrejtvényt sebtiben lejegyezhesse. 1882-től munkatársa lett az Ágai 
Adolf szerkesztette "Borszem Jankó"-nak. A lapot az egyes 
társadalmi típusok jellegzetességeit megukba sűrítő állandó figurák 
tették népszerűvé, a magánelőfizetők mellett nagyon sok kaszinó, kávé-
ház, klub, olvasó- és társaskör járatta. Egy-egy szám a munkatársak 
hétfő esti kávéházi, vendéglői találkozásaiból született meg: mindenki-
nek volt egy-egy jó ötlete, tréfája, története. Az összejövetelek 
résztvevői alkották a Kagált. így Kner Izidor olyanokkal került 
ismeretségbe, mint Molnár Jenő, Szécsi Ferenc, Haáz István, 
Waldmann Imre, Réthy László, Hervay Frigyes, Kozma Andor, 
Ambrus Zoltán, Eötvös Károly, Bácskai Albert, Reininger Simon, 
Vészi József, Izsépy László, Alapi Béla, s a báli meghívók majdani 
művészeinek törzstagjai Csók István, Rippl-Rónai József, Bér Dezső, 
Garay Ákos, Vadász Miklós, Homicskó Atanáz és Jankó János.57 A 
megyei főispánnak a Nyomda 30 éves fennállását köszöntő levelére 
válaszában ezt írta: "A legjobban eső büszkeségem, hogy ilyen 
elfoglaltság mellett 30 esztendeje vagyok a Borszem Jankó 
munkatársa..." Ágai egyik kedvencévé vált s barátságát egy gyomai 
látogatásával szentesítette.58 Rippl-Rónai egy 1921. februárjában kelt 
levelében a Kagált említve kérte: "Üssük nyélbe a kiadandó 

56 и.о. 202. p. 

57 и.о. 52., 174-187. p. , LÉVAY Botondné: A Kner nyomda szellemi kapcsolatai . 
Békéscsaba-Gyoma, 1983. ( A Kner N y o m d a Múzeum Füzetei, 4.) 10-1 l .p. 

58 B M L XI. 9. B/l 
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rajzkönyvet - úgy érzem, hogy most nem idegenkednek az ilyesmitől az 
emberek."59 

Két kis humoros aforizma-, szatírakötetét (Apró lurkóságok, 
Agyafúrt alakok) maga szedte és nyomta ki, melyek nagy sikert arattak. 
Jászai Mari, Thália papnője egy neki küldött szép csomag vétele után 
ezt felelte 1925. júliusában keltezett soraiban: "A Renaissance nagy 
müszeretői és áldozói jutnak eszembe az Ön neve hallatára, mélyen 
tisztelt uram! És íme, milyen helyesen éreztem: úgy is cselekszik, 
nagyúri bőkezűséggel osztja ajándékait. Egyszerre egy egész, bájos kis 
könyvtárt ad híveinek! A melyet én nagy nagy hálával szívből 
köszönök, de szabad hozzá tennem, hogy sajnálva nélkülözöm a 
gyönyörű kis kötetek közül a saját szellemes munkáját, melybe 
Szirmaynénál csak rövid pillantást vethettem."60 A budapesti Gold-
zicher Géza Rt. öt hölgyalkalmazottja a következőt gyónta meg az 
írónak: "Titokban olvastuk... aforizma-kötetét... és igazán nehezünkre 
esett abbahagyni az olvasást, amikor már a dolog a körmünkre 
égett..."61 Hasonló rajongó és köszönő levelet kapott Orbán Dezsőtől 
vagy öccsétől Kner Lajostól és még sok mástól, akiknek írásait ma a 
levéltár őrzi.62 Irodalmi munkásságának hivatalos elismerésére legyen 
példa az, hogy 1910. március 15-én az Izraelita Magyar Irodalmi 
Társulat felvette tagjai sorába vagy 1932. június 6-án felkérték a 
"Gyöngyösi István Társaság" Előkészítő Bizottságába.63 

Tekintélyes mennyiségű néprajzi adatot gyűjtött össze, ezért 
1928. május 18-tól id. Bibó István megkeresésére közreműködött a 
Szegedi Alföldkutató Bizottság Néprajzi, Társadalomrajzi és 
Nyelvészeti Szakosztályának munkájában. Ha a Bizottság körlevélben 
megjelölt feladataira nem tudta a feleletet, írt Törökszentmiklósra a 
főjegyzőnek, vagy Karcagra a polgármesternek: "...élnek-e még itt 
olyan öreg emberek, akik tudják a kunnyelvű Miatyánkot és hogyan 
hangzik ezen imádság általuk tudott szövege?... Két évtizede ezúton 

59 BML XI. 9. E/6 

60 BML XI. 9. E/3 

61 BMLXI.9.B/1 

62 BML XI. 9. A/3 

63 BML XI. 9. B/2 
84 



hajszoltam fel az utolsó csimbókos magyart és a róla felvett három 
fényképet a Nemzeti Múzeum őrzi és a Természettudományi Közlöny 
tette közzé.".64 A Bizottság folyóirata, a "Népünk és Nyelvünk" 1930-
31. évi füzetei 4 Kner Izidortól származó kis közlést tartalmaznak. 

A nyomdász Kner Izidor elismerése 

Kner Izidort három gyermeke is követte a könyvszakmában, 
Imre a Nyomdában lépett apja nyomába, Albert nyomdász és grafikus, 
Erzsébet pedig könyvkötő lett. Eletének 65. és üzeme fennállásának 33. 
évében az Országos Iparegyesület aranyéremmel tüntette ki. Indoklásuk 
szerint: "országunk legnagyobb erősségét és legféltettebben őrzött 
kincsét, kulturális felsöbbségünket, nem hangzatos jelszavakkal, hanem 
tettekkei bizonyítja. A kultúra egyik legfőbb eszköze a könyv. A 
magyar könyvnek nemcsak tartalma, hanem formája is bizonyítéka 
kultúránk színvonalának... Elsőrangú ipari tudás és iparához való nagy 
szeretet azok a jellemvonások, amelyek Kner Izidort a magyar iparosok 
legjelesebbjei közé sorozzák..."65 Érdemeit országos-, szak-, helyi 
lapok méltatták (Magyar Ipar, Sokszorosító Ipar, Nyomda- és 
Rokonipar, Alföldi Függetlenség, Gyoma-Endrőd és Vidéke). 

Hét esztendő múltán a "Nyomda- és Rokonipar" 22. 
évfolyamából a l l . számon a címoldal írása így kezdődött: "A magyar 
könyvnyomtatás gazdasági vonatkozásában legszorongatóbb idején, 
1932. május 22-én, Gutenberg nagymesterünk valóban méltó utódának 
ünneplésével önmagukat tisztelték meg azok a hatóságok, közületek, 
intézmények és testületek, melyek e napon 50 éves munkaadói 
működésének évfordulóján hódoltak Kner Izidornak, a Magyarországi 
Grafikai és Rokoniparosok Főnökegyesülete által rendezett díszülésén 
és az azt követő társasvacsorán." A nagyszabású rendezvényen jelen 
voltak a kor szakmai, politikai, gazdasági, kulturális életének vezető 
személyiségei (például a családi jó barát Móra Ferenc, vagy az endrődi 
születésű Rózsahegyi Kálmán). Gyomán a közgyűlés hasonló körül-
mények között - helyi léptékben - emlékezett meg a jubileumról, s a 

64 BML XI. 9. B/l.,2 

65 BML XI. 9.B/1 
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vármegye pedig ezalkalomból örökös törvényhatósági taggá válasz-
totta.66 

1935-ben bekövetkezett halála, illetve temetése legalább 
annyira megbolygatta az országot, mint mikor életében sikereit 
ünnepelhette, küzdelmeiben mellé állhatott. Gyoma sem azelőtt sem 
azután nem látott olyan méltóságteljes búcsúztatásra sereglö, tisztelgő 
tömeget. A Nyugat hasábjain Tersánszky Józsi Jenő nekrológjában 
eképp idézte alakját: "Nem különös és érdekes és említésre és 
leszögezésre és megbecsülésre méltó, hogy ez az iparos-ember, még 
hogyha műkedvelő író is volt, vagy annál is inkább, de úgy írtózott az 
irodalmi, művészeti selejtnek előállításától, mint a szeméttől?"67 

Eredményesség az adatok tükrében 

A Nyomdász Évkönyv és Útikalauz 1904-1919-es statisztikái a 
Kner-írásokat igazolják A környező településeken is voltak nyomdák. 
A dolgozók átlagkeresete és annak alakulása Gyomán jóval magasabb -
kb. egyharmaddal -, mint más helyeken és évről-évre kiegyen-
súlyozottan emelkedő a görbéje. Szélesebb perspektívából vizsgálva az 
1904-1918 közötti "boldog békeidők" periódusát a Kner Nyomda 
átlagkeresete szintén meghaladta a vidéki nyomdai kereseteket. Míg 
Budapesten átlagosan hozzávetőleg egyharmaddal volt több a fizetés, 
mint Gyomán, de a Nyomda országosan a többi nagyváros viszony-
latában követte az átlagot. Ugyanezen időszakban az egy üzemelő 
nyomdában dolgozó munkások száma Gyomán kiemelkedően magas 
akár a helyi, környékbeli, akár az országos és a budapesti adatok 
tekintetében. A számokkal körülírt állapot állandó, megbízható, meg-
becsült alkalmazotti gárdát feltételez, akinek a Nyomda Széles 
piacával, folytonos munkát tudott biztosítani. Ezen körülmény ideális 
feltétele volt a minőségi munkának, a magas szakmai színvonalnak.68 

Az első világháborút követő nehézségek ellenére a gyomai 
Nyomda termelékenysége nőtt szervezett értékesítési politikájának 

66 BML XI. 9. B/2 

67 Nyugat. 1935. 11.210. p. 

68 Nyomdász Évkönyv és Útikalauz 1900-1919. 
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köszönhetően. A Nyomdász Évkönyv és Útikalauz 1930-1943 közötti 
statisztikai táblázatai ezt bizonyítják az egyes üzemelő nyomdára eső 
munkások számában. A korábban már kétszer felhozott városok 
nyomdájában egyedül (a megyeszékhelyen) Békéscsabán dolgoztak 
többen, mint Gyomán. Országos összehasonlításban a foglalkoztatottak 
aránya Gyomán majdnem nyolcszor annyi, mint a vidéki nyomdákban, 
majdnem kétésfélszer annyi, mint a budapesti nyomdákban és csaknem 
négyszer annyi, mint az ország valamennyi nyomdáinak átlagában.'' 

Mintaadó példakép 

A Kneri életmű példaértékű. A múlt század végén 
Magyarországon, vidéken a történelmi nemzeti társadalom kellős 
közepén egy ambiciózus fiatalember, egyedül, a modern polgárosodó 
világot megízlelve, s attól nagyon messze elindul egy önálló, 
gyökereket nélkülöző kapitalizálódó úton. Mivel szakmájának nem 
csak kitűnő mestere, hanem tehetséges üzletember vállalkozása 
gyümölcsöző lesz. Hamar kiderül, hogy egyénisége, szelleme, hivatása 
túlnő a helyi adottságokon, lehetőségeken (Id. sportklub, kaszinó) a 
polgári (európai) nagyvárosban is talál magának értékes társaságot. 
Elemi és természetes szükségletként fogja fel a közízlés, a 
tömegkultúra színvonalemelését, s teszi mindezt úgy, hogy egyben 
máris országos és nemzetközi tetszésnek örvend. Az őt követő 
generációban fia már nyugat-európai iskolázottsággal folytatja az 
igényes tömegkultúra ápolását. 

Az a facsemete, melyet életében ültetett később nőtt gyönyörű, 
lombos, árnyatadó fává. Azok az eszmék, elvárások, amelyet a 
könyvvel, mint tömegkultúra eszközével szemben állítottak, a II. 
világháború után megvalósultak tisztelő követők kezenyomán, s ekkor 
ért meg az a széles nemzedék, amely a Knerék által feltételezett 
igényesség, s művészi befogadás birtokában volt. 

69 Nyomdász Évkönyv és Útikalauz 1931-1944. 
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Modern mass product in the country town 
(Izidor Kner in Gyoma) 

Izidor Kner was a classical self-made-man in the printing 
industry at the turn of the century. He made his business in the small 
country town - namely Gyoma - in Hungary. He created himself his 
own market, clientele, promotion. First of all he found the uniform 
Hungarian "Administrative - Printed papers - Collection". High level, 
tasteful invitation cards - as well as later books - were published in his 
factory. He was a famous typographer in Europe and in the world. His 
workers had high salaries and a good social situation. Izidor Kner 
wanted to raise the general taste and culture. Nowadays his successful 
romantic life gives a good example. 

кх 
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Knapp Eva 

A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek 
jellemzői. II. 

A műfaj fejlődéstörténete a barokk korig 

A mirákulumirodalom kezdetei az ókorba nyúlnak vissza. A 
műfaj antik virágzására utalnak azok a régészeti ásatások során 
előkerült kőtáblák, amelyek csodálatos gyógyulásokat örökítenek meg. 
így például Epidauroszban az Aszklepion szentély ásatásakor több 
feliratos töredéket találtak, amelyekről a kutatás kimutatta, hogy ezekre 
az orvosok és betegek patrónusának, Aszklepiosznak tulajdonított 
csodákat vésték fel. Az antik kor búcsújáró kultuszával kapcsolatosak a 
Rhodosz szigeti Lindosz Athéné-kultuszhelyén, a szentély közelében 
talált töredékek is, amelyek Paliasz Athénének tulajdonított 
mirákulumokat tartalmaznak.1 

Az ókori kezdetek után a műfaj kibontakozását a kereszténység 
történetében is nyomon követhetjük. Az ókeresztény kor kedvelt 
vértanú-életrajzaiban, passióiban és az apokrif apostolok cselekede-
teiben a mirákulumok egyre nagyobb szerepet kaptak, amikor egy-egy 
személy szentségét a neki tulajdonított csodákkal bizonyították.2 

Augustinus a De civiíate Dei című munkája 22. könyvének 8. 
fejezetében külön is felhívja a figyelmet a mirákulumoknak a 
vallásosság megerősítésében betöltött szerepére. Augustinus után 
számos további mirákulumgyüjtemény született:3 az egyik első ilyen 
jellegű mű Baziliusz szeleukiai püspök 450 körül írt De vita ac 

1 A tanulmány első része megjelent: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyve VII-VIII (1995-
1997) 123-160. p.; Bernhard KÖTTING: Peregrinatio religiosa. Regensburg - Münster 
1950. 17. p. 

2 v. ö. Hippolyte DELAHAYE: Legendes Hagiographiques. Brüssel 1955. 

3 KÖTTING, /. m. (1. jegvzet) 265. p. 
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miraculis D. Theklae Virginis Ikoniensis című munkája. A műfaj 
fejlődésének erre a fokára jellemző, hogy Baziliusz már müvének 
címében különválasztja a valóban megtörténtnek tartott mirákulumokat 
a szent legendájának spirituális, morális jellegű csodáitól. A De 
miraculis Sancti Stephani Protomartiris című könyv 5. századi ismeret-
len szerzője pedig csak az előbbi, a szent halála után történt, igaznak 
tartott csodákat gondolja megörökítésre méltónak.4 A filológiai kutatás 
fényt derített arra, hogy a mirákulumszövegek forrásai között már 
ezekben a korai munkákban megtaláljuk a későbbi forrástípusokat, így 
például a szemtanúk közléseit, az írásbeli bizonyítékokat és a szerzők 
személyes élményeit.5 

A középkori mirákulumirodalom egyik első csúcspontját 
Tours-Í Gergely Octo miraculorum libri című gyűjteménye jelenti, 
melyben a szerző elsősorban a püspökelőd, Tours-i Szent Márton 
sírjánál történt csodákat gyűjtötte egybe.6 A l i . századtól kezdve a 
mirákulumokat szorosan a szentek legendáihoz kapcsolták, mivel 
többek között ezzel kívánták még erőteljesebben hangsúlyozni a 
szentek emberfölötti tulajdonságait. A mirákulumok fokozódó 
jelentőségére utal, hogy ekkor helyet kapnak a kanonizációs eljárá-
sokban, s fontos szerepet játszanak a középkori vallásos dráma egyik 
típusában, a mirákulumjátékokban is.7 A műfaj virágzását jól mutatja 
az az adat, amely szerint egyedül a német nyelvterületen a 13. század 
közepéig mintegy száz mirákulumgyüjteményt tartanak számon.8 

Míg a középkorban a kéziratos mirákulumirodalom elsősorban 
megőrző, hagyományozó feladatot látott el, s a szélesebb társadalmi 
rétegekkel nem találta meg az összeköttetést, a könyvnyomtatás új 
fejezetet jelent a műfaj fejlődéstörténetében. A középkori szövegek a 

4 J. P. MlGNE: Patrologiae cursus complctus. Series latina. 85. 478-618. p.. 41. 833-
854. p. 

5 Hermann Влсн: Mirakelbücher bayerischer Wallfahrtsorte. Diss. München 1963. 20-
29. p. 

6 KöTTiNG. i. m. (1. jegyzet) 269-270. p. 

~i Elke UKENA: Die deutschen Mirakelspiele des Spätmittelalters. Bern - Frankfurt/M. 
1975. 

к W. WATTENBACH: Deutschlands Geschiehtsquellen im Mittelalter. Weimar 1952-
1957. mulatói alapján közli Bach. /. m (5. jegyzet) 27. p. 
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klérus szűk körének használatára, kizárólag latin nyelven íródtak, a 
nyomtatott mirákulumos könyv azonban szélesebb rétegekhez akart 
szólni, s mivel új lehetőségei jelentett a mirákulumok közzététele, 
kihirdetése (promulgációja) számára, egyre inkább a nép nyelvén 
készült. Másfelől míg a kéziratos szövegek irodalmi formája a 
középkorban évszázadokon át lényegében azonos keretek között 
mozog, addig a nyomtatott könyv kilépve a kolostorok és a plébániai 
irattárak elzártságából időről időre magára ölti a különböző irodalmi 
áramlatokat, aktív hatást gyakorol a kor vallási életére. Az egyik 
legkorábbi anyanyelvű mirákulumos könyvet Európában bajor 
területen, Augsburgban nyomtatták ki 1494-ben, amely az altöttingi 
kegyhelyen történt csodás eseményeket tartalmazza.'• A reformáció 
kezdeti időszaka nem volt túl kedvező a mirákulumos könyvek 
keletkezésének, mivel Luther a kép- és szenttiszteletet, a katolikus 
egyház pedig kényszerült ezekkel kapcsolatban. Európa reformációval 
érintett területein csak a 16. század végén találkozunk nyomtatott 
mirákulumos könyvekkel nagyobb számban, a műfaj virágkorát a 17. 
század második és a 18. század első felében éli. Bajor területen például 
egy, a barokk korra irányuló, 20 évvel ezelőtti anyagfeltárás 24 
kegyhelyről kb. 70 kiadványt számolt össze,10 egy, az egész német 
nyelvterületre kiterjedő, ám korántsem rendszeres gyűjtés pedig 
napjainkig kb. 320 tételt eredményezett, amely jórészt különböző 
Mária-kegyhelyekhez fűződik.11 A 18. század közepétől a 
felvilágosodás eszméi éreztetik hatásukat a műfajban, de a 
búcsújárásban s ezzel együtt a mirákulumos könyvek kiadásában majd 
csak a szekularizáció intézkedései hoznak lényeges változásokat. 

A gazdag európai mirákulumirodalomhoz viszonyítva magyar 
nyelvterületen a műfajnak a középkorból meglehetősen kevés emléke 
maradt. A legendás elemektől elkülöníthető első mirákulumfoljegyzés 
az Árpádházi Margit szenttéavatási ügyében 1271-72-ben illetve 1276-

9 R. BAUER: Das älteste gedruckte Mirakelbüchlein von Altötting, "Ostbairische 
Grenzmarken". Passauer Jahrbuch für Geschichte, Kunst und Volkskunde 1961. 143-
151.p. 
io BACH, /'. m. (5. jegyzet) 196-203. p. 
11 Wolfgang BRÜCKNER: Erzählende Kurzprosa des geistlichen Barock. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde 86. 3. 1983. 131. p. 
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ban lefolytatott kanonizációs eljárás során született.12 Az első vizsgálat 
jegyzökönyve nem maradt ránk. Az 1276-os jegyzőkönyv egyik 
példányát Margit koporsójában helyezték el; ma egyedül ezt ismerjük.13 

Ez a jegyzőkönyv hetven vallomástevő előre összeállított kérdésekre 
adott részletes válaszait tartalmazza, a válaszok összesen 34 önálló 
esetre vonatkoznak.14 A jegyzőkönyv nem csupán a Margitnak 
tulajdonított mirákulumok leírását tartalmazza, hanem megtalálhatók 
benne a Margit életéről tapasztalt vagy róla hallott dolgok is. A 
jegyzőkönyv a műfaj fejlődésének viszonylag korai szakaszát tükrözi, 
mivel az életrajz még nem válik el a mirákulumoktól, s az életrajz 
elemei egy-egy mirákulum elmondásába is beleszövődnek. Innen 
érthető, hogy többek között ez a jegyzőkönyv vált a későbbi 
legendairodalom egyik forrásává.'5 

Ezt a jegyzőkönyvet időben a Kapisztránói János újlaki sírjánál 
történt csodák kéziratos feljegyzései követik. Fügedi Erik kutatásaiból 
tudjuk, hogy a szenttéavatás érdekében 1458-61 között felvett 
jegyzőkönyvnek több korabeli kéziratos változata készült, melyekről 
újabb másolatok születtek.16 Az Újlak város hatósága által kiadott 
jegyzőkönyv két egymástól eltérő, 260 illetve 188 mirákulumot 
tartalmazó változatban maradt ránk. A két jegyzőkönyvben azonos a 
vizsgálatot lefolytató bizottság tagjainak felsorolása, de bevezetésük 
eltérő: az egyikben hosszú, a történelmi eseményeket is felvonultató 
szöveg található, mely befejezésében utal a szenttéavatási per 
megindulására és a jegyzökönyvet meg nem nevezett egyházi 
személyeknek küldi meg felhasználásra. A másik változat bevezetése 
csupán néhány sor, de ugyancsak jegyzőkönyv jellegű, mivel felsorolja 
a bizottság tagjait és megjegyzi, hogy a csodák megtörténtét esküvei és 
tanúkkal bizonyították. A két változatban azonos az esetek 
feljegyzésének módja: minden bejegyzés rövid címet kapott, amely a 

12 Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis. Budapest 1896. I. 163-383. p. 

13 LOVAS Elemér: Árpádházi Boldog Margit élete. Budapest 1939. 6-25. p. 

14 TÜSKÉS Gábor, Knapp Éva: Árpádházi Szent Margit csodái. Kézirat. Budapest 1983. 
38-70. p. 

15 MEZEY Eászló: Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei a/. Árpád-kor végén. Budapest 
1955. 

16 FÜGEDI I:rik: Kapisztránói János csodái. Századok 11 I (1977) 848-854. p, 
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csoda lényegét tartalmazó néhány szóból áll, ezt követi az eset leírása. 
A cím és a leírás nem egyezik meg pontosan, de lényegbevágó eltérés 
nem tapasztalható közöttük. A Geszti János ferences szerzetes által 
részben a két ismert újlaki jegyzőkönyv alapján összeállított harmadik 
változat, az ún. vatikáni kódex összesen 621 csodáról emlékezik meg. 
Itt az összeállító egyházjogi ismereteinek következtében szabatosabb 
fogalmazással, pontosabb hely- és személynév-meghatározásokkal van 
dolgunk. Két további kéziratban 331 illetve 338 csodát gyűjtöttek össze 
ismeretlen szerzetesek a 15. század végén. Az egyikben a csodákat csak 
röviden, néhány sorban jegyezték fel, de akad néhány bővebben 
részletezett eset is, amelyeket az újlaki jegyzőkönyvből merítettek, 
néhol pedig összevonták az újlaki jegyzőkönyvben foglalt eseteket. A 
kéziratban megfigyelhető a törekvés a csodák fajták szerinti csoporto-
sítására. A csodákat hosszabb méltatás zárja le, melynek forrása 
Soproni Péter ferences szerzetes Kapisztránói-életrajza. A másik 
kézirat a Miracuía eiusdem pulvis Johamiis de Capistrcmo post mortem 
címet viseli, s a csodákat teljesen azok fajtái szerint csoportosítja. 
Összeállítója bőven merít az újlaki jegyzőkönyvből, de abból erősen 
rövidített kivonatokat hoz csupán, s külön részt szentel a Kapisztránói 
életében művelt csodáknak. Ez utóbbi két kéziratban a kivonatolás 
miatt a tanuk nevét kihagyták, sokszor annak a nevét sem írták be, 
akivel a mirákulum történt, s az elbeszélés a puszta tényekre 
szorítkozik. Ezek a különböző indítékból keletkezett mirákulum-
gyüjtemények egyetlen kegyhelyhez kapcsolódva is jól mutatják a 
műfaj gazdagságát, az időben egymás mellett élő szerkesztési és 
tartalmi jellemzők változatosságát. 

Kéziratos mirákulumföljegyzés más középkori búcsújáró-
helyekről nem maradt ránk. Ilyen feljegyzések egykori meglétét 
azonban joggal feltételezzük azoknak a kegyhelyeknek az esetében, 
amelyekről tudjuk, hogy oda gyógyulás vagy más bajból való meg-
szabadulás reményében rendszeresen zarándokoltak. Ilyen országos 
hírű kegyhely volt a 14-15. század folyamán például az Alamizsnás Szt. 
János ereklyéjét őrző budavári Szt. Zsigmond kápolna, az óbudai Szűz 
Mária templom, a Kozma és Dámján kápolna Pesten, a budai Szt. 
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Gellért templom17 és a bátai bencés kolostor Szt. Mihály temploma az 
itt őrzött szent vér ereklye révén.18 

Az első magyar vonatkozású, nyomtatásban is megjelent 
mirákulumos könyv a Remete Szt. Pál budaszentlőrinci ereklyéjéhez 
kapcsolódó latin nyelvű csodaleírásokat tartalmazza.19 A műnek ma 
csupán az 151 l-es velencei kiadásából ismerünk két példányt, de e 
munka és a csak részben ennek alapján keletkezett későbbi források 
összevetéséből tudjuk, hogy Hadnagy Bálint munkájának létezett egy 
korábbi, részben eltérő tartalmú 1507-ben Krakkóban megjelent 
kiadása is.20 Ezzel a nyomtatott mirákulumos könyvek között európai 
viszonylatban is az elsők közé számító művel a pálos rend felfogásától 
eltérő egyéb munkákat kívánták ellensúlyozni. A könyv a Miracula 
eiusdem Beaii Pauli című negyedik részben 82 fejezetben 88 
mirákulum leírását tartalmazza. Hadnagy Bálint munkájához az 
előttünk ismeretlen országos és rendi szóbeli hagyományt (1381-től) és 
a 15-16. században a kegyhelyen rendszeresen vezetett írásos rendi 
feljegyzéseket vette alapul, ezen kívül felhasználta a betegek írásos 
tanúságtételeit, a szerzetesek leírásait, valamint saját tapasztalatait is. A 
leírások nem időrendben követik egymást, sőt több esetnél még az 
évszámot sem tüntette fel a szerző. A 68 évszámmal jelölt eset közül a 
legkorábbi, 1422-es eset nagyon röviden, mindössze egy mondatban 
szerepel. A jegyzék elején öt részletesebben fennmaradt, nagy 
jelentőségűnek tartott eset leírása olvasható, ezután 1465-től 1472-ig 
57 eset következik időrendben, az év, hónap és nap pontos 
megjelölésével. Két 1500-ból való és hét, föltehetően ugyanebből az 
időből származó leírás oklevélformát őriz. Itt kell megemlítenünk, hogy 
a Remete Szt. Pál ereklyéjéhez kapcsolódó két-két kéziratos 
mirákulumot tartalmaz Gyöngyösi Gergely rendtörténeti munkájának 
88. fejezete és az Érdy-kódex A remete Szent Pál tetemeinek 
kihozatalávíA szóló prédikációvázlata. 

n PÁSZTOR Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Budapest 1940. 133. 
p.: KNAPP ÉVA: Remete Szent Pál csodái. Századok 117 (1983) 539-540. p. 

18 PÁSZTOR, i. m. (17. jegyzet) 135-138. p.; TÜSKÉS Gábor. KNAPP Éva. A szent vér 
tisztelete Magyarországon. Kézirat. Budapest 1983. 36-38. p. 

19 Valentinus de Hungária (Hadnagy Bálint). Vita divi Pauli... . Venetia 1511. Ibi. 1 la-
23 b. 

20 KNAPP. i. m. (17. jegyzet) 516-520. p. 
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A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó szövegek 
átalakulását a barokk korban is tovább követhetjük.21 Andreas Eggerer 
1663-ban Bécsben megjelent rendtörténeti kompilációjában 22, a buda-
szentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó eset kivonatos ismertetését adja a 
csoda megtörténésének legfontosabb körülményeivel együtt.22 Eggerer 
reprezentatív válogatást nyújt: a csodákat a fogadalom alapjául 
szolgáló indítékok szerint, tematikus rendben adja, az egyes 
csoportokon belül nem követ időrendet. Matthias Fuhrmann 1732-ben 
Bécsben megjelent munkájában Remete Szt. Pál életrajza után a "vita 
et miracula" program keretében 31 fejezetre osztva 32 eset leírását 
közli. Eggererhez hasonlóan rövid, pontos, jóllehet részletezőbb 
leírásokra törekszik, s ő is a fogadalomtétel alapjául szolgáló indítékok 
szerint csoportosít.23 Bár ezek a kiadványok nem kifejezetten mirákulu-
mos könyvek, mivel egyrészt rendtörténeti jellegű munkáról van szó, 
ahol a mirákulumszövegek csupán alárendelt szerepet játszanak, 
másrészt a kultusz középpontját alkotó ereklyének erre az időre mái-
nyoma veszett, mégis figyelemre méltók abból a szempontból, hogy a 
műfajnak olyan megjelenési formáját rögzítik, amely átmenetet jelent a 
csak egyházi használatra készült kéziratos feljegyzések és a nyomtatott 
kiadványok között: Eggerer és különösen Fuhrmann magyar nyelven is 
kiadott munkájával - benne a középkori mirákulumok felelevenítésével 
- a vallásos építés szándéka mellett már nem az ereklyének és a 
védőszentjének akart új tisztelőket szerezni, s ezzel a rend újra-
felvirágzását kívánta elősegíteni. Ezek a kiadványok már a műfaj 
történetének új szakaszába, a barokk korba vezetnek át, ahol a meg-
növekedett számú nyomtatott mirákulumos könyvek szorosan a 
búcsújárás célpontjául szolgáló kegyhelyekhez kapcsolódnak, s a 

21 Két 18. századi magyar illetve magyar és latin nyelvű, Remete Szt. Pál tiszteletét 
előmozdítani kívánó kéziratban a szent életrajzi töredékei, officiumai valamint a 
tiszteletére írt imádságok között néhány átdolgozott középkorvégi mirákulum található. 
Első Remete Szt. Pálnak Tisztelete. MS. Saec. XVIII. OSZK Kézirattár Q. H. 771. fol. 
40-45., Remete Szent Pálhoz ájtatosság. MS. Saec. XVIII. OSZK Kézirattár Q. H. 773. 
fol. 28/a-29/a. 

22 Andreas EGGERER: Fragmen panis corvi protoeremitici... . Viennae 1663. 164-167. 
p., 288. p. 

23 Matthias FUHRMANN: Decus solitudinis... . Viennae 1732. 184-200. p., 209-218. p., 
220. p. 
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személyes áhítaton kívül a kegyhelyek reprezentációját, a kultusz 
propagandáját is szolgálják. 

Használat 

A mirákulumos könyvek használatára elsősorban a magukban a 
kiadványokban található possessor bejegyzések utalnak. A possessor-
vizsgálatot azért is érdemes elvégeznünk, mivel ezzel egyrészt az 
egyházi könyvtárak állományának possessor-vizsgálatához szolgálta-
tunk anyagot, másrészt ezek az adatok a különböző kolostorok és 
rendtagok között egykor meglévő kapcsolatra is fényt vetnek. A 
bejegyzésekből a használatra levonható következtetések azonban 
csupán relatív érvényűek, mivel a munkák jellegéből következően 
ezeknek a nyomtatványoknak elsősorban a szerzetesi könyvtárakban 
volt meg az esélyük a fennmaradásra, még akkor is, ha ezek 
állományát, s velük együtt nyilvánvalóan a mirákulumos könyveket is 
már a 18. század végi feloszlatások megtizedelték. Innen érthető, hogy 
a 21 könyvben (ebből 4 kiadványt 2-2 példányban vettünk számba)24 

talált 31 possessor bejegyzésnek (2 további bejegyzést olvashatat-
lansága illetve töredékessége miatt nem tudtunk értékelni)25 csaknem a 
fele (15) szerzetesi közösség könyvtárára utal. Hét 18. századi és egy 
19. századi bejegyzés egyházi személy tulajdonáról tanúskodik, egy-
egy bejegyzés pedig arról, hogy a könyv használója egy szerzetesi 
iskola tanulója, majd tanulóközössége volt. Mindössze öt, a 19. 
századból és egy a 20. század elejéről származó bejegyzésből 
értesülünk arról, hogy a könyv világi személyek tulajdonában volt: 
három bejegyzés alacsonyabb társadalmi állapotú, három pedig 
magasabb társadalmi réteghez tartozó személyekről tudósít. 

Ezek a bejegyzések néhány esetben a könyvek további sorsáról 
is felvilágosítást tartalmaznak. így például megtudjuk, hogy az 1730-
ban megjelent körösi mirákulumos könyv egy példánya Nicolaus 
Naisceis pálos szerzetes tulajdonából annak halála után 1749-ben a 

24 Л kéziratos és nyomtatot t mi ráku lumos könyvekre a kata lógus megfelelő je léve l , 
adot t esetben o lda lszámmal hivatkozunk. Л katalógus megjelent: Az Egyetemi 
Könyvtár , i. m. ( 1 . j egyze t ) 148-153. : XI I IB4 . XXVII1B2 

25 X X B 6 . XVI1IB2 Egyetemi Könyvtár . Budapes t Ac 4r 464 
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körösi kolostor könyvtárába került.26 Az 1770-ben kiadott kolozsvári 
mirákulumos könyv általunk használt példányának két bejegyzése az 
előbbihez hasonló esetre enged következtetni: a kiadvány először P. 
Nep. Jeszenovszky föltehetően jezsuita szerzetesé, majd a tatai jezsuita 
rendház könyvtáráé volt.2" Az 1736-ban kiadott kolozsvári mirákulu-
mos könyv egy példánya-a jezsuita rend túróci rendházába került.28 Ez 
a két utóbbi eset egyben utal arra. hogy egy-egy kiadvány szerzetesi 
közvetítés révén a kiadás -fóteIvétől és a búcsújáróhelytől egyaránt távol 
eső vidékekre is eljutott. 

A nyomtatványok használatára utal az 1672-ben kiadott 
zágrábremetei mirákulumos könyvnek egy, a wondorffi pálos 
kolostorban őrzött példányában az a bejegyzés, amely szerint ezt a 
munkát a kolostor elöljárójának engedélyével kölcsönadták 
Ferdinandus Meiskedey föltehetően pálos szerzetesnek.29 Az 1648-ban 
megjelent terzactumi mirákulumos könyv általunk ismert példánya 
1715. április 7-én Johannes Baptista Michael Urbánus tulajdonában 
volt, aki a liburniai Flumine (Fiume) Szt. Vid főgimnáziumában logikát 
és humán tudományokat tanult. A példány egy másik bejegyzése szerint 
a könyv a fluminei jezsuita kollégiumé, egy, a könyvbe utólag 
beillesztett nyomtatott papírszeletről (ex libris) pedig arról szerzünk 
tudomást, hogy 1781-ben a könyv a fluminei Szt. Vid egyház 
tanulóifjúságáé volt.'0 Az 1718-ban kiadott terzactumi könyv egy 
példányának sorsa ugyancsak érdekesen alakult. A könyvet Antonius 
Böntich kanonok 1721. augusztus 22-én Paulus Jurkovich pálos 
szerzetesnek ajándékozta. Egy másik bejegyzés szerint a könyv az 
isztriai provinciálisként meghalt Paulus Jurkovich könyvei közül David 
Listiak szerzetes használatába ment át. Az 1735. július 10-én kelt 

26 Bibliothecae Monasterii inscriptus 1749, post Mortem R. P. Nicolai Naisceis def. et 
secr. Prov. XIVBl 

27 P. Nep. Jeszenovszky m. p. Bibli. Tatensis S. J. ХШВЗ 

28 Residentiae Túrócz Societatis Jesu. ХШВ2 

29 Conventus Wondorffensis O. S. P. P. E. licentia Superioris ab usum suis Ferdinandi 
Meiskedey. XX1XB1. MTA Kézirattár Ráth 2136/2. 

30 Hie liber est Joannis Baptistáé Michaelis Urbani Logices Auditores, пес non 
humanitatem Scientiarium Studenti... Gymnasio Fluminis Sti Viti in Liburnia Anno 
1715 dies Septima Mensis Április. Collegii Fluminis Soc Jesu Commun. Stud. 
Juventutis Flumine in Eccl. S. Viti an. 1781- XXVHIB1 
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harmadik bejegyzés végül arról tudósít, hogy a könyvet ekkor a 
csáktornyai Szt. Ilona pálos kolostor könyvtárának katalógusába 
jegyezték be.31 Ugyanennek a könyvnek egy másik példányába a 
tulajdonos szerzetes a következő használói megjegyzést írta: "Omnia 
Sciamus famae Domini".32 Ezek az adatok arra utalnak, hogy a könyvek 
kézről kézre vándoroltak, jelezve egyrészt a kapcsolatokat, másrészt 
hogy ilyen jellegű kiadványokat a szerzetesek szívesen ajándékoztak. 

A világi személyek használatában lévő könyvek közül érdemes 
megemlíteni az 1824-ben kiadott horvát nyelvű máriaradnai 
mirákulumos könyvet, amely már egy évvel megjelenése után a 
délvidéki Vidák család tulajdonába került. A könyv üres lapjai családi 
feljegyzések céljára szolgáltak. Az utolsó bejegyzés szerint a könyv az 
1920-as években a mohácsi Vidák Mikóé volt.33 Az 1818 körül kiadott 
kolozsvári mirákulumos könyv egy példánya először Gönczy Béláé, 
majd Gönczy Lajos uradalmi provisoré, 1875-ben pedig Eszterházy 
Sándoré volt.34 A könyv 61. oldalán a következő használói megjegyzést 
olvashatjuk: "tisztelem a ki ezt olvassa".35 A világi személyek 
possessor bejegyzéseinek 19. századi megjelenése arra utal, hogy a 
könyvek ebben az időszakban már nem csupán az egyházi használat 
céljait szolgálták, hanem a világi olvasóközönség igényeit is széles 
körben kielégítették. 

A possessor bejegyzések mellett a könyvek használatára vet 
fényt az 1698-ban megjelent boldogasszonyi könyvnek az a részlete, 
amely szerint egy tábori katona, "Károly János... a Förtöi Boldog 
Aszszony csudálatos cselekedetiről írott könyvecskét (mellyet 

31 A Canonico Antonio Böntich Dono datum Reverendissimo Patri Paulo Jurkovich 
Ord. S. Pauli Imi Eremitae... 22 Augusti 1721 Ex libris ad usurn fratris Davidis Listiak 
dono datus ab A. R. P. Paulo Jurkovich Provinciali Istriae post mortem Conventus S. 
Helenae supra Chaktornia fundati 0 . E. S. Pauli P. Eremitae Bibliothecae Cathaiogo 
inscriptus die lo Julii 1735. XXVIIIB2. Egyetemi könyvtár. Budapest Ac4r 127 

32 XXVIIIB2 Egyetemi könyvtár. Budapest Ac4r 464 

33 1825 Misec ... sajovo ántun 26 dantset Vidakan 1826 misec trevanj Veliki Peták 
rodija Vidak Gyrka... Muhats Vidák Mikó Knjizica 192(?) XVIIIB10 

34 Gönczy Béla sajátja Gönczy Lajos Alap. Urad. Provisor Eszterházy Sándoré 1875. 
XVI1IB4. MTA Kézirattár 525.955 

35 XI1IB4. 61. MTA Kézirattár 525.955 
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egyébaránt mindenkor magával hordozott) az üdőnek könnyebben való 
mutatása-ért, a vagy áhétatosság kedvéért, elö-vette volna, ászt egy 
kevés ideig, nagy szorgalmatossággal, figyelmetességgel, és áhétatos- . 
sággal olvasván...".36 Az idézett részlet minden valószínűség szerint a 
boldogasszonyi mirákulumok egy korábbi kiadására vonatkozik." Az 
1703-ban kiadott sümegi könyv használatára és becsben tartására utal a 
sümegi História domus 1-88l-es bejegyzése. Eszerint a műből ekkor két 
példány van kéznél a ferences kolostorban, az egyik a vasárnapi 
szónoknál, a másik az ünnepi szónoknál, mindkettőt a világi hívek 
mentették meg és adták a rendháznak, miután beköttették. A sümegi 
rendház leltárának 187?. május 20-i bejegyzésében arról olvasunk, 
hogy Ország Borbála úrnő beköttette a "Betegek gyógyítója" c. könyvet 
és annak jókarban tartásáért letett egy aranyat, amelyet a pénztárban 
helyeztek el,38 Ezek az adatok arra utalnak, hogy a sümegi könyv 
nemcsak a sümegi hívek körében örvendett kedveltségnek, hanem a 
prédikációk, a mirákulumok szóbeli promulgációjának közvetítésével 
az egyházi pasztorációban is jelentős szerepet játszott. Ezeket az 
adatokat általánosabb érvényűnek kell tekintenünk, és bizonyos 
mértékig a többi kiadvány használatára is vonatkoztathatjuk.39 

36 IVB2. 322. 

37 IVB 1, illetve a boldogasszonyi mirákulumok korábbi, irodalomból ismert kiadása: 
Geheimnisvolle Rose oder Denkbüchlein von dem Geruch der Wunder der seligsten 
Jungfrau am See und Beispielen ihrer Wolthalten... Wienn 1697. Weiss, Michael 1980. 
429. p. 

38 TAKÁCS Ince - PFEIFFER János: Szent Ferenc fiai Veszprém egyházmegye területén... . 
Kézirat. Veszprém. 1948. II. kötet VIII. fejezet 2. 

39 így pl.: Botth Jakab Szent Felix iffiurul és martyrrul prédikáció... . Posony 1751. A 
prédikáció szövegébe Botth Jakab, a homokkomáromi kegyhely adminisztrátora több 
mirákulumot is bevett. (A jegyzőkönyvet 1759. júl. 5. - 1760. jún. 15. között vezette. 
XA1. 9-10.) A transzláció után másfél hónappal történt eset a kéziratban nem szerepel: 

Halljuk - még továbbá ezen Mennyei Czedrus-fának hathatos gyantáját, erejét, oltalmát, 
és gyors segedelmét. Kerka mellett lakozó egy böcsületes, Anna névü Asszony, üdös 
voltán kívül, nagy veszedelmes sebbe esett a lábán, mig az el-mult Böjtben egész 
Pünköstig sinlödött miatta, ugy annyira, hogy lábaira sem léphetett; ágyában kelletett 
fekünni, Pünköst után, halván azoktul, kik itten voltak, ezen Sz. Testnek hirét, Szent 
Felix Mártyrhoz ajánlván magát, fogadást tett, ha meg-gyógyulna, és ime mindgyár 
ágyárul le-szállott, lábaira lépett, és meg-gyógyuit. Sz. Jakab napján maga lábain ide 
jött, Istent dicsérvén, és Szent Felix Mártyrnak hálákat adván, és hogy e dolog igy 
történt, hitivei pecsétlette, háza népéval, és szomszédival bizonyítván. Ez méltán 
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Közvetve a kiadványok lehetséges használói köre, szerző és 
közönség viszonyára utalnak a címlapoknak, ajánlásoknak, elő-
szavaknak azon részletei, amelyekben a kiadvány összeállítója 
megnevezi vagy megszólítja az olvasót. Az olvasók megszólításaiból 
következtetni lehet arra, hogy a szerkesztő könyve összeállításakor 
milyen közönséget képzelt maga elé. A megszólítások legegyszerűbb 
típusa az, amikor a szöveg általában az olvasók jóakaratát, kegyes 
hajlandóságát, vallásosságát hangsúlyozza: "kegyes olvasó",40 "Theure 
Leser",41 "An dem geneigten Leser",42 "ad benevolum Lectorem",43 

"Candide Lector",44 "Amice Lector",45 "pio Lettore",46 "Aitatos 
Olvasó",47 "a Keresztény Olvasóhoz".48 A megszólítások másik 
lehetősége az, hogy a szerző az olvasót Máriával is kapcsolatba hozza, 
s az olvasó feltételezett Mária-tiszteletére hivatkozik: "Mária... ájtatos 
tisztelői",49 "A Szentséges Szűz Mária Tisztelői",50 "Máriát ájtatosan 
tisztelő Olvasó", "Szűz Mária Híve",51 "Marianischer Leser",52 "Lector 
Mariane",53 "ас Clientis Mariani".54 A megszólításoknak ez a 

mondhatta: Bacillus senectutis nostrae. vénségem pálczája vala nekem Szent Felix. 
Botth Jakab 1751. C/a-C/b. 

40ХШВ4. Л2. 

41 XVIIIB11. (8.) 

42VIB1. Al. 

43 XXB4. A3. 

44XXVIIIB3.XI. 

45XIVB!.a2/b. 

46XXVHIBl.b3/a. 

47XXVIB1. (1.) 

48 IVB2. A6. 

49XXVIIB1. (1.) 

50XVII1B5. Al. 

51ХХШВЗ. al.. a2/b. 

52XXIIB4. (!.) 

53XXHB1. 7. 

Í4XXVIIIB2. bl/b. 
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viszonylag szűk skálája, a vallásossággal és a Mária-tisztelettel 
jellemzett olvasónak ez a meglehetősen személytelen megjelenítése azt 
mutatja, hogy a szerkesztők munkájuk összeállításakor nem gondoltak 
a lehetséges olvasóközönség, a kiadványok használói körének 
pontosabb körülhatárolására, differenciálására. 

A valóságban azonban - amint arra már a könyveknek a 
prédikációkban történő felhasználását tanúsító adatok is utaltak -
legalább kétféle közönséget, két különböző használói réteget tudunk 
megkülönböztetni egymástól. Az egyik az írott szöveget közvetlenül 
olvasó, és azt a prédikációkban és más összefüggésekben felhasználó 
papság, amelyhez a műveltebb, világi olvasók egyre növekvő, 
társadalmi összetételét tekintve egyre szélesedő csoportja kapcsolódik. 
Ok együttesen alkotják a mirákulumos könyvek közvetlen vagy 
elsődleges közönségét. Számolnunk kell azonban egy másik, ennél 
lényegesen kiterjedtebb közönségréteggel is, amely az eredetileg 
sokszor latin nyelvű szövegeket anyanyelvén, a papi élőbeszéd 
közvetítésével hallgatja, s a hallottak továbbmondásával, motívumainak 
variálásával maga is fontos közvetítő szerepet játszik. Ez a közvetett 
vagy másodlagos közönség a kiadványok jellegének átalakulásával, 
olcsóbbá válásával párhuzamosan a 18. század végétől fokozatosan 
elsődleges közönséggé, a nyomtatványok közvetlen használójává válik. 

A kétféle közönségréteg igényeinek együttes figyelembevétele 
az olvasói megszólításokon kívül jól tükröződik a kiadványok 
tartalmában is. Az általánosan feltételezhető vallási ismeretanyag 
mellett a könyvek többsége számos olyan részletet (bibliai példákat, 
egyházi írók müvéből vett idézetet stb.) is tartalmaz, amelyek 
megértéséhez nem kis felkészültséggel kellett rendelkeznie az 
elsődleges vagy másodlagos használónak. Ez a szerkesztési gyakorlat 
megfelel annak az egyelőre jórészt még csak képzőművészeti példákból 
ismert törvényszerűségnek, amely szerint a barokk kori kegyhelyeken 
az ún. népi és az ún. magas (tanult) művészet körébe sorolt formák és 
velük együtt a különböző befogadó rétegek csak mesterségesen 
választhatók szét, a valóságban azonban szerves egységet alkotnak. 

Végül a lehetséges használókra utal maguknak a nyomtat-
ványoknak a formája, külső megjelenése is. A 17-18. században a 
mirákulumos könyvek díszes, időtálló, kemény kötésben, igényes 
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kiállításban jelentek meg, s csak a 18. század végétől kezdve talál-
kozunk papírkötésű, puhafedelű füzetes kiadványokkal. Két esetben 
előfordult, hogy ugyanazt a kiadványt kétféle (papír illetve bőr) 
kötésben is megjelentették, ami a különböző rétegek vásárlói igényei-
nek figyelembevételére mutat.55 A külső megjelenésnek ez az 
átalakulása is jó tükrözi azt a folyamatot, melynek során a mirákulumos 
könyvek a magasabb társadalmi körök használatából átalakult 
formában fokozatosan az alacsonyabb rétegekhez kerültek át. 

A kéziratok átalakulása a nyomtatott könyvekben 

Mint azt már többször említettük, a nyomtatott könyvek 
legfontosabb forrásául a kéziratos feljegyzések szolgáltak. A kéziratos 
szövegek átalakulása a mirákulumos könyvek irodalmivá válása és 
hatástörténete szempontjából döntő jelentőségű, ezért a következőkben 
azt vizsgáljuk, hogy a nyomtatványok szerkesztői milyen elvek szerint 
alakították át a kéziratos előzményeket. Ennek érdekében olyan 
párhuzamos szövegeket kellett kiválogatnunk, amelyekben a beavat-
kozások típusai jól szemlélhetők. Ilyen szövegeket mindössze három 
kegyhellyel (Boldogasszony, Máriavölgy, Andocs) kapcsolatban 
találtunk, mivel csak ezek esetében állnak rendelkezésünkre egymásnak 
megfeleltethető kéziratos és nyomtatott források.56 Az ezekből 
leszűrhető, időben egyelőre nem differenciálható tanulságok azonban 
lényegüket tekintve az egész vizsgált anyagra érvényesnek mondhatók, 
mivel a kéziratos előzménnyel nem rendelkező nyomtatványok illetve a 
nyomtatásban meg nem jelent kéziratok áttekintése azt mutatja, hogy az 
ezekben megfigyelhető átalakulások lényegesen nem térnek el az 
egymással párhuzamba állítható kéziratos és nyomtatott anyagból 
leszűrt következtetésektől. 

a) Nyelvi változtatások 

Ezeknek az átalakításoknak az első csoportja nyelvi, nyelvtani 
illetve szerkezeti jellegű. Itt az összeállítók célja a gyakran csak 

55XXVIHB2 Egyetemi Könyvtár. Budapest Ac4r 464 keménykötésben. Ac4r 127 
puhakötésben. XXVIIIB3 Egyetemi Könyvtár, Budapest Ac4r 387 és Ac4r 441 
keménykötésben, Ac4r 575 puhakötésben. 

56IA2.IVAKXXA1.XXA2 
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rövidítve, pontatlan kifejezésekkel rögzített kéziratos leírások 
világosabbá, egyértelművé tétele. A pontos fogalmazás és a könnyebb 
érthetőség kedvéért a mondatszerkesztés logikus rendben történik, s a 
mondaton belüli szórend, söt az események leírásának sorrendje is 
megváltozhat. A mondatösszevonás mellett gyakori a szöveg két vagy 
több mondatra tagolása. Mindezekre jó példa a következő részlet: 

"Eleven bizonysága ennek Bécsből Wimposser Ferdinánd, kegyelmes 
Urunk ö Fölsége Fazekas mestere. Kinek két kedves gyermeke, fia, és 
leánya egyszersmind halálos ágyokban fekövén, Attyoknak szívbéli 
fájdalmára nyomorkodtak. Mitévő légyen a meg-keseredett Atya, nem 
tudgya vala; mi-vel a Doktoroknak minden orvoslások haszontalanok 
voltának. Járnia azért kedves gyermekinek meg-gyógyulások-ért a 
Förtö melléki Boldog Aszszonyhoz, kihez alig nyujtá áhétatos 
könyörgésit Istenes fogadásival eggyütt; azontúl szerelmes gyermekeit 
a halál tőréből a szent szűz föl-oldozván. irgalmasan meg-
szabadította.".57 

Két, a kéziratban eredetileg különálló szöveg egy bekezdésben 
történő összevonásával találkoztunk a következő példában: 

"1721. Észt. Egy bizonyos Tamás nevezetű, a ki mind Dobos a Paach 
Gen. Regementjében szolgált, ezen Ifjú majd másfél hónapig siket volt, 
és sok féle orvosságokkal élt, de mind haszontalan; végre az Andancsi 
B. Szűzhez folyamodott, és hallását visszanyerte. Ugyan azon 
esztendőben Somogy Vármegyéből Endrőd helységből egy Néma 
hasonlóképpen szóllását visszanyerte."58 

57IVB2. 106-107. 

Anno eodem; die verő 12 April. Egregius Vir Hieronymus Ferdinandus Wymposser, 
supremus Figulus et Magister Suae Maiestatis Viennae, dum Filium suum iam 
adolescentem et Filiam similiter, quam Nubilem Annam Mariam, lachrymabilibus 
oculis auspicit Morti appropinquae; Votum emittit ad hunc Sacrum Locum cum 
visitatione paenitentiali, et oblatione Imaginis; brevi intervalío temporis, uterque 
restituitur pristinae sanitati; et voto satisficerunt. IVA1. 54. 

58 IBI. 4. Anno 1721. Tubicen certus nomine Thomas, e Regimine Excellentissimi 
Generalis Patte, per semialterum surdus, adhibitis medicaminibus nihil juvantibus, voto 
ad B. M. V. Andacsiensem facto, S. Devotione peracta, sanitati resistitutus est. Eodem 
Anno. ex pago Endrőd Comitatus Simigiensis. Joanes Bucsányi, per duas septimanas 
mutus, B. M. V. Andacsiensi se devovit, et loquelam recepit. IA2. 41. 
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Az egyértelmű fogalmazásra törekvést mutatja a következő 
idézet, melyben a segítségkapás kéziratos körülírása pontos 
meghatározást nyer: 

"hirtelen el-álván minden fájdalmi, szerencsésen lön szülése." 59 

A gördülékenyebb szövegalkotást segítette elő, amikor a 
kevésbé fontosnak tartott részleteket a nyomtatott szövegből kihagyták. 
Gyakran fordul elő a szükséghelyzetben lévő vagy hozzátartozója 
nevének, társadalmi állapotának, származási helyének, az esemény 
pontos időpontjának vagy a betegség időtartamának az elhagyása: 

"Somogy Vármegyéből Endröd helységből egy Néma"60 

"széles-kut varasában lakozó Glauz Márton kedves házas társával"61 

"Gyurkovits Tisztartó Urnák hitves társa egy Nemes Asszonyság"62 

"Trummel János szent Péterről, nehéz betegségve esvén"63 

"Váradi Istvánnak Fia, a ki születésétől fogva világtalan vala"64 

Nem ritka a fogadalom teljesítési módjának, a kéziratban még 
említett felajánlásoknak a mellőzése: 

59IVB2. 65. dum partus dolore... cruciatur... voto se astringit. et statirn felicissime res 
ei succedit IV Al . 37. 

60 IB 1.4. ex pago Endröd Comitatus Simigniensis, Joanes Bucsányi, per duas 
septimanas mutus IA2. 41. 

61 IVB2. 30 Martinus Glautz. Civis et Incola ex Oppido Braudenbrunn. cum sua 
Consorte Anna Glautzerin IVA1. 23. 

62 IB 1. 5. Nobilis D. Helena Gyurkovics, Perillustrissimus ac Gratiosi D. Gregorii Sitor 
consors Provisoris Kaposvariensis IA2. 42. 

63 IVB2. 105. Egregius vir Joannes Trumel ex Sancto Petro incidens in gravem 
infirmilatem IVA]. 53. 

64 IB1. 4. In Oppido Fók Comitatus Wcszprimiensis Stephani Váradi filiolus coecus 
natus, ultra annum coecus IA2. 41. 
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"azonnal kévánságokban meg-hallgattattak; mivel mingyárt a dögletes 
pestisnek mérgétől csudálatos képpen megszabadíttattak, és meg-
gyógyíttattak"65 

"midőn szívbéli áhétatos foházkodásival a fortö melléki Boldog 
Aszszonhoz folyamodnék.... félhóit voltában a szent sziiztül meg-
vigasztaltatok, mert hirtelen el-álván minden fájdalmi, szerencséssen 
lön szülése"66 

"kihez mihent fia egéssségének meg-nyerrésé-ért fogadást tett, minden 
betegségéből az irgalmas szűz kegyeimessen föl-gyógyította."67 

Gyakran előfordul az is, hogy a nyomtatványból a kéziratos 
szöveg befejező része hiányzik: 

"Nem is lön könyörgése hiában, mert a szent szűzhöz való fogadása 
véghez vitelével, minden fájdalmi el-vétettek."68 

Jellemzőnek kell tartanunk azokat a nyelvi változtatásokat is, 
amelyek nem a kegyhelyen készített jegyzőkönyvek, hanem az eset 
alanya vagy megbízottja által készített tanúsító iratok szövegeiben 
figyelhetők meg. Itt gyakran előfordul az oklevelet kiadó személy címei 
egy részének elhagyása 

"Mi Római Szent Birodalombéli Gróff, Otto Joannes Baptista Volkre 
de Heidenreichstein, Scardoniai Választott Püspök Posonyi Nemes 
Káptplon Prépostya"69 

65 IVB.2. 30. opem Beatissimae Virginis Fraukirchensis implorant, pro reverentia Sacri 
loci exaudiuntur, vonvalescunt, Ecclesiam Deiparae Virginis sine mora visitant, Voto 
devote satisfaciunt, in signum gratitudinis Imaginem cum subscriptione beneficii 
percepti - Beatissimae Virgini offerunt. IVA1. 23. 

66 1VB2. 64-65. Beatissimae Virginis Fraukirchensis opem implorat, voto se astringit, 
et statim felicissime res ei succedit, debito tempore devote sacrum locum visitat, 
devotionem perficit, votum exoluit. IVA1. 37. 

67IVB2. 107. facto voto ad Fraukirchensem illico caepit melius vaiere; brevi tempore 
integro sanatque, cum Imagine praesentavit Beatissimae Virginis. IVA1. 55. 

68 IVB2. 105. sanata est totaliter pro gratiarum actione obtulit Tabellám cum sua 
effigie, et Imagine Beatissimae Virginis. IVA1. 53. 
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az oklevél hivatalos keretének, bevezető- és zárórészének (formulák, 
pecsétek, személyét) teljes elhagyása70 illetve rövidítése: 

"Mellynek el-hitelére, ezen Levelünket szokott pecsétünkkel, s tulajdon 
kezünk írásával meg-erösitettük, és ki-adtuk. 1700-dik esztendőben 
Mind-Szent-Havának kilenczedik napján. Otto Joannes Baptista Comes 
Volkre Vicarius."71 

Az is előfordul, hogy a nyomtatványban teljesen eltűnik a 
kézirat vallomástétel-jellege. Míg a kéziratban megfigyelhető a történet 
lefolyásának szaggatott előadása és részekre tagolása, a nyomtatott 
szöveg ugyanezt folyamatos, gördülékeny elbeszélésben adja, s a 
szöveg végén csak utalás történik az eredeti vallomásra: 

"Lozornán lakozó Schmidlin Máriának, ki Pfrenna nevű helységben 
született vala, minekutánna már egy holnap tölt volna benne, hogy 
férhez ment, a kútnál lévő válónál éjtszakának idején a lélek fehér 
lepedővel bé-födve egynehányszor megjelent, de mivel mindgyárt meg 
nem ismerte, hogy lélek légyen, az okáért azon lélek, 1724-dik 
esztendőben, Mind-Szent Havának 22-dik napján, éjfél előtt tizenegy 
órakor e következendő mód és rend szerént ki-nyilatkoztatta magát 
néki. ... Mind ezeket az után, az annyiszor emiitett Schmidlin Mária, 
Urával együtt, a megégésnek jeleit-is meg-mutatván, Melltzi 
Klastromból való Tisztelendő Páter Czimmermann Amand előtt, 
akkorban Lozornai nagy érdemű Plébánus előtt, meg-beszéllette, 

69 XXB5. 171. Otto Joannes Baptista Volkra Sacri Romani Imperii Comes in 
Haydenreichstein etc. Electus Episcopus Scardonensis, Praepositus Capituli 
Posoniensis, per eundemque Comitatem Archidiaconus, Liberae Regiaeque Civitatis 
PosoniensisPlebanus, Prothonotarius Apostolicus. Eminentissimi ac Reverendissimi 
Principis Leopoldii S.R.E. Cardinalis Tituli Sancti Hieronymi Illyricorum ex Comitibus 
Kollonicz. Archiepiscopi Sengoviensis (Titulus cum summo honore) per dictum 
Comitatum Posoniensem Vicarius generalis et generalis Causarum Auditor... XXA1. 
16. 

70XXB5. 184. XXA1. 18-19. 

71XXB5. 179. In quorum omnium fidem et Testimonium praesentes. Sigello nostro 
Vicariali et manus propriae subscriptione roboratas dandas esse duximuset 
concedendas. Posony in Curia nostra Proepositurali die 9 mensis Octobris Anno 1700. 
Otto Joannes Baptista Comes Volkra Vicarius XXA1. 17 
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bizonyította, s a dolognak nagyobb él-hitelére, Írásban bizonyságot kért 
magának, mellyet Mária-Thalban meg-mutatta."72 

A következő szöveg arra példa, hogy a kézirat egyetlen 
mondatból álló, egyes szám első személyben elmondott szűkszavú 
közlése a nyomtatásban keretbe foglalt, mondatokra tagolt, idézetekkel 
bővített, egyes szám harmadik személyü kerek elbeszéléssé alakul át: 

"... Hasonló veszedelemben forogván Hamburgban lakozó Ritter 
Mátyás, Isten után minden bizodalmát ama tengernek csillagába, 
csudákkal tündöklő Mária-Thali Boldogságos Szűzbe helyheztette, 
kinek-is segedelme által, a Dunának fel-háborodott habjait, őtet 
szolgáló két személlyel együtt felly ül halladta. A történt dolognak ez a 
rendi: Ez az ember 1724-dik esztendőben. Sz. Jakab Havának 23-dik 
napján meg-akarván a maga kertyét látogatni, szolga gyermekével és 
szolgálójával a Dunán hajócskában által méné; de holott ebéd tájban 
viszsza mégyen, a hajócska éppen a Duna közepén veszedelembe esik, 
és be-telvén vizzel fel-fordul. О maga ugyan a Gazda, életének illy 
nyilván való veszedelmében a hajócskából kiugorván, a habok között 
parthoz úszik, és meg-menekedik, de a gyermeket és szolgálót, a habok 
annyira el-burittyák. hogy már semmi egyéb nem lenne hátra, hanem 
hogy a Dunába belé vesznének. Midőn őket az említett Ritter Mátyás, 
ezen életeknek végső veszedelmében láttya lenni, üdvösséges és szent 
gondolat érkezvén elméjébe, kiált hozzájok, hogy vagy az Austriában 
lévő Loretomi, vagy a Német Óvári, vagy a Mária-Thali Boldog 
Aszszony és Szent Hely jusson eszekbe, s abban vetvén bizalmokat, 
fogadással kötelezzék magokat, hogy az el-veendö kegyelemnek meg-
hálálásáért oda fognak menni, hogy aképpen érdemellyék Isten ő Szent 
Felsége Dücsösséges Annyának segedelmét megnyerni. Melly tanács-
adását Uroknak halván, mind a ketten háromszor ezen igékkel fel-
emelek szavokat, Thali Szűz Mária, légy segítségünkre, hogy el ne-
veszszünk. És azonnal tapasztalták, hogy Mária a szeleknek parancsolt 
légyen, mivel azokat következendő nagy csendességgel látták 
megszűnni: mert minekutánna a könyörületes és csodálatos Szüzet 
három izben hiták volna segítségekre, s magokat oltalma alá ajánlották 
volna, a fel-fordult és el-merült hajócska a vizek fölibe fel-adta magát, 
és a Duna partyához mind a kettővel szerencséssen ki-menekedett. 

72 XXB5. 227., 232., vö. XXA1. 18-19. 
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Minden veszedelemben szükség minnyájunknak a kegyelmességnek 
Anyához folyamodnunk, és az ö Anyai segedelmét alázatossan 
kérnünk. Mert (a mint mondgya Lauren, Justin. Serm. de Annun. B.V.) 
a Szűz Mária, Isten Anyává lett, Paradicsom lajtorjává, Meny-ország 
kapujává, és azoknak, a kik hajó-törést szenvednek, partyюкка-is, 
tenger csillagává, és azoknak, a kik valamely veszedelemben 
forognak, óltalmokká"12, 

b) Tartalmi kiegészítések 

A nyomtatott könyv a kéziratos szövegeket nem csupán 
nyelvtani szempontból formálja át, az átalakítások másik csoportja 
tartalmi jellegű. Az összeállítók itt a szemléletesség, a körülményes, 
sokszor nehézkes szövegek élővé és gördülékennyé tétele érdekében 
különböző kiegészítésekkel élnek, a tárgyilagos, száraz, szűkszavú 
közléseket és szürke kifejezéseket képszerű, találó megfogalma-
zásokkal helyettesítik, a kéziratokban éppen csak jelzett dolgokat végig 
gondolják és részletesen kifejtik, az átvett szövegeket több-kevesebb 
ékítménnyel, formulaszerü kiegészítésekkel és különböző fordulatokkal 
bővítik. Az időben egymás után lezajlott eseményeket egyetlen 
gördülékeny mondatban foglalja össze a következő részlet: 

"folyamodék... a Förtö melléki Boldog Aszszonhoz: kinek midőn köny 
hullatássokkal-való töredelmes-sziv-béli imáttsági által oily fájdalma 
el-hagyatott ügyét meg-jelentette volna, egyszer s-mind könnye-
bétéséért-is alázatossan könyörgött volna, csak hamar vigasztalást 

73 XXB5. 223-225. Ego infra Scriptus, recognosco praesenti attestatione fide digna in 
scientia, et conscientia mca. et veritate. quod ego et proprius juvenis meus nomne 
Joannes Graff, qui ab infantia educavi. uti etiam mea servilis Ancilla nomine Christina 
Hartmannin die 23 Julii 1724 mane ad meam hortum in parva mea navicula. per aquam 
transnavigavimus, post hoc vero recte circa 12 hora diei Acrum volendo transnavigare, 
inter navigandum autern maximum in fortunium obviavit. et navicula ex in proviso 
aqua impleta. ego vero maxirno cum periculo videndo naviculam ad fundum 
mergendam. per aquam transnatavi. Juvene cum Ancilla in aqua manentibus. videndo 
illo in maxirno periculo aquae constitutus, clamavi ad ipsos. ut votum faciant. vei német 
ovarium ad Mariam Lauretanam, vei vero ad M. Tall. Beatissima Mater ipsos juvabit. 
sie statim clamarunt Maria Tallensis adjuva nos. et sie Iconis vieibus invocarunt, hicce 
miraculosa mutavit. quod navicula tota per se in altum ascenderit. et sie felicis 
evenerint. et hoc pro majori fide et veritate nomen meum subscripsi et proprio sigillo 
roboravi Hamburgh die 26 augusti Anno Domini 1724. Mathias Ritter civis et cerdo 
ibique. XXA1.20. 
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vévén a mennyei szűztől, annyira, hogy igen rövid iidö alatt, régi 
sinlödö betegségéből a mennyei szűz kegyelme által egészszen 
elöbbeni egésségében helyheztetett."74 

A földi ember égi segítségre való rászorultságának kiemelését 
szolgálja a tulajdonképpeni eset elé iktatott bevezető közmondás. 
amely az első példában tartalmi ellentétet alkot, a másodikban 
allegóriává szélesedik: 

"Régi köz mondás: Az erős Herkules-is erőtlen a magához hasonló két 
nyers, nyakas ellenséggel való küzködésben. Mit vihet hát végbe egy 
gyenge természetű aszszony állat sok féle súlyos betegségek ellen?"75 

"Régi köz mondás: Halál ellen nincs Orvosság a kertekben. Vagyon 
mindazon által egy be-keréttetett kert. Tudni illik: Léleknek a bűn előtt 
békeréttetett, és valóban bé-záratott kerté; A Förtö melléki 
Boldogságos Szűz Maria; mellyben föltaláltatik nem egyszer, hanem 
száma nélkül az halál ellen-is az Orvosság."76 

A segítségül hívott gyakran mintegy megszemélyesítve, 
cselekvőként jelenik meg, aminek célja a segítő személy közelebb 
hozása az olvasóhoz: 

"De végtére meg-tekintvén a mennyei szentséges szűz, sok Istenes 
fogadásit, és könyhullátásokkal való, s-keservessen panaszolkodó 
könyörgésit, nem csak nyavalyás testét ostromló betegségit el 
fordétotta róla; de elöbbeni kívánt egésségét-is egészszen viszsza 
térétette."77 

7-t IVB2. 31-32 fusis pyssimis Lacrymis, se humano euxilio penitus destitutus, 
Gloriosissimae Virgini Matri Fraukirchensis commendat, et exauditur: nam post paucos 
dies ex integro sanitati redditus. locum sacrum visitat, ас Imaginem pro gratiarum 
actione Beatissimae Virgini pyssime praesantat. IVA1. 23-24. 

75 IVB2. 36. 

76IVB2. 105-106. 

77 IVB2. 37. opem Beatissmiae Virginis Fraukirchensis postulat, illico desidery 
suicompos efficitur; nam pristinae sanitati ex integro restituitur, cum magna gratiarum 
actione ab eadem praesentialiter Imago Beatissimae Matri praesentatur. IV-al. 25-26. 
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Ez a részlet jó példa egyúttal a módosított ismétlésre is, ami a 
szükséghelyzet drámaiságának hangsúlyozása mellett a kapott segítség 
tökéletességét és nagyságát is aláhúzza. 

A szükséghelyzetben lévő külső és belső állapotának ellentéttel 
történő szembeállítása ugyancsak a rászorultságot hivatott kiemelni: 

"ki noha szemre nézve testesecske volt ugyan; mindazonáltal belső 
nyavalyájára nézve éppenségessen minden erejétől el-vólt szakadva."78 

Gyakran fordul elő a baj, szerencsétlenség körülményeinek, a 
halál lehetőségének a kéziratnál részletezőbb leírása is: 

"Bechel Ádám életét akkor veszedelmes koczkára vetette volt, mikor 
magát tudatlan, déczeges, fényes, fene vad lovakkal hordoztatta. Kik 
szekerét magával eggyütt el-ragadván, hegyen, völgyön életének utolsó 
romlásával, meg-tarthatatlan, és vélek birhatatlan képpen föl, s-alá, 
kények, kedvek szerént hurczolták."79 

"ha... a förtöi Boldogságos Szűz meg-nem segétette volna, életétől 
éppen meg-fosztatott volna."80 

A konkrét esettel párhuzamba állított bibliai példázatok a 
szövegek elején az olvasónak a történetre való ráhangolását szolgálják. 
Ezt rendszerint a bibliai kép értelmező kibővítése követi: 

"Amit az Apostolok cselekedeti könyvében hoz elő a szent-írás a meg-
gyógyíttatott sántáról; annak mássát szemlél Ivük ez jelen való 
csudálatos történetből: mert amit a nagy irgalmu Isten az ö mindenható 
erejével tett a sokaság előtt a Jesus nevéért, azont cselekette itt ö szent 
Fia Annyának esedezése tekénteté-ért, és akin akkor minden nép 
álmélkodott, most itt azt minden ember álmélkodva csudállya."81 

78 [VB2. 40. nimia corporis debilitate laborantem 1VA1. 26. 

79 IVB2. 44. Adamus Bechel ex MiniholT, dum ab indomitis equis cursu velocissimo 
anipitur. per recta et indirecta lóca. cum Summo et extreme vitae periciilo IVAl. 28. 

80 IVB2. 37. dum inter varias morbi molestias opem Beatissimae Virginis 
Fraukirchensis postulat IVAl. 25. 

81 IVB2. 59. 
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A betegségek bibliai analógiára történő megszemélyesítése a 
szemléletes előadás érdekében történik: 

"Mit vihet hát végbe egy gyenge természetű aszszony állat sok féle 
súlyos betegségek ellen? mellyektöl mintegy erős kinzó hohéroktul 
környül vétetvén, szüntelen ostromoltatik? 
... Fölötte környül vétetett volt a sok féle betegségeknek seregétől 
Sebacherin Borbélya, melKéknek elviselhetetlen fájdalmas csapási 
annyira jutatták volt nyavalyást"82 

Hasonlatok, szóképek szolgálnak a baj súlyosságának 
aláhúzására a következő példákban: 

"egy egész hétig mint siralmas eleven hóltt az halál torkában ugy 
tartatott."83 

"akit nagy betegségére az halál éppen kaszája-alá kezdett vala venni"8"1 

Az egész szöveg minden téren kibővített, teljes átdolgozására 
álljon itt a következő példa: 

"Boldog ember az, a ki más kárán tanul. A halogatásért való, imént elő 
hozott csudának alkalmatosságával jelentett büntetésen tanult más 
bizonyos aszszony, és azt például maga előtt viselte, hogy a mit 
fogadnak, minden halogatás nélkül igyekezne bé-tellyesiteni. Ezen 
személynek el-annyira meg-dagada a feje, hogy azért három egész nap 
semmit sem látna, s olly szörnyű fájdalmakat szevede, hogy azokat már 
többé alig tűrhetné. Annak okáért a reája bocsátott keresztet Istennek 
ajánlván, a Szűz Máriának könyörög, s fogadással kötelezi magát, hogy 
az ö tisztességéért Szombat napokon tellyes életében minden dologtól 
meg-tartőztattya magát. Mely fogadására, kevés nap múlva, a 
fájdalmak alább hagyának; s egyszer s mind azt-is meg-vallotta, hogy 
midőn egyszer, s mászszor fogadását meg-tartaná, a kivánt egésségét 
meg-nyerte légyen. A Szűz Máriának ennyi, és illy nagy jó-téteményi 

82 IVB2. 36-37 Domina Barbara Sebacherin, dum inter varias morbi molestias 
IVA1.25. 

83IVB2. 64. integram septimanam cruciatur IVA1. 37. 

84 IVB2. 108. gravissime aegrotavit, in tantum, quod viribus Naturae non erat amplius 

spes de recuperanda eius sanitati IVA1. 56. 
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után, mellyeket ezen könyvecskében láttunk, mit hozzak bé mást, 
hanem a mit Szent Germánus de Zon. V. V. mondott: Bizonnyal ó 
Mária! a te nagy voltodnak nincsen vége; a te jó-téteményidnek semmi 
meg határozott száma nincsen; senki nincs, a ki nálad nélkül 
üdvözülhetne; senki nincs, a ki a gonosztul meg-szabadulna, hanem 
általad ó tisztaságos!"85 

Néhány esetben nem csupán bővítéssel, hanem egyes részek 
elhagyásával is találkozunk. A következő példában a kézirat egyes 
realisztikus részletei kimaradtak, más részek elmélkedő jellegű 
megjegyezésekké alakultak át: 

"Azon jókból, mellyeket az Isten minnyájoknak, a kik ezen Salamon 
Templomában imádkoznának, igért vala adni, Hinderlangin Anna 
Mária-is valami részt reménlett venni. Negyven-hat hétig fekszik vala ö 
súlyos és veszedelmes betegségben, s a nyavalya-is minden nap töri 
vala ötét. Midőn tehát látta volna, hogy a külömb külömb féle 
alkalmaztatott orvosságok után semmit nem javulna, hanem inkább 
sulyosodna nyavalyája, és már az éltető elevensége-is bágyadozna, a 
Szűz Máriához fordulván, ő néki mint Mennyei Alamisnák bő-kezü 
Sáfárnéjának ajánlotta magát, és a mit reménlett, meg-nyerte: mert 
egésségét, az ö Anyai segedelme által viszsza vette."S6 

Egyetlen kéziratos szöveg esetében két különböző, latin és 
német, illetve magyar nyelvű, nyomtatásban is megjelent változattal 

85 XXB5. 240-241. Mulieri caput instar grandis mortarii intumuerat in gravi morbo. 
unde 4 diebus nihil oculis suis vidit. facto hue ad Mariam pro misso quotdiebus 
Sabbatinis nil deinceps operaiura. sed missis dumtaxat audiendis vacatura. illico sanata 
est. Summa: Maria Thall: Periculosum Capitis tumoréin, visum ab oculis removentem 
sanat repente. XXAI. 26. 

86 XXB5. 236. Ex Iloco Arcé episcopis Eugeny post Morova. Anna Maria Hinterlon 
Annorum circiter 20. 46 continuis hebdomadis phraenesim passa in hebdomada ab 
initio seme), post medicinám sumptam bis. etquo auxit numerum medio vinearum. eo 
frequentibus. adeo utpost 70 sumptas medicinas quotidie bis non nunquam ter in die 
singula phraenetico motu exagitala fuerit, donec voto ad Mariam nostram facto per eius 
Maliern illico liberata sit abhoe passimo tnalo. nee enim semel a tempore, quo elicitum 
est. in hoc malus ineidit. se constanter valuit. Summa: V. Thallensis ab inhabituata et 
in dies plus invalescente phraenesi liberal. XXAI. 25. 
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van dolgunk.87 A két változat között a hasonlóság mindössze annyi, 
hogy az eredetileg egyes első személyben fogalmazott szöveg egyes 
szám harmadik személyü elbeszéléssé alakul át. A nyomtatásra elő-
készített latin nyelvű kézirat terjedelme lényegesen kisebb a csaknem 
30 év múlva napvilágot látott magyar nyelvű változaMerjedelménél. Ez 
részben abból adódik, hogy míg a latin változatban csupán egy, az 
egész történetet lezáró idézetet találunk, a magyar változat szerzője 
elmélkedő keretbe foglalta bele a tulajdonképpeni eseményeket. Más-
felől míg a latin változat készítője a kézirathoz hasonlóan az 
események szűkszavú leírására korlátozódik, a magyar változat szerző-
je egy kiszínezett, minden apró részletre kiterjedő, túlzásokkal 
megtűzdelt bő leírást ad. Ez az eset jól szemlélteti, hogy ugyanaz a 
szöveg két. eltérő célkitűzést megvalósító, különböző képességekkel 
rendelkező összeállító kezén két, egymástól több ponton eltérő 
megoldás kiindulópontja lehet: 

"A Szűz Máriának Dücsősséges Nevét a Mennyei Vőlegény Salamon 
énekiben Olajhoz hasonlittya, mondván: Ki-öntetett olaj a te Neved. 
Cant. I. Erősiti ezt Richardus-is a S. Laur. 1.4. de Laud. В. V. irván: 
Hogy a ki evvel a Szentséges Névvel él, a maga sebének orvosságot, 
és a setétségben világosságot talál; és bé-fejezi, Máriához imigyen 
szólván: Kicsoda az, ó irgalmasságnak Anya! a ki szivében a Te 
nevedet segítségül hija, és meg-véltethessék Tőled? Senki, ámbár leg-
nagyobb bűnös légyen, meg nem vettetik Máriáiul, a ki az ö Nevéről 
mindenkor meg-emlékezik. Több másokkal együtt, ugyan azont 
tapasztallya Posonyi Kois György-is. Az ö tizenkét esztendő Leánya, 
1712-dik esztendőben, Pünkösd-Havának 28. napján, bizonyos 
lajtorján Méltóságos és Nagyságos Gróff Pálffy Milós Ur, Nemes 
Magyar Ország Palatínussá háza pitvarában ül vala, s ott egy kisded 
gyermekkel játszodoz vala; történt pedig, hogy Méltóságos és 
Nagyságos Gróff Illyésházy Miklós Ur a hintóban ülvén oda bé-térne, 
és a kocsissá vigyázatlanul meg-ütközött volna szekerével a lajtorjában 
és azt összve rontaná, s róla a rajta ülö leányzó le-rohanna, a kisded 

87 A kézirat szövege XXA1. 24. A nyomtatott változatok: Kollenicz, Andreas: 
Thesaurus in agro absconditus ... Tyrnaviae, 1713. Academia (ezt a kiadást csak az 
irodalomból ismerjük: Pásztor Lajos, A máriavölgyi kegyhely a XVII-XVIII. 
században, Budapest, 1943. 5., a kiadás alapjául szolgáló nyomdakész kézirat XXA2. 
44/a-44/b. és XXB2 az általunk használt példányban a megfelelő szövegrész hiányzik, 
ez a XXA2. 44/a-44/b. német nyelvű fordítása) illetve XXB5. 207-209. 
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gyermek a Hintó kerekei alá esne, az egész szekér által menne rajta, s 
öszve törettetvén tagocskái, ugy meg-nyomná, hogy sok rútság folyna-
ki belőle, s egész testecskéje már el-feketednék; siet val a hintó mellül 
az elmitett Grófinak egyik inassá a kisded gyermeknek segítségére, s 
fel-is vette ötét, de már alig vehet vala lélekzetet-is; oda érkezek erre a 
szomorú esetre a kisdednek Anya-is, ki fölött meg-vigasztalhatatlanul 
siránkozván, a Férjét oda hivattattya, ki el-jövén, és a haszontalan 
könyhullátásokat félre tévén, szübeli szánakodásból azonnal fel-kiált: 
О Mária-Thali Dücsösseges Szűz! adgy ennek a kisded 
gyermecskenek, én magzatomnak életet, s tartsd-meg ötét; s noha az 
öregbik leányom-is megsebesíttetett, mind-azon-által azon annyira 
nem szánakodom, mint ezen a kisded gyérmecskén. És ime! az Isten 
Dücsösseges Anyának, természet erejét fellyül halladó segedelme leg-
ottan éreztetik; mert a kisded gyermek fél óra múlva kezd meg-
elevenedni; el-vesz a feketeség-is ábrázattyáról, és az Istennek 
véghetetlen irgalmassága által, s az ö Szentséges Anyának segedelme 
által, nem sok üdö múlva tellyes épségre, s egésségre tér. Boldog 
bizonyára, a ki a Szűz Máriának Dücsösseges Nevét minden vesze-
delmekben segítségül híja, és tiszteli: azért, hogy Szent Damascenus 
Orat. de B. V. azt mondgya: Mária az egész világnak segítségére 
vagyon : ám ö az az élő kut, melly minden beteges természetnek 
egésséget ád."88 

88 XXB5. 207-209. Ego infra scripliis fateor talcm casum accidisset cum Infantulo meo 
nomine, Joannes, aetatis suae habente 16 Septimanas Anno 1712. Die 28. May. Quod 
postequam filia mea annorum 12. eundem Infantulum, in area domus subarcentis 
Excellentissimi Domini comitis Nicolai Palffy super schalas sedendo in ulnis 
Excel lentissimus autem D. Comes Nicolaus Illesha/y cum carpento 6. equis juncto 
dictam aulam supra specificati Excellen. Comitis Nicola) Palffy velocieri cursu incrare 
voluisset casu fortuito impurigendo in schalas. venlum easdem confugctit vel et dictum 
Infantulum una cum scrore gestatiae sua sub rotas subiccerit super medium ventriculum 
Infantuli quantulum magnum illud onus carpenti votus sedente specificato 
Excellentissimo Domine Nicolao Illeshazy tandem illud pertransyl: ut eliam feces ab 
vasra ejusdem exiverint. Ipse vero infantulus totus examinis, et (actus est. Ad quern 
casum cum facto clamore mater infantis sen conjux mea occurisset levantc e terra 
Salrupa Excellentissimi Comitis Nicolai Pálffy. Daniele Viczínger Infantulum. ad 
manus mater seu Conjux mea eundem suscepit. Inter occurri Ego quoque. Et una cum 
Conjuge inter lamente et lachrimas positus in haec verba Ego primus prorupi О 
Beatissima Virgo Maria Tallensis. dona saltern huic Infantulo vitam et conserva. Licet 
enim et filia laesa fuerit. minus tandem earn curant, Infantulus nihi prae oculis fuit Et 
ecce о Dei Parae magnam opem post unus quali quadrantem. vel ad minus medium ex 
nigro palescere. et respirare caepit ac vivus super mansit, prout et vivit in praesens 
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recentissimus per misericordiam Dei. Ope et Patriciniante Sanetissima Matre Virgine 
Maria Tallensi: Huius Rei et Casus Testes sunt sequentes Daniel Viczinger levans e 
terra iniantem. Speitatens autem huj us casus immediati Joannes Gasporowicz, Michael 
Lukowicz, Georgius Batena. Paulus Csizmar. Georgius Kois Parens Infantuli 
deposuitJuramentum Coram me Patre Alexandra Mucsay Suppriori Tallensi super hoc 
visitate examinatere coram me Fratre Andrea Kollenicz Defflnitore Generali. XXAl. 
24. A vallomásléteinél jelenlévő Kollenicz András átdolgozása: 

Sextus. Infantulus ad invocationem В. I 'irginis Tallensis redivivus. Et si vetus. verum 
lamen distichon illud, de caducitate vitae humanae sic cecinit Poéta. Sommis, bulla, 
vitrum, glacies, flos, fabula saemtm; Umbra, Crinis, punctum, vox, domus, aura, nihil. 
Id quod plane Georgius Kois. arte pellio in suo filiolo (prout praemisso hie in Tall una 
cum iixore suajuramento. retulit) edoctus est. Hoc nimirum pariter anno 1712. Die 28. 
May. dum Excellentissimus D. Comes Nicolaus Illeshazy. Regni Hungáriáé 
Cancellarius, cursu velociori in Carpento cum sex equis intrasset Posony Aulam domus 
Palffianae subarcensis. casu fatali carpentum in scaias impegit, puellam duodennern 
cum infante sedecim septimarum, quem in scalis sedens in ulnis gestabat. deorsum infra 
rotas praecipicavit. scaias confregit. puellam in partibus corporis ut cumquc vulneravit. 
Verum innocentulus infantulus haesit sub rata posteriori, praesus per umbitium, usqua 
ad saecum extorsionem. clamore siquilem per accurrentes cxorlo. ila et puellae infra 
rotas vulneratae. auriga et ipse Excellentissimus D. Comes in Carpento sedens. attomiti. 
standum esse putabant, prout etiam steterunt: Accurrit Parens, accurit et infantis mater, 
accurrunt et Comitis Palffy, cernit mater sub rota iacentem filiolum. tola tremor 
corripitur, vociferatur. manus frangit. iam pedunculum arripuil, violenter infanlulum 
extractura; auriga tarnen ad hue in loco haesit: amplius mulier domum totam ct essera 
implet ejulatum. violentis manibus capillos disariminat, alquem nimio conslernationis 
aestu. in alterum fere summis expallescit, ut quedum tandem auriga moved iussus. ex 
ventriculo infantuli rotam removit, ubi spectantium unus Daniel Viczinger infantem e 
terra levavit, et in ulnas matris deposuit. Infantulus iam totus abriguerat, lotus iam niger 
factus erat, frigulus iam totus; signa vitae penitus nulla, ad moerorem Parentum 
gravissimum, et condolentium adstantium. Compositis demum tantis per turbatae 
molibus, cadunt ambo moesti genitore in genua, palmas in coelum sutollunt, Mariae 
Tall versus suos dingunt, Deum, ut faceret potentiam in brachio suo. obtestantur: et 
simul Matrem Tallensem ineterpellant. in uno filiolo onmia se perdidisse rati, et 
baculum senatutis, et lumen oculorum suorum deplorabant; nunquam sequentem me 
dolore amittitur, quod cum amore possidetur. Clamabant itaque ad Virginem 
Tallensem: О Domina Clementissima, О Mater dulcissima, tua voluntas est potentia, 
velis ergo о pia misericordiae mater nobis non tarn filiolum, quam aeternum tibi 
devotissimum resuscitare manicipium! velis о bona Domina, te obtestamur per omnes 
illas, quas in illo tuo sacro Tallensi loco petentibus impetysti gratias; redde, redde, 
redde о clemens Mater filiolum nostrae consolationi. et nos accipi in perpetua mancipia 
tuo honori! Non fuerunt hie preces irritae, nam corpusculu durum, incepit molescere; 
frigidum incalesceri, nigrum albascere, et ita tandem immitto iterum coelitus vitae 
spirando, coepit infantulus oculos aperire, papillas quereri matrisque corrideri, ad 
stuporem tantorum adstant, et indicibili Parentum solatium. Ita redivivus hie infantulus 
sanus et vegetus in Tall per genitores suis Beatissimae Virginis fuit oblatus et 
praesentatus. Ex quibus ut cunque liquet quam sint vera Richardi a S. Laur. verba. I. 2. 
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с) Érzelmi hatás fokozása 

A nyelvtani és tartalmi módosítások mellett van az átalakí-
tásoknak egy harmadik csoportja, amit összefoglalóan úgy 
határozhatnánk meg, hogy a belső lelki folyamatok ábrázolásával, a 
szavak és mozdulatok közvetítésével az összeállító az olvasó érzelmeire 
kíván hatni. Ez a szándék többféle formában jelentkezik. Meg-
nyilvánulhat például abban, hogy egy többféle betegségben szenvedő-
ről szóló szöveg bevezetésében az összeállító ügyes fokozással a 
betegségek halmozódásának súlyosságát részletezi: 

"Nem kevés fájdalommal szenvedi a gyarló test sullyát csak egy-féle 
betegségnek-is, mivel tulajdonsága a súlyos betegségnek az, hogy az 
embernek egész egésségét-is el-szokta rontani, kihez képest ahol 
egyszer s-mind sok féle öszve gyűlhet, meg-nem mondható a kinnak 
nagy volta, annyira, hogy a fájdalmat szenvedőknek csak egy szem 
pillantás-is óráknak, órák, napoknak, napok, heteknek, hetek, 
holnapoknak, holnapok, esztendőknek tetszenek a fájdalom el-
viselhetetlen sullya miatt."89 

Hasonló célt szolgál a szükséghelyzetben lévő belső 
lelkiállapotának részletes bemutatása: 

"nagy szomorúság, búsulás és fájdalom szálotta vólt-meg szivét, melly 
szomorú szivvel, mint egy keserves panaszkodással folyamadott a förtö 
melléki Boldog Aszszonyhoz"90 

"a sebek ... annyira juttatták, hogy sem éjjel, sem nappal nyugodalma 
nem lehetett, sött szája izént való jó falatott sem ehetett. Ki midőn a 

p. j . de Laud. В. V. Pugnat inquit nonunquam Marim misericordia, cumfiiy iustiticia, 
sit que, ut dime filius illud Deuteronomy 32. Ego occidavi, respondet misericors Mater: 
et ego vivere faciam; uterum filius: Perentiam: denuo Mater: et ego sanabo, et non est 
morbis, qui de manu mea Servian meum possit eriperi. XXA2. 44/a-44/b. 

89IVB2. 32-22. 

dum longo admodum tempore, diversis infirmitatibus premitur IVA1. 24. 

90 IVB2. 38-39. cum firma spe recuperet ion is rei deperditae. ad Beatissimam Virginem 
Fraukirchensem votum emittit IVA1. 26. 
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kinok nagy volta miatt, idejét csak a sok sírásban, jajgatásban töltötte 
volna...1*91 

A következő példákban nem a beteg, hanem a helyette fogadalmat 
tévők állapotának jellemzését olvashatjuk: 

"Látván azért édes Annya kedves szülöttyének illy szánakodásra méltó 
erőtlen nyomorult állapottyát, annyai szeretettül viseltetvén, fölötébb-is 
meg esett szive édes magzattyán."92 

"Látván azért édes szülei kedves magzattyoknak illy véletlen esetét, 
nem tudván ijettekben mi-tévők legyenek, sirva, jajgatva kiáltoznak 
vala, végtére ijedségekből eszekre térvén,juta eszekben a förtö melléki 
Boldog Aszszony, kihez csak hamar nagy Istenes fogadásokkal, és 
keserves szívbéli siralmas panaszolkodásokkal folyamodának."93 

Az írónak a bemutatott helyzetbe történő belehelyezkedését 
tükrözi, amikor a történet végén költői kérdés formájában mintegy az 
elmondottak összefoglalásaként maga szólítja meg Máriát: 

"Oh Mária! Kicsoda már az halandó emberek közül az, aki ezeket 
értvén a Te szentséges lábaidhoz borulni utolsó veszedelmében-is ne 
kívánkozzék? Holott leg-kissebb parancsolatodnak, még az oktalan 
fene vad természettel biró állatok-is térdek meg-hajtva alázatossan 
engednek."94 

De nemcsak az író, hanem maga a szükséghelyzetben lévő is 
megszólalhat, hol helyzetének siratása, hol pedig Máriához intézett 
fohász keretében: 

"Oh én e világon leg-boldogtalanabb ember, aki el-hagyattatván 
mindenektül, meg-vettetvén szomszédgyaimtól, meg-utáltatván fele-
barátimtól, meggyülöltetvén atyámfiaitól, ennyi nyomorúságok habjai 

91 IVB2. 79. dum maximis liberum, eorumque vulnerum, doloribus torquetur IVA1.44. 

92 IVB2. 40. Filium suum ... nimia corporis debilitate laborantem, Gloriosae Virgini 
Fraukirchensi pyssime postulat IVA1. 26-27. 

93 IVB2. 49-50. deplorant, et Beatissimae Virgini et Fraukirch devotissime 
commendant IVA1.30. 

94IVB2. 45. 
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között úszkálok, és beteg gyermekeimmel eggyüt, az ágy fenekén 
sinlödvén nyomorgók!"95 

"Oh egekben lakozó üdvösséges mennyei orvos Boldogságos szűz 
Mária! Senki nincs, aki kinaimat meg-enyhitse, sőt engem világ 
nyomorultyát csak legkissebben-is meg-vigasztallyon: vigasztal ly-meg 
Te hát engem Irgalmasságnak Annya Mária! és vedd-el nyavalyás 
testemről el-viselhetetlen fájdalmimot."96 

A belső monológ és a Máriához intézett, felkiáltásokkal 
erősített könyörgés együtt fordul elő a következő szövegben: 

"Oh én mindenektől elhagyattatott e világnak leg-nyomorultabb férge! 
magamtól-is el-hagyattatván, magam ölöm-é-meg magamot a kétségbe 
esésnek fegyverével, tudván föl-találni az égieknél orvoslómat? Ah! 
felkelek, és mind ezen vakló szemeimmel-is szemessen sietek a 
világosság Annyához a förtö melléki Boldog Asszonyhoz: kinél tudom, 
hogy a több szükölködökkel eggyüt én-is kegyelmet nyerek, Akinek illy 
szibéli könyörgéssel kiáltok: Oh kegyelmes Anya! Oh irgalmas szűz! 
Oh egeknek újonnan világosító nap fénye! Látod nyomoruságimot, 
szemléled fogyatkozásimot, ösméred világtalan voltomat. KÖnyörülly 
azért rajtam, és világosits-meg; hogy én-is holtig való, tégedet igazán 
szolgáló hived lehessek."97 

Az események teljesebb átélését, az olvasóra gyakorolt hatás 
fokozását szolgálta az a megoldás, amikor a szerző a történet egyes 
részleteit drámai szerkesztésmóddal, rendszerint eltérő tipográfiával is 
jelzett függő beszéddé alakítja. A kéziratban az egyes szám harmadik 
személybe áttett tanúvallomásból egyes szám első személyű betétek 
szerepelnek, ez a nyomtatott szövegben kérdő, felkiáltó és felszólító 
mondatok sorává alakul át, amit cselekményes és leíró részek kötnek 
össze: 

"bizonyos tiszteletes Asszony jelent légyen meg néki, és igy szóllott 
légyen hozzája: Jere, bizonyos Templomba két hegy között fogsz 
menni. De midőn ez magát meg-mentette volna, hogy sánta lévén ... 

95 IVB2. 87. 

96 IVB2. 97-98 

97IVB2. 102-203. 
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azon Tiszteletes Aszszony másodszor-is meg-jelene, meg-szóllitván 
ötét: Kelne-fel, mert már járhat Arra ama Tiszteletes Aszszony meg-
szóllitván ötét. monda. Ha nem teczik ezen olvasók közül egyet el-
venni, legalább azt cselekedgye: tartóztassa-meg magát szombat 
napokon a hus ételiül, és fogja tapasztalni, mi légyen a közönséges 
Romai Hit? s egyszer s mind egésségét-is meg-fogja nyerni. Erre magát 
minden ellen-mondás nélkül könnyen ajánlván, felele: A hus ételtül 
könnyen meg-tartóztathatom magamat."98 

d) Építő szándék 

Az eddig bemutatott változtatási típusok csaknem kizárólag a 
szövegek nyelvi, elbeszélés-technikai oldalát érintették. Az átalakítások 
utolsó csoportjába azok a módosítások tartoznak, amelyekben első-
sorban az összeállítók építő, valláspedagógiai szándéka jut kifejezésre. 
Ez természetesen minden nyomtatvány kiadásának egyik fő motivá-
ciója, mégis ezen a téren is jelentős különbségeket észlelhetünk 
aszerint, hogy a szerző pusztán elmélkedő, tanító jellegű részletek 
egyszerű hozzáadásával, vagy pedig közvetve, magának a szövegnek az 
átformálásával kívánja elérni célját. Az előbbire a leggyakoribb példa 
az, amikor a tulajdonképpeni esetleírás elejére és végére az összeállítók 
egy-egy áhítatot keltő, tanító jellegű részt, esetleg idézetet illesztenek. 
Az építő szándék a történet végén költői kérdés formájában 
fogalmazódik meg: 

"Oh! ki ne kívánkozzon már, ezeket halván, és látván, a mennyei 
szűzhöz folyamodni, és annak mind holtig szolgálni? a ki mind 
testünkben, mind lelkünkben meg-világosithat."99 

Fejlettebb megoldás, ha ezek a részek szoros összefüggésben 
állnak magával a történettel. így van ez a következő szövegben, ahol a 
lelki pestisről szóló bevezetés konkrét betegség előképeként jelenik 

98 XXB5. 171-173. comparuisset quaedam Venerabilis Muiier dicens: veni ibi meum 
inter duos montes ad Templum, cui cum se exantassat, non posse se ire ... eadem visa 
Muiier respondit dicens: surge saltern jam poteris ambulare... Veneranda illa Muiier 
dixit eidem: Siquidem non visaliquod ex illis (Rosariis) accipere, Saltern die Sabbathi 
ab esu Carnium abstine et cognosces quid sit fidei Catholica et Sana eris, ad quod cum 
fatens respondisset hoc se posse observare XXA1. 16. 

99IVB2. 103-104. 
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meg, melynek legyőzésére egyedül Mária képes, s a történet elbeszé-
lése mintegy ezt bizonyító példázatként ezután következik. A történet 
végén a bűnös emberhez idézett felszólítás még egyszer visszautal a 
bevezetés pestis-bün párhuzamára: 

"Tudva vagyon az, minden kerestény Embernél, miképpen a mi első 
Atyáinknak engedetlenségére nézve, az egész Emberi Nemzetet a lölki 
dögleletes Pestis éppenségessen elmérgesitette volt: akkor tudni illik; 
mikor az Istenség ellen, szent parancsolati meg-vetésével, és ki-adott 
Isteni törvénnyének által hágásával, nagy vakmerőn, esztelenül pártott 
mérészlettek ütni. Kiért méltán nem csak a gyönyörűségnek Paradi-
csomából (ahol a pártolást tették) holtig való pironkodásókkal 
gyalázatossan ki csapattattak: de méltó büntetésül azon föllyül egyéb 
minden-féle testet sanyargató csapdozásokkal naponként-is maradékok-
kal edgyütt az Isteni fölségtül érdemessen ostoroztatnak. A több 
ostorozó csapások között nem utolsó a testi dögleletes mérges pestis-is, 
melly minden fel-található világi üdvösséges orvosságokat annyira 
meg-gyöz, és föllyül haliad, hogy a tudós nagy Orvosokkal-is nem csak 
meg-játtzik, hanem ami leg-nagyobb, minden iparkodó tehettségeket-is 
dögletes erejének mérges voltával semmivé teszi. Foganatos, és valóba 
üdvösséges orvosság, mindazon által ez ellen a Boldogságos 
Szeplőtelen szűz Mária, a minthogy e világnak több egyéb büntetésbéli 
nyavalyája ellen-is nincs üdvösségesseb orvossága annál: ki az egeket-
is ki-vont mérges fegyvereknek hüvelyébe-való viszsza tételére Isten 
után csak egyedül ö kénszerétheti. Ennek valóságos voltát ha szemléni 
kévánjuk, eleven példájával bizonyithattya a széles-kut varasában 
lakozó Glauz Márton ... Ide siess ezeket halván oh bűnös Ember, 
valaki az utálatos vétkeknek dögleletes pestissé és mérge által 
lelkedben halálossan megsebeséttettél! Éhez a mennyei Orvoshoz a 
Boldogságos szűzhöz folyamodgyál, kéttség kivül meg gyógy ittatok"100 

Más esetekben a történetek bevezetőjében vagy befejezésében 
találunk utalást Mária mindenhatóságára, nem egyszer ígérettel és 
idézettel alátámasztva: 

"Nem csak azoknak meg-könnyebétésére, és föl-gyógyítására, kik a 
testi betegségnek külömb féle fájdalmas nyavalyáitól, és el-

1001VB2. 28-31. 
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viselhetetlen kínjaitól gyötrödtettek, terjedett-ki a Boldogságos szűznek 
ingyen való irgalmassága, és kegyessége: de a kárvallott bus embe-
reket-is meg-szokta jo-szágok viszsza térétésével vigasztalni."101 

"Boldog bizonyára a ki a Szűz Máriának Dücsösséges Nevét minden 
veszedelmekben segítségül hijja, tiszteli; azért, hogy Szent 
Damascenus Orat. de B.V. azt mondgya: Mária az egész világnak 
segítségére vagyon: ám ö az az élö kut, melly minden beteges 
természetnek egésséget ád."102 

A Mária mindenhatóságát tanúsító bibliai idézetek gyakran magába a 
történetbe beleszőve is előfordulnak: 

"Hogy azért erejétől el-szakadott nyomorult fiát meg-eröséthesse, siete 
sok áhétatos könyörgésekkel az erössek Annyához, kirül ezer paizok 
függenek: és az erösseknek minden fegyverek. (Cant. 4.c.v.4.) Tudni 
illik, a förtö melléki Boldog Aszszonhoz: kitől meg is halgattatott."103 

A tartalmi kiegészítések mellett az összeállítók rendszerint 
nagy súlyt helyeznek az ember égi segítségre szorultságának, a kapott 
segítség nagyságának, a segítő személy mindenhatóságának formai 
eszközökkel történő kiemelésére is. Ez történhet például a földi orvosi 
segítség hiábavalóságának részletezésével, az égi és a földi orvos, az 
isteni segítség és az emberi szükség szembeállításával: 

"meggyógyulása föl-találásában az Orvosok sokat fáradoztak ugyan, de 
haszontalanul: mivel semminemű föl-található testi Orvosság 
betegségében nem könnyebíthette. Midőn azért tellyességessen a földi 
segedelemtől magát el-hagyattatnak lenni szemlélné, folyamodék a 
mennyei Orvoshoz, tudni illik: a Förtö melléki Boldog Aszszonhoz."104 

toi IVB2. 38. 

102XXB5.209. 

юз IVB2. 40-41 

104IVB2. 31. 
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"Nem találván azért hasznos Gyógyító orvost e földön, járula a 
Mennyeihez."105 

A helyzet reménytelenségének negatív fokozással történő 
alátámasztása a következő példában a kapott segítség nagyságát emeli 
ki, amihez a fogadalmat tevő magatartásának ellentéttel kiemelt 
bemutatás kapcsolódik: 

"semmi orvossággal fájdalmi sullyát nem könnybithették, kikre nézve 
halálát inkább, hogy sem gyógyulását remélhette. Mindazon által 
eszébe jutván a mennyei Doktor, a Förtö melléki Boldog Aszszony, 
tellyességessen el-vesztett egéssége viszsza nyerése végett kéttségben 
nem esett, söt tellyes bizodalommal mint irgalmas, kegyelmes 
Annyához fájdalmi könnyebétésé-ért alázatos könyörgő imáttságival 
járula."106 

A történt csoda hitelességének, a kapott segítség 
természetfeletti eredetének bizonyítása ugyancsak jelentős szerepet 
játszik a szövegek átformálásában. Az első példában a gyógyulás 
folyamatának bemutatásakor tartalmi fokozatosság, a másodikban az 
azonnaliság hangsúlyozása, a harmadikban a tanulság levonásakor 
pedig a kéziratban egyáltalán nem szereplő kettős tagadás szolgál erre a 
célra: 

"a kisded gyermek fél óra múlva kezd meg-elevenedni; el-vesz a 
feketeség-is az ábrázattyáról, és az Istennek véghetetlen irgalmassága 
által, s az ö Szentséges Anyának segedelme által, nem sok üdö múlva 
tellyes épségre, s egésségre tér."107 

"mingyárt minden fájdalmi el-hagyásával, elöbbeni friss egésségét 
csudálatosképpen viszsza nyerte.",08 

105 IVB2. 70. 

106IVB2. 33 

107 XXB5. 209. Et ecce О Dei Parae magnam opem post unus quali quaderantem. vei 
ad minus medium ex nigro palescere. et respirare eaepit ac vivus super mansit XXA1. 
24. 

108IVB2. 36. gratiam impetrat IVA1. 25. 
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"Ha ezen nagy szerencsétlenségben ezen csudálatos Anya által csuda 
nem tétetett, tehát eddig soha semmi csuda nem tétetett."109 

A kapott segítség hatásának bemutatása ugyancsak megerősítő, 
igazoló szándékkal történik. A hatást a következő - képes kifejezéssel 
nyomatékosított - példában az jelzi, hogy a csoda alanya másoknak is 
tudtul adja a vele történteket (promulgáció): 

"Melly véle tett irgalmas cselekedetit a szent szűznek, ö-is mindenütt 
nagy hála adással, teli torokkal való kiáltással hirdette."110 

A fogadalom teljesítésének elmulasztása következtében 
keletkezett újabb szükséghelyzet negatív megerősítő erővel 
rendelkezik; amihez a következő példában az álomban kapott figyel-
meztetés motívuma járul: 

"Ilyetin fogadása után, a lábainak fájdalmi annyira meg-enyhülének, 
hogy egy hét múlva ismét bírhatta lábait, és lassanként járhatott-is. De 
minthogy osztán... ezen jó szándékot és fogadást a Lutheránusok 
egészszen ki-verték a fejéből, úgyhogy az elöbbenyi eretnekségében 
ismét három egész esztendeig maradott légyen meg; ezen három 
esztendő múlva egykor Galgóczra méné, a hol midőn értette volna, 
hogy az ö gyermeke már a halál prédájává lett ... a következendő 
éjtszakánk idején ismét álmában csodálatos uj dolgokrul álmodoz 
vala... egy ősz vén ember jelene-meg néki, meg-szóllitván ötét: О 
bűnös aszszony! hol tetzenek állanod, bal kéz felül-é, avagy jobb kéz 
felül? Ezen második álmából midőn fel-ébredett volna, az olly sokára 
hallasztatott maga meg-térését keserves könny-hullátásokkal kezdé 
meg-siratni. Kevés napok múlva pedig Preczesiót lát vala Nagy-
szombat Varasából a Sz. Völgyre, Mária-Thalba menni, ö-is el-tekéllett 
hozzá állani, s vele egyetemben a Szent Helyre méné."1" 

109XXB5. 184. 

110IVB2.73. 

ni XXB5. 173-175. ita statim sensi dolorem sibi alleviari, ut intra unam septimanam 
perfecte ambulare potuerit. Quia verő ex post varys occasionibus inter Haereticos 
Conversando, ab ys disuasa per Triennium fídem catholicam amplecty distulisset, ac 
Galgoczium veniendo, ibidem ob Prolem sibi demortuam desperabunda epidasset 
dicens ... in nocte sequenti Visum sibi in sommo... unus senecio sibi obviam venit ita 
ad se loquendo. О Peccatrix utinam in sinistra ne? vei dextra esse velis! Ex qua cum ex 
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A kéziratos és nyomtatott szövegek szembeállításával azt 
szerettük volna érzékeltetni, milyen jellegűek és mértékűek azok a 
változtatások, amelyeket a nyomtatásban való megjelenés előtt a 
szövegeken végrehajtottak. Nem vállalkozhattunk arra, hogy a 
nyomtatott szövegekben megfigyelhető összes átalakítást felsoroljuk, a 
főbb típusokat azonban igyekeztünk bemutatni. Mint azt már 
említettük, ezek a módosítások csak kisebb részben függtek a 
kiindulásként használt kéziratos szövegektől, nagyobbrészt a 
nyomtatványok összeállítóinak nyelvi és irodalmi képességei ha-
tározták meg őket. Ennek megfelelően bár a részletes összevetés példáit 
csupán három kegyhely szöveganyagából válogathattuk, az 
összevetések a beavatkozásoknak különböző mértékét illetve szín-
vonalát tükrözték. 

Ezek az átalakítások lehetnek többé vagy kevésbé 
mélyrehatóak, de a legritkább esetben önkényesek: a szándékos nyelvi, 
tartalmi-formai változtatás a célnak megfelelően nem a valóság 
"elferdítésének" érdekében történik. A részletekben való eltérések 
ellenére az összeállítók általában megőrzik, sőt erősítik az eredeti 
szövegek valószerűségét, s az eseményeknek egy lehetséges, saját 
szándékainak és az olvasó igényeinek egyaránt megfelelő értelmezését 
adják. Többek között ez az oka annak, hogy az átalakítások minden 
szintjén megtalálhatók a hitelesség alátámasztását és a természetfölötti 
segítség kiemelését szolgáló toposzok. A legfontosabb változtatások, 
amelyek minden nyomtatványban megtalálhatók, nyelvi jellegűek: a 
nyelvtani szerkesztést és a kifejezést érintik. Az eredmény itt a 
bemutatás világossága, mivel a szerzők a mondatszerkesztés logikáját 
megkísérlik közelebb hozni az események rendjéhez. Ezzel egy időben a 
kevésbé hatásos kifejezéseket szemléletes képek, hasonlatok váltják fel, 
hogy az olvasó maga elé képzelhesse és fantáziájával követhesse az 
eseményeket. Az olvasónak a történetbe való belehelyezkedését elő-
segítő módosítások rendszerint az elbeszélés egész szerkezetét érintik, 
melynek során az egyszerű híradásból drámai elemekkel átszőtt, a 
részletekben és az egészben egyaránt átgondolt tagolást felmutató 
kompozíció jön létre. Itt válik a legjobban nyilvánvalóvá a szerzők 
pasztorációs célkitűzése, a szövegek üdvtörténeti vonatkozása: az 

perge facta ob dilatam Conversionem flendo de Processione Tyrnaviensi ad Tliall 
Profeclura audivisset со sc contulit cum ysdem qiioquc Profectura XXAl. 16. 
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emberi szükséghelyzetben megnyilvánuló természetfölötti segítés 
bemutatása a legmagasabb szintű összeállításokban jórészt a 
megváltozott forma közvetítésével jut kifejezésre, tartalmi eszközökkel 
elsősorban a középszerű szerzők élnek. A mirákulumos könyv így 
teljesíti elsőrendű funkcióját: az ember szükséghelyzeteinek és a 
természetfölötti segítségnek szemléletes példák során át ismétlődő 
szembeállításával az olvasó áhítatát, vallásos épülését szolgálja. 

A mirákulumos könyvek és a bennük található szöveganyag 
irodalmi értékével, a forma és az ábrázolásmód kérdésével, valamint a 
kéziratos szövegek átalakításával azért foglalkoztunk részletesebben, 
hogy megmutassuk, a mirákulumos könyvek a maguk módján nemcsak 
hűen tükrözik a kor irodalmi hatásait, hanem jelentősen hozzá is 
járulnak a különböző irodalmi formák alakításához és közvetítéséhez. 
Ebben az értelemben aligha tartható fenn az a summás ítélet, amely 
szerint irodalom- és művelődéstörténeti összefüggésében "a... 
csodákról szóló irodalom ... azért említhető, mert regényes, olykor 
anekdotikus elemeivel bizonyos fokig ennek is része volt az elbeszélő 
próza előtörténetében.""2 Az elemzés nyomán kétségtelenné vált, hogy 
a mirákulumos könyvek nemcsak a hagyományos esztétikai szemlélet-
mód tükrében állnak helyt, hanem megfelelő értékelést kell kapniok az 
összehasonlító biográfiai-eszmetörténeti módszerrel dolgozó újabb 
irodalomtörténeti kutatásokban is. 

Resümee 

Der Beitrag befaßt sich mit Mirakelbüchern und deren literarischen Werten, 
mit den Fragen der Formen und Darstellungsmethoden und mit der 
Umgestaltung der Manuskripte. Wir möchten dies darstellen, weil die 
Mirakelbücher nicht nur die literarischen Auswirkungen der Epoche treu 
wiederspiegeln, sondern auch zur Gestaltung und Vermittlung verschiedener 
literarischen Formen wesentlich beitragen. 

Ш KOSÁRY Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest 1983. 
192. p. 
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Klimes-Szmik Katalin 

A császárság szülte magyar Pasmerindo király és 
Valeriano herceg1 

Különös érzés fogja el az embert amikor olyan könyv kerül a 
kezébe amelyikről tudni lehet kik olvashatták fél évezreddel korábban 
és milyen eredményre vezetett. Tegyük fel, olyan regényről van szó 
amelynek egyik közismert olvasója esetleg éppen ama híres neves Don 
Quijote de la Mancha lovag lehetett akit Cervantes regénye tett 
halhatatlanná. Mindenki emlékszik rá. О az akit más néven, a Búsképű 
lovagnak is neveznek, aki bátor, erényes és különösen akkor válik 
belőle rettenthetetlen vitéz amikor túlerővel száll szembe, valahányszor 
az elesettek védelmében és - ez az egyik legfontosabb feltétel - az 
esetek többségében az ellenség vagy a jogtiprók vagy az óriások és 
szörnyek kategóriájába illik. Sorolhatnánk hosszan akár érdemeit, akár 
korrajzát, egyszer s mind végzetét de szükségtelen hiszen ő már egy 
későbbi kor szülötte. Amennyiben valóban létezik a két regény között a 
feltételezett rokonság, úgy ama távoli La Mancha vidékének 
kalandkereső ifjúsága, a donquijotek és szüleik nemzedéke, akik a XVI. 
század közepe táján uralkodójuk zászlaja alatt, tengeren és 
szárazföldön megjelentek a korabeli csatatereken, szétszéledtek a még 
felfedezetlennek számító vagy felfedezett de még meg nem hódoltatott 
világrészeken, mint amilyen Áldana kapitány volt aki a Délvidék 
törökök elleni erődítményeinek megerősítésében vett részt, míg rokonai 

) Valamennyi dőlt betűvel nyomtatott szövegrészt, a Magyar Valerian című regény, 
Diego Valera krónikája és Vespasiano da Bisticci Vite című művének részleteit először, 
itt közöljük magyarul. A fordítás a szerző munkája. A közlemény az ELTE Könyvtár 
tanszékén, a Könyvtörténet, könyv-muzeológia kiegészítő szakon, 1996-ban, Fülöp 
Géza tanszékvezető egyetemi tanárhoz benyújtott szakdolgozat bővített, átdolgozott 
változata. A két éves tanulmányok alatt kiváló - és áldozatkész - tanárainktői kapott 
ösztönzést és idő közben elhunyt témavezetőm tanácsait megszívlelve készítettem, a 
folytatás reményében. - Informatikus kollégáim Pálfi Éva, Somlyai István és Varga 
Klára sokszor és rendszerint váratlan időben, fáradságot nem kímélve álltak a 
rendelkezésemre. Többen vannak akik nagyban hozzájárultak, olykor akaratlanul, 
ahhoz, hogy a jelen cikk ilyen formában megszülethessen. Akik segítettek, az 
őrangyalaim, mindig körbevettek. Köszönet illeti valamennyiüket. 
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megjárták Itália, Flandria hadszíntereit2 az alábbi regényen nőttek fel, 
majd sorsuk beteljesedését Cervantes révén ismerjük. 

Az a mű amelyikről itt szó lesz 1540-ben előbb spanyolul, majd 
1558-ban és 1611-ben éppen másodjára jelent meg olasz nyelvű 
fordításban3 akkor amikor a Don Quijote, 1605 és 1615 között 
valamikor megszületett. 

Talán cseppet sem érdektelen számunkra, hogy a regény 
melynek szellemében felnőtt ama elmés, nemes La Mancha lovagja, 
egy nálánál semmivel sem kevésbé bátor, nemes és rettenthetetlen 
herceg történetét beszéli el akit a regény során, egy epizódot követőn, 
mint a Bús lovagot szerepelteti a szerző holott egyébként a neve, 
egyszerűen, a nagyságos herceg és vitéz lovag Magyar Valerian. 

Az idő múlásával kik forgatták, olvasgatták lehet is tudni meg 
nem is. Alig akad aki megemlékezne róla. Az irodalomtörténészek 
voltak akik a legkevésbé adták jelét annak, hogy ismernék4. Aki mégis 

2 Bernardo de Áldana magyarországi hadjárata. 1548-1552. Bp.. 1986. /Bibliotheca 
Historica./ - SZAK.ÁLY Ferenc: Egy zsoldosvezér emlékiratai a XVI,. század közepén 
vívott magyarországi háborúkról, ibid. 

3 Jean George Theodore GRAESSE: Trésor de livres rares et précieux. Dresde, 1867. Egy 
spanyol állományjegyzéken kívül, egyetlen bibliográfiában sem sikerült felfedeznem ezt 
a müvet. Graesse egy rövidített címnél vette fel bibliográfiájába, ugyanúgy miként 
Baumgarten Sándor cikkében is szerepel a Don Quijote Magyarországa, című 
ismertetésében. /Irodalomtörténeti közlemények./ 1970. 363-369. p. 

4 KÖRÖSI Albin: Egy magyar királyleány története. Katalán-provencei legenda. 
Tanulmány az ó-román irodalom és dialektológia köréből. Bp., 1914. Tanulmányának 
tárgyával rokon irodalmi toposzt és történetet ismertet Kovács Adorján: Valerius 
Flaccus és Apollonios Rhodios Argonauticája címmel. Győr. 1918. Bár ebben 
nincsenek magyar vonatkozások mégis érdemes feleleveníteni irodalmi kapcsolataink 
szempontjából és a különböző nyelveken megjelent fordításainak és feldolgozásainak 
bőséges bibliográfiája is tanulságos. - Főként a magyar-aragón történelmi kapcsolatokat 
tárgyalja és jobbára lábjegyzetben idéz irodalomtörténeti tanulmányokat Gabriel 
Asztrik: Hungría у la Peninsula Ibérica en la Edad Media című cikke /Revista Oriente/ 
VII. évf. 27.sz. Az általa idézett Brachfeld Olivértől mindössze a Magyar vonatkozások 
a régi katalán irodalomban és a katalán népballadában című cikke /Bibliotheque de 
rinslitut Francais de Budapest. 17./, Bp.. 1930. és Árpád-házi Jolánta. Aragónia 
királynéja с tanulmánykötete. Szeged. 1993. volt számomra elérhető. Különös, hogy a 
szerzők ugyanarról a témáról szólva említésre sem méltatják egymás munkáját. 
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írt róla, éppenséggel óva inti a történészeket nehogy komolyan vegye 
bárki, nehogy egy feledésbe merült történelmi ténynek, az 
ismeretlenség ködéből előbukkanó, hiteles történeteként olvassa. A 
XX. század számára ugyanis Baumgarten Sándor fedezte fel5, őtihlette 
irodalomtörténeti barangolásra vélhetőleg ugyanez a regény. 
Valószínű, olasz kiadás szolgálhatott ismertetéséhez. Közli mindhárom 
kiadás évszámát, adós marad ugyanakkor a többi bibliográfiai adattal, 
beleértve a pontos címet6. 

Lehet, ha keresve kerestem volna magyar vonatkozású 
történeteket soha nem akadtam volna a nyomára. Ellenben a sorsom 
úgy alakult, hogy miközben joggal úgy éreztem cserben hagyott 
minden amit építgettem, minden és mindenki akiben addig bíztam, 
ráadásul oly távol az otthonomtól, hogy nem volt akitől nem hogy 
segítséget, de még csak megértést is remélhettem volna, egyszer csak 
anélkül, hogy szándékkal kerestem volna ráakadtam egy ismerős 
kezdetű olvasmányra. A cím egy magyar herceg történetét ígérte. A 
történet kezdete pedig nem más mint egy vadászjelenet. Egy herceg és 
a kutyája szarvast vesznek űzőbe, követik hegyen, völgyön át, míg egy 
tisztásra nem érnek ahol a szarvas egy forrásnál időző hajadonnál talál 
menedéket. Itt a vadászkutya felhagy az üldözéssel és a szarvasnak a 
hajadon iránti feltétlen bizalma láttán a vadász korábbi lendülete 
megtörik és a vadászszenvedély helyett felébred benne a hajadon iránti 
kíváncsiság. Úgy éreztem varázslat történt. Egy patinás, párját ritkítóan 
gazdag gyűjteményben mintha a Csodaszarvas7 távolbaszakadt rokona 
jött volna a vigasztalásomra. Vigasz helyett azonban úgy jártam, akár 

eltekintve a jelzett kivételtől. A hetvenes években, az ELTE spanyolszakos hallgatói 
egyikőjük nevével sem találkoztak tanulmányaik során. 

5 BAUMGARTEN S. Lm. 

6 BAUMGARTEN S. i.m. 365. p., 9. jegyzet. - Graesse i.m. Ez utóbbi egy 1849 március 
15.-én, a a Journal de l'amateur du livres-ben megjelentett ismertetést is közöl, miszerint 
a cikk írója feltételezi, a regény befejezetlenül maradt. Erre utal a spanyol kiadás 
második részét befejező szakasz miszerint a Szerencsés Szigeten ezután történteket igen 
részletesen elmondja majd ennek a nagyszerű történetnek a harmadik része. CCCXL. f. 
A tartalomból ítélve a Szerencsés Sziget nem egyéb mint a nagy földrajzi felfedezések 
története, azaz egy következő regényt vagy regény ciklust ígér. 

7 HORVÁTH János: A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál./Philologiai közlöny/ 
XXXVI. évf.,1. füzet. - KRAUSZ Sámuel: Adalék a csodaszarvas regéjéhez. 
/Ethnographia/ XI. évf.1900. 116-118. p. 
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az Árgirus széphistória legkisebb királyfija. Mesére vágytam, nem 
különben miként a királyfi a Vénusz szépségű tündérleányra de hosszas 
kutatás eredményeként, ahelyett, hogy maradéktalanul Örülhetem volna 
egyre több kérdés fogalmazódott meg bennem és ahhoz hogy ismét 
szárnyalhassak arra amerre a meseszövés magávalragad kénytelen 
voltam egyre csak Philarenus8 álomfejtésével vetekedő rébuszokat 
latolgatni, a változó helyen9 bolyongani. 

Iparkodtam de hiába kutattam, egyetlen hazai ismertetését sem 
találtam. Kiderült azonban, hogy összefüggés lehet a Baumgarten 
Sándor által ismertetett lovagregény és az általam ismert spanyol 
között. Az én mesés kezdetű spanyol regényem 1611 -ben kiadott olasz 
fordítását megtaláltam a Széchenyi Könyvtár Apponyi 
gyűjteményében. Az egyezés mellett szól nem csak a címben szereplő 
utalás a spanyol eredetire, hanem megegyeznek a fejezetcímek is, a 
terjedelem is. Ez az olasz kiadás pedig ott szerepel Baumgarten Sándor 
ismertetésében, lábjegyzetben. Az eddigiekből egyértelmű lehet az 
olvasó számára, itt egy olyan szerző müvéről van szó aki nem fedte fel 
kilétét mindenki előtt. A számtalan kérdés közül nem is ezt a talányt 
vettem célba hiszen a szerző szándéka még fél évezred elteltével is 
tiszteletben tartandó. 

Ismertetésünket a későbbi olasz nyelvű kiadásoktól eltérő, 
járulékos toldalékokkal kezdjük amelyek csakis a spanyol kiadásban 
kaptak helyet. Vélhető, aktualitásuk a későbbiekben megszűnt. A 
tipográfiai jellemzők leírásával folytatjuk amelyről Baumgarten Sándor 
alig árul el valamit. Végül a tartalmi ismertetést, szűkre szabott keretek 
között tartva kíséreljük meg Baumgarten Sándor élvezetes 
irodalomtörténeti világjárásától eltérő utakon abban a tudatban, hogy 
legyen bár mesés, a valóságtól elrugaszkodó még sem lebecsülendő 
kordokumentum ez hiszen egy letűnőfélben lévő és egy drámaian 
kezdődő új kor mezsgyéjén határjelző. 

Nagy erőpróbák idején, amikor nem csak a kristálytiszta elvek, 
az ész és értelem vívja a maga csatáját olyan emelkedett etika szabályai 

8 GERGEJ Albert: Árgirus széphistória. Ford. Stoll Béla. Bp.. 1986. Philarenusról Id. a 
60-61. p. 

9 GERGEJ A., i.m. 81. p. 
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szerint mint amilyenek a mi regényünkben szereplő hősöké (akik soha 
nem támadnak fegyvertelen, gyanútlan ellenfélre és a harc kimenetele 
soha nem lehet a túlerő diadala, mindig párviadal), hanem a 
küzdelemben a minden áron való felülkerekedés földhözragadtan 
emberi ösztönei vívják a legádázabb harcot, ilyen korban a tündérek, az 
óriások, a sárkány, a bübájosság és az elemek ugyancsak jó szolgálatot 
tehetnek az írónak éppúgy mint az olvasónak. Midön az egymásnak 
feszülő indulatok, egy és ugyanazon vallás híveit rendelik ellenséges 
táborba és egyidejűleg ugyanazon korona alattvalói néznek egymással 
farkasszemet mint különböző trónutódok párthívei akik eltérő érvelés 
alapján ugyan de egyaránt legitimálható igényeiket kívánják érvényre 
juttatni nem kell a csodákba vetett vak hitre hivatkozni ahhoz, hogy 
megértéssel sőt csodálattal akarjunk okulni egy lovagregény 
mondanivalójából, hacsak nem engedjük át magunkat a bűvöletnek 
amelytől óva inti a fordító (Id. alább az ajánlást) dorm Mencia de 
Mendozát. 

Mondandója, ha nem járunk messze az igazságtól, távol áll 
attól, hogy részt kérjen a kortársak zajos pártoskodásából. Szereplői 
éppúgy álnéven szerepelnek mint maga az író, azaz, nem konkrét 
névvel leleplezhető személyek, inkább fogalmak. Évszámokat hiába 
keresünk és az is félrevezetés volna ha csak annyit árulnék el, hogy 
benne a földrajzi ismeretek hézagosak hiszen ha nem tudnám hogy 
váltakozva hol a régmúlt, hol pedig a korabeli Európa és Szentföld 
diplomáciai és hadi színterein, a valóságban járunk, máskor pedig az 
ideákat megidéző mitikus helyszíneken, az Egyházat szimbolizáló 
tengeren viszi az ár a szereplők bárkáját egy következő cselekmény 
színterére amely nem más mint egy sziget és a szigeten az idea 
tisztaságát, makulátlan áttetsző szentségét szimbolizáló kristálypalota 
úgy bátran állíthatnám, csacska mese, seholsincs országban, seholsincs 
hősök felvonultatásával szórakoztat. Ezzel szemben inkább hiszem, 
hogy szórakoztatva nevel, a partikuláris érdekek felett álló ideába vetett 
rendíthetetlen hitre bármely korban és helyszínen, mindenkit és 
mindenhol. Azaz mégsem mindenkit hanem csakis azokat akik képesek 
megérteni, akik ismerve a nyitját nemzedékeket nevelhetnek általa mert 
az értelmét, kellő intuícióval, jó úton keresik10. 

10 Ld. alább, Andres Martin Pineda hatodik és hetedik versszakát. 
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Amennyiben feltételezésem helytálló, Prospero is, Don Quijote 
is rokonuknak tekinthették. Esetleg ifjabb nemzedék olvasmányának 
szánták mint emezeket. Prospero, aki korábbi jóhiszeműségének lett 
áldozata, megtanult élni a mágikus eszközökkel, ráeszmél, hogy nélküle 
a zsarnokság lesz az uralkodó és ezért maga parancsol a szélnek, a 
viharnak. Don Quijote pedig a realitásoktól elfordulva hisz az 
ideálokban, oly annyira, hogy inkább maga lesz saját vízióinak a 
játékszere. Olyan csodákban hisz, melyeket kívüle még tulajdon, 
hűséges fegyverhordozója sem képes osztani vele. Prosperonak 
engedelmeskedik a szellem, Don Quijotét még tulajdon gyarló emberi 
érzékei is cserben hagyják, Sancho inkább a gyámolítója semmint 
engedelmes szolgája. Talán Shakespeare is, Cervantes is olyan 
elődként tekinthettek a mi álnéven író szerzőnkre mint aki sokat 
megőrzött a koraközépkori királytükrökből. Ez a regény azonban sem 
nem királytükör sem nem egyszerű lovagregény. 

Sőt, címe ellenére, ha egyáltalán lehet főhőst keresni a 
szereplői között, úgy inkább tekinthetnénk ilyennek a narrátort, aki a 
cselekményeket olykor rejtve irányítja máskor nyíltan a színre lép. A 
bevezetőben Philarenus említése éppúgy nem véletlen mint a mesés 
elemek keveredése a feltehetően aktuális eseményekkel, a kortárs 
közéleti szereplőkkel. Arismenio ugyanis a szereplők előtt ritkán fedi 
fel kilétét. Pasmerindo is csak a 46. fejezetben találkozik vele mint 
ismeretlen lovaggal aki aranyszőrű szarvas hátán jelenik meg, arany 
szakállas, látszatra öreg ember. Miként Philarenus, ő is álomfejtő, jós. 
A címere arany és fehér színű vár. Hamarosan megérkeznek Nestarcio 
herceg, a német császár fia és Finariel, a francia királyi herceg. Az 
aprótermetű, szakállas öreg lovag valamennyijüket legyőzi, erejével 
egyik ifjú sem vetekedhet11. О gondoskodik róla, hogy Európa 
valamennyi számottevő uralkodói dinasztiájának tudomására jusson, ki 
kell szabadítani azt a rabul lejtett hercegnőt és kisfiát akit rábízott egy 
gonosz hírében álló asszonyra maga a német császár fia. Az infáns 
kivételesen alapos neveltetésben részesült ám tapasztalatlanságból 

11 Arismenio nevének egyik etimológiáját kolléganőm Bene Sándoménak köszönhetem, 
eszerint az Ezüstkapu jelentéssel a további tájékozódáshoz kínál támpontot. Л Mátyás 
királynak ajánlott egyik horoszkóp, szintén feltehetőleg álnéven író szerzője Torquatus. 
vagy Arquatus (?) a hazánkra vonatkozó kalendáriumok hosszú sorába illik melyben a 
Magyar Királyságnak a tortokok általi bekebelezése ugyancsak az általunk tárgyalt 
legény megjelenési dátumára várható. 
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hibázott. A leghatalmasabb uralkodóházak trónutódai, más más 
indíttatásból vállalkoznak a kiszabadítására bár sem a rejtekhelyet, sem 
az oda vezető utat senki nem ismeri. Úgy tűnik, mintha a tengeren, a 
sziget felé sodródó hajók az Egyház, és az igaz hit védelmezőinek, 
egyben a császárságért folytatott vetélkedésének a történetére 
emlékeztetnének. Egyikőjük sem képes egymaga megtalálni és 
kiszabadítani a hercegnőt. Ehhez a narrátor-főszereplő varázserejű 
fegyvereire, csodatételeire van szükség. Ezt a regényt maga az emberi 
cselekményt irányító mágus mondja el. Az első részben szereplő 
magyar herceg, Pasmerindo, a Mindenre-Méltó, elnyerheti ugyan 
személyes bátorságával, fellépésével, megjelenésével egy görög 
hercegnő szívét, fia, Valerian herceg azonban a német udvar neveltje, a 
német császártól, Kölnben övezik fel lovagi karddal, ő is részt vesz a 
hercegnő és a kisfia kiszabadításában. Valamennyien a Szerencsés 
Szigeten, a Kristálypalotában találkoznak. Boraida varázslat erejével 
építtette egy szikla ormára ezt a várat az elrabolt hercegnő fogva 
tartására és miként a hercegnőt és gyermekét a felhők fölé elragadta, 
eltűnt mindenki szeme elől, ugyanúgy a megszabadítására érkezett 
lovagok maguk sem tudták miként sodorta hajójukat az ár erre a 
szigetre. Ők Arismenio varázslata folytán találtak rá és szabadították ki 
fogságából a hercegnőt. Ezúttal harcról nem esik szó, ez az epizód nem 
követel harcot. Itt mindent Arismenio rendez el, még azt is, ki melyik 
hajóra szálljon, miként hagyja el a szigetet. Távozásukkal egyidőben a 
Kristálypalota is eltűnik. 

Don Quijote irodalmi előzményei között kitüntetett szerepet 
tulajdonít Joan Ruiz у Calonja, Joanot Martorell által 1460 körül 
elkezdett és csak évtizedek múlva befejezett regényének, a Trant lo 
Blanch-x\dkn.-> Életrajzi ihletettségü műként tartja számon. Joanot 
Martorell prológusa szerint dorn Fernando, portugál herceg 
megbízásából készült a mü, angliai élmények hatása alatt. A herceg 
kívánságára az orde de armes e de Cavalleria, vagyis a lovagi élet 
szabályait is belefoglalta. Angolból fordította portugálra, majd a nép 
nyelvére, a valenciai köznyelvre azért fordítja, hogy szülőföldjén a 
népnek felüdülést szerezzen és hasonló jeles cselekedetekre buzdítsa 

12 Az 1490-ben, Valenciában kiadott Tirant lo Blanch előszava hivatkozik egy korábbi, 
1480-as, mindmáig ismeretlen kiadásra. Graesse im. A kiadására vonatkozó további 
adatokat Id. a 18., 19. és az 52. jegyzetben. 
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öketn. Tartalmát röviden összefoglalva: a leendő király, Ferrando 
herceg számára írja meg a régmúlt erényes és dicső hírnevet szerzett 
lovagok, Tirant lo Blanch jeles cselekedeteit, a hercegnek akit a közhír 
erényesnek ismer. Tirant lo Blanch jeles cselekedetei úgy tündökölnek 
mint égen csillogó planéták fénye. ... Lovagi virtusból meghódított 
számos királyságot és provinciát, azokat más lovagoknak adományozta 
és a lovagi dicsőségnél egyebet nem tartott meg önmagának. 
Visszanyerte a Görög Impériumot a Törököktől, akik a keresztény 
görögöket uralmuk alá hajtották.^ Ami a tartalmát illeti van némi 
egyezés az eseményeket illetően, de a különbözőség szembeötlő. 
Konstantinápoly ostroma itt a cselekmény csúcspontja, mint a 
fentiekből már kiderült, Valerian herceg története nem város 
bevételéről, ostrom során véghezvitt eseményekről szól. A regény 
olvasóközönsége, céljai azonban részben megegyeznek. Míg a Tirant lo 
Blanch a majdani gyarmatosító ibériaiak, az új idők argonautái számára 
kínál viselkedési mintát, addig a Magyar Valerian a keresztény Európa 
és a Török Birodalom határán, a Magyar Királyság területén élők és a 
spanyol ajkú, első sorban az udvarral közvetlen kapcsolatban álló, 
különböző rangú, nemesi származásúak számára készülhetett, 
apródoknak és minden rendű és rangú egyéb személynek aki csak 
kapcsolatba kerülhetett, szolgálatai révén, az udvarral15. Eleve kérdéses 
létezett-e, léteztek-e a legkorábbi ismert Tirant lo Blanch 1490-es 
kiadásától különböző, elveszettnek mondott 1480-as, angol illetve 
portugál nyelvű, eredeti szövegek. Mind a Graesse, mind a British 
Library 1975 előtti állománykatalógusa16 eleve Martorell szerzőségét 
elveti és a fordítónak, Marti Johan de Galbanak tulajdonítja a müvet. 

A hivatkozásban szereplő angol és portugál nyelvű Tirant lo 
Blanch egyetlen példánya sem ismert, miként a Magyar Valerian latin 
eredetije sem, és számos korabeli mesés felfedező utakról szóló 

13 [.m. Aj levél. 

14 Ibid. a mű explicitje. 

15 A Magyar Valerian első részében szereplő kocsmáros esete mintha kifejezetten 
Jannus Pannonius véleményének cáfolata kedvéért íródott volna. 

16 GRAESSE i.m.. The British Library General Catalogue of printed books to 1975. 
London. 1983. 
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leírásban szereplő latin, portugál, spanyol eredetije sem17. Nem váratott 
soká a Tirant lo Blanch kasztíliai18 és itáliai19 kiadása sem. 

A Magyar Valerian férfiaknak és nőknek egyaránt ajánlott 
olvasmány volt. Az elöljáró beszédet kísérő fordítói ajánláson kívül, 
versbe szedett ajánlás a mü olvasására buzdítja éppúgy a hölgyeket 
mint a férfiakat. Vagyis formailag lovagregény de egyúttal gyakorlati 
kézikönyv, az udvari szolgálat szabályainak foglalata melyben 
mindenkit a maga helyzetéhez, rangjához illő házassági tanácsokkal is 
bőven ellátnak. 

Az 1540. évi spanyol kiadás címe és mellékletei, a fordító ajánlása, 
intelmei az olvasóhoz. 

Eme könyv címe. 

Első könyv, melyben benne foglaltatik a nagyságos herceg és vitéz 
lovag Magyar Valerian krónikájának mindkét része, az első és a 
második. Közüle az elsőben elmondja kik voltak a szülei és kik a 
felesége, Flerisena hercegnőé, milyen okból küldte őt apja, 
Pasmerindo, a Magyar Király, Octavio császárhoz. A másodikban 
nagy tetteit és hűséges, igaz szerelmét mondja el sok jó tanács és 
büntetés kíséretében melyet az az Arismenio nevezetű tudós írt aki 

17 Amerigo Vespuccinak a Portugál király szolgálatában tett felfedező útjairól 
beszámoló levelei főként német nyelvű kevéssé hiteles szövegek hivatkoznak latin, 
portugál esetleg spanyol eredetire de egyik kézirata sem került elő, csakis másolatok. 

18 Los cinco libros del esforcado et invencible cavallero Tirante el bianco de roca 
salada, cauallero de la garrotera el qua! por su alta cavalleria alcanco a ser principe у 
cesar de l'imperio de Grecia. Valladolod, por Diego de Gumiel, 28 de mayo 1511. Ld. 
J.G.T. GRAESSE/.m. 

19 Tirante il bianco valorosissimo caualiere, nel quale contiensi del principio della 
caualeria, del stato e ufficio suo, dell esamine che debbe esser fatto a gentile e generoso 
homo, che dell'ordine di cavaleria, decorarsi vuolc.e quali atti e costumi appartengono 
al nobil caualiere...con la morte di Abrain Re, e signore della Gran Canada et rotta 
delle sue genti. Vinegia, Pietro nicolini da Sabbio, 1538, majd Domenico Farri 
nyomdájában 1566-ban és harmadszor ugyanannál a Lucio Spinedánál jelent meg, 
ráadásul ugyanabban az évben 161 l-ben amikor a Magyar Valerian is újabb kiadásban 
napvilágot látott. Ld. J.G.T. GRAESSE Lm. 
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rangban a második Zenofor, Lydia királya után. Latin eredetiből 
újólag fordította a valenciai jegyző, Dyonis demente. Zenete 
Márkijának, a felséges Dona Mencia de Mendoza úrnőnek ajánlja és 
címezi.re. 

Mindkét résznek külön-külön is van önálló címe. Az első részé: 

A Magyar Valerian nagyságos herceg és vitéz lovag krónikájának első 
része, amely arról szól, kik voltak szülei és kik a felesége, Fleriséna 
hercegnőé és arról, miért küldte őt atyja, Pasmerindo Magyar király 
Octavio császár házához. 

A második részé: 

A nagyságos herceg és vitéz lovag Magyar Valerian krónikájának 
második része, nagy fegyvertényeiről valamint úrnője, 

Fleriséna hercegnő iránti kölcsönös 
+ hűséges és igaz szerelméről melyet + 

páratlan nagy bánat és 
+ + + vágyakozás + + + 

kísér. 
+ + + 

A regény fordítója, a címben megnevezett Mencia de Mendoza 
úrnőnek ajánlja prológusában a latinból a köznyelvre fordított regényt. 
Folytatásként intelmeket intéz az olvasókhoz. Dyonis demente, 
valenciai jegyzőnek mondja magát. Személyéről, működéséről azon túl 
amit magáról állít nem sikerült kideríteni semmi egyebet20. A szöveg 
sok kényes kérdést érint, eleven kordokumentum. Elmond ugyan egy 
konkrét történetet arról, miként jutott a krónika birtokába de anélkül 
hogy egyetlen szavában kételkednénk mégsem tudhatjuk meg ki 

20 Jose Simon DÍAZ: El mecenazgo en la Espana de los Austrias. 112-121. p. in Le 
Livre dans l'Europe de la Renaissance. Dir. par Pierre Aquilon. Paris-Tours, 1988. 587 
P. 
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közvetítette és mi volt az eredeti latin nyelvű mü.21 A Wormsi 152l-es 
birodalomi gyűlésen résztvevő jeles magyar főurakról tud 
történetírásunk. A Blither Mártonnal folytatott vita nagy várakozással 
töltötte el a küldötteket. Ismert tény, milyen ezüst lószerszámot és 
asztali neműt vittek magukkal az útra, kölcsön, amit az esztergomi 
érsek, Bakócz Tamás adott át az eseményhez illő reprezentáció céljára. 
Ezúttal hasonló céllal átadott könyvről nem tesznek említést. Korára 
való tekintettel személyesen Bakócz érsek nem utazott Wormsba, még 
abban az évben, júniusban meghalt. Fraknói a Magyar Királyság 
követeiként Werbőczi Istvánt és Balbi Jeromost nevezi meg22. 
Egyikőjük életrajzi adatai sem illenek arra akit a prológus, a latin 
eredeti közvetítőjének mond. A Magyar Valerian ellenben 
elképzelhető, ahelyett, hogy szó szerint az 1540-ben kiadott regény 
latin nyelvű eredetije volna, olyan szöveget jelentett, amelyet 
felhasználva, éppen a Wormsi Birodalmi Gyűlésen, a török ellen 
segítséget kereső követek szónoklatai és érvelése nyomán 
körvonalazódott23- Amennyiben a valenciai emlegette főúr egyike lett 
volna Luther vitapartnereinek, talán beleszőtte volna ezt a részletet is 
éppolyan fortélyos diplomáciával mint mondanivalójának egyéb 
részleteit. A magyar mágnás kifejezés azonban nem zárja ki a jelöltek 
sorából sem a magyar királyság területén egyházi stallumot viselő 
bármely nemzet tagját, sem olyan nemeseket és főnemeseket akik a 
magyar király címét viselő uralkodótól, magyar lovagrendet kaptak de 
nem kizárt - miért ne lehetne - a trónkövetelök bármelyikének, a 
magyar királyi házzal rokon családtagja. 

A kézirat és a szerzőségre vonatkozó beismerő vallomás 
hiányában tág teret engednek a fantáziának egy Magyar Valerian 
jellegű regény keletkezési történetéhez kínálkozó történelmi 

?! A vonatkozó szöveg fordítását Id. A történet fordítója maga inti az olvasót cimen. 

22 FRAKNÓI Vilmos: Werbőczi István élete. /Magyar történeti életrajzok./ Bp., 1899. 
161. p. - Balbi Jeromos magyar vonatkozásokat is tartalmazó életrajzát Id. HERMANN 
Zsuzsa: Egy humanista karrierje, Balbi Jeromos. / Az Egyetemi Könyvtár Évönyvei II.: 
225-242. p./ 

23 FRAKNÓI V. i.m.167-169. p. Összefoglalja Balbi Jeromos 1521 április 3.-án, a 
gyűlésen elmondott beszédét. Ilyen értelemben, különös tekintettel a beszéd és a regény 
kapcsolódási pontjaira valamint Balbi egész pályafutására, aktív közreműködésével 
feltétlen érdemes foglalkozni. 



párhuzamok. Mindenek előtt megemlítendő Géza fejedelem és Vajk-
Szent István, III. Béla, fiai, Imre és II. András magyar királyok 
házassági kapcsolatai az aragón és a francia uralkodói házzal, 
különösen Endre özvegyének, a későbbi II. Frigyes Német Római 
Császár feleségének a története és II. Endre szentföldi keresztes 
hadjárata amelynek egyik vezére de nem a fővezére volt, majd 
Zsigmond Császár és Magyar Király és magyar főurak, lovagok, 
diplomáciai manőverei 1415 augusztusától, a következő év januárjáig, 
melyek során nem csak I. Ferdinándot, Aragónia királyát bírták rá, 
vessen véget az egyházszakadásnak, ha kell, védence, a nagy 
tiszteletben álló Xlll. Benedek pápa, Pedro de Luna lemondatásával, 
hanem szorosabb, muzulmán ellenes kapcsolat jött létre a Calatrava és 
a Zsigmond által alapított Szent Györgi Rend között. A tárgyalások 
során számos magyar lovag, hosszabb időt tölthetett Valence, Orange, 
Avignon, Nimes, Perpignan, Rosellon földjén, Nimesben Nápoly és 
Jeruzsálem királya címet viselő Anjou Lajos éppúgy vendégüllátta a 
magyar követséget, mint az aragón Ferdinand24, két olyan uralkodóház 
fejedelme akik egymással versengtek a délitáliai uralomért. Nimes ura, 
név nélkül a regényben is előfordul. Időrendben a harmadik V. Alfonz 
aragón királynak meghívás a magyar trónra, amit ismereteim szerint 
dokumentálni eddig nem sikerült, de utalások formájában ismert. Ez 
utóbbihoz fűződik egy rövid kitérő. 

Dipolmáciai karrierje révén figyelemre méltó személyiségek 
egyike Mosen Diego Valera (1412-1484). Hasonlóan a fentiekhez nem 
illik rá Dyonis Clemente utalása, jóval korábban elhunyt. Krónikáit 
azonban a Magyar Valeriarmal egyidőben újra és újra kiadták. A 
nemzetközi diplomácia ibériai szürke eminenciái közé tartozott, tagja 
volt annak a körnek akiknek voltak elképzelései Európának a 
muzulmánokkal kialakítandó határait illetően, Európa keleti 
területeinek is szerepet osztott egy világméretű átalakulásban. 
Közismert, lovagi neveltetését a kasztíliai udvarban szerezte, majd a 
legmelegebb ajánlólevelek birtokában járta be az európai udvarokat, 
Angliát, Franciaországot, a Német Birodalmat, megfordult V.Albert 
prágai udvarában is. Részt vett a husziták elleni háborúban, cseh, 
magyar és osztrák kitüntetésekkel tért vissza II. János kasztíliai 

24 GABRIEL Asztrik i.m.\ 297-307. p. BRACHFELD F. Olivér: Árpád-házi Jolánta. 
Aragónia királynéja. Szeged. 1993. 
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udvarába. Elnyerte a jogot az Aranygyapjas Renddel járó lánc és a , 
Mosen megkülönböztető cím viselésére. 1440 után több diplomáciai 
megbízatást kapott uralkodójától, előbb II János nagynénjét, Dánia 
/Dacia/ királynőjét kellett meglátogatnia25, majd az angol uralkodót és.•*.. 
Burgundiában kelt párviadalra Chernoy /Charni/ kegyura, Pierres de 
Bremonte által meghirdetett bajvíváson II János apródjaként26. II. János-
portugál Izabellával kötött házassága után csatlakozott az elégedetlen 
főurak pártjához, Haro és Benavente hercegeihez, Santillana márkihoz 
és Pedro de Estuniga szolgálatába szegődöt. Előbb Sevillában, majd 
körülbelül 1462-től Valenciában élt és mindvégig figyelemmel kísérte>a 
a politika alakulását, filozófiával és történelemmel foglalkozott és csak 
1474 után, mikor I. Izabella trónra lépett, tért vissza a cselekvő 
politikusi szerephez. Egyike volt a titokban kötött házasság 
pártfogóinak, híve, támogatója Kasztilia és Aragón egyesítésének. A 
kasztíliai királynő udvarmestere egyúttal az aragón király udvari 
krónikása is volt. Többek között Granada bevételét is a neki 
tulajdonított sugallat eredményének, az általa képviselt 
kezdeményezésre indították meg a Katolikus Királyok. Személye 
fontos kell, hogy legyen számunkra mivel a majdani I. Ferdinánd „ 
magyar király az aragón udvar neveltje volt de annál is érdekesebb 
számunkra, mivel annak a Santillana márkinak a köréhez csatlakozott 
akinek leszármazottja a Magyar Valerian prológusában szereplő Dona 
Mencia de Mendoza. Sevillában 1486 körül jelent meg első ízben a 
Crónica de Espana dirigída a la muy alta у muy excelente princesa 
serenissima reyna у senora, miestra senora dona Ysabel reyna de 
Espana, de secilia у de cerdena, duquesa de Athenas, condesa de 
Barcelona, abreviada por su mandado por mosen Diego de Valera su 
maestresalaу de su consejo. Vagyis Hispánia történelmének, Katolikus 
Izabella királynő megbízásából készített rövidített változata. A 
rövidített változat úgy viszonylik a teljeshez, miként a címének 
magyarra fordítása az eredetihez, több ponton eltér. Érdemes mégis 
ezzel a kiadással foglalkozni részint azért, mert mielőtt rátérne 

25 A látogatás helyett, temetésén kellett az udvart képviselnie. Megemlékezik róla az 
idézett Rövitett krónika Dániáról szóló fejezetében. 

26 Mosen Diego DE VALERA: Cronica de los Reyes Católicos. Ed., estudio por Juan de 
Mata Carriazo. Madrid, 1927. különösen a XXVl-XXXN. p., a tanulmány írója szerint a 
D.Valera által írt krónikák adatai, diplomáciai küldetéseinek pontos ideje, sőt, sorrendje 
is helyreigazítást kíván. - Magyar és angol földön több ízben részt vett bajvíváson 
ezekben az években. Enciclopedia Universal Ilustrada. Barcelona. 
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tulajdonképpeni témájára, roppant rövid természet- és társadalom 
rajzot ad valamennyi birodalom, királyság jellegzetességeiről. Olykor 
leplezetlenül elfogultan. Kérdés, eljutottak-e egyáltalán Bonfíni és 
társai Hispániába? Az alábbi részletet azonban, amely hazánkat 
képviselte, 1486 és 1542 között, Sevillától, - Salamancán és Burgoson 
át - Zaragosáig legalább tizenegy kiadás ismételte meg. Az Európáról 
szóló részben a Királyságok sorát a Magyar nyitja meg: 

XXII. Fejezet, a Magyar Királyságról. 

Roppant nagy a magyar királyság, van sok városa, mezővárosa, vára, 
köztük a legfontosabb Buda. Földje meglehetősen termékeny. Határos 
a Cseh, a Brecelav és a Lengyel /területtel/. Földjén nagy pusztaságok 
vannak ahol sok szarvas, medve, /disznó és kőszáli kecske tenyészik. 
Hamar lovaik vannak. /Lakosai/ Közepes termetűek, gesztusaik nem 
szépek, közlésmódjuk nyers. A fegyverforgatásban nagyon bátrak, 
voltam némi ideig a társaságukban mikor Albert királynak a cseh 
táborita eretnekek ellen vívott háborújában vettem részt. A Magyar 
Királyságban vannak bővizű források és folyók, köztük a legnagyobb a 
Dinubio(sicl). Vannak hatalmas erdőségek (hegyek) ahol sok medve, 
disznó, szarvas és sok más különféle vad nemzetség tenyészik21. 

Diego Valera, a büszke kasztíliai nemes soha nem felejtette el, 
Albert király asztalánál milyen otrombán viselkedett Ciliéi Ulrik, 
amikor kétségbe vonta a kasziliai uralkodó fejedelmi jogait és általa 
ismeretlen nyelven, németül előadta, ő látta 1430-ban, Portugáliában, a 
Santa Maria de la Batalla templomában Kasztilia csatában elveszített 
zászlaját28. Bartolo De insignis et armis. című értekezése alapján 
leckéztette meg Diego de Valera a bárdolatlan magyar főurat. Az 
elbeszélés szerint előbb érkezett Kasztiliába Valera tudós és bátor 

27 Az idézetet, jegyzeteim tanúsága szerint, valószínű, a Rövidített krónika 1487-es 
burgosi kiadása alapján fordítottam. 1993-ban. a Valladolidi Egyetem ösztöndíjasaként 
kutathattam Spanyolországban. Az útiköltségeimet a Soros alapítvány fedezte, az 
Egyetemi Könyvtár fizetés nélküli szabadság engedélyezésével és az ösztöndíj 
elnyeréséhez adott támogatásával Benda Kálmán. Kulcsár Péter és Marót Miklós 
ajánlása telte lehetővé. Jelen közleményem megírására kizárólag a kutatónap 
engedélyezése teremtett módot amit Dr Szögi László főigazgató újjított meg. Л 
köszönetemet ezennel is szeretném valamennyiüknek kifejezni. 

- s A történetet Fernando del Pulgar: Claros varones de Castilla. szövege alapján idézi 
fel J. DE MATA CARRIAZO Lm. XXI1-XXV. p. 
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kiállásának híre mint a lovag személyesen. A magas kitüntetések, a 
husziták ellen vívott háborúban való résztvételének és javarészt ennek 
a két lovag között kipattant szópárbajnak tulajdoníthatók. Maga Albert 
király ezután még több figyelmességgel halmozta el és amikor 
távozását bejelentette, mint magyar király a Sárkány Rendet, mint Cseh 
király az Aranygyapjas Rendet és mint Ausztria őrgróf]a a Fehér Sas 
Rendet adományozta neki. Mindez 1437-ben történt hiszen jelen volt 
Prágában Albert királlyá felkenésén, felszentelésén és koronázásán. 
Ekkor volt huszonhat éves. Élete végéig emlegette, a világon nem látott 
még Prágához fogható szép várost.29 О nem tartozott azok közé akik 
bármilyen kedvező élményt őrizhettek a magyar királysággal 
kapcsolatban. Ellenben politikai aktivitása részben arra a korszakra 
esett amikor V. Alfonz, Aragón, Nápoly és Szicília királya (1416-1458) 
Hunyadi János kormányzóval (1446-1452) törökellenes szövetség 
reményében tárgyalásokba kezdtek. Az aragón törekvés kisázsiai 
provinciák megszerzésére irányult de a magyar trónutódlás lett volna a 
feltétele30. 

A tartalomból ítélve nem is kérdés igaz-e a Dyonis demente 
prológusában előadott történet, inkább megoldandó, miként igaz 
állításának egy-egy mozzanata. Meglehet, a mégoly konkrét adatok is 
mást mondanak azok számára akik a magyar történelem bármily apró 
morzsáit gyűjtögetik, magukra szeretnének ismerni: nekik hízelgőn hat 
a régmúlt dicsősége, a nagy tettek, az elismerő jelzők hangoztatása. 
Annak azonban aki egy-egy területről nem mint hazájáról gondolkodik 
hanem az isteni akaratot szolgáló ember előtt álló nagy feladatok 
megvalósításában stratégiai jelentőségű, lehetséges, számbavehető 
terepről, annak valószínűleg mind ezek, mind a mű egésze talán 
egészen mást jelentenek. A Kárpát-medence nem feltétlen a Magyar 
Királysággal egyenlő. A magyarság érdeme kimerül harci erényeiben, 
harci értékében. 

A példa kedvéért, íme a vadászjelenet folytatása. A regény 
legelején, mikor a császári infáns a Magyar Királyság földjére lép, 
útban Konstantinápoly felé, hogy a reá váró magasztos célnak 
megfelelhessen, vállalva minden veszélyt, belebotlik egy lovagba, egy 

29 J. DE MATACARRIAZO Lm. XX11. p. 

30 GABRIEL A. Lm, 307. p. idézi hivatkozva Áldásyra. 
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nincstelen, csak a maga erejében bízó nemesbe aki minden áron össze 
akarja mérni az erejét és az ügyességét minden lovaggal akinek arra 
vezet az útja. A szomszédos várúr egyetlen leányát szeretné ilyen 
érdemekkel elnyerni. Vagyis az ő világa materiális, területet véd, nem 
ideákat, ő a Gázló Vigyázó, Aspalion del Vado. A vado jelentése, 
gázló, rév, továbbá nézeteltérésekben, nehezen megköthető 
egyezségben a megoldás. Átvitt értelmű kifejezésekben is előfordul 
hasonló értelemben és jelentése fegyverszünet is lehet. Az Aspalion 
első tagja, aspa, Szent András kereszt alakú bármilyen tárgyat jelölhet, 
szélmalom vitorla rúdjait is, fonásra használt motollát de ugyanígy 
nevezik a Burgundi-ház címerében látható Szent András keresztet. A 
név második tagja, lion vagy leon, azaz oroszlán. E kettő együtt, egy 
spanyol olvasó számára akár a Wormsi birodalmi gyűlésen először 
magyar királyként megjelent Ferdinándra utalhat. Első ízben éppen a 
regény megjelenésének évében tett kísérletet fegyverrel Buda 
megszerzésére. Másokban esetleg Szapolyai János trónkövetelő alakja 
ötlik fel, reá ismernek ebben a jellemzésben, bár maradéktalanul 
egyikükre sem illik. 

Talán éppen ebben a kettősségben, a többféle értelmezés 
lehetőségét végig fenntartó módszerben rejlik a regény játci 
könnyedsége, szándékolt homálya, költőisége. A címben szereplő 
Valeriano vajon nem egyike ezeknek a Janus arcú megnevezéseknek? 
Talán rajtam kívül más is zavarba jönne ha a magyar uralkodók 
sorában azonosítania kellene a nevezett nagyságos herceg és vitéz 
lovag Magyar Valeriana. A hercegek, uralkodók lényegében 
birodalmukat reprezentálják, jelvényeik használata nem személyes 
jellegű. Ilyen értelemben a név megválasztása egyértelmű, a Római 
Birodalom Diocletianus korabeli felosztására, Pannónia Inferioris 
keleti részére utal31. Pasmerindo az önálló magyar királyságot, 
Valeriano a területnek ismét, az immár Német Római Birodalomhoz 
visszacsatolását adja az olvasói tudtára, azaz nem mindenkinek csak 
annak akire illik: "kiről mértéket is csak az tud venni, ki jól észbe veszi 

31 Andreas MÓCSY. Reinhardus FELDMANN. Eüsabetha MARTON et al,: Nomenclatur 
provinciarum Europae Latinarum el Galliae Cisalpinae. /Dissertationes Pannonicae ex 
Instituto Archaeologico Univ. de Rolando Eötvös nominatae. Series III.vol.1./ Bp.. 
1983. 
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5 fonákról megfejd. "32 Valeria tartományt a nyugat római kormányzat 
403-408 között átengedte a hunoknak33. Ennek a dátumnak az ezeréves 
évfordulója már Zsigmond császársága alatt bekövetkezett. A hun -
magyar rokonság mondai és történeti hagyománya folyamatosan élt, 
végig a középkorban, egész máig34. A korabeli olvasó számos 
kiadványban értesülhetett erről a rokonságról. Hitelesítették azt egyházi 
férfiak, Anjou kori oklevelek, történetírók, mint Bonfini35, Ransanus, 
sőt, Oláh Miklós aki történetünk szempontjából a leginkább figyelemre 
méltód mert feltételemzésem szerint Mária királynő és Németalföld 
helytartójának udvarán keresztül kapcsolódik a Magyar Valerian 
megjelenéséhez, kifejezetten illik annak keletkezéstörténetéhez37. A 

32 Ld Andres Martin Pineda verses ajánlását, a 7. versszak befejező két sorát. 

33 SZÁNTÓ Konrád: A Katolikus Egyház története. I.köt. 241-242. p. 

34 ECKHARDT Sándor: Sicambria, egy középkori monda életrajza. /Minerva/ Bp., 1928. 
A továbbakban, az irodalomtörténeti előzményeket illetően ez a tanulmány alapvető 
lesz a kiinduláshoz, a regény ugyanazokban az európai királyságokban játszódik, 
amelyeknek az említett tanulmány szerint a trójai ősöket tulajdonítják, Anglia, a 
Francia,- a Dán.- a Magyar Királyság és a (Görög és a Török Birodalom helyett az) arab 
hercegségek. Hasonlóképpen az utóbbi években publikált magyar vonatkozású olasz, 
francia, holland, német irodalomtörténeti, könyvészeti szakirodalma, főként az általunk 
tárgyalt regényt megelőző és követő XVI. sz., több nyelven megjelent variánsai miatt. 
Közte az általunk tárgyalt regény keletkezésével párhuzamos estet tárgyal Csernus 
Sándor: A reneszánsz fejedelemtükrök forrásvidékén: Philippe de Commynes, a 
"Francia Macchiaveili" с cikke, /Századok/ 1999. 133.évf. 1.: 125-144. p. - Eckhardt S. 
tanulmánya számos, jelen ismertetésemben nem érintett kérdésre ad magyarázatot - de 
meglehet, a fedések, kapcsolódási pontok esetleg éppen egy ibériai történeti hagyomány 
által kerülnek eddig ismeretlen megvilágjtásba. ígéretesnek látszanak a népmesei 
analógiák is, mindenekelőtt az Aa Th 300-749 típusokkal. Ld:A magyar tündérmesék 
típusai. Összeáll., bev. Dömötör Ákos. Bp., 1988. 

35 EciCHARDt S. i.m. 38-41. p. 

36 A Sicambria név használatát, Eckhardt S. idézett tanulmányában a Vll. századot 
követő történeti és kifejezetten irodalmi jellegű szövegekben egyaránt nyomon kísérte 
és kimutatta, a név etimológiája az aktuális érdekeknek megfelelő, változatos 
értelmezésben ment át egyik szerző müvéből illetve egyik korszakból a másikba. 
Folyamatosan fennmaradt a XV11I. századig. A Sicambria neve ebben a regényben nem 
fordul elő. 

37 Ami Oláh Miklós Hungaricáját illeti előfordulnak benne földrajzi nevek, melyek 
használata bizonyíték lehet arra, hogy a Hungarica 1536-1537-es megjelenése a regény 
végleges szövegét befolyásolta. 
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Valerianus, Valeriano név38, tekintettel a fordító intelmeire, figyelj jól, 
mit kívántak a régi időkben és míg amazoknak nem adatott meg, 
függetlenül attól, vajon egyeznek-e a te kívánságaiddal, miképpen 
kedvez neked a szerencse feltételezésem szerint a Magyar Valerianban 
Valerianus Publius Licinus i.sz. 253-260 között uralkodó császárral 
való analógiát sugall, ami nem nélkülözi sem a magyar történeti 
analógiát, a császár perzsák ellen vezetett hadjárata okozta vesztét, 
másrészt a hispániai vonatkozást sem Szent Lőrinccel mártíriuma 
révén39. Ő volt ugyanis aki a püspököt az egyházi kincsek hadi célú 
kiadására szerette volna kényszeríteni, általa lett mártír a baljában 
rostéllyal ábrázolt hispániai szent. - A Wormsi Birodalmi Gyűlésen 
Balbi a várható katonai támogatással kapcsolatban éppen azt javasolja, 
a Magyar Királyság átengedi Konstantinápoly visszahódítását a Német 
Római Császárnak és lemond a királyságon kívüli tartományairól is, a 
hajdani Pannónia Inferioris, Valeria területéről. Ráadásul 1522-ben 
Báthori István nádort megvádolják, titkos összeköttetést tart fenn a 
törökkel, öccse hamis pénzt veret. Alig ült el a porfelleg a Mohács alól 
győztesen távozó török hadak után, 1526 novemberében, Szapolyait I. 
János néven a rendek királlyá választják Székesfehérvárt és a 
koronázását követő napokban "A király felhívatott, nyomozza ki, hogy 
az elesett főpapok és urak kincsei 's vagyona, úgyszintén az 
egyházaktól elszedett arany és ezüst szerek kiknél vannak, azután 
követelje elő és fordítsa az ország közszükségleteire. Ugyanezen célra 
fordítsa a megüresedett főpapi javadalmak jövedelmeit is, és ezeket 
'míg az ország jó állapotába vissza nem tér senkinek se adományozza.40 

Annak ellenére, hogy "János király ezen törvénycikket nem erősítette 
meg ... sőt, az egyházak kincseire vonatkozólag határozottan 
kijelentette hogy azokat teljességgel nem fogja az ország védelmére 

38 ECKHADT S. Lm. 4-27. p. A frankok trójai eredetével kapcsolatban idézi fel az i.sz. 
364-375 között császárként uralkodó I. Valeminianust. 

39 Pasmerindo és Valeriano jellemzésére összagyüjthető számos mozzanat alkalmas 
volna arra. hogy az árpádházi királyok körében keressem az azonosítás lehetőségeit, a 
trapezunti házasságon kívül, nyelvtudása, baráti kapcsolatai arab hercegekkel, éppúgy 
mint görögökkel és számos egyéb epizód, mégis az aktualitások dominanciája és a 
regényes forma éppen az azonosítás lehetőségeit kerüli. Csak annyit és nem többet 
közöl szereplőiről, hogy az akár a perzsa és az egyiptomi kapcsolatokat ápoló Mátyás 
királyra és fiára. Corvin János herceg alakjára is illik. 
40FRAKNÓI Vilmos: A magyar országgyűlések története. 1526-1563. Lkot.: 1. Ferdinánd 
király alatt. 16. р. Л/ idézetet a laibachi püspök jelentése alapján közli. 
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fordítani hanem visszaadni akarja az egyházaknak- amelyektől 
elvétettek."41 nem tüntette fel öt az európai udvaroknál a jogrend 
fenntartójaként, hiszen ezzel egyidöben éppen Szapolyai tanácsa 
nyomán, már folyamatban volt annak az országgyűlésnek az 
egybehívása, melyet Mária özvegy királyné és Mohács után az ország 
kormányzója I. Ferdinand örökösödési jogainak elismertetése és nem a 
királyválasztás céljával hirdetett meg! A magyar rendek 
királyválasztási jogát nem ismerte el sem a Habsburg-ház sem 
támogatóik. Ezt az elvet követték a horvát rendek is42. 

A regény egyik fejezetében Arismenio tanúságos látványt ígér 
vamennyi hercegnek, így alkonyatkor tanúi lehetnek a Magyar 
Királyság területén, egy forrásnál annak a jelenetnek amint különféle 
vadakkal az emberek megmérkőznek, győznek, majd előkerül egy 
kígyó /sárkány/ amit hosszú tusa után legyőz az oroszlán. A jelenet 
éppúgy értelmezhető az éjszakai csillagos ég látványaként, ahcgy 
hajnal felé diadalmaskodik a nap az éj sötétjén, mint a kincset őrző 
sárkány elpusztításaként. Ebben az esetben a sárkányos címert viselő 
Báthoriakra nem csak ez a fejezet volna az egyetlen utalás de a 
regénynek 161 l-es újbóli olasz kiadása figyelmeztetne, a történelem a 
kozmikus erők feltartóztathatatlanságával és az égitestek pontos 
járásával azonosan futja be köreit. 

Az oroszlánt megtépázó dühödt támadás, mely végül, az ellene 
acsarkodók összefogásának dacára sikertelen marad - ha tekintetbe 
vesszük azt is, hogy a jelenet az arany szakái las varázsló által, a Magyar 
Királyság területén, de a német és a francia hercegek szórakoztatására, 
okulására kínált látvány, - úgy a velencei oroszlán és a Cambray-liga, 
végső soron elmaradt összeütközése tekinthető a jelenet hátterének. 

Történetünkben a magyarok törökössége afféle Úrias levél a 
közemberek szemében: nem szövetséget és segítséget kell adni ami 

41 FRAKNÓI V. i.m. 15. p. és 16-27. p. - BARANYAI Béla: Zsigmond király 
úgynevezett Sárkány-rendje. Adalék a magyar trónöröklési kérdés történetéhez. 
/Századok/, /Tanulmányok és közlemények a magyar jog-, alkotmány-, és köztörténet 
köréből. 1 ./1926. 69 p. - VESZPRÉMI László: Az Anjou-kori lovagság egyes kérdései. A 
Szent György-lovagrend alapítása./Hadtörténeti közlemények/ 107.évf. március l.sz., 
3-17. p. 
;2FRAKNOIV. i.m. 16-27. p. 
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tetemes áldozattal jár, hanem minden bizalmat megvonni. I. Ferdinand, 
magyar királyként, a királyságnak a törökök elleni védelmét kellett 
volna biztosítania, ezzel szemben V. Károly, a Császár, kizárólag a 
birodalom és a birodalom integráns részét képező területek 
biztonságára törekedett, törekedhetett. Ahhoz, hogy Ferdinánd 
kormányzata összhangba kerüljön Károlyéval, a környezetének is a 
megfelelő szemléletet kellett elsajátítania. Az irodalom szerepe ebben 
keresendő. - Éppen a könyv megjelenésének évében került az 
árumegállító jog Bécsbe. A Magyar Királyság részekre osztása, úgy 
tűnik ekkor már ténynek számított irodalmi feldolgozásban. Legalább is 
gyors és hosszantartó pályafutásnak indult főként német nyelvterületen 
az a felfogás miszerint az amit Magyarország néven emlegetnek az a 
Török Birodalom természetes része, tartozéka. A kor egyetlen 
álláspontot nem tolerált, a két hatalmas birodalom határán, az átjárható, 
mindkét hatalommal szuverén kapcsolatokat ápoló területet, lakosságot 
és politikusokat. Márpedig a Magyar Valerian magyar királya és 
hercege éppen ilyen. Ferdinand portugál herceg, a Tirant lo Blanch 
állítólagos megrendelője osztozott a magyar Balassa Menyhért, Bebek 
Ferenc, ez utóbbi 1556-ban beteljesedett végzetében de senki más nem 
kerülhette el azt, így Frangepán Ferenc Kristóf sem és a Wesselényi-
összeesküvésnek bélyegzett szervezkedés többi résztvevője sem miként 
az utánuk jövő vezéregyéniségek egyike sem. Valamennyiőjük politikai 
pályafutása egyazon ponton derékba tört. 

Visszatérve a Valeriano név utalásaira, számolni kell még 
Passau egyik védőszentjének Valentin püspöknek az alakjával is aki 
450 előtt élt, először Dél Tirolban, Meran-Mais Zenoburg 
templomában lett eltemetve de a 8. században, mikor Passau püspökség 
lett, ereklyéit ide szállították, mint aki a terület missziójának a 
megalapítója volt. A dómban kapott tiszteletet és elhelyezést43. Ha nem 
hullik ki az emlékezet rostáján, megérlelik az évszázadok a kard és a 
kereszt egybefonódását, a bajelhárító Balázs püspök újkori 

43 Otto WIMMHR: Handbuch der Namen und Heiligen. Innsbruck-Wien-München. 
1959. .1. Oswald ..Passau" szócikkében, és a Lexikon der Theologie und Kirche /Hrsg. 
J.Höfer./ az ereklyék 764. évi Passauba hozatalát a trienti Raliából a püspökséghez 
fűződő zarándokhelyként jelzi. Ugyanitt érdemes felfigyelni Passau másik 980-tól itt 
elhelyezett ereklyéivel jelenlévő védőszentjére, celeiai Miksára és egymást követő több 
püspöknek és 111. Otto császárnak egy morva és magyar területei egybekapcsoló Dunai 
egyházmegye alapítására tett törekvéseire. 
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kultuszában, amely történelmileg hiteles és legendás hősök alakjának 
egybeolvadásával jött létre. 

Ismerjük tehát nem csak a leendő császárt aki magasabbra 
hivatott*, és azt is akire nem pazarolhatja idejét és figyelmét. О lenne az 
első regénybeii magyar lovag akivel megismerhetünk. A jelenetben ők 
ketten a herceggel megegyeznek. A lovag eláll a szándékától és nem 
életre-haláira küzdenek meg egymással. Mi több, ereje és bátorsága 
miatt a herceg a szolgálatába fogadja. Leendő apósát is rábeszéli 
fogadjäätel mint kérőt, hiszen immár nem számít nincstelen kóbor 
lovagnak. Az erőnek, értelmet és létjogosultságot a herceg, azaz a 
birodalom szolgálata ad. így folytatódik tehát a vadászjelenet, immár 
némi magyar vonatkozása is van de még nem lépett a színre egyik 
szereplő sem akiket a cím ígért. Látszatra. Pedig az élet színpadán a 
majdani Német Római Császár, egy és ugyanaz mint a rangrejtve járó 
infáns aki ekkor már a magyar király címét viselte és akivel a regény 
kezdődött. A regényt indító vadász jelenet szimbolikus értelme 
mindennél világosabban, egyértelműen meghatározza a regényben 
érvényesülő értékrendet ha arra gondolunk, hogy a forrásnál időző 
hajadonban, Danelában Artemisz44 kell tisztelnünk akinek a lábainál 
megszelídül és menedéket talál a szarvas és minden vadállat, ám 
kertjébe nem hatolhat be akárki csakis az istenek, ilyen tehát a 
regénybeli császári infáns, Nestarcio. 

A prológus sajnos nem érinti a szerzőség kérdését, a fordítás és 
a kiadás datálásához sem vezet el. Nem árul el többet, mint azt a tényt, 
válságos időkben keletkezett. Illik ez a reformáció korára de koránt sem 
jelöli meg a pontos korszakot. A hivatkozásai a mü szerény értékére és 
az olvasó jóhiszeműségére igen gyakori, szinte kötelező fordulatok. 
Van egy passzusa amelyet akár a tatárdúlás idején, a Szent Benedek 
rend, Szent Márton hegyi monostorának apátja, Úrias azaz Oros apát is 
írhatta volna. íme a teljes szöveg: 

A szerzők, Nagyságos Asszonyom, elvakultságukban nem hogy 
műveik vélt és nyilvánvaló hibáiról nem vesznek tudomást, hanem 

44 Arismenio alakjához kapcsolódik leánya is aki fontos szerepet kap a regény második 
részében. Az ö alakja Omphalen keresztül engedi a címbeli Lydia említésének indokait 
megtalálni. 
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éppen azt tartják a legnagyobb dicsőségnek ha nyilvánosság elé 
tárhatják hogy éppen ezáltal legyen nyilvánvaló és még akik előtt 
korábban rejtve maradt azoknak is a tudomására jusson. Ebből 
következik, hogy ha mentségükre szolgál is az, hogy azt kínálják ami a 
saját tulajdonuk mégsem vétlenek, sőt inkább megérdemlik az 
elmarasztalást figyelmetlenségükért semhogy dicséretet érdemelnének 
szorgalmukért. És ha nem olyan időket élnénk mint a közelmúltban és 
gondolom hogy az eljövendő is ilyen lesz amikor nem csak a 
nyilvánosság előtt elkövetett hibákat róják fel, és ráadásul nem is azok 
akik a betűvetésben gyakorlott, hozzáértő személyek, hiszen ebben az 
esetben nem is lehetne igazán hibáztatni az olyanokat akik okkal töltik 
az idejüket az efféle foglalatossággal. Nem kellene tartaniuk ugyanis 
semmi egyébtől, csakis a hozzájuk hasonlók vagy a náluk tudósabbak 
szidalmaitól. Minthogy ez inkább sajátja a tudatlanoknak mint az 
előbbieknek, vannak és nem is kevesen akik felhagynak az írással. Úgy 
gondolják, a gyenge felfogásúak, mások műveinek olvasásakor abban 
lelik kedvüket és azon iparkodnak vajon milyen hibákra és vétkeb-e 
bukkanhatnak. De hiszen nincs olyan mű még a legjava sem 
amelyikben effélét ne tudnánk kimutatni és nyilvánosságra hozni. Ez az 
oka, hogy a többség vagy majdnem mindenki aki tudna írni, mégsem 
mer. De azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, mily csekély gyümölcsöt 
hoz manapság az ilyen serény foglalatosság holott elkerülhetetlen és 
nagy fáradozással jár. Ebből következik, hogy a legjobb és a 
legcélszerűbb ellenszer mellyel a rossz szándékon diadalmaskodni 
lehet az az, ha maga a szerző tudatában van önnön hiányosságainak és 
ezenkívül olyan személynek ajánlja a müvét mellőzve azokat a 
terjengős, a filozófusok mondásaitól és a lovagok hőstetteitől hemzsegő 
kacskaringós körmondatokat amelyekről híresek a régi prológusok, aki 
nem csak tudásával védi meg a gyalázkodóktól hanem elég nagy 
hatalma van ahhoz is hogy megbüntesse őket és ezáltal elejét vegye 
annak, hogy bárki őt bármilyen módon szidalmazni merészelje. Miután 
megvizsgáltam, kik felelnének meg, tudomásom szerint, mindkét 
feltételnek /úgy láttam/ senki sincs akinél, mint Felséges Asszonyomnál 
a tudás és a hatalom, miként mondtam, ily világosan és 
félreismerhetetlenül egybeesnének, ámbár be kell ismernem, hogy 
tudatlanságomnál csak a merészségem nagyobb amikor ilyen gyatra 
stílusú művet ajánlok Felséges Asszonyomnak. Alázatosan kérem 
fogadjon el, a biztos védelem reményében, kérem, nevezzen 
mindkettőnket, a művet és magamat is a sajátjának Ezekben az időkben 
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nincs semmi amit ennél nagyobb szerencsének tarthatnék hiszen ha 
ebben a kegyben részesítene közismert az a megbecsülés amely 
következésképpen reám háramolna. Mivel a művet Felséges 
Asszonyomnak ajánlom, helytelen volna eltitkolnom miként találtam rá, 
és hol és mikor íródott. Tudja meg Felséges Asszonyom, hogy az ezer 
ötszáz huszonegyedik esztendőben, mikor a mi Károly királyunk, 
császárként a Német Birodalomban, Wormsban gyűlést tartott elment 
hozzá Ferdinánd királyűr, a testvére. Nem hiányozhattak mellőle 
egyebek között a Magyar mágnások és mások sem. Egyikőjükkel szoros 
barátságba kerültem és mikor egy nap szóba kerültek a hispániai 
csodálatos dolgok nehogy- kevesebbre tartsam a magyarokét, ő 
megmutatta és azután olvasásra nálam hagyta, a vitézségét tekintve 
éppoly nagy mint amilyen ősi királyság, Valerian nevű herceg 
krónikájának első és második részét. A sors úgy akarta, hogy előbb 
végezte be ő az életét semmint hogy én végére értem volna az 
olvasmánynak. Nálam maradt tehát. Az ezerötszáz-harmincadik évben, 
midőn Cuenca városában húzódtam meg a Valenciában pusztító halál 
miatt, részben, hogy meneküljek a tétlenség elől, másrészt, nehogy a 
latin nyelv nem tudása fosszon meg egyeseket ilyen hasznos mű 
élvezetétől, bár nem voltam híján állandó és serény foglalatosságnak, 
mégis elhatároztam, lefordítom ezt az elegáns és szellemes latint, egy 
bizonyos Arismenionak nevezett tudós írását arra a köznyelvre amelyet 
Feséges Asszonyom majd olvashat. Egyúttal kérve kérem ne mulassza 
el felolvastatni mert azon túl, hogy egyetlen olyan olvasmány sincs 
benne amely híján volna az erkölcsös tanításnak, sőt majd mindegyik 
igen hasznos és ehhez mérten világos és élénk szellemű, járatos a 
magasztos és igen kényes kérdésekben. Mégse engedje át magát, még 
kis időre sem a műnek, ha még oly erkölcsös és tiszta akkor sem. 
Ellenben a lelki gyakorlatok, a változatos témák valamint őszinte 
kívánságunk, nyújtsák hosszúra életét, kívánjuk, adná a mindenség 
teremtője mindezeket és növelné Felséges Asszonyom rangját töretlen 
egészségben és üde lélekkel, hosszú és jósszerencsés időkig, míg 
végezetül, az őszentséges szolgálatában teljesedjék be. Amen.A5 

45 /A2r,v/ 
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A történet fordítója maga inti az olvasót: 
Ha a természetfeletti dolgok láttán és olvastán nem ámulhatunk el, 
bölcs és tanult olvasóm, arra gondolván, hogy mily nagy is a felséges 
Úr hatalma és hogy mindezt megcselekedheti, úgy még kevésbé kell 
ámulatba esnünk mindazon amit a gyakorlat oly könnyűnek mutat sőt 
bizonyít ha tudásban edzve és gyakorlattal közelitjük meg. 
Következésképpen ha a mi történtünk, a te megelégedésedre, kételyeket 
ébresztene benned, legyen az a lovagok élete és hőstettei miatt vagy az 
úrnők és udvarhölgyek szépségét és állapotát illető vagy akár azért 
mert vannak különös dolgok ismerői és értenek is és beszélni is tudnak 
különös nyelveken, azt javaslom, annak ellenére, hogy nem adja meg 
rendre mindennek okát, sem azt, hol sajátították el, javaslom, elmédet 
ne foglalkoztassák ezek a dolgok hanem folytasd végig hiszen nem 
találsz majd az értelemtől és a természet rendjétől elrugaszkodott 
dolgokat melyeknek a múltban és a jelenben ne lehetnénk magunk is a 
tanúi és amelynek mását, sőt ezeknél is hihetetlenebbeket ne 
tapasztalhatnánk. Jelesül, amiket ebben írnak, nem hogy meghaladná 
de még csak el sem éri azokat a furcsaságokat amelyeknek se szeri se 
száma. Ilyen történeteket, antikokat éppúgy mini moderneket, már 
korábban olvashattál de azokban egyáltalán nincs ennyi és ami van az 
nem ilyen egészséges jó tanács és a megérdemelt bűnhődés sem olyan, 
mint amilyen itt kínálkozik épülésedre és figyelmeztetésképpen. 
Mindazonáltal hitelesnek kell elfogadnod, hiszen nem vádolhatod sem 
álságos sem hamis voltaival hanem csakis hitvány stílussal és 
tudatlansággal, magam tudom mennyire hitvány és tudatlan. Éppen 
olyan mint amilyennek látszik és amelyben párját ritkítja. Miként 
ismerem azokat a hibákat és hiányosságokat is amelyeket előidézett az 
újabb kinyomtatás a kifejezésekben és az írásban. De biztosíthatlak, 
hogy ilyeneket nem találnál ha elkerülhetők lennének. És mivel a 
tudatlanság, melyről szóltam többé vagy kevésbé egyetlen halandói 
sem kerül el, a magad részéről ne toldd meg rosszhiszeműséggel, 
nehogy miközben engem az egyikkel meg\,c'tdolnál magad mindkettőben 
hibásnak tessél. Inkább ellenkezőleg, mindazt amit itt látsz, tetszéssel 
fogadd, engedd hogy szórakoztasson, figyelj jól, mit kívántak a régi 
időkben és míg amazoknak nem adatott meg, függetlenül attól, vajon 
egyeznek-e a te kívánságaiddal, miképpen kedvez neked a szerencse. 
De ne csak azért olvasd, hogy megtudhasd mindezt, hanem az élvezet 
kedvéért. Vale. 
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Dona Mencia de Mendoza tehát az egyetlen olyan név amely 
bizonyos mértékig segít eloszlatni azt a homályt ami körbe lengi ezt a 
mesés igaz történetet. A Mendozák Kasztil iában mind a 
fegyverforgatás, mind az irodalom terén jeleskedtek. Don Inigo Lopez 
de Mendoza, az első Santillana márki, II. János udvarában számított 
első embernek. Mencia nevű leánya Kasztilia főkapitányának, Pedro 
Hernandez de Velasconak lett a felesége, ismert volt 
jótékonykodásáról, árváknak juttatott hozományt, rabokat váltott ki46 

Van azonban egy később élt Mencia de Mendoza is akit Ramón 
Carande47 Cenete márki cím és vagyon birtokosaként említ akinek a 
hozománya Enrique Nassau-Dillemburg herceggel, 1524-ben kötött 
házassága alkalmával a tetemes vagyonon kívül a két tartomány, 
Kasztilia és Németalföld nemessége között létrejött közvetlen 
kapcsolatot is jelentett. A házasság révén egyesült családok hatalmára 
jellemző, Dona Mencia nagyapját, Don Pedro Gonzalez de Mendozat, 
bíboros korában Spanyolország harmadik királyaként emlegették48. 
Vespasiano da Bisticci megemlékezik róla mint az egyik legnagyobb 
megrendelőjéről: 

Szüntelenül készíttetett megrendelésre is és vásárolta is a 
könyveket, vallásos tárgyúakat éppúgy mint világiakat, hatalmas 
mennyiségű könyvet gyűjtött össze mert könyvtárat akart létrehozni. 
Apja a királyság egyik első embere volt, ő maga nem volt literátus de a 
toszkán nyelvet értette és ezért a kardinális akkora mennyiségű könyvet 
készíttetett Firenzében, hogy majd otthon, Hispániában a saját 
kedvtelésére spanyolra fordíthassa és a saját otthonában a toszkán 
könyvekből létrehozott egy könyvtárat mert azt akarta, legyen 
hozzáférhető bárki számára aki olvasni akarja ... manapság 

46 Valentin CARDERERA Y SOLANO: Iconografía espanola. I.-II. vol. Madrid, 1855, 
1864. Dona Mencia és férje Don Pedro síremlékét Id. I. kot. 68-69. p. ábráján és a 
hozzá fűzött magyarázatokkal. Figyelemre méltónak tartja a szerző megjegyezni, hogy 
noha 1482-ben végeztetett Dona Mencia nagyobb munkálatokat a síremlékén és fiatal 
nőként ábrázolta őt a szobrász, 79 éves korában hunyt el és ruhája, a ruhadíszek, 
ékszerek Katolikus Izabella és Ferdinand leánya, jog szerint Kasztilia trónörökös, az 
"őrültnek" nevezett Johanna királynő udvartartásában váltak spanyol földön ismertté. 
Sajnos életrajzi adataival adós marad. 

47 Ramón CARANDE: Los banqueros de Carlos V. Madrid, 1967 (?) Tomo I. 69. p. 

48 и.о. 
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Hispániában él ... miután kardinális lett többé nem jött a római 
udvarba.49 

A Nassau-Dillenburg család története a Német Királyság 
európai történelemben vállalt szerepéhez kötődik, az erős, központi 
hatalom irányzatát képviselő politikus, a századok során több is volt 
közöttük mind a Walram, mind az Otto ágban. Egyik magyar 
vonatkozása a német és osztrák országnagyok 1298 február 12.-én, 
Bécsben tartott tanácskozása volt. Adolf német király (1292-1298) 
túlzottnak ítélt központosító intézkedései szólították egybe a 
tanácskozás résztvevőit, köztük III. Endre királyunkat is. 
Uralkodásának még abban az évben vége szakadt, a csatatéren dőlt el 
az érdekellentét, Worms melletti Göllheimben ahol maga a német 
király is életét vesztette. A család egy másik nagy egyénisége, aki 
szintén az Adolf nevet viselte (? -1220) kölni érsek volt, ezt a 
püspökséget aNassau-ház 1131-1225 között ötször szerezte meg. Dona 
Mencia férje, Enrique herceg németalföldi rangjához hasonlót 
Kasztiliában, a pénzügyi tanácsban eddig nem ismertek, de ezután 
meghonosítják50. 

Nem volt ritka, hogy az ajánlás olyan személynek szólt, aki 
erről a megtiszteltetésről tudomást sem szerzett vagy utólag értesült 
róla. A jelen esetben, néhány körülmény arra utal, meglehet, Dona 
Mencia a megrendelő, esetleg a könyv megjelentetésének, valamilyen 
módon érdemi közreműködője volt. Az írás, ebben a korban túlnyomó 
többségében egyházi stallumot viselők lehetőségei közé tartozott. Csak 
nyolc százalékuk élvezhette valamelyik főúri család mecenatúrája 
folytán a munkájukhoz szükséges anyagi biztonságot. Dyonis demente 
a harmadik kategóriát képviselte, kancelláriai tisztviselő volt. Anyagi 
helyzete nem engedhette meg, hogy minden anyagi támogatás nélkül 
végezze el a hatalmas feladatot. A nyomdásznak is a nagyobb 
megrendelések közé sorolható vállalkozásainak egyike lehetett a 

49 Vespasiano DA BISTICCI : Le vite. Fid. eritica con introcL comment di Aulo Greco. 
Firenze, Voll. 1970. 205-206. p. Aulo Greco jegyzetei szerint 1473-ban következett be 
kardinál isi kinevezése. Tehát ettől az időponttól maradiak abba firenzei megrendelései, 
ugyanakkor ez a dátum egybeesik a/, ibériai könyvnyomtatás kezdeteivel. Lefordította 
az Odüsszeiái, az Hneiszt és Sallustio Storiac című müvét. 1495-ben halt meg. 

so R.CARANDE. i.m. 
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Magyar Valerian megjelentetése. A mű 1540-es impresszuma olyan 
időzítésre vall amely a regény megjelentetése és a birodalmi érdekek 
között fennálló kapcsolat feltételezését megengedi. V. Károly Német 
Római császár és spanyol király ifjabbik fivérének, Aragón Ferdinánd 
által neveltetett Ferdinándnak jogait érvényesíttetni kellett a magyar 
koronára. Bármilyen türelmes politikát is folytatott, szükség képen 
zsoldosok és kipróbált, hű vazallusok képezték érveinek a megfelelő 
garanciát. Toborzásuk Hispániában jelentős társadalmi átalakulás 
közepette folyt. Egybeesett a középkori lovagrendeknek a korona általi 
kisajátításával, birtokaiknak a bérbeadásával. Ezzel egyidőben, éppen 
1540-ben feloldották a lovagokat a házasságkötés tilalma alól. Hispánia 
és a Magyar Királyság, számos különbözősége dacára egyre inkább 
hasonlítanak legalább is a negatívumokban, a kereskedelem pangását, a 
polgárosodó területektől való elszigeteltségét tekintve és ami ezzel 
együtt jár, a társadalmi érintkezés szabályaiban is. Egy spanyol nyelvű 
udvari illemkódexre, magyar vonatkozások megemlítésével de a 
Magyar Királyságnak egy birodalmi szemlélet szerinti értékelésével 
nem másnak lehetett érdeke mint magának a Birodalomnak. Egyre több 
adat látszik alátámasztani, a Magyar Valeriant nevezhetjük akár 
irodalmi verbunkosnak. 

Óhatatlanul felmerül, már jóval a regény megjelenése előtt 
végig kísérhették a hatalmi erőpróbákat a szellemi erőfeszítések köztük 
az a támogatás amelyet egy tehetséges hegyeken túli ifjú élvezett Anjou 
Renetől. így kerülhetett sor arra, hogy a neves humanista, mint Huszti 
József nevezi, az ékesszólás elismert nagysága, a rendes ferr arai dísz-
szónok, Guarino mester helyett éppen Janus Pannonius kapott felkérést, 
mondjon üdvözlő beszédet Borsó, Ferrara hercege részéről, 1452 
januárjában a császárrá koron áztatására és mennyegzöjére Rómába 
igyekvő majdani III. Frigyes fogadása alkalmából51. Egyik 
feltételezésem, a kompilátor ismerte és felhasználta Janus Pannonius 
hagyatékát, merített krónikáinkból de szándékainak megfelelően csak 
felhasználta, átírta és kerettörténettel spanyolosan fűszerezett de a 
velencei és a francia politikai ízléstől sem idegen regénnyé 
szerkesztette. A mű első címlapját keretező fametszeten, az alsó 
szembeforduló két püspök közül a baloldali P monogramján kívül a 
ruha redőzetében egy j is rejtőzik, tehát egy / P. A jobboldali térdeplő 

51 HUSZTI József: Janus Pannonius és Anjou René. /Minerva/ 1929 3-25. p. 
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szerzetes ruharedői szintén monogramot rejtenek bár ebben az esetben 
kevésbé egyértelmű, vajon monogramról van szó vagy sem. 

A kötethez két verses ajánlást is készíttetett a kiadó vagy a 
fordító. Az első (A3 levélen) kilenc versszakból áll, egy Andres Martin 
Pineda nevű, ugyancsak valenciai jegyző költeménye: 

Ennek a kötetnek / szerkezete s műve, 
miként szól s a stílus /kifinomult tökély 

nincs egyetlen nyelv sem /próza és vers is oly 
vagy ha volna ecset /festhetné bár részét. 

Nagy tudósnál inkább / összhangba hoz s eloszt 
felbecsülhetetlen / érceket s anyagot 

s gyümölcse édesebb /sőt annál mind nagyobb 
miként Marshoz illő / szelleme oly nemes. 

Orpheusi kezek /pengetik e lantot 
melyet kórus kísér / mind a múzsák népe 
messze zeng közötte / a gráciák hangja 

meghódít, túlszárnyal / minden egyéb hangot. 
Hatalmas épület / tündöklő, csillogó 
mind ahány ékesség / elegyes tömege 
fáklyát itt Minerva / maga lobogtatja 
ily művet nem alkot / soha emberfia. 

Hadviselés zárja, / kapuja és nyitja 
törvény az, szigorú / mely önkényt nem ismer 

az udvar nagyjai / ők, bölcsek bölcsei 
elrendezik a színt / s törvényessé így lesz. 

Stílusa olyan mű / hozzáértő műve 
műgonddal úgy készült / minden sora tiszta 

az igazságérzet / s a tiszta közerkölcs 
mértékét megszabta / nyit szavát hallatja. 
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Bűbájos varázslat / borzasztó óriások 
kemény, vad viadal / rajtaütés, csata 

s mindig merész, bátor / villám gyors hősei 
híre kél és szárnyal / míves szócsatákban: 

Retorika szerint /s attól el nem térve 
győz a győzhetetlen / Valerian karja 

diadaltól ittas / erőket megfékez 
színről színre látod / olvassad, csak olvasd. 

íme itt az erőt / Vulkanusz edzette 
s müve Vénusznak is /a tűz, a hév s játék 

szikrákat hány játszin /penge ha összecsap, 
mint ki kedvtelést űz / holott - élet a tét. 

Az összes erénynek / ára és mikéntje 
itt áll s ráismerni / isteni olyan mély 

szép szentenciái / lámpás is és ösvény 
mellyel bárki fia / megszabja életét. 

Tógátus doktorok, /jövőlátó bölcsek 
tudás vizét isszák /áradatnyi szóban 
tökéletes írás /csordul lapról lapra 

s felfakad majd végül / ama Castalia. 
Mentől több alkalom / melyet reá szánhatsz 

nap nap után annál / édesebb lesz íze 
megfejted, kibontod7 nyelvét s az értelmét 

magasztalhatod majd / hogyha végéreérsz. 

Ezernyi kalandban / hol egy nimfa libben 
amott udvarhölgyek / tündöklő alakja 

valamennyi szépség, / bölcsesség temploma 
iránytűként szolgál / mindünknek mindenben. 

Épülést szolgáló / számtalan mulatság 
lelket felüdítő / viruló-zöld kertje, 

az kiről mértéket / is csak az tud venni 
ki jól észbe veszi /' s fonákról megfejti. 
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A nagy Fő busz műve / hogy rejtett értelem 
oly dúsan s diszkréten / eltölt minden passzust 

fércműről kiderül / kóc-töltelék volta 
ez dús kalászt lenget / amaz aszott tarló. 

A nagy tudósoktól / elismerés dukál 
megérdemelt hírnév / dicsérje a művet 
agyunkba bevési, /máskor meg belopja 
tanok sokaságát / ékességünk így lesz. 

Vége 

Senki azt ne higgye / szavam túlzás volna 
inkább alá veszem / értékét ha nézem 

magasztaló szóknál / becsesebb úgy érzem 
ha maga magáért / a könyv tanúskodna 

így tehát szolgáljon/ bármely barátunknak 
és elégedetten / add annak ki érti 

hisz a jók és bölcsek / soha be nem érték 
pelyvával, szalmával /hol búzát is mértek. 

Francisco Diaz Romano, a nyomdász. 

A Bús lovagról írt regény nyomdászát a CCCXL. levél 
rektójáról ismerjük. Előbb jelzi, hogy itt ér véget az első rész, majd 
a már említett, híres valenciai lovagregény, a Martorell féle Tirant 
lo Blanch52- rövidebb advokaciójával folytatja és napra pontos 
impresszumot közöl: 

52 Nicolaus Spindeler zwickaui születésű nyomdász adta ki 1490-ben, Valenciában, 
Hans Rix-szel kötött szerződés értelmében. Ennek a kiadás díszes iniciáléi, fametszetei 
miatt igen értékes. Lexikon des gesamten Buchweswns. Stuttgart, 1953. A Dictionnaire 
de géographie ancienne et moderne a l'usage du libraire et de l'amateur de livres. Paris, 
1870, 158-159. p. a barcelonai második kiadását 1497-re datálja és egy évre rá a 
Benedek Rend monserratei nyomdája is megjelentette. 1904-ben készült egy nyomdász 
nélküli valenciai kiadás facsimiléje az Archer M. Huntington könyvtár tulajdonában 
lévő példányról. 1490, november 20.-án, Valenciában nyomtatták de a nyomdász neve 
ismeretlen. Ez utóbbi kiadás szolgált az összehasonlításhoz 
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A mindenható isten és az ő legszentségesebb anyja, Mária dicsőítésére 
és dicsősségére nyomtattatott ez a könyv Valencia fővárosában, 
Francisco díaz Romano által. Augusztus másodikán készült el, 

az MDXL. évben. 

A szépen megkomponált kolofon alatt mesterjegy is kiegészíti 
a fentieket: egy mancsában körzőt tartó, jobbra ágaskodó oroszlán, 
amely egyben aragón címerállat. Keretbe írásszalag foglalja és rajta 

felirat áll: 

VIRTUTIS. UTSEMPER SERVETUR . PRESTANTIORIS. EST 

alatta a baloldalon Fa jobboldalon R monogrammal. 

Mivel az 1972-ben megjelent és a XVI-XV111. századi, 
hispániai, közgyűjteményekben őrzött kiadványok katalógusának 
rövidített címleírásából további adatokkal nem lehet a fentieket 
kiegészíteni53, előbb a nyomdászról, egyéb forrásokból gyűjtött 
adataink következnek. Francisco Díaz Romano nevű nyomdászt a 
könyv- és nyomdászattörténeti lexikonok nem ismernek54. Életrajzáról, 
működéséről nyomdászi munkájáról kizárólag a korszak 
nyomtatványkatalógusaiból lehet adatokhoz jutni, illetve közvetve, 
mindabból amit a nyomtatvány elárul a készítőjéről. 

Működéséről bőven találni adatokat az 1913-ban, Konrád 
Burger által Lipcsében megjelentetett Spanyol és portugál nyomdászok 
és kiadók 1501-1536 című jegyzékében55. Ennek tanúsága szerint nem 
volt jelentéktelen mester a kortársakkal összehasonlítva. 

A Burger féle nyomdászjegyzék városonként közli a nyomdász 
által használt névalakokat, a mester tevékenységi körét, rangját, úgy 
mint magiszter, mester, nyomdász, könyvárus, esetleg ezek közül 
többet is, a nemzetiségét, és kronologikus rendben az általa készített 

53 Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI. al XV111. existentes en las 
bibliotecas espanolas. Madrid, 1972. 
54 Lexikon der gesamt Buchwesen. Stuttgart, 1952-1956. és böv., átdolg. kiad. 1987-. 

55 Konrad BURGER: Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501-
1536. Leipzig, 1913. 
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nyomtatványok jegyzékét. Sajnos a mesterjegy használatára nem tér ki, 
e tekintetben tehát nincs módom az összehasonlításra. 

A számos italicus, germanus között, akik egyaránt használták 
nevüket nemzeti nyelven és latinosított változatban is ö ez utóbbiak 
közé tartozik. A Franciscus Díaz névalakon kívül az F R monogrammal 
is jegyezte magát a nyomtatványain, miként a mi kiadványunkon a 
mesterjelvény szövegében is a monogramot találjuk, a Díazra utaló 
kezdőbetű nélkül. Vajon római eredetre utal nevében a Romano, 
egyenlőre nyitott kérdés marad. 

A folyamatosan, egy évtizednél tovább működő és évente 
legalább egy müvei szereplő nyomdászok közé tartozott. 1536-ig, 
ameddig a jegyzék nyomon kíséri, kizárólag Valenciában dolgozott. 
Első kiadványa 1528-ból az aragón-valenciai szokásjog, a Furs56, akár 
egy kezdő nyomdászvállalkozás megalapozója lehetett. Nyolc év 
leforgása alatt huszonkét kiadványa ismert57, vagyis évente legalább két 
kiadványa jelent meg de gyakran három is. Érdekes lehet az 
összehasonlítás azzal a vele egy időben, 1528-1536 között működött 
Juan Crombergerrel aki egy nyomdászdinasztia második tagjaként 
felállította a csúcsot amennyiben a kiadványok számát vesszük alapul. 
A legrégebben alapított egyetemek egyikének a székhelyén, Sevillában 
és Evorában kezdte meg működését 1502-ben Jacobus Cromberger, 
alemanus aki 1522-ig e kettőn kívül még Lisszabonban is szerepelt 
kiadványaival. Sajátosságaihoz, az egy időben több nyomdahelyen, 
hosszabb, folyamatos működésen kívül hozzájárulhatott az a tény is, 
hogy az Ibér félsziget zsidó, arab és keresztény szellemi élete ebben a 
térségben volt a legelevenebb. 1525-1528 között Juan Crombergerrel 
közösen dolgozott, aki a családi mesterséget ezután 1536-ig, úgy tűnik 
egyedül folytatta és kizárólag Sevillában. Ezalatt az utolsó nyolc év 
alatt 68, azaz évente több mint 8 nyomtatványt bocsátott közre. A két 
Cromberger együtt, 1502 és 1536 között összesen 106 címet adott ki. 

56 i.m. 30. p.: Furs, capitols provisions e actes dels corts fets en 1528. 

>7 Kiadványainak túlnyomó többsége jogi. és vallásos témájúak. Vannak közte irodalmi 
müvek is de ezek többnyire szintén vallásos ihletésück. mint 1533-ban a szeplőtelen 
fogantatás dicsérete. Certamen poetich lahor de la concepcio. Thomas Regius: De 
virtutibus gaudiis et dolonbus Vergine Mariae. De akadnak zenei müvek is a 
jegyzékben, mint például az 1534-ben és a rá következő két évben újra kiadott: Luis 
Milán: Libro de nntsica de vihuela. 
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vagyis hosszabb időszakra számítva az éves átlaguk alig haladja meg a 
hármat. Arra vonatkozóan, mily,-nehéz lehetett elérni az évi három 
kiadást, álljon itt még egy példa, Arnaldo Guillén de Brocario, más 
néven Arnaldus GuiMelmus-é. 1503 és 1526 között 77 művet, évi átlag 
több mint 3-at jelentetett meg. Az első hét év Logrofío-i nyomdahely 
után, egyidőben két-három városban, majd váltakozva hol egyik, hol 
másik városban működött egy-két évig, egyetemek, püspökségek, 
érsekség székhelyén, Alcalá de Henaresben, Burgosban, Valladolidban, 
Toledoban és végül 1521-1526 között kizárólag Alcalá de Henaresben. 

Ami Valenciát illeti egyike azon három városnak, Barcelonával 
és Zaragosaval egyetemben, amely a gutenbergi találmány 
meghonosításában az élen járt. A nyomdászattörténészek egyik tábora, 
hivatkozással Romeo de Leceara, az első valenciai nyomdaterméket, 
Rodrigo de Borja kardinális, püspöknek, 1472 májusától a rákövetketző 
év októberével végződő jelenlétével hozzák összefüggésbe jóllehet az 
első valenciai jelentőségű nyomdatermék, nyomdahely nélkül látott 
napvilágot. Valószínű azonban, hogy az ő szolgálatában dolgozó 
tipográfus működését jelzi. Akik erre nem látnak elég bizonyítékot, a 
valenciai nyomdászat kezdetét szintén az 1473. évre teszik. Ekkor 
ugyanis Jacob Vizlant, német kereskedő, a Ravensburgi Kereskedő 
Társaság képviselője, felállította a saját költségén az első ismert és 
dokumentálható tipográfiai műhelyt. A számos, ebben a korban 
közkézen forgó efemer kiadvány, röpcédulák, kalendáriumok, 
többnyire nyomdahely megjelölése nélkül jelentek meg. Az első 
nyomdatermékek eredetét illetően, a szerteágazó és a régmúlt időkig 
visszanyúló kapcsolatok révén kézenfekvő, hogy az előző kettőn kívül, 
az itáliai eredet feltételezése szintén szerepel a lehetőségek között58. 

Az Aragón Királyságot szorosabb kapcsolat fűzte a Földközi 
tenger medencéjének bizonyos területeihez, Provencehoz, 
Katalóniához, Szicíliához, Itáliához, mint az Ibér félsziget egyes 
részeihez. így volt ez a kéziratosság korában éppúgy mint kezdetben a 
nyomdatermékek, könyvek behozatala idején, majd amikor helyben 
születtek a nyomtatványok. A korábbi területi hovatartozásuk gyakori 
változásait leszámítva, 1428-at követően a Baleári szigetek, Szardínia, 

58 Antoni FERRANDO - Vicent Josep ESCARTI: Imprenta i vida literaria a Valencia en el 
pas del segle XV. al XVI. /Gutenberg-Jahrbuch/ 1992. 100-113. p. 
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Szicília és Nápoly is a királysághoz tartoztak. A valenciai nyomdászat 
minden bizonnyal profitált ezekből az előzményekből59 ugyanis a 
századfordulóra, a félszigeten harminc helyen működött nyomda 
amelyek közöl, a XVI. század harmincas éveire igen sok megszűnt. A 
századfordulóra, Henry Thomas60 minden szempontból az első helyre 
Sevilla és Salamanca nyomdászatát helyezi, Barcelonát és Zaragosát a 
második helyre és Valenciát, Burgossal tekinti egyenrangúnak, a 
harmadik helyen említi. Erről a helyről emelkedett a század első 
felében az elsők sorába, azzal az egyetemi székhellyel együtt, ahol a 
rendkívül dinamikus Ximenez de Cisneros kardinális alapított új 
egyetemet. Még azokat a nyomdahelyeket is maga mögé utasította 
amelyeken gyakran és hosszantartó igényt gerjesztett a 
nyomdatermékek iránt az érsekség, a királyi udvar és a birodalmi 
gyűlés, mint amilyen Toledo és Valladolid volt. Ez utóbbi 1500-1550 
között tízszer adott helyet az egyesült királyság rendi gyűléseinek. 
Francisco Diaz Romano, általunk nyomon követhető működése minden 
jel szerint konjunktúra idejére esett. 

Mit árul el a nyomdatermék a mesterről? Ami az M típusát 
illeti, a meghatározás csak hozzávetőleges lehet. A táblázaton hiába 
szerepel száznál is több M, eleve csak az ősnyomtatványokon szereplő 
típusokat vette tekintetbe Haebler6'. De még a kiegészítő, R. Juchhoff -
E. von Käthen jegyzék sem tünteti fel62 a Francisco Díaz Romano 
használta szöveg majuszkula és a kiemelő M pontos mását. 

Az iniciálék rendkívül heterogén képet festenek. Legalább 7-8 
rajzolatot lehet megkülönböztetni közte. Egy-egy rajzolathoz csak egy-

54 .). Dominguez BORDONA: Die spanische Buchmalerei vom siebten bis siebzehnten 
Jahrhundert. I-II. Bd. Firenze-München. 1930. 

60 Henrj THOMAS: Die Buchdruckerkunst Spaniens im sechzehntem Jahrhundert. 
Hellerau/Dresden. 1927. 

61 Konrad HAHBLKR: Tvpenrepertorium der Wiegendrucke II.Abt.: Spanien und 
Portugal. Leipzig-New York. 19ö8. 322-352. p. - Konrad HAF.BLER: Typographie 
Ibcrique du quinsieme siede, reproduction et faesimie de tous les caracters 
typographiques. La Hava- Leipzig. 1901 

62 Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts. R. 
Juchhoff u. L. von Käthen Typenregister zu Tafel 1-2460. Osnabrück. 1966. Spanien u. 
Portugal: 65-69. p. 
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két karakter tartozik de akad olyan karakter amelyikből több különféle 
rajzolat is szerepel. Az A öt különböző változatban szerepel, P és S is 
van két-két változatban. Továbbá egyes iniciálék rendkívül elkopottak 
míg mások rajzolata világosan jelzi, kevésbé elhasznált dúccal 
készültek. Elképzelhető, hogy a teljes szöveg nem egyetlen folyamatos 
szedömunka eredménye? Esetleg ellenkezőleg, részenként elosztva, 
párhuzamosan többen dolgoztak rajta ami inkább amellett szólna, hogy 
a terjedelemhez mérten rövid idő alatt készült volna? 

Sajnos tizenhatodik századi betümi'ntákat nem ismerünk az Ibér 
félszigeten működő nyomdászoktól. Van azonban, hála Konrád 
Haebler működésének, az ősnyomtatványok alapján készült, illusztrált 
katalógus. Bármilyen meglepő egy 1540-ben kiadott nyomdatermék 
esetében, az ősnyomtatványok tipográfiáját faggatni cseppet sem 
bizonyult öncélú időtöltésnek. 

A legkevésbé elkoptatottak közé az L, E, G, és S iniciálék 
tartoznak. A Tirant lo Blanch valenciai, 1490-es impresszummal 
készült kiadásánál csaknem ugyan ilyen rajzolatú63 iniciálékat 
használtak. Az említett nyomtatványban ezeken kívül alig fordul elő 
más, közüle is a leggyakrabban alkalmazottak az L, E és az S. 
Megjegyzendő, hogy a Magyar Valerian későbbi, 1611-ben megjelent 
velencei kiadásához már egységes rajzolatú iniciálékat használt a 
kiadó, méghozzá ennek az L iniciálénak az ábráját választotta a 
nyomdász, Lucino Spineda. 

A Halléban kiadott betűminták64 között a valenciai 
nyomdászok közül Nicolaus Spindeler (1490-1500) ugyancsak 
változatos iniciálékészletében a kérdéses E és S iniciálén kívül 
megtalálható а В is65 de ez utóbbival megegyező rajzolatú iniciálékból, 
szintén Valenciában, Alfonso Fernandez de Cordoba (1477-1485)66, 
csaknem teljes abc-re való azonos stílusú sorozatot használt. А Г és az 

63 Az 1904-es facsimile kiadással összehasonlítva a rajzolat alig tér el de azonosság 
megaállapításához vagy elvetéséhez szükséges vizsgálatot nem volt módom elvégezni. 

64 Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts. Tafel 1-
2460. Halle, 1907-1928. 

65 im. 1483. tábla. 

66 í.wi. 1481. tábla. 
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egyik M iniciálé párját a Zaragozában működő Paul Hurusnál (1491-
1500),67 fedeztem fel. Az E iniciálé, illetve egy variánsából A-Z, teljes 
abc-t Salamancában használt az ún. Nebrija-féle Grammática 
nyomdásza68-

Nem számít ritka kivételnek a korabeli nyomdatermékek között 
egy ilyen heterogén iniciálékkal előállított munka. A sok különböző 
rajzolatú iniciálé története önmagában is jelentős adalék lehet a 
nyomdászat valenciai alakulásának ismeretéhez. Egyetlen mü 
ismeretében, legyen bár terjedelmes mégsem célszerű a tények 
rögzítésén túl tovább merészkedni. A gyakrabban előforduló iniciáléi 
elkopottak, elhasználtak. Az Y ritkán fordul elő, ebben az esetben 
valahányszor a fordított A-t vagy a-t használta. 

A nyomtatvány got betűs, kéthasábosan nyomtatott. A teljes 
oldalakon 48 soros, a felső szélen élőcímmel. A folioszámozás az Av 

levélen kezdődik, I-CCCXL-ig. Kollacionálása: A-D5.4E5F5G-Y4,a-
\4 és a végén, folioszámozás nélkül csatlakozik, kereszt szignaturával 
jelölt négy levél, melyeken a fejezetcímeket tünteti fel. 

Címlapja három is van. A fő- vagy közös címlapot olyan 
szövegek követik a prológus, két verses ajánlás és a fordító előszava, 
amelyek a műnek ehhez a kiadásához készített, alkalmi járulékos 
tartozékai, az általunk ismert olasz kiadás ebből semmit sem tartalmaz. 
Ezután következnek a regény első és második része, mindkettő önálló 
címlappal de a folioszámozás is és a levélfüzetek számozása is 
folyamatos. 

A keretdíszek az első és a második rész címlevelén (A], A2, 
Sj) és a fordító előszavát tartalmazó (A4) levélen látszatra esetlegesen 
kiválasztott elemekből áll. Henry Thompson a keretdíszek teljes 
harmóniájának megbomlását jellemzőnek tartja a XVI. század 

67 im. 1500. labia 

68 im. 1446. tábla 
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harmincas éveitől kezdve de már a századforduló táján sem volt ritka69. 
Látszatra, úgy tűnik, a pusztán díszítésre használt elemeket innen 
onnan összeválogatott fametszetes dúcok alkotják. Az azonban, melyik 
címlaphoz mely elemeket illesztettek, mi ismétlődik és mi nem, a 
tartalomhoz igazodik, az elrendezés mégsem tűnik a véletlen művének. 
Valamennyi elem megtalálható a közös címlapon: a felső szegélyt 
szembefordított, háromszögekből álló farkasfog alkotja amelyen 
minden egyes háromszögben a felkelő nap (félkör karéja és körülötte a 
nap sugarainak az) ábrázolása van. Az első rész címlapja amely 
Pasmerindo magyar.. király bizánci lovagi szolgálatait és 
házasságkötését Albericiával, Trebisonda királyának a leányával 
mondja el, ugyanilyen motívummal keretezett. Vékonyabb csíkban 
fölülről és valamivel szélesebb csíkban a hosszanti, belső és külső 
szélein találkozhatunk újra a háromszögekkel és benne a napkorong és 
a fénysugarak ábrázolásával. Ez a díszítőelem többé nem fordul elő. 

Ezzel szemben a közös címlap belső és külső, hosszanti szélein 
végigfutó keretdísz egyetlen eleme sem jelenik meg az első rész hanem 
csak a második rész címlapján, méghozzá minden részletében 
megegyező módon: a reneszánsz kedvelt díszítőelemei, vázák, kelyhek 
tornyosulnak egymásra változatos alakjukat palmetták, gyöngyfüzérek 
teszik díszesebbé. A felső széleken a két orvos szent, Kozma és 
Dámján félalakos ábrázolása indítja a szegélydíszt, püspöki ornátusban, 
pásztorbottal és a baloldali kezében nyitott könyvet tart, a jobboldali 
pedig a csukott könyvet szorítja magához. Alul két egymásnak 
szembeforduló, félprofilból ábrázolt, térdeplő szerzetes alakja zárja 
ugyanezeket a szegélydíszeket, a baloldali mellett pásztorbot van és 
egy világosan látható P monogram70, a háttérben félköríves kapu vagy 
fülkeboltozata. A jobboldali gótikus boltozat alatt van ábrázolva de a 
szimmetrikus elrendezés szerint a monogramnak megfelelő mező üres, 
nincs mellette sem pásztorbot sem megkülönböztető jel, Anonim. 
További részletek megfigyelése közben mindkét térdeplő ruharedőiben 
további monogramokat lehet kivenni. Eszerint a baloldali j P, a 

69 THOMAS, Henry: Die Buchdruckerkunst Spaniens im sechszehntem Jahrhundert. 
Hellerau/Dresden, 1927. Erre a tanulmányra Rozsondai Marianne hívta fel a 
figyelmemet. 

70 Figyelmemet Rozsondai Mariann hívta fel erre a jelzésre. Tanítását ezúttal is 
köszönöm. 
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jobboldali ТА. A második rész címlapjának alsó szegélydíszét középen 
két osztatú címer és a címert tartó puttók mellett két szélről írnokként 
ábrázolt evangélisták alakja keretezi, balról a szíriai születésű Lukács 
evangélista akinek a lábainál ökör fekszik, jobbról pedig Alexandria 
püspöke, Márk evangélista az oroszlánnal. 

Az alsó keretdísz, miként a felső is megismétlődik az első rész 
címlapján. Egyszerű, virágokból, levelekből szőtt meander, 
szimmetrikusan elrendezve: apró pontatlanságok dacára mintha a 
középponttól balra és jobbra eső rész egymás tükörképe lenne. A szélső 
négyszirmú rózsa, utána oldalnézetben csúcsos alakú 
gránátalmavirág(?), majd egy kevéssé kivehető, esetleg bogáncs látható 
a középső medal két szélén. A medálban a signatura kapott helyet. Az 
alsó keretdísz azon az oldalon a legrajzosabb amely a fordítónak az 
olvasóhoz intézett intelmeit tartalmazza, ugyanakkor ez a korabeli 
nyomtatványokon leggyakrabban ismétlődő, szokványos díszek egyike: 
két puttó tartja a középső üresen hagyott mezőt keretező babérkoszorút. 
Mindkét oldalon bőségszaru és indák, levelek töltik ki a teret. 

Díszes iniciáléval kezdődik minden fejezet. Van azonban 
néhány nagyobb méretű, alakos ábrázolással kiemelt szövegkezdet, 
mint amilyen a fordító előszavát indító S az Isten Anyja ábrázolással, és 
hasonlóan díszes iniciálék C, D, M, I. 

A tartalomból 

A Német Birodalomban Octavio császár és felesége, az angol 
király leánya, Pulcrea (Vantafileo király leánya), Kölnben messze 
földön híres udvartartást folytatnak, igazságos uralkodók hírében 
állnak. A hercegek nevelésre gondot fordítanak, természetes jó 
tulajdonságaikat segítenek a nevelés által tökéletesíteni. Sokan adják 
udvarukba gyermekeiket apródnak. 

Szarvas vadászaton a német császári in fans, Nestarcio 
megismerkedik Danelával /Artemis/, megtudja milyen nagy veszély 
fenyegeti a konstantinápolyi görög császár, Constancio leányát, 
Arindát. Az űzőbevett szarvas Danelánál kap menedéket, ösztönös 
bizalma felébreszti Nestarcio bizalmát is és érdeklődést vált ki belőle 
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hízelkedő és érdekes^ szavaival. Egyikőjük sem fedi fel kilétét a másik 
előtt míg annak rangjáról a viselkedése, a viselete, beszéde alapján meg 
nem győződik. 

Arinda, Constancio, a görög császárnak és feleségének, a 
francia király lányának, Demerenciának a gyermeke. Ártatlanul súlyos 
vád éri: csak az a herceg mentheti meg aki arra a legalkalmasabb, és 
ügyét bajvívásban képviseli. Hercegek sereglenek a görög udvarba, 
hogy szépségéről meggyőződhessenek és hogy szolgálatában elnyerjék 
a szerelmét és ezáltal a birodalom kormányzatát. Bajvívásban akarnak 
érdemeket szerezni és kitűnni. A hercegnő mindenkivel egyformán 
viselkedik , egyik iránt sem mutat több hajlandóságot mint amennyit 
megérkezésekor. Apolonia hercege, Clarinor a császár szolgálatában 
hosszabb időt töltött mert nem térhetett vissza a hazájába. A hercegnő 
apródja lesz, ezáltal a közelébe kerül. Mély érzelmeitől indíttatva arra 
vetemedik, hogy (nyíltan személyesen és őszintén) szerelmet vall a 
hercegnőnek. Merészségéért válaszul biztosítja, legközelebb 
keservesen meglakol. Clarinor lágyszívüségében leverten, kedve 
szegetten nem megy többé bajvívásra, étvágytalanul ágynak esik és 
belehal az elutasításba. Szolgája, Aposifol ismeri az ura titkait. Őszinte 
fájdalmában a hercegnőt okolja ami egy félreértéshez vezet, lábra kap a 
gyanú: Clarinort a hercegnő megmérgezte! Rangját megillető pompával 
temetik el, a szolgáit a Császár útiköltséggel elbocsátja 
Lengyelországba, köztük Aposifolt is aki büntetlenül távozhat mert 
mentségére szolgál a gyász és ezáltal kívánja a császár elejét venni a 
hercegnőt illető gyanúnak. Ennek ellenére a lovagok közül többen 
eltávoznak mert híre megy, hogy a Hercegnő kegyetlen és megveti a 
szolgálataikat. Négy hónap múlva váratlanul küldönc érkezik, Fulvian, 
Apolonia trónörököse számára kér biztosítékot, hogy megjelenhessen a 
Császár előtt aki igazságos uralkodó hirében áll, addig is a Szent 
György Kapunál vár. A Császártól igazságtétel gyanánt büntetést kér 
testvérének gyilkosára, ha volna olyan aki hisz Arinda ártatlanságában, 
az álljon ki vele életre, halálra. Ha ő lesz a vesztes, soha többé ne 
illesse a hercegnőt ez a vád. A Császár haladékot kér amíg tanácsot 
tart. A Hercegnőt felkéri mondjon el mindent a saját védelmében. Majd 
a tanácsot: nyilatkozzon, mi felelne meg az igazságnak. Követelik, 
nevezze meg a Hercegnő hat hónapon belül azt aki az ő igazsága 
mellett áll ki. Addig is egy erős toronyba záratják, hogy rajta az 
igazságtételt végrehajthassák ha az ártatlansága, amiben mindannyian 
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hittek nem bizonyosodik be. Dajkája és három szolgálólány kisérték, 
önként ment mintha szabad lenne és a vádlott valaki más. Fulviannak 
hosszúnak tűnt a határidő. A Császár az eset súlyosságára hivatkozik, 
figyelmezteti, nehogy utóbb túl rövidnek vélje az eltelt időt. Őt, 
Danelát a Császárné küldte az apjához, Párizsba, a francia királyhoz a 
leánya ügyében. Oda is vissza is két-két hónap eltelt és még mindig 
nincs aki érte kiálljon mert egy lovag sem volt hon aki ilyen ügyet 
felvállalhatott volna. Bizonyára az Úr vezérelte őt ehhez a forráshoz, 
mivel a szolgája eltévedt, hogy egy ilyen magas rangú lovagot 
ismerhetett meg. Van-e igazságosabb ügy annál, hogy a világ 
legmagasabb rangú és legszebb hajadonát megmentse egy ilyen 
hatalmas veszélytől és árulástól?! Kérleli szánja meg, és mentse meg a 
világot egy nagy veszélyből és a lovagokat is attól a szégyentől, hogy 
értesülvén az esetről az életüket kockára tegyék. /Danela ekkor 
elhallgat, itt nevezi először a nevén./Nestarcio javasolja, beszéljék meg 
az úton a további teendőket, hiszen már későre jár. 

Nestarcio apja táborába vezeti Danelát, őket a szarvas és a 
vadászeb szelíden követik. Ilyen magas rangú hercegnő szolgálója 
lehetetlen hogy ne mondana mindenben igazat. Ha minden úgy történt 
ahogy mondja, a Herceg ígéri, hogy mindent megtesz ami számára 
megadatott akár az életét is kockára teszi de ehhez az is szükséges hogy 
semmiről egyebet el ne áruljon, csak annyit mondhat, hogy a Francia 
királytól jön és annak a lányához, Demerenciához megy. Azt is 
megbeszélték miként fognak az udvarból távozni /itt nem részletezi/. 
Vidáman fogadják őket. A Octavio Császár kérdésére elmondják 
amiben megállapodtak. Bőséges vadász vacsora után, Nestarcio az 
éjszaka nagy részét Arinda szépsége, a fenyegető veszély és 
kiszabadításának tervezgetésével tölti. Hajnalra mindenki elkészül és 
misét hallgat a Császár sátrában. Visszatérnek Kölnbe, a palota 
kapujában fogadja őket a Császárné és Nestarcio húga, Polidia 
hercegkisasszony. Danelának a Hercegkisasszony szépségét illető 
szavaira, annak válasza szerény, alázatos. Danelának újra el kell 
mesélnie kalandját a szarvassal. Három napig mulattatta a császári 
családot Danela kellemes társasága. A közelgő Húsvétra is 
marasztalják de negyedik nap búcsúzik. Polidia főként Arinda 
szépségéről és más különös asszonyokról szóló történeteket szeretne 
hallani amelyekről azt állítja Danela, hogy Franciaországban hallotta és 
kíváncsi, vajon megfelel-e a valóság a híresztelésnek. Ha Isten 
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:.. segítségével Franciaországba visszajut, nem lehet majd semmi panaszra 
,« oka, hiszen ha Polidia és Arinda szépségéről meggyőződhet akkor 

láthatta mindazt amit a világon látni érdemes... . 
Astreo, Nestarcio inasa jelenti a Császárnak fia eltűntét. Csak a 

fegyvereit és két társát, Brimarelt és Elisent vitte magával. Titokban, 
búcsú nélkül távozott. A Császár sejti, összefüggés lehet Nestarcio és 
Danela eltűnése között de senkinek sem szól, visszatartja a lovagokat 
akik a keresésére indulnának. - Nestarcio szintoly nagy vágyat érez, 

. - hogy háborút viseljen Arindáért és hogy láthassa, hogy rögtön 
'*• Daneláért üzen de mire megérkezik Nestarciot álomba merülten találja. 

Danela: Istent kéri, érdemei szerint jutalmazza a Herceget 
szavatartásáért, nyerje el úrnője szívét és legyen iránta olyan hálás mint 
amilyen buzgón ő szolgálja. Nestarcio Istent kéri vezérelje őt 
szándékához híven. Danela örül, hogy ismeretlenül is megszerette 
úrnőjét Nestarcio és ő lehet aki Konstantinápolyba elvezeti, mert nála 
rangosabb herceget, rátermettebb lovagot nem is találhatott volna 
számára férjnek. Ez az ő érdeme és dicsősége lesz. Nestarcio érzelmeit 
jelzik a könnyek, étvágytalan de vidámnak mutatkozik. Megbízza a 
fogadóst, vigye vissza a szarvast Polidiának és őt kérje hogy a Császár 
bocsánatát számára kieszközölje. A fogadós, Baderón siet és idő előtt 
teljesíti a megbízatását. Jókedvre hangol mindenkit mielőtt előadná az 
üzenetet, ezért bőséges jutalmat nyer, amiből gondtalanul élnek életük 
háté levő részében. 

Az első részéről másként. 

A régi német uralkodók históriájában az áll, hogy midőn 
Octavio a nagyságos császár uralkodott, a birodalmat oly bölcsen és 
olyan tudománnyal kormányozta, hogy amennyire saját alattvalói 
rajongtak érte és a többi szomszédos hercegek szerették éppúgy félte az 
ellenség és éppen ezért személyének és házának oly magasan virágzott 
a hírneve, hogy mellette a kortárs királyok és fejedelmek eltörpültek és 
csaknem feledésbe mentek. Felesége az erényes Pulchrea, Nagy 
Britannia királyának, Vantefileonak volt a leánya. Bölcsessége 
(discreción) és viselkedése (costumbres) olyan volt, hogy semmiben 
nem csorbították férjének, a császárnak a hírnevét. 

Tőle született a fiúk, Nestarcio és egy leány akit Polidiának 
neveztek. A természet olyan bőkezű volt mindkettőhöz és idővel akkora 
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körültekintéssel és szigorral tanították egyiket is másikat is a nekik 
szükséges dolgok ismeretére és gyakorlatára, hogy már zsenge 
korukban elérték a tökéletességnek azt a fokát amelyet szüleik kívántak 
számukra. A két testvér oly különös módon szerette egymást, a 
rokonság miatt is de mert együtt nevelkedtek, hogy bennük tökéletes 
összhangban állt a természetük a kívánságaikkal ami, akkoriban párját 
ritkította. Ezenkívül alázatosak voltak, tisztelettudóak éppúgy azokkal 
akiknek evvel tartoztak mint azokkal akiknek, a jóneveltségen kívül 
semmi egyéb erre nem kötelezte őket. Amikor Nestarcio herceg elérte a 
tizenhatodik életévét és Polidia infánsnő a tizennegyediket akkor sokan 
elhatározták, erényeik hallatára a birodalom nagyjai közül és idegenek 
is hogy nevelni elhozzák vagy elküldik a fiaikat és a leányaikat, a 
hercegek szolgálatába adják, hiszen minden ami csak annak a 
tiszteletre méltó császárnak a házában történt és amit nekik ott 
tanítottak, valamiképpen az erényeket szolgálta. Ezáltal elsajátították 
mindazt ami a lovagok és az úrhölgyek sajátja úgy, hogy az idegenek 
nem kívántak annál nagyobb megbecsülést, mint azt hogy ama 
tiszteletre méltó császár házánál magukat a lovagjainak nevezhessék. 

A császár élete javarészét Kölnben töltötte, lévén nagyváros és 
a vidéke nagyon jó volt, nem volt híján hatalmas berkeknek és 
egyebeknek ami szükséges minden féle fajta vadászathoz amely 
minden más időtöltés és kellemes foglalatosság között a legkedvesebb 
felüdülést jelentette a császárnak éppúgy mint fiának, a hercegnek. Egy 
ilyen vadászaton történt, hogy mikor ki-ki elfoglalta a maga helyét, 
Nestarcio hercegtől mellől egy hatalmas szarvas ugrott elő és mint 
később kiderült termeténél csak gyorsasága volt nagyobb. 
Nekieresztette a lovát és ráengedte gyönyörű szelénjét. A szarvas, 
mikor észbevette hogy legalább olyan elszántsággal törnek az életére 
mint amennyire ő védekezett, menekülni kezdett, a leggyorsabb röptű 
madárnál is gyorsabban suhant de a herceg a nyomában volt. Lova 
futott amilyen gyorsan csak tudott és a szelént is egyre ösztökélte, 
bízvást utoléri a szarvast. Ilyen szorult helyzetében a szarvas egyetlen 
reménye a futásban volt. menekült amilyen sebesen csak tudott, 
annyira, hogy Nestarcio és szelénje alig győzték. A szarvas nyomába se 
ért volna oly gyorsan futott előle hacsak nem akasztotta volna az a jó 
szelén egyik agyarát a szarvas fülébe mert súlya visszafogta. 
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"• így futott tovább a berken át egy hatalmas tisztásig nyomában a 
herceggel aki jócskán lemaradt. Kevéssel azután, hogy elérték a 
tisztást, egy forráshoz értek amelynél éppen akkor mosott kezet és arcot 
egy hajadon. A szarvas a hajadon lábai előtt a földre rogyott a nagy 
futástól és a szelén súlyától elgyötörten. A hajadon elcsodálkozott a 
szarvas szelídségén és mikor látta, miként fekszik ott mozdulatlanul és 
legyőzi magában az ijedtség okozta félelmet, kiszabadította a fűiét a 
szelén hegyes fogai közül. Amilyen engedelmesen viselkedett a szelén 
éppúgy örült a szarvas is hogy életben maradt és hogy az iménti 
fájdalomtól megszabadult. 

Ekkor érkezett oda Nestarcio s benne a látvány nem keltett 
kisebb csodálatot mint amit ő maga keltett a hajadonban. Felettébb 
nagy kedve volt, hogy megölje a szarvast, hiszen alaposan meg kellett 
érte dolgoznia de azt látván milyen szelíden fekszik a hajadon 
/Artemis/ lábai előtt, inkább megszólította az ismeretlen hölgyet: 
"Erényes Hölgy, ha a szarvas, amely nem bír értelemmel végső 
menedékének és oltalmazójának önt választotta, magam sem 
merészelhetem elvitatni, hiszen isten a felfogás képességével és 
értelemmel áldott meg, miként azt sem hogy megérdemli lett légyen 
bármekkora is szándékom, hogy megöljem." 

A hajadon a tisztelettudó hang hallatán korábbi zavarát legyőzte, 
sőt, látva mily gazdag az öltözéke, úgy vélte minden jel szerint magas 
rangú és állású. így szólt hozzá: 

"Nos, akkora kegyet gyakorol velem, Lovag, - és ügyelt arra hogy 
viselkedése megerősítse a szavait - amelyhez erőm csekély, hogy 
megszolgálhassam, a magasságos Úr hálálja meg neked, járj 
szerencsével mindenben miként megadta hogy rátermett légy és 
tisztelettudó. De még ennél is többre tartanám ha a kedvemért meg 
kívánnád mondani ki vagy már csak azért is, hogy a látszatra sem 
éppen csekély értéked és rangodhoz illőn szólhassak hozzád." 

Ama nemes hercegnek szándékában állt, látván a hajadon 
elszántságát hogy előbb utóbb elmondja neki. Tudta, hogy 
máskülönben megsértené, különösen miután olyan élénk érdeklődést 
mutatott és még meg sem várta utolsó szavait, térdre ereszkedett, és 
kezeit összetéve és tekintetét az égre emelve mondta, és ennél igazabb 
könyörgést még nem hallott senki: 

"Alázatosan kérem, hiszen a te akaratod volt, hogy a sűrűben 
eltévedve, megadatott nekem eme nemes herceget megismerni, hajlítsd 
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meg akaratát majd ha tudomást szerez arról a jogtalanságról amely 
asszonyomat érte, hogy a jogaiért síkra szálljon hiszen ő a legszebb és a 
legmagasabb rangú hajadon az egész világon. Megérdemli, hogy hozzá 
hasonló lovag mentse meg már csak azért is, hogy a hallhatatlan hírnév 
dicsőségén kívül, a megmentéséért járó jutalom képen elérje mindazt a 
jutalmat amit valaha ember elérhetett." 

Nem csekély kíváncsiság ébredt Nestarcioban, hogy megtudja ki 
lehet ama hajadon úrnője és milyen jogtalanság érte, éppen ezért kérte, 
álljon fel és adja elő kívánságát mert ő ígéri, a következésképpen reá 
háruló feladatokat és veszélyt nem kímélve azon lesz, hogy 
megszabadítsa, legyen az személyesen amennyiben a feladat nem 
kívánna több lovagot vagy atyja, a császár hatalma által ha szükséges 
és hogy ne legyenek kétségei afelől amit mond hiszen a világ 
legszegényebb emberéért sincs ennél kisebb kötelessége, hát még mint 
állítja a világ legmagasabb rangú úrnőéért. A herceg érvelésének 
hallatán és látván milyen komoly a felajánlkozása, ezért a második 
kegyért amelyet vele gyakorol és amely összehasonlíthatatlanul 
nagyobb volt az elsőnél kérte nyújtsa neki a kezét de Nestarcio 
elhárította. Miután fölállt, megkérte üljenek le azokra a hatalmas 
kövekre amelyből jó néhány volt a forrás körül, hogy kényelmesebben 
és kevesebb fáradsággal elmondhassa mi történt, részletesen hiszen a 
hely olyan hűs volt. így is történt. Nem győzték csodálni mindketten a 
szarvast, amint megmozdultak, hogy a kövekre letelepedjenek a 
hajadon elé állt, hogy kövesse őt bármerre megy. Mindig hátra nézett 
nehogy szem elől tévessze hiszen neki köszönhette az életét, mikor 
csaknem utolérte őt a halál ... 

XIX.fejezet, miként indult útnak a Császár és serege Trepisondából és 
miként vonult fel az úton. 

Midőn a keleti fényesség rohamosan nyugat felé meghátrálni 
kényszerítette a sötétség árnyait, a Császár már útra kész fegyverzetben 
lépett elő abból a teremből amelyről már szóltunk. Pasmerindo, mintha 
semmi másra sem lett volna gondja, mihelyst jelezte a 
fegyverhordozója, nem késlekedett a Császárhoz sietni még mielőtt 
bármely másik lovag megérkezett volna. A Császár megörült hogy 
ilyen kora hajnalban fegyverben találta és midőn a fáklyák fényénél, 
éppen ekkor pitymallott, szemügyre vehette gazdagon díszített pajzsát, 
így szólt: Azt hiszem Pasmerindo, amit a pajzsodra tetettél nem lehet 
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emberkéz műve, hanem a rendelkezésedre álló rövid idő alatt és a rajta 
lévő sok munka miatt csakis varázsló, tudós müve lehet és a rettentő 
láncokkal megbilincselt szív" bizonyítja, nem kevésbé van 
megbéklyózva az akit jelképez. Nagy igazságot mond, válaszolta a 
király, de ami a pajzs díszítésének elkészültét illeti, nincs min 
csodálkozni, ennél sokkal inkább csodálni való dolgok is vannak amit 
emberi ésszel lehetetlennek tartanánk, ennél is rövidebb idő alatt 
elkészül és valóra válik mindaz amit az isten is úgy akarja hogy 
elkészüljön és őt szolgálja. Az ö engedélyének és akaratának nem lehet 
nem szabad ellenszegülni, - mondja a Császár - úgy hiszem miként 
mondod. E szavak elhangzását követőn, kisvártatva megérkezett 
gazdagon felfegyverkezve Menadoro. Az AA monogramot viselte 
felsőruháján is minként a fegyverein. A Császár ennek is nagyon örült, 
Menadorot követőn egymás után megérkezett a sok lovag akik 
valamennyien úgy hitték, hogy elsőként érkeznek a Császárhoz, hiszen 
olyan korán volt. Mikor a Császár elérkezettnek érkezte az időt, 
kivonult valamennyijükkel a mezőre, hogy megszemlélhesse miként 
sorakoznak fel a lovagok, ki-ki a maga jelvénye szerinti rendben. Jól 
érzékeltette a nagy sürgölődés a lovagok elszántságát, mégis mire 
hadrendben álltak, magasan járt már a nap. A késlekedést növelte hogy 
a szekereket is meg kellet rakni az ellátmánnyal. 

Mikor valamennyien a megbeszélt rendben álltak, jelt adott a 
Császár, hogy az osztagok a Hétfájdalmú Szűz hét jelvénye alatt 
vonuljanak, a második az elsőt követve és így sorban egymás után, 
mivel már két órája, hogy a nap fenn járt az égen ... /vidám reggeli a 
császár asztalánál, a lovagok remélik, hogy hőstetteikkel személyes 
bátorságukat bizonyíthatják /... köztük Menadoro volt aki mindenkinél 
inkább kívánta, hogy tettei valamennyi lovag érdemein fölül kitüntetik 
majd. Mivel Pasmerindoról sem lehetett feltételezni, hogy a kitűnni 
vágyás benne kisebb volna és úgy tudta, hogy szándékát mindaddig 
nem érheti el amíg a háborúból meg nem térnek, nem tudta eltitkolni, 
hogy szívében nem lakik, nem volt helye a többiek vidámságának, 
annak ellenére, hogy éppen ezért nem mulasztotta el megtenni az 
erőfeszítést, hogy akik ránéznek, azoknak úgy tűnhessen mintha a 
többiekkel együtt örvendene. Asztalt bontottak és a Császár és a 
lovagok mind megvárták, hogy vége legyen a misének, amin megjelent 
a Császárnő és a Hercegnő is. Énekes és nagyon ünnepélyes mise volt a 
háborúba vonulás tiszteletére. ... / búcsú, az első pihenőhely: / egy 
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üdítő vizű folyócska által öntözött völgyben volt. A folyó vize magas 
hegyekből fakadó tiszta forrásból táplálkozott. Mielőtt a város 
kapujához ért volna a Császárnak eszébe jutott, hogy a lovagok 
névsorát otthon hagyta a szobájában egy ládán. Titokban elküldetett 
érte egy apródot. Pasmerindonak és Menadoronak pedig azt mondta, 
hogy vacsora után megszámolta az előző nap feliratkozott lovagokat és 
ezennel arra kéri őket tudhatná-e vajon eltalálják, hányan lehetnek akik 
feliratkoztak és hányan vannak a hét osztagban akiket ők állítottak 
hadirendbe. Pasmerindon volt a sor hogy a válasz adást elkezdje. így 
szólt a Császárhoz: mivel Menadoro az őt megillető megtiszteltetést 
elutasítja és arra kényszerít, legyek szertelen parancsára és az ő 
kívánságára mondom, amennyire megítélni képes vagyok, a hadrendbe 
sorakozott lovagok száma ötvennégy, sőt ötvenötezernél valamivel több 
is lehet de harci értékét nézve nem tartom kevesebbre mint ha kétszer 
annyian volnának mert minden egyes közülük szemmel láthatóan jó 
vitéz és közismert milyen erősen él bennük a vágy hogy szolgáljanak 
téged. Amikor befejezte érvelését, Menadoro azt mondta a Császárnak, 
hogy olyan bölcs embernek tartja Pasmerindot, hogy vélekedésével 
nem tud egyet nem érteni mert ha helyesbíteni akarná az nem lenne 
kevesebb mint merészség. Nagyon örült a császár ennyi udvariasság és 
mértéktartás láttán, ezáltal még többre becsülte őket mert úgy tartotta, 
hogy a nagylelkűség bizonyítéka márpedig alacsony sorból származó 
embernél gyakori de ritkán jár együtt az előbbiekkel, inkább örökletes 
akár csak a földi javak. 
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Res u men 

Es ésta la primera presentación bibliográfica, tipográfica, del argumento 
principal у de aquellas circunstancias que dieron lugar a la edición de una 
novela cabaileresca destinada pára lectores hispanófonos de téma húngaro, el 
Valeriano de Hungría (Valencia. 1540, por Francisco Diaz Romano). 
Posíblemente la cruzada (1217) dirigida por el rey Andres II. (1205-1235) 
constituye la base histórica de la novela aunque la mayorfa de los episodios son 
más fabulosos que reales por lo que la identificación de personajes у de hechos 
de la novela con aquellos de los acontecimientos históricos en vez de ser 
sencilla admite varias posibilidades mediante lo cual el futuro emperador 
aparece como libre de la obligación de batirse con un caballero húngaro, 
defensor de un vado. En cámbio llegan a un acuerdo у el acuerdo de vasallaje 
entre los dos, según la interpretáción de la autóra seria la representación de 
aquellas partes del reino que a la fecha (1526-1527) reconocieron la soberanía 
habsbúrgica. Por otra parte el territorio que a raíz de la ocupación turca de la 
capital de Hungría (1541) por largo tiempo habia quedado dominado por el 
Imperio Ottomano parece identificarse en la novela como perteneciente a 
príncipes húngaros que desde siempre guardasen relaciones no solo cordiales 
sino de íntima amistad con los príncipes musulmanes. 
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Szaffner Emília 

Az angol regény magyar recepciója 
a 18-19. század fordulóján 

Előzmények: angol szerzők művei Magyarországon 1790 előtt 

A 18. század utolsó évtizedéig — a latin nyelv 
kizárólagossága miatt — Magyarországon angol nyelvű műveket nem 
ismertek, csak a latin nyelven írottak jutottak el hozzánk: középkori 
didaktikus célzatú költői müvek és egy 17. századi heroikus regény. A 
18. századi Magyarországon a középkori latin nyelvű angol költök 
közül csak Walter Map dialógusait és Buchanan zsoltárparafrázisait 
ismerték,1 

Magyarországon a legkorábbi, brit (skót) szerzőtől származó, 
ám latin nyelvű regény John Barclay (1588-1621) Argents című, 
1621-ben megjelent heroikusnak álcázott kulcsregénye. Már a 17. 
század második felétől ismerték, s megvolt Apafi Mihály és Bercsényi 
Miklós könyvtárában.2 A 18. században eleinte kéziratos fordításai 
terjedtek, minden nagyobb magánkönyvtárban helyet kapott, „a 
nagyszombati nyomda könyvesboltjában már 1710-ben raktáron 
tartották".3 Majd, a század végén egyetlen év leforgása alatt két 
fordításban is megjelent.4 

1 vö. BERG Pál: Angol hatások 17. századi irodalmunkban. 1946. 56-60. p., 65-69. p. 

2 A magyar irodalom története, (szerk.: Sötér) 2. köt. 1964. 549. p. 

3BERG: i.m. 

4 „Barklájus János Argenisse, mellyet néhai tekintetes nemes Fejér Antal ... deák 
nyelvbül magyarra fordított ... özvegye pedig ... maga költségén kinyomtattatott. Eger 
1792. " — „Bárkláj Argenisse. Deákból szabad fordítás, K. Boér Sándor által. Kolozs 
és Szeben 1792. " (utóbbi erősen lerövidített változat) 
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Berthóty Ilonka erős Barclay-hatást mutat ki Dugonics 
Etelkájára, és az általa franciának tartott, valójában franciaországi 
születésű skót írót a következőképpen jellemzi: 

„Mint író, sokoldalú tevékenységet fejtett ki, munkái tartós 
közkedveltségnek örvendtek, s az irodalomtörténet mégis csaknem 
teljességgel mellőzte. Pedig Barclay, mint az emberek és népek kiváló 
megfigyelője, a modern regény fejlődésének történetében jelentékeny 
helyet vívott ki magának. Spanyolországon kívül ő írja az első 
„Schelmroman"-t, ő ad neki először autobiografikus jelleget, s ő 
teremti meg a politikai vagy irányregényt, melynek Fénelon 
Telemaque-ja késői hajtása. Valóban Barclay hatása az egész európai 
litteratúrában kimutatható, s müvei nem egy regénynek s elbeszélésnek 
szolgáltak forrásul."5 

A fent említett két regény magyarországi közönségsikerének 
oka elsősorban politikai, mint azt Wéber Antal kimutatta: A 
Telemakhus „népszerűségének alapja a jó uralkodó képének meg-
rajzolása, az alkotmányos monarchia irányába való tapogatózás. (...) 
Ugyancsak az uralkodói erények fejtegetése révén aratott sikert Barclay 
Argenise, ez a különben igénytelen heroikus regény."6 

Az angol nyelvű költészet első magyar tolmácsolója Péczeli 
József. Edward Young és James Hervey népszerű müveit fordította 
magyarra.7 Ezeknek a fordításoknak a sikere jelentős mértékben hozzá-
járult a felvilágosodás eszmerendszerének magyarországi elterjedé-
séhez. Bessenyei György Pope-fordításai ugyan korábbiak,8 ám ez nem 
vált annyira közismertté, mint a Péczeli-kötetek, amelyek a század 
fordulóján több magánkönyvtárnak tulajdonában voltak.9 Mindhárom 

5 BERTHÓTY Ilonka: Dugonics és Barclay. (Bölcsészettudományo értekezés) 1919. 8-9. 
P-
6 WÉBER Antal: .1 magyar regény kezdetei. 1959. 30.p. 

7 Young: The Complaint, or Sight Thoughts on Life, Death and Immortality 11"42-45j. 
magyarul Yung éjiszakái és egyéb munkái (Győr. 1787.). Hervey verskötetei. 1746-47. 
Hervey' siralmai és elmélkedései (Pozsony. 1790.). 

8 POPE: Essay on Man. 1733. — Bessenyei: Az embernek próbája. Becs 1772. 

9 FÜLÖP G.: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. 
1978. 40. p.. valamint Id. a 15. számú jegyzetet. 
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fordítás hatása Csokonai költészetén is kimutatható.10 Pope egy ifjúkori 
leíró költeménye is megjelent magyar nyelven Kármán lapjának, az 
Urániának fordításai között.'! A fordító neve azonban ismeretien. 

A 18. század folyamán Angliában megjelenő és felemelkedő 
irodalmi műfaj alkotásai ismeretlenek maradtak a kortárs magyar 
közönség és a magyar irodalom képviselői számára. A regénymüfaj 
kifejlődéséhez az empirisztikus filozófiai áramlatok légköre és a 
megerősödő polgárság individualizmusa szükségeltetik. Magyar-
országon azonban mind az eszmei, mind a társadalmi változások 
hiányoztak ahhoz, hogy felmerülhessen a széppróza iránti igény. 

A 18. század olvasóközönsége 

A 18. század közönsége a könyv értékét azzal az erkölcsi 
haszonnal mérte, amit az az olvasónak szerez. Ez a felfogás a művészi 
igénnyel írt müvek elé helyezte a tudományos és vallásos kiad-
ványokat12 A szépirodalmat mély közöny vette körül. Az olvasás-
kultúra korabeli állapotát jól jellemzi Bod Péter panasza: „(...) akik 
szeretnék a könyveket, azok pénztelenek, akiknek pedig tehetségek 
vagyon, azok többnyire egyébre fordítják (...)"13 

„Mivel (...) vásárlóra nem lehetett számítani, a könyv rendesen 
a szerző, vagy annak pártfogói pénzén jelent meg", ennélfogva 
alacsony példányszámban és vásárlóként elsősorban az iskolai könyvtá-
rakra számítva. A könyvterjesztésnek egy fejlettebb formája, a 
bizományban vállalt árusítás csak a század utolsó évtizedére alakult 
ki.14 

Magyarországon a 18. század végén a világi irodalom 
olvasásához a modern európai nyelvek (angol, francia, német) ismerete 
elengedhetetlen lett volna a fordítások hiánya miatt, ezért csak kevesen 

io SZAUDER József: Az éj és a csillagok. 1980. 

11 A windsori erdő. Uránia. — A magyar irod. tört. 3. 145. p. 

12 ALSZEGHY Zsolt: A könyv és olvasója. In: Magyar Művelődéstörténet (szerk.: 
Domanovszky) 4. köt. 483-516. p., 485. p. 

13 idézi ALSZEGHY, 489. p. 

14 ALSZEGHY, 492. p. 
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ismerhették a Nyugat-Európában uralkodó irodalmi irányzatokat és az 
ekkoriban magas színvonalúvá fejlődő műfaj, a regény igényesebb 
képviselőit. 

Az olvasótábor ezért igen csekély volt. Nem olvasott 
szépirodalmat más, mint az írók, költők ekkor még igen szűk köre, 
néhány literátus nemes és nemesasszony, valamint egy-egy jobb iskola 
diákjai. 

A korszak műveltségéről elsősorban a főúri és köznemesi házi 
könyvtárak könyvjegyzéke alapján alkothatunk képet. A főrangú 
olvasók gazdag gyűjteményeiben szinte kizárólag latin, német és 
francia művek voltak találhatók. 

A középbirtokos réteg pedig a magyaron kívül legfeljebb 
latinul olvasott. E réteg és generáció könyvkultúrájának talán egyetlen 
dokumentuma egy elfeledett 18. századi költőnő, Ujfalvy Krisztina 
könyvtárának jegyzéke, amely — részben erdélyi-, részben nő-volta 
miatt egyáltalán nem meglepő módon — csak magyar nyelvű müveket 
tartalmazott. Ám a könyvgyűjtő nemesasszonynak a korban ritkának 
számító szépirodalmi műveltségéről nemcsak gyűjteményének 
gazdagsága árulkodik (amely ugyan nem vetekedhetett a legműveltebb 
magyarországi középbirtokosok, Csépán, Sárközy ós az alább 
említendő Skublics könyvtáraival), hanem a művek többségének világi 
jellege is. Könyvtára többek között tartalmazta Péczeli fent említett 
fordításait is.15 

A világi müvek csekély száma a cenzúra jellegéből adódott 
amely nemcsak a politikai biztonság, hanem az egyházi hittételek és az 
erkölcs védelme érdekében is működött. ..A cenzúrának a század első 
felében katolikus célzata emelkedik ki, utolsó negyedében egybeolvad 
a vallási és politikai érdek."16 (Az 1781-1792 közötti időszakban II. 
Józsefei is törölte az egyházi cenzúrát.) 

15 SOMKUTI Gabriella: Ujfalvy Krisztina és könyvtára. Egy elfeledett 18. századi 
költőnő. Az O.Sz.K. évkönyve 1981. 449-483. p. 

16 ALSZEGHY, 494. p. 
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Az évszázad utolsó évtizedére jelentős változás következett be 
a magyar olvasáskultúra szempontjából: a kölcsönkönyvtárak és az ún. 
„olvasókabinétek" (az elnevezés a német 'Lesekabinet' fordításából 
származik) létrejötte. Francia és német minták alapján rendszerint 
könyvkereskedők alapították, ahol csekély kölcsönzési díj fejében bárki 
elolvashatta áz amúgy igen drága könyveket.17 Jellemző példa Müller 
Ferenc győri „olvasókabinetje", mely 1789-1794 között működött, az 
országban elsröként. Olvasói a győri értelmiségből és polgárságból, az 
ott tanuló diákokból, valamint a szomszédos falvak lakosaiból kerültek 
ki. A magyar nyelvű müvek között Péczeli Young-fordítása is 
olvasható volt itt. Kisfaludy Sándor is tagja volt a kabinetnek, az ő 
olvasmányai közt főként külföldi írók szerzeményei szerepeltek, pl. 
Shakespeare.1 s 

A kilencvenes évek elején a megnövekedett politikai 
érdeklődést jelzi, hogy a könyvkereskedésekben, valamint az egyes 
könyvtárakban megemelkedett a történelmi, közgazdasági és politikai 
munkák száma, amelyek között angol nyelvűek is előfordultak. Például 
1793-ban a pozsonyi Weissenthaler - Schwaiger - féle „olvasókabinét" 
ellen érkezett feljelentés az ott található nagyszámú tiltott könyv miatt. 
Egy David Hume - könyv is köztük volt.19 (Valószínűleg a Political 
Discourses (1792), amely francia nyelven az egész kontinensen 
ismertté vált.) 

Ezidőtájt a nagyobb magyar városokban sorra indultak a 
különböző olvasókörök és klubok: Pesten, Budán, Kassán, Késmárkon, 
Lőcsén, Nagyváradon és Kőszegen. Tagjaik többnyire politikai 
érdeklődésű világi értelmiségiek voltak. Legtöbbjük eredetiben olvasta 
a francia és angol felvilágosodás müveit és a francia forradalom 
eseményeiről szóló tudósításokat. Rousseau Társadalmi szerződése 
mellett országszerte ismerték Thomas Paine-nek, az amerikai függet-
lenségi háború és a francia forradalom angol származású demokrata 
résztvevőjének könyvét az emberi jogokról.20 

17 FÜLÖP, 35. p. 

18 FÜLÖP, 40. p. 

19 FÜLÖP, 46. p. 

20 FÜLÖP, 31. p. 
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A Martinovics-per után betiltották mind a kölcsönkönyvtárak, 
mind az olvasókörök működését, ezért ekkortól már csak, a 
kávéházakban, könyvkereskedésekben és „olvasókabinétekben" lehetett 
a (becsempészett) tiltott kiadványokhoz hozzájutni, és azok tartalmát 
más forradalmi érzelmű hazafiakkal megvitatni.21 

Skublics Imre, Zala megyei birtokos (Kisfaludy Sándor barátja) 
magánkönyvtárának katalógusában szerepel a fent említett Thomas 
Paine mellett Adam Smith egy müve, valamint Gibbon tizennégy 
kötetes A római birodalom története és Hume tizenkét kötetes Anglia 
története, mindegyik angol nyelven.22 De a korban a tudományos 
műveltségnek ilyen magas szintje a vidéki birtokosnemesség körében 
igen ritka volt.23 

Az alsóbb néprétegeknek természetesen mind irodalmi 
műveltsége, mind idegennyelv-tudása igen hiányos volt, 
olvasnivalójukat kizárólag a Biblia és az évente megjelenő 
kalendáriumok jelentették. Ezek szórakoztató, szépirodalmi része több-
nyire „bárgyú történeteket, igénytelen anekdotákat tartalmazott", ezért 
meglepő, hogy az 1799. évi (Kis János kiadásában megjelenő) 
pozsonyi kalendárium fordításai között Johnson és Pope nevével 
találkozhatunk.24 

Ezek az adatok azt mutatják, hogy a tárgyalt korszakban az 
angol kultúra hatása fokozatosan megindult, de egyelőre igen csekély 
mértékben.25 

21 FÜLÖP. 34. p. 

22 FÜLÖP. 209-210. p. 

23 FÜLÖP. 195-196. p. 

24 FÜLÖP. 258. p. 

25 vö. FEST Sándor: Adalékok a: angol nyelv lérfoglalásához hazánkban 1848. előtt. 
EPhK 1921. 128-129. p.: ..Hazánkban az angol szellemi élet iránti érdeklődés a 18. 
század végén ébredt fel először, de ez az érdeklődés általánosabb és mélyebb 
kultúrhatást csakis Széchenyi fellépése után eredményezett." 
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A regény megjelenése irodalmunkban 

18. századi magyar világi irodalmunk túlnyomó többsége 
verses tréfagyűjteményekböj, verses krónikákból, valamint búcsúz-
tatókból és életrajzokból állott, amelynek értéke a korabeli befogadó 
számára feltételezett igazságtartalmának függvénye volt. A század első 
felében még ez volt a helyzet a nyugati irodalmakban is. Az angol 
regények legtöbbjét a szerzők „history" vagy „true relation" (=igaz 
történet) elnevezéssel definiálták, s csak a szentimentalizmus elter-
jedése változtatta meg fokozatosan ezt a szerzői és befogadói attitűdöt. 

„Az elbeszélő müvekben az olvasóközönség igaz történetei lát, 
(...) az életsorsot mesélő prózai elbeszélések szerzői szívesen veszik, 
ha írásukat nem tekinti az olvasó 'csupa fabulának'. "Kármán Fannija 
is a hősnő sajátkezű naplójegyzeteiként lát napvilágot."26 Dugonics 
pedig kijelenti az Etelka elején: „Mind ezeket nem ujjamból 
szoptam."27 Gerő György jezsuita fordításának, a Keresztény 
Herkulesnek előszavában a szerző az események hiteles tanúira hivat-
kozik: „Én a vitézi harcokat azon írók után, kik azokon jelen voltak, 
igazán írtam, sem azokat nem költvén, amiket ők nem írtak, sem azokat 
ki nem hagyván, amiket írtak."28 

Mindezek hozzátartoznak egy adott kornak az igazságról és 
valóságról alkotott elképzeléseihez, hiszen a történeti külszín feledtetni 
tudta az olvasóval a regények „csináltságát": unalomig ismert 
fordulatait és szereplő-típusait. „De fordítóink és átdolgozóink abban is 
számoltak olvasóközönségükkel, hogy tekintettel voltak meséik 
érzelmességére is."29 Barczafalvi Szabó Dávid véleményéből is kitűnik, 
hogy e szerzői gyakorlat tudatos mesterségbeli alapokon nyugodott: 

„Majd minden írónak, s kiváltképpen a költevény-szerzőnek 
(sic!) főképpen a maga olvasóinak érzékenységekre kellene tekintenie, 

26 ALSZEGHY, 502. p. 

27 idézi ALSZEGHY. 502. p. 

28 idézi ALSZEGHY, 502. p. 

29 ALSZEGHY: 502. p. 
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az által készít ö legkönnyebben magának utat az oktatásra és 
tanításra."30 

Korabeli regényeink még külföldi müvek többé-kevésbé 
szabadon értelmezett fordításai. A fordítók az eredetit ízlésük szerint 
átalakították, bővítették vagy kurtították, sőt „magyarították" (magyar 
nevekkel, helyszínekkel, vonatkozásokkal töltötték meg). Ez a szokás 
még a 19. század elején is továbbélt, Kazinczyra is jellemző.31 

Az 1770-es évektől kezdve egyre több, nem különösen értékes, 
de annál népszerűbb német és francia regény jelent meg magyarul. A 
legismertebbek: Kártigám (1772. fordította Mészáros Ignác), Gellert: 
Svécziai grófné (1772. Torday Sámuel), La Calpranede: Kasszandra 
(1774. Bécs, Báróczi Sándor), Marmontel: Erkölcsi mesék (177'5. Bécs, 
Báróczi), Fénelon: Télémaque (1775. Haller László), Miller: Szigvárt 
(1787. Pozsony, Barczafalvi Szabó Dávid). 

Átmeneti jellegűek a több forrás felhasználásával készült, 
mégis az első eredetinek tekinthető magyar regények: Dugonics: 
Etelka (1788), Gvadányi: Egy falusi nótáriusnak budai utazása (1790) 
és Kármán: Fanni hagyományai (1794-95). 

A „magyarított" angol regények tipológiája 

A korabeli magyar könyvtárakra vonatkozó adatok és a 
bizonyítható irodalmi hatások alapján megállapíthatjuk, hogy a 18-19. 
század fordulóján a jelentős angol regényírók közül mindössze négy 
tett szert némi ismertségre Magyarországon. Alaposabb vizsgálat 
azonban azt is kimutatja, hogy ők mindannyian a regény-műfaj más-
más irányzatát képviselik, így müveik recepcióján keresztül 
megkaphatjuk a magyar olvasóközönség érdeklődési irányainak 
keresztmetszetét az adott korban. 

A korabeli magyar közönséghez eljutott angol regények íróit itt 
kronologikus sorrendben mutatom be, de a magyar fogadtatás és az 
általam felállított tipológia alapján éppen ellenkező sorrendet fogok 
követni tanulmányom további fejezeteiben. 

30 idézi ALSZEGHY. 502. p. 

31 A magyar irod. tört. 3. 59. p. 
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Defoe müvei közül a Robinson Crusoe (1719.) már a 18. 
század folyamán világsiker lett. Évről évre tucatjával jelentek meg az 
űrt. robinzonádok, amelyekben a hős (vagy hősnő, vagy akár egy egész 
család) tengeri kalandjai során egy lakatlan szigetre vetődik, és 
rákényszerül, hogy újra megteremtse a civilizációt. Az eredeti mű 
morális felhangjai felerősödtek az epigonok kezén, s a legnagyobb 
sikereket éppen a legdidaktikusabb munkák érték el (Campe: Robinson 
der Jüngere és a svájci Robinson-család). 

Az ál-önéletrajzi vallomásregények sorát folytatták a 
szentimentalizmus irányzatteremtő képviselői is. Richardson Pamelája 
(1740.) valóságos divathullámot indított a korabeli Európában, s többek 
között olyan jelentős müvek is nyomába léptek, mint Rousseau La 
Nouvelle Héloise és Goethe Die Leiden des Jungen Werthers című 
regénye. Nálunk e két utóbbi mű hatása jóval nagyobb volt, mint az 
első alkotásé, noha egy rövidített, magyarított Pamela bizonyítja, hogy 
Richardson műve is eljutott Magyarországra. Mindenesetre a szenti-
mentális levélregény meggyökerezett nálunk, és gyümölcsöt is hozott, 
Kármán Fanni hagyományai című müvét. 

Sterne a szentimentalizmus intellektuális irányzatát képviselte. 
Müvei soha nem váltak közkedvelt olvasmánnyá, csak a vájtfülü iro-
dalmárok ismerték fel jelentőségét, bár irodalmi hatása nem csekély. 
Nálunk is csak a kor legkifinomultabb ízlésű olvasói, Kazinczy és 
írótársai, fedezték fel Sterne müveit. 

Ann Radcliffe az ún. „gótikus" ('Gothic') regénytípus 
legsikeresebb képviselője. Ez — az angol szakirodalomban románcnak 
is nevezett ('romance') -— műfaj az 1760-as években jött létre azzal a 
határozott írói szándékkal, hogy az immár rangossá váló 'realista' 
regény ('novel') túlzottnak tartott realizmusát ellensúlyozza, a korábbi 
évszázadok allegorikus kaland- és lovagregényének tradícióit 
felelevenítve. A műfaj — angliai divatja ellenére — nem honosodott 
meg Magyarországon. 

A különböző „magyarítások" és regényírói próbálkozások szá-
mának növekedése egybeesik a felvilágosodás eszmekörének és a 
nyugati műveltség igényének meghonosodával. A nyugati műveltség 
ekkor a német mellett elsősorban francia irányultságot jelentett. Ezek a 
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nyelvek azonban a „literátus" nemesek számára megnyitották az angol 
filozófiai és irodalmi müvek megismerésének útját is. A kor legmoder-
nebb szemléletű irodalmár-gondolkodói, Bessenyei György és Batsányi 
János írásai már a század jelentős európai filozófusainak és költőinek 
ismeretét tükrözik. Ugyanakkor még ők sem ismerik fel a 18. század 
végére teret nyert irodalmi műfaj, a regény jelentőségét. A regénynek 
rögös utat kellett megtennie Magyarországon, amíg kialakult és meg-
erősödött egy olyan olvasóréteg, amelynek már megvolt az igénye a 
művelődésre és a nyelvtanulásra (elsősorban a középnemesi, valamint a 
városokban élő polgári családok hölgytagjai). Csak az 1830-as években 
kezdhette meg térhódítását Bajza József regényelméleti tanulmányával 
(A románköltésről, 1832.) és Jósika Miklós nagysikerű regényeivel. 

Az első magyarra fordított angol regénvek 

A század utolsó évtizedében Erdélyben jelent meg az eddigi 
kutatások alapján elsőnek tekinthető, angol eredetiből való regény-
fordítás, a Mária?2 Tolmácsolója az erdélyi udvari kancellária ágense, 
jogtudós és a Theresianum magyar nyelvtanítója, Bölöni Sámuel volt.33 

Művének eredetijét nem nevezte meg, György Lajos azonban talált egy 
azonos című, a fordításnál egy évtizeddel korábban Londonban 
megjelent regényt, amelynek szerzője George Monck Berkeley, ifjú 
Canterbury-i pap volt.34 

Az amúgy minden művészi becs nélkül való regény-
érdekessége, hogy ötvözi a Richardson-féle szentimentális irányt az 
angol szakirodalomban "Gothic"-nak nevezett rémromantikus 
stílusjelenséggel. Nem lehel véletlen, hogy a fordító ezt a müvet 
érdemesnek tartotta a lefordításra, hiszen a korabeli olvasóközönség 
körében mindkét irányzat népszerűséggel bírt. 

32 "Mária, vagy a nemes gondolkodásit parasztleány. Egy igen szomorú történet. 
Fordította eredeti anglus nyelvből magyarra, és szükséges világosító és erkölcsi 

jegyzésekkel megbővítette: BÖLÖS1 SÁMUEL, az egész törvényi és kamarai 
tudományoknak kandidátusa. Kolosvárott (...) П94. (...)." 

33 SZINNYEI .).: Magyar írók. I. köt. 1307. h. 

34 GYÖRGY Lajos: Az első magyarra fordított angol regény. ErdMúz 1930. 91-92. p.. a 
mü: BERKELEY: Maria, or the Generous Rustic. London. I 784. 
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Ezt az érdeklődési irányt György Lajos Bécsből származtatja: 

„A XVIII. század utolsó évtizedében nagy divatja volt Bécsben 
az angol irodalomnak. Nyilván ez az áramlat sodorta Bölöni elé ezt a £$ 
regényt, amelyről az angol irodalom nem is sejti, hogy a messzi Erdély-
be vándorolt, s ott későbbi népszerűségének élére állott."35 

Ennek a miinek a népszerűségére ugyan nem találtam 
bizonyítékot, de a „gótikus" műfaj iránt megnyilvánuló olvasói érdek-
lődést jelzi, hogy hét évvel később (ezúttal a felvidéki régióban) jelent 
meg magyarul a műfaj legünnepeltebb szerzőjének, Ann Radcliffe-nek 
első európai hírű regénye, a The Romance of the Forest.36 

A „gótikus" műfajba tartozó müvek között ugyan nem találunk 
magas esztétikai értékű alkotásokat, a műfaj jelentősége mégis belát-
hatatlanul nagy. A Defoe és Fielding által képviselt realizmustól 
eltávolodó szemléletmód és a történelem bekerülése az irodalomba új 
lehetőségeket nyújtott a szentimentalizmus mellett a romantika számá-
ra is, de közvetlenül is hatott olyan alkotókra, mint Walter Scott és 
Edgar Allan Poe, és itt rejtőznek a 19. század reprezentatív zenei 
műfajának, a nagyoperának melodramatikus gyökerei is. De végső 
soron ide vezet-hetők vissza a 20. század borzalomra épülő narratív 
műfajai, írott, képregényes és filmes egyaránt: a krimi, a sci-fi, a 
thriller, a horror, és az akciófilmek. A műfaj elnevezése onnan ered, 
hogy a regények misztikus cselekménye többnyire középkori 
külsőségek között játszó-dik. Borzalmas gyilkosságok, véres családi 
tragédiák állnak a közép-pontban, és az emberi szereplők között 
időnként félelmetes természetfeletti lények is megjelennek: ősi családi 
kísértetek vagy egy őrült tudós által létrehozott szörny (mint Mary 
Shelley Frankenstein című regényében). Mindezek azonban csak a 
történelmi regény külsőségeit teremtik meg, a középkori körülmények 
közé helyezett regényhősök ugyanúgy gondolkoznak és éreznek, mint 
18. századi társaik. 

A Defoe által megteremtett angol realista regény mellett az 
angol szentimentalizmus legnagyobb képviselői, Richardson és Sterne 

35 GYÖRGY L.: Lm. 

36Ann RADCLIFFE: The Romance of the Forest. 1791. —: Adeline, avagy az erdői 
veszedelmes történetek. (Kassa, 1801-2.) 
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is eljutott a 18. század fordulójának olvasóihoz, bár korabeli hazai és 
európai népszerűségükkel fordított arányban. A Richardson-regény 
európai divatja ellenére a Pamelának mindössze egy rövid, magyarított 
kivonata készült el, a hazai közönség által értetlenül fogadott Sterne 
azonban Kazinczy irodalmi körében értő közönségre talált. Ez a tény 
azt mutatja, hogy a befogadói hatásvizsgálatnak meg kell külön-
böztetnie a példányszámokból és a könyvtári lajstromokból kikövet-
keztethető, a szélesebb olvasói réteg körében elért népszerűséget az 
irodalmi művekben kimutatható hatásoktól. 

A szentimentális és a fent bemutatott „gótikus" regény közös 
tőről fakadt, noha jelentős művészi értéket csak a szentimentalizmus 
tudott felmutatni. A közös ős a defoe-i regényt megelőző korok prózai 
műfaja, a románc volt, amely még a 18. század olvasói (különösen a 
hölgyek) körében is rendkívül népszerű volt. Ez a műfaj a kifinomult 
érzelmek bemutatását előtérbe helyezte a cselekménnyel szemben, 
emellett kevés súlyt fektetett a valószínűségre. A „gótikus" regényírók 
töretlenül folytatták a románcos hagyományokat, Sterne és Richardson 
azonban megújította a regényműfajt: nagyobb figyelmet szenteltek a 
hitelességnek és a cselekményvezetésnek. 

Sterne-fordítások 

Sterne meghaladta korát. Olyan technikai újítást hozott a 
regénybe, amelyet az egy évszázaddal későbbi Proustnak tulaj-
donítanak, s amelyet a 20. században James Joyce és Virginia Woolf 
aknáztak ki. Ez a módszer megmutatta, hogy a korábbi regények krono-
logikus történetmesélése önkényesen választott módszer, amely nem 
egyezik meg az emberi visszaemlékezés során lejátszódó folyama-
tokkal. Sterne műveiben a narrátor nem időrendben mondja el az 
eseményeket, hanem képzettársításai alapján csapong a szereplőkkel 
megesett kalandok között. 

A másik típusú konvenció azonban ekkorra már rögződött a 
korabeli befogadókban, Sterne 'tudatfolyam'-regényeinek nem volt 
jelentős sikere. Korabeli hazai visszhangtalansaga ellenére néhány jeles 
magyar író mégis felismerte a jelentőségét. 
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Sterne magyarországi fogadtatása majd a következő 
évszázadban tetőzik, ám már az 1790-es években is vannak nyomai. Az 
Uránia fordításai között található, Eliza című írás szemelvény egy 
Raynal és Sterne feldolgozásában ismertté vált történetből, a fordító 
ismeretlen. Ugyanezt a részletet később Kazinczy is lefordította.37 

Ennél jelentősebb kezdeményezésnek indult Verseghy Ferenc 
vállalkozása. О „a börtönévek alatt ismerte meg Sterne Tristram 
Shandy című regényét, és mindjárt hozzá is fogott magyarításához, Az 
én kedves uram bátyám Saudi Gábor úrnak élete és vélekedései 
címmel. Kísérlete rövid töredékként maradt fenn." 3S Sajnos, ennek a 
kezdeményezésnek nem akadt folytatója a korabeli magyar iroda-
lomban. 

Az Érzelmes utazás Kazinczy 1815-ben készült fordításában 
időtállónak bizonyult: a 20. századi változatban Határ Győző nem 
hagyta figyelmen kívül az első fordító érdemeit. Sterne újítása, a 
kronológiát mellőző, asszociációkon alapuló narrációs technika erős 
hatással volt Kazinczynak a fordítással párhuzamosan alakuló, 1816 
táján befejezett önéletrajzi müvének, a Pályám emlékezetének stílusára: 

„Apró emlékfoszlányokat kitűnően tud rögzíteni valamely 
érzéki benyomás segítségével. Csapongva emlékei közt, még az 
egymástól merőben más tárgyúak között is hangulat egységet teremt. 
Sterne-fordításai kamatoztak leginkább a csapongás és egység e 
stílusának megteremtésében."39 

Richardson magyar fogadtatása a század fordulóián 

Richardson megújította a regényműfajt: elődeinél nagyobb 
figyelmet szentelt a cselekménynek és a valószínűségnek. Ezáltal meg-
teremtette a pszichológiai realizmust, bebizonyítva, hogy a Defoe és 
Fielding által követett út csak az egyik lehetőség a realistának nevezett 
konvenciók között. Mindehhez a formát a levélregényben találta meg, a 

37 Eliza. Uránia II. köt. -- Kazinczy Ferenc Munkáji. IV. köt., a Yorickés Eliza levelei 
függelékeként. 

38// magyar irodalom története. 3. 167. p. 

39 A magyar irodalom története. 3. 282-283. p. 
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leveleket valós dokumentumoknak, magát az írót pedig csupán ezek 
szerkesztőjeként feltüntetve. Az egyes szám első személyű narráció 
bizalmas közléseket tett lehetővé (különösen egy olyan korban, amely-
ben a levélírás alapvető kommunikációs forma volt). 

Richardson regényei közül egyedül a Pamela (1740-41) vált 
Európa-szerte közismertté. A Pamela-kultusznak nálunk mindössze 
egyetlen képviselője volt, A magyar Pamela. Kis János ezt a munkáját 
1806-ban jelentette meg, más „szívreható apró románok, erkölcsi 
mesék" körében.40 A korban szokásos módon ez sem valódi műfordítás, 
hanem csak egy rövidített, magyarított változat. A Mindenes Gyűj-
temény ugyan már 1789-ben közzétette felszólítását a Pamela 
fordítására, ám ez hatástalan maradt. 

Ettől eltekintve Richardson csak közvetítők révén talált utat a 
magyar olvasókhoz. A 18. században csupán a szentimentalizmust 
elsekélyesítő divatos német és francia regények (Gellert: Leben der 
Schwädischen Gräfin, Marmontel: Contes moraux, Miller: Siegwart) 
fordításai jelentek meg magyarul, az irányzat jelesebb müvei (Sterne, 
Young, Rousseau: Nouvelle Héloise, Diderot, Lessing, Goethe: 
Werther, Schiller) csak a 19. században váltak ismertté. Richardson 
müvét ugyan közvetlenül is isméitek (ld. kivonatos fordítását a 
következő század elején)," ám Kis János „fordítása" (átírt, rövidített 
magyarítása) György Lajos szerint „a világirodalmi Pamela-kultusz 
egyetlen képviselője nálunk".42 

A Robinzon-mítosz magvar megjelenési fon iái 

A robinzonád-müfaj 

Dániel Defoe regényei közül egyedül a Robinson Crusoe 
(1719) vált az egész európai közönség közkincsévé. Francia fordítása 
már 1720-ban, a német pedig a francia alapján 1721-ben jelent meg. 

40 Kis János: A magyar Pamela. In: Flóra, vagy szíxrcható apró románok, erkóltsi 
mesék, versek. I. köt. Pest. 1806. 

41 Kis János: /./??. 

4- GYÖRGY L.: Л magyar regény előzményei. 1941. 356. p. (bővebben a/ ..érzelgős 
román" típusáról: и.о. 166-195. 1.) 
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Fordításai, kivonatos és különböző mértékben átdolgozott változatai 
hamarosan a kisebb nemzetek nyelvein is olvashatók voltak, „sőt a 
világirodalomban akadtak zsidó, doktor, leány, könyvárus, egy 
láthatatlan Robinzon, aztán Robinzon leányával". Wolf regény-
története szerint csak 1760-ig negyven, a robinzonád műfajába 
sorolható regény született.43 

A robinzonád önálló regényműfajjá vált, ami az irodalmi 
ízlésváltozást is jelzi. A társadalmi életviszonyok változásának 
következtében a fejedelmek és lovagok veleszületett tökéletességét 
felváltotta az átlagember egyéni képességeibe és tanulékonyságába 
vetett hit. Az időbeli távolság helyett pedig elegendő volt már a térbeli 
eltávolítás is, a kalandregény ókorból örökölt formájába burkolva. A 
'tengeri utazás' - motívum a robinzonádokban olykor még a lakatlan 
szigetnél is fontosabbnak bizonyult. 

A Campe-féle átdolgozás magyar változatai 

A magyar írók tájékozódási iránya miatt nálunk az eredeti 
műnél előbb vált ismertté a német Campe nevelési célból átdolgozott 
kiadása, az „Ifjabbik Robimon" (Robinson der Jüngere. Hamburg, 
1779-80.) 

Ennek a műnek első fordítója Gelei József volt.44 „Müvének 
bevezető ajánlásá-ban lélektani alapon boncolgatja a nevelő tényezők, 
a külső behatások és körülmények alakító fontosságát, mely képzés 
egyik ilyen hatékony eszközének tekinti Campe könyvét."45 A szerző a 
korszak magyar íróinak magasztos célját, az irodalmi nyelvért vívott 
küzdelmet is magáénak érzi: „Igyekeztem ezen könyvecskét világosan, 
s tiszta magyarsággal fordítani. Ha igyekezetem a feltett tárgyat meg 
nem ütötte, nyelvünk szűk és kevéssé pallérozott volt legyen 
valamilyen mentség érettem." 

43 CZAPÁRY László: Szekér Joakim Alajos élete és müvei. Szfvár, 1888. 

44 „Ifjabb Robinzon,Íródott a gyermekek gyönyörködtető és hasznos magok 
mulatságokra. J. H. Kampe úr által." Pozsony 1787. 

45 TURZÓ Ferenc: Robinzon és a mi Robinzon-irodalmunk. Nyitra 1899. 
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Ennek ellenére Gelei nem tudott szabadulni a 
germanizmusoktól, bár Kazinczy véleménye szerint még így is 
legolvashatóbb fordításaink egyike volt: „Kivévén egynéhány 
idiotizmust (pl.'halálra dolgozik'), mely a fordítókra nagyon szokott 
ragadni, és melyet ők nem vesznek észre — nem akadunk benne oly 
homályosságra, melyet a figyelmesen olvasó gyermek is meg ne 
érthetne." Majd, a kisebb hibák felsorolása után ítéletét így summázta: 
„Én ugyan kételkedem rajta, hogy az a könyv akadhatott volna-e 
szerencsésebb fordító kezébe?"46 

A Gelei-fordításnak a magyar irodalmi nyelv létrejöttében való 
részvétel mellett másik érdeme éppen az, hogy megszülethetett az első 
valódi kritika Kazinczy tollából. Ebben már értékes, új szempontok 
merülnek fel: a nyelvhelyességen túlmenően a stílussal, az alkalmazott 
kifejezésekkel is foglalkozik. 

Hét évvel később Erdélyben Gyarmathy Sámuel neve alatt is 
megjelent egy „Ijjabb Robimon"*1 de ez valójában Gelei munkáját 
plagizálta, apró változtatásokkal. A valódi második fordító Vajda Péter 
volt, aki Campe regényét átmagyarosította.48 A német mű nép-
szerűségét jelzi, hogy még ponyva-füzetben is megjelent.49 Utoljára a 
század utolsó harmadában Győri Vilmos fordult mégegyszer a Campe-
átdolgozáshoz.?0 Az átdolgozások hatásánál azonban jóval jelentősebb 
kérdés, hogy hatott-e az eredeti mű a magyar irodalomban, és ha igen, 
milyen jellegű volt ez a hatás? 

Magyar „Robinzonok": Jelki András és Ujváry Miklós 

A század fordulóján a német nyelvű kalandregények gyakran 
felbukkanó hősének mintája egy, a 18. században élt magyar ember, 
bizonyos Jelki András volt. akinek kalandos élete sok dilettáns író 

46 Magyar Museum 1788.1. 50-51. p. 

47 Kolozsvár 1794., majd újból megjelent: Nagyenyed 1830. 

48 Pest 1836.. majd 1858. és 1870. 

49 ,,A puszta sziget, vagy Kardos Péter tengeri utazása és története." Buesánszky 
kiadásában. 1790-esévek. 

>o ,. Legújabb Robimon, az ifjúság számára. Campe és Grahner alapján. " 1873. 
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képzeletét megigézte. Ezt a bajai születésű szabólegényt németországi 
és hollandiai vándorlása közben Rotterdamban mint idegen kóborlót 
befogták katonának, és egy kelet-indiai hajóra ültették. Kalandos 
viszontagságok után 1772-ben tért vissza Bécsbe, ahol Mária Terézia 
és József császár elmondatta vele élettörténetét. Élete hátralévő részét 
Budán élte le, ahol 1783-ban, 53 éves korában hunyt el. Német nyelvű 
élettörténetei közül egy névtelenül megjelent könyv51 képezte a magyar 
fordítás alapját, bár a magyar szerző, Sándor István nem nevezte meg 
az eredetit.52 Ez okból, valamint a korabeli gyakorlat alapján feltéte-
lezhető, hogy Sándor István szabadon értelmezte a fordítást, így mégis 
egy részben magyar müvei állunk szemben. A magyar mű teljes címe 
igen bőbeszédű: 

„Jelki Andrásnak, egy szüleiéit magyarnak történetei. A' ki, 
minek utánna sok szerentsétlen eseteken, hajó töréseken, 
raboskodáson, és a' vad emberek között életének külömbféle 
veszedelmein által ment válna, végtére Baiáviában nevezetes 
tisztségekre hágott. — Magyarba foglalta Sándor István. Győrött (...) 
У7Р7."53 

Ez a mű valójában egy regényszüzsé, röviden elmesélve, 
elbeszéléssé sűrítve, melyben a lényeg a kalandok sora. Már a cím is 
megmutatja, hogy a kalandok hasonló jellegűek, mint a Robinsonból 
ismertek, de a fentieken kívül néhány kaland és esemény is emlékeztet 
az eredetire. Majdnem egy évszázaddal később ezt a müvet dolgozta át 
ifjúsági regénnyé Hevesi Lajos.54 

A legnépszerűbb múlt századi magyar Robinson egy szintén 
„megmagyarosított" mü, Szekér Aloysius Joachim regénye, amelynek 
alapeszméje, hogy a magyar ember a világon mindenütt képes 
helytállni. A cím megfogalmazása szerint: 

51 „Geschichte des Herrn A. Jelki, eines geborenen Ungarn. " 1784. 

52 CZAPÁRY: i. т. 

53 Kivonatosan megjelent a Magyar Plutarch-ban is, 1816. 

54 HEVESI Lajos: Jelki András kalandjai. 1872. 
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„ Magyar Robimon, vagyis Újvári és Miskei magyar vitézeknek 
viszontagságai, és azoknak a világ különféle részeiben történt 
csodálatos esetei. Egy eredeti költeményes igazság. "55 

Az alcímben mutatkozó ellentét mutatja, hogy a magyar 
olvasóknak a regények valóságtartalmához való befogadói attitűdje 
még a 19. század elejére sem változott: 

„(...) történetbéli valóságot költeményes környülállásókkal 
foglal magában, s vele a magyar nyelv csinosítására, kiváltképpen 
pedig arra törekedett, hogy a hasznos mulatságot szerző könyveinknek 
szűkit annyira - amennyire kipótolja. " 

A Magyar Robinzon a történetet valóságosnak állítja be. A mű 
elején Szekér ezt írja: „A mi történetünk hőse, Újvári Miklós, 
Révkomáromban született 1686-ban", a végén pedig: „(...) az unokája 
volt az, aki a jelen történetünket, mely a családban apáról fiúra szállott 
volt, egy derék tábori papnak (mármint a szerzőnek) elbeszélte (...)." A 
hasznosságot a szerző úgy kívánta elérni, történelmi, földrajzi és 
politikai ismeretekkel tűzdelte meg művét, amelyeket olykor a szerep-
lőkkel mondatott el, olykor a narráció folyamatába szőtte, de 
legtöbbször lábjegyzetként tüntette föl. Mielőtt ez a változat a feledés 
homályába süllyedt volna, a század utolsó negyedében létrejött ifjúsági 
átdolgozása, Radó Vilmosnak köszönhetően.56 

Az egyetlen angol Robinzon: Róbert Péter 

Szekér müvénél korábban jelent meg, de külön típusba tartozik 
Róbert Péter története, akit szerzője meghagyott angol nemzetiségűnek. 
Szentiványi László müvének címe az előbbiekhez hasonlóan hosszú és 
a mű jellegéről sokat elárul: 

„ Róbert Péter született anglus élete és különös történetei; ki is életét 
egy lakatlan szigetben sok esztendőkig csudálatosan töltötte, 
emlékezetre méltóképpen megj'eleségesedett, gyermekeket nemzeti, és 

55 1808. 

íó.-j magyar Robinzon. Újvári Miklós története. 1899. 
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szenvedett sok viszontagságai után sorsával való tökéletes 
megelégedését elérte. "57 

Mint a címből is kitűnik, ez a könyv nemcsak az Ősember, 
hanem az őscsalád képét is bemutatja. A szerző erkölcsi célzatát az 
Előbeszéd egy részlete illusztrálja: „A szereImességre hajlandóbb 
indulatunknak tüköré lehet az ezen személyek példás állhatatossága és 
egymás iránt való buzgó, de egyenes értelmű tisztességes szeretete." A 
19. század folyamán történtek kísérletek az eredeti Defoe-regény 
átdolgozására is: Vajda Péter58 és Pákh. Albert rövid kivonata,59 

Malmosi Károly60 és a fent említett Radó Vilmos ifjúsági átdolgo-
zása,61 valamint a Franklin-társulat számos képes kiadványa. Ezek 
egyike sem ért el magas művészi színvonalat. 

Mint az elősorolt Robinson-változatokból kitűnik, a magyar 
fordítók az egész 19. század folyamán nem jutottak el a Defoe-mű 
magas szintű tolmácsolásáig, nem látva benne mást, mint kaland-
regényt, és nem tudták túltenni magukat a „szórakoztatva tanítani" 
elavult jelszaván, erkölcsi tanulságokat és tudományos ismereteket 
sűrítve be a képtelen és hajmeresztő kalandok sodrába. Mindez képet 
nyújt számunkra e fordítások olvasóinak elváráshorizontjáról. 

57 Pozsony 1797., folytatása: Róbert Péter második utazása. 1802. 

58 "Robimon Crusoe története." 1844., négy színezett képpel. Második kiadás: 1858. 

59 1858. "Vasárnapi Könyvtár"-sorozat. 

60 "Idősb Robimon Crusoe utazásai, élményei és csodálatos kalandjai. " 1874. 

61 "Robinson Crusoe története." 1884. 
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Hungarian reception of the English novel 
at the turn of the 18-19,h centhury 

Literary works written in the English language had not been known in 
Hungary before the 1790s due to exclusively Latin education. The social and 
ideological bases of the novel genre had also been missing. In the last decade 
of the 18' century an enormous change occurred in the Hungarian reading 
culture: the emergence of reading rooms in booksellers' shops and lending 
libraries, which increased the reading public and gradually changed the 
earlier benefaction system of publication to a subscription system. As the 
readers judged the value of books by their moral use and credibility, the first 
secular prose writings purported to be 'true relations'. Originality was the 
result of gradual development: before 1788 Hungarian novels were more or 
less free translations: reshaped, reduced, enlarged and very often 
„hungarianized" (original names and references were exchanged by 
Hungarian ones). 
The first English novel translated from English was Maria or the Generous 
Rustic by Berkeley (London 1784 and Kolozsvár 1794), a work belongong to 
two trends in British fiction, the Richardsonian Sentimentalism and the Gothic. 
This last one was also exemplified by the next translation, Ann Radcliffe 's The 
Romance of the Forest. Richardson was extremely popular in Europe, yet the 
only trace of his appearance in Hungary was but an abridged and 
„hungarianized" version of Pamela. Sterne's contemporary reception was 
calm in Britain, yet his novels were loved by a circle of the best Hungarian 
authors of the day. Besides some passages from Tristram Shandy anf Eliza by 
several translators his Sentimental Journey was completely translated by 
Kazinczy, influencing the original works of the Hungarian author as well. But 
the greatest impact on world literature of all 18"-century English novels was 
Robinson Crusoe. Among the hundreds of robinsonades several Hungarian 
novels apperaed imitating the motives of sea travel and the castaway, using 
the works of mediators before the first close translation appeared in 1844. 
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Muth Ágota Gizella 

"Nem tetszeni, hanem használni akarok,... " 

Bajza József, a magyar „megújhodás" 
kritikus poétája 

Reformkorunk egyben a magyar romantika kiteljesedésének 
időszaka is. Horváth János az európai romantika közös vonásait a 
nemzeti kultuszában, más irodalmi hatások befogadásában, a francia 
klasszicizmus tagadásában, a művészet szabadságának és a lángész kor-
látlan jogának hirdetésében látta. A magyar romantikához vezető utat a 
nemzeti nyelv, eredetiség és művésziesség programjában jelölte ki, 
melyben az eredeti még sokkal inkább a magyar hagyományokhoz való 
visszatérést jelentette (magyar témát magyar nyelven), mint zseniális 
alkotást. Ez utóbbi igény csak később jelentkezik irodalmunkban, 
inkább az 1830-as években, amikor Bajzáék már a tehetséget is meg-
követelik az íróktól. Az eredetiségnek azonban nálunk a negyvenes 
évekig megmarad a nemzeti, sőt politikai színezete.2 Horváth a 
„megújhodás" korának nevezi a 18.sz. hetvenes éveitől kezdődő 
periódust, s a három egymásra épülő program vezető íróit Bessenyei 
Györgyben, Kazinczyban (nyelvmüvelés), majd Kármán Józsefben, 
Kisfaludy Károlyban és körében (eredetiség), ezt követően ismét 
Kazinczyban és Kölcseyben (művésziesség) látja. Kisfaludy Károlyt az 
első „gyakorlati érzékű" íróként mutatja be, aki közelebb vitte az 
irodalmat az élethez és Vörösmartyban „ a magyar romantika fejedelmi 
összefoglalóját" ünnepli.3 A kritika is az eredetiségprogram része, mely 
nemzeti érzelmű, de elveiben idegen, hiszen Bajzáéknak nem állt még 

i Szózat a Pesti Magyar Színház ügyében.=BJÖM V. 69. 

2 vö. HORVÁTH János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. 2. jav. kiad. Budapest: 
Akad. Kiadó, 1980., 288-292. p. 

3 vö. uo. 29-49. és 306. p. 
199 



rendelkezésükre minden új műfajban zseniális hazai alkotás, s a magyar 
kritika alapelveit is a gyakorlásával párhuzamosan kellett kidolgozniuk. 

A romantika nálunk sem keletkezett később mint a nagy 
európai irodalmakban, de tartalmában a nemzeti jelleg sokkal erősebb 
és stílusában sokáig őrzi még a klasszicista vonásokat. Szegedy-
Maszák Mihály szintén az 1770-1820 közötti időszakra teszi a magyar 
romantika kezdetét és hangsúlyozza a felvilágosodás továbbhatását is. 
Megjegyzi, hogy a német romantika kevesebb visszhangra talált 
nálunk, s az angolok közül is a magukat inkább nem romantikusnak 
vallók, Byron és Scott voltak népszerűbbek. Az 1820-1840 közötti 
fénykorból Széchenyi és Vörösmarty nevét vonja be a romantika 
európai „körképébe". A magyar romantika általánostól eltérő jegyeinek 
vizsgálata folyamán kiemeli a népiesség önálló irányzattá fejlődését, 
valamint a bölcselet és szépirodalom közelségét és egybefonódását a 
nemzeti önállóság ügyével. Olvasóközönségünket sem érzi még fel-
készültnek az új müvek befogadására.4 

Érdekes Összevetni a kortárs Toldy Ferenc irodalomtörténetének 
sorait az előbb mondottakkal: "A classicismus...Kazinczy és Berzsenyi, 
Kölcsey és Bajzában elérvén tetőzését, Kisfaludy Károly és 
Vörösmartyban a regényessel szövetkezett. 1830 óta a drámai és elbe-
szélő költészetben a romanticismus már uralkodóvá lett...: a 
lyrában...Vörösmarty hatalmas géniusa csak későn lelt némileg utódot 
Petőfiben...''5 Irodalmunkban tehát 1820-tól kezdődően hasonló 
átalakulás ment végbe mint a politikában, s az irodalomszervezés terü-
letén is egy Széchenyi formátumú reformer egyéniségre volt szükség. 
Ezt testesíti meg Bajza József ,.a nemzeti irodalom eleven 
lelkiismerete"6, akinek sokirányú tevékenysége korának csaknem egész 
szellemi életét átfogta. Értéke nem egyes müveiben, hanem egész 
működésében rejlik, melynek célja a magyar irodalom és műveltség 
felemelése volt és bekapcsolása az európai áramlatba. Nagy íróink, 

4 vö. SZEGEDY-MASZÁK. Mihály : A magyar irodalmi romantika sajátosságai. = 
..Minta a szőnyegen" . Amüértelmezés esélyei. Budapest: Balassi. 1995. 124-125. p. 

5 TOLDY Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. 2. jav. kiad. l-II. Pest: Emich 
G.. 1868. 139. p. 

6 Bajza József. Válogatott cikkek és tanulmányok. Vál. és bev. LUKÁCSY Sándor. 
Budapest: Szépirodalmi. 1954. 16. p. 
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költőink neve együtt él velünk, a Bajzáéhoz hasonló szellemi 
vezéregyéniségek nevét nem véletlenül az átalakulásban lévő korok 
hozzák felszínre. Bajza elméleti írásainak mai értelmezésével, nagy 
polémiái, sajtóperei új kiadásával, kritikusi működésének újra-
értékelésével a nyolcvanas évek közepétől folyamatosan találkoz-
hatunk. Mai megújuló korunkban talán nem érdek-telen felidézni a 
nemzet és haladás kritikusának fő működési területeit, s néhány prog-
ramadó gondolatát. 

„Szellem, ész, ízlés" Bajzának Toldy Ferenchez írt levelei 
sokat elárulnak terveiről, gondolatairól, készülő müveiről, alkotói 
munkamódszeréről. A két író-barát küzdelmeinek tükrében kirajzolódik 
előttünk a reformkor pezsgő, forrongó irodalmi élete. A költőként 
induló Bajza 1823-ban lesz Kisfaludy Károly új iskolájának tagja, 
amikor Esthajnal с dala megjelenik az Aurorában. Kritikai érzéke már 
ekkor erősebb mint költői vénája, s egyben saját maga legszigorúbb 
bírálója: "Esthqjnalom, ha neked, ha Kisfaludynak tetszik, igen 
örvendek; előttem középszerű..."(Toldynak, Gy.-Oroszi, 1822.IX. 12.)7 

Noha a költészet élete végéig elkíséri, már kezdetben tudja, hogy nem 
ez a műfaj az ő igazi terepe. Alapvetően esztéta, szépséget kereső típus. 
Megütközik a korabeli vidéki olvasóközönség elmaradottságán: 
"Literaturánkban az olvasókat tekintve, ha kivesszük Pestet s nemzeti 
tűzzel teljes Erdélyt, ...itten Hevesnek nagyobb részén azt gondolják, 
hogy a nemzeti literatura még most is ott van, hol egy század előtt 
volt;...(Toldynak, Gy.-Oroszi, 1822.IX.27.),8 — és az írók 
rendszertelenségén is: "A botránkozásig uralkodik íróinknak nagyobb 
felekezetében a theoriátlanság..."(Toldynak, Gy.-Oroszi, 1823.IX.23.)9 

Hiányolja az eredeti magyar müveket: "A fordítások hasznosak 
valóban; de valameddig csak mindég fordítunk, addig Literatúránk 
nincsen. Nem akarom példának felhozni nagyobb részint könyveinket, 
mellyek mindennap megjelennek, de elmondhatom rólok, hogy 
közönségesen mind fordítások, némelykor jelen meg egy original 
phoenix, és millyen? — botránkozás kinyomtatni. Ez mind onnét jő, 
mivel jobb talentumaink mindgyárt csak fordítanak:..."(Toldynak, 

7 Bajza József Összegyűjtött Munkái. Sajtó alá rend. BAD1CS Ferenc. 3. bőv. kiad. I-
VI. Budapest: Franklin-Társulat, 1899-1901. VI. 13. ( a továbbiakban: BJÖM) 

8BJÖM VI. 18. 

9 BJÖM VI. 23. 
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Posony, 1823.XII.15.)10 Mindezek a felismerések, majd az 1825. évi 
pozsonyi első reformországgyűlés eseményei, ahol tanúja lesz 
Széchenyi fellépésének, őt is tettekre serkentik. Ráébred, hogy a 
politikai harcot a nemzeti nyelv és műveltség felemelése segítheti elő. 
Először csak alapelveket kíván adni, majd a következmények lendítik át 
a kritika küzdőterére. Lessing, Schiller, Goethe esztétikai és drama-
turgiai munkáit olvasva „teóriát" szeretne kidolgozni a magyar írók 
számára, hiszen Kazinczy főleg a nyelvműveléssel és fordításokkal 
foglalkozik, Kölcsey az, aki művészi teljesítményt is követel. 

Bajza az említett német klasszikus teoretikusokon nevelkedett, az ő 
elveiket próbálta magyarra adaptálni. Esztétikája alapvetően klasszici-
záló maradt, mindenben az eszményi szépet kereste és tartotta 
fontosnak, Goethe és Herder nyomán a népdal „megnemesítésén" 
fáradozott: "Nekem egy saját theoriám van a művészi népdalról,...Azt 
kívánnám a népdalköltő művésztől, hogy ne ő ereszkedjék le a néphez, 
hanem egy magasabb pontot találjon, s oda emelje magához a népet... a 
nép szájában támadt dalt öltöztesse művészi alakba, nemesítse meg 
művészi gonddal ... A művésznek tehát magát a mindennapi 
természeten felül kell emelni, s mivel az ő fő s egyetlen egy czélja a 
szépség,... az elszórt szépet tellyes szabadsággal concentrálhatja 
müvébe,..."(Toldynak, Gy.-Oroszi, 1828.VII.31.)" Itt tehát a klaszicis-
ta szépségeszmény már a romantika nemzeti kincsekhez forduló 
jellemzőjével egészül ki. Az eredeti (magyar) igénye nagy erővel lép 
fel ekkor, Kisfaludy Aurorája is ezt tükrözi. A reformkorban a 
népiességben szintetizálódik az eredeti és a nemzeti irodalom eszméje. 
A népiben egyszerre van jelen a múlthoz való visszatérés is.12 Bajzánál 
a természet megnemesítése a művészet által minden elméleti írásában 
megtalálható a népdaltól a dramaturgiáig. Az irodalmi alkotások formai 
szépségét is megköveteli, maga is mindig választékos, de egyszerű és 
érthető nyelven ír, stílusa elegáns, hantija néhol patetikus, „...még az 
nem szerencsés író egészen, kinek szép magas, mély gondolatok 
villámként tudnak támadni elméjében, hanem az, ki ezen gondolatokat 

lOBJÖM VI. 32. 

П BJÖM VI. 264-265. 

12 vö. A magyar kritika évszázadai. Szerk. Sötcr István. 2. Irányok. Romantika, 
népiesség, pozitivizmus. Irta és összeállította FfiNYÖ István. NÉMET G. Béla. SŐTÉR 
István. Budapest: Szépirodalmi. 1981. 45-46. p. (a továbbiakban: Irányok) 
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szépen, magasan (exaltáltan), mélyen tudja kifejezni..."(Toldynak, 
Posony, 1824.1.18.)13 

Bajza első esztétikai értekezése Az epigramma theoriája, mely 
1828-ban jelenik meg a Tudományos Gyűjteményben és újszerű, 
merész hangjával óriási megdöbbenést vált ki. Bajza e korai esszéjébe 
már bírálatot is belesző, nem kímélve a kortárs költőket sem. 
Elsősorban a hibákra hívja fel a figyelmet, s így pályája kezdetén 
számos ellenséget szerez. Első írása már vitát indít el. Az 
epigrammaírás példáján fejti ki a művészet elméletének szükséges-
ségét: 

„A költői lélek természet adománya. Nincs speculatívus fej, 
nincs ítélő erő, szorgalom és stúdium, mely ennek hiányát kipótol-
hassa...A valódi mestermü egészen elfog bennünket; azt hisszük, hogy 
maga teremtette magát, vagy az egész természet munkás volt 
születésére. így maradt Homér individualitása fátyol alatt; de szól maga 
az Odyssea, szól az Ilias...Homér azonban és Shakespeare oly geniusok, 
kik nagyságukkal kivételt tesznek a közönséges törvénytől,...Szellem, 
ész, ízlés három fő hatalom, melyeknek egy czélirányban kell 
munkálniok, hogy valamely tárgy tökéletes aesthetikai művé váljon...a 
theoria azon mérsék, mely a csapongó geniust a természet határai közé 
vonja; a kisebb erőt pedig közelebb emeli a tökélyhez...a theoria 
művészre s olvasóra nézve egyenlőleg szükséges. Ez fedezi fel a 
homályt; ez szab törvényeket a művésznek,..."14 

Az epigramma a korszak népszerű műfaja volt, talán éppen 
ezért választotta Bajza példaként. Nagyobb és kisebb költők egyaránt 
művelték: Kazinczy, Verseghy, Kisfaludy K., Kölcsey; Német-
országban Goethe, Schiller, Herder. Bajza munkája végén hivatkozik is 
Lessing és Herder értekezéseire, melyeket olvasott a tárgyról, végül 
megjegyzi, hogy a jót mindenkitől hajlandó elfogadni, ám a hibákat 
senkiben sem imádja vakon. Ez az alapvonása későbbi kritikáinak is. 
Újszerű gondolat, hogy nemcsak az írókat, de az olvasóközönséget is a 
visszásságok felfedezésére próbálja nevelni. A teóriáról szóló eszme-
futtatása után áttér az epigramma műfajának ismertetésére, a külföldi és 

13BJÖMVI. 45. 

14 Az epigramma theonája.=BJÖM IV. 6-12. 
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magyar példákra. Néhány költőnknél — nagy neveket sem kímélve — 
felfedi, hogy nem mindig tartják be a műfaji szabályokat. Ez a kritikusi 
magatartás nem volt még ismert nálunk, hiszen a kritika inkább dicsért 
mint bírált, kivéve Kölcsey néhány recenzióját. Bajza tehát már 
kezdetben nem csupán teoretikus, hanem kritikus is, első elméleti írása 
már ellencikket vált ki, melyre válaszol. 

Másik elméleti műve A románköltésről (A regényköltészetről) 
1833-ban a Kritikai Lapokban jelent meg és ugyancsak tartalmaz 
bírálatot. Ebben a regény műfaji kereteit próbálja meghatározni, szintén 
a német esztétika (Eberhard, Herder, Jean Paul és Meisner) nyomán. 
Jelentősége, hogy már figyelembe veszi a nálunk éppen csak kialaku-
lóban lévő műfajt és idegen minták alapján felvázolja jellemzőit. 
Magyar példaként csupán Fáy Bélteky-házkX. említi pozitív értelemben 
és dicséri az író jellemrajzait. Elutasítja a népszerű szentimentális 
német regényirodalmat (Kotzebue, August Lafontaine), mely nálunk 
fordításban is terjedt és az értékesre hívja fel a figyelmet, 
Goethe,Tieck, Scott és Irving müveire. A Wilhelm Meistert, külön 
kiemeli. Ezeket állítja követendő példaként a kibontakozó magyar 
regényírás elé. Wéber Antal tanulmányában elfogadja Bajza korabeli 
novella-meghatározását és kiemeli azt a megállapítását, mely szerint a 
regény jelentősége a „karakterfestésben" rejlik.15 Bajza felismerte, 
hogy a regénnyel egy új műfaj indult el a magyar irodalomban és előre 
próbált orientálni. Sejtését Jósika, Eötvös, Kemény, Jókai regényei 
igazolták. Drámaelméleti müveire színikritikáival kapcsolatban térek 
majd ki, mert e műfajban is voltak iránymutató megállapításai. 

Bajza esztétikája nem tartalmaz meglepően új gondolatokat, 
főként Herder és Lessing elveit követi. Újszerűsége a céljában keres-
hető: teóriát, azaz tágabb értelemben ismereteket kívánt nyújtani 
alkotóknak és olvasóknak egyaránt. Ezért esztétikai dolgozataiban 
ismerteti a művészet törvényeit, mert szerinte enélkül elképzelhetetlen 
az irodalom müvelése és a mü megértése. A tehetséget elismeri, s az 
alkotó géniusz három fő vonásának a szellemet, észt és ízlést tartja. 
Elméleti és kritikai dolgozatai saját korában az újdonság erejével 

15 vö. WÉBER Antal: Fordulat az epikában. Bajza regényelméletéről. = It 1985. 576. 
p.(Wéber Antal tanulmányában részletesen taglalja Bajza regényelméletét, ezért erre 
nem térek ki bővebben) 
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hatnak, nagy vitákat váltanak ki. Móricz Zsigmond is elismeri, hogy az 
ö polémiái „szinte forradalmi úton alakították át az irodalmi életet",16 

„Kritika kell közöttünk" Bajza 1829-ben költözött Pesire és 
nagy szerepet vállait a főváros irodalmi központtá fejlesztésében. 
Működésének legmozgalmasabb évtizede 1830 és 1840 közé tehető, 
„...most minden író (Pesten legalább) valamely felekezetnek párthíve, s 
olly élet, olly mozgás, részvétel még alig volt magyar literaturában, 
mint most van,..."(Toldynak, Pest, 1830. IV.9.)17 Valóban, megszűnik a 
vidéki elszigeteltség és a harmincas években minden téren felgyorsul a 
fejlődés. Egymás után alakulnak a gazdasági és művészeti egyesü-
letek, 1830-ban megkezdi működését az Akadémia, 1837-ben megnyitja 
kapuit az első önálló színházépület, fellendül az újságírás. Szerb Antal 
szerint már az 1821-ben megjelenő Aurorává megindul az átalakulás 
irodalmunk struktúrájában, maga az évkönyv is szép, ízléses 
„városiasabb, polgáriasabb, nőiesebb hatást tesz"18 Itt tűnik fel a három 
fiatal: Bajza, Vörösmarty és Toldy (Schedel), akik irányítói lesznek a 
hazai irodalmi életnek. Az új kör már egy új romantikus iskola 
Kisfaludy Károly körül. Szerb Antal „ellen Aurorák"-nak nevezi az 
ekkor indult Aspasiát (Kovacsóczy), az Élet és Literatúrai, mely 
később Muzarion lesz (Szemere és Kölcsey), és a Felsőmagyarországi 
Minervát (gróf Dessewfíy József).19 Az Aurora-kör tagjait a közös 
érdeklődésen és terveken kívül köznemesi származásuk, szegénységük, 
értelmiségi pályájuk is összekapcsolta. A polgárosodással lazul a régi 
rendi tekintélyuralom, ezért írhatja le Bajza első híres vitájában 
Dessewfíy grófnak:"...ott, hol az írói respublica kezdődik, hol a 
tudományok országába lépünk...nem érdem, nem születés, nem hivatal 
többé, egyedül okok, egyedül ész adnak elsőséget;..." 20 Bajzánál 
nemcsak a tekintély nem uralkodhat az irodalomban, hanem a barátság 

16 MÓRICZ Zsigmond: Bajza nagy polémiái. - Móricz Zsigmond tanulmányok. I. 
Szerk. Szabó Ferenc. Budapest: Szépirodalmi, 1978. 80.p. 

17BJÖMVI. 321. 

18 vö. SZERB Antal: Magyar irodalomtörténet. 5. kiad. Budapest: Magvető, 1972. 274. 
P. 

19 vö. и.о. 274. p. 

20 Észrevételek a Conversations-lexikoni pörhöz gr. Dessewfíy József ellen. = BJÖM 
IV. 269. 
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sem, ha egy alkotás megítéléséről van szó:"... én írót nem ismerek 
barátomnak úgy mint írót, mert ha ezt tenném, minden jó írót 
barátomnak ismernék. Nekem az ember barátom, nem az író."( Tol-
dynak, Oroszi, 1825.V.7.)21 Ezzel már egy új kritikai, kritikusi felfogás 
indul, hiszen a 19. sz. elején még az író és magánember nem vált el, az 
író bírálata a magánember bírálatát is jelentette... A kritikusnak egy 
világgal kellett szembeszállni.22 

Kazinczy főleg dicsért, Kölcsey szigorú bírálatai Berzsenyi és 
Csokonai müveiről ellenérzéseket váltottak ki, ezért visszavonult a 
kritikától. Az átalakulásban lévő irodalmi viszonyok azonban kemény-
kezű, de igazságos és felkészült kritikust kívántak és ezt a fiatal Bajza 
testesítette meg. 

A kritika fejlődése együtt haladt a nemzeti irodaloméval, a 
polémiákkal meg kellett védeni az írói méltóságot, el kellett ismertetni 
a kritika jogát és szükségességét. A müvek már a Kazinczy által 
megújított magyar nyelven születnek, de a ,Jót, s jól" még nem egészen 
fedi egymást. Bajza és Toldy ezért tervezik egy tisztán kritikai lap 
indítását 1826-ban, mely végül 1831 elején valósul meg. Kölcsey 
alapelveit, miszerint a recenzens „ a maga nevében" szól, az „íróról 
ítél" és a „közönség számára" teszi Bajza is egészében a magáénak 
vallja.23 

Programját a Kritikai Lapok Vezérszavában fejti ki, melynek 
lényege: 

"Kritika kell közöttünk, meg nem kérlelhető és kemény kritika, 
de részrehajlatlan, de igazságos." - Megokolja azt is, hogy miért tartja 
szükségesnek ezt a kezdeményezést - " Ma tanult és tanulatlan, művész 
és kontár, egyiránt vergődnek a halhatatlanság szent bérczeihez, de az 
utat, melyen oda juthatni, felette kevés ismeri. Az írók száma...nem 
sokára közegyenbe fog állani az olvasókéval; könyveink egymást érik, 
s ha ki a mennyiségről vonna következtetést az értékre, mondhatná, 
hogy a magyar literatura nem sokára az olasszal, francziával fog 

21 BJÖM VI. 124. 

22 vö. Irányok. 79. p. 

23 vö. Irányok. 80. p. 
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versenypályát futni...vannak íróink, kik ha egy történetecskét, mely 
legfelebb is anekdotának volt alkalmas, dialógusba szőve...nyolez-
kilencz íven végighurcolhattak, shakespearei, calderoni elmét vélnek 
agyaikban lobogni;...Említsük-e a poetasterek hemzsegő seregét, 
...ezeket a fülkínzó unalmas troubadourokat?... goethei, schilleri 
nagyság bizodalmával kerengnek parányi köreikben."- E kirohanás után 
az ál írók és álmüvek ellen, örömét fejezi ki, hogy kialakultak az írói 
pártok, mert - "Az ellenkezés és küzdelmek, a forrás köszörüli az 
elméket, erőben tartja a lelket..." - Végül azt ígéri, hogy a lapban - "... a 
magyar litaraturának észrevehetőbb lépteit bírói figyelemmel kíséri, s 
mindenről, ami tekintetet érdemel, kritikai észrevételeket közöl." 24 

E* program vázolja Bajzáék szándékát az irodalmi élet 
megtisztításáról és ezáltal az olvasók orientálásáról a jó, az értékes felé. 
Maga is tudja, hogy lapja személyes elismerést nem fog számára hozni, 
sőt az elején kimondja, hogy jól ismeri a magyar irodalmi viszonyokat 
és azt is tudja, hogy nem lesz népszerű az írók körében. Hü munkatársa 
Toldy Ferenc volt, de szerette volna Kölcseyt is megnyerni, azonban ő 
csak egy munkát adott a 2. számba A kritikáról címmel, egyébként 
„csatapiac"-nak nevezte a vállalkozást és nem szerepelt benne többé.25 

A hasonlat találó volt, hiszen a Kritikai Lapok a nagy polémiák 
(Pyrker-pör, Aurora-pör) és egyéb kemény bírálatok révén lett 
népszerű, de küldetését éppen azzal töltötte be, hogy rendet teremtett az 
alakuló nemzeti irodalom terepén. Bajzáék magyar nyelvű és témájú 
müveket követeltek és bíráltak, megvédték Széchenyi Hitelét, kiálltak 
a szellemi tulajdon joga mellett, ezenkívül közöltek elméleti munkákat 
is. Itt jelent meg Bajza már említett esszéje A regényköltészetről. Való 
igaz, hogy Bajza Herder nyomán inkább bírál, mintsem dicsér. Péterfy 
az irodalmi erkölcsök újítójának nevezi, mert ő küzdött a legtöbbet az 
írói méltóságért és szabadságért.26 

„Bajza meg nem rettenve, s bele nem fáradva a harcba, minden 
vitát végig vívott: ez éles logika, ez ügyes dialektika, a jól rendezett, 

24 Vezérszó a Kritikai Lapokhoz. = BJÖM IV. 75-79. 

25 vö. SZŰCSI József: Bajza József. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1914. 
118. p. ( Szűcsi könyve máig a legrészletesebb Bajza-monográfia) 

26 vö.PETERFFY Jenő: Bajza József. = Péterffy Jenö válogatott müvei. Válogatta 
NÉMETH G. Béla. Budapest: Szépirodalmi, 1962. 313-314. p. 
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szabatos és világos, e mellett élénk s elegáns előadás mindenütt 
hódított, mindig neki hozta meg a diadalt. Okok hiányában személyes 
térre szálltak ellenei: ... de az ő fegyvere mindig csak az írót sújtotta, 
soha nem az embert..."27 Fenyő István sajtótörténetében kiemeli Bajza 
bírálatainak „elvszerüségét", s azt hogy polémiáiban úgy lép fel mint a 
„társadalom megbízottja".28 Kisfaludy Károly már nem érte meg a 
Kritikai Lapok indulását, 1830 őszén meghalt, s egy évvel később 
Kazinczy is, akivel Bajzának a Pyrker-pörben29 sajnálatos összetűzése 
volt, noha egyébként mindig a szeretet és tisztelet hangján szólt róla, 
hiszen bizonyos értelemben az ő elkezdett müvét folytatta. A harmincas 
évek elejétől Bajza, Toldy és Vörösmarty triumvirátusa irányítja az 
irodalmi életet. Bajza tevékenységét főleg a kritika, irodalomszervezés 
és lapszerkesztés területén fejti ki. Valódi vezéregyéniség, fi gyeimét 
egyetlen apró esemény sem kerüli el, ami az irodalommal összefügg. A 
Kritikai Lapok 1831-től 1837-ig állt fenn, a közönség szívesen fogadta, 
persze főleg a nagy vitákat várták és kísérték figyelemmel. A három 
barát írta a cikkeket, de voltak már fiatal tehetséges munkatársak, akik 
közül Szontagh Gusztáv nevét említhetjük. Egy-egy polémia évekig 
elhúzódott, mint például az Aurora-pör. Ami e vita és pör fontosságát 
adja, az írói tulajdonjog kérdése, mely az Aurora évkönyv kapcsán 
pattant ki. E pörök, Bajza szavával élve „bajok" még nem jogi, csak 
irodalmi csatározások, s erkölcsi értelemben sok kérdést tisztáztak a 
kialakuló magyar irói társadalomban. A Kritikai Lapok végeredményei 
e téren elfogadott állásfoglalásokká váltak. Bajzáék működésével 
párhuzamosan igen felélénkült a sajtó, több folyóirat is megjelent a 
régiek mellett {Nemzeti Társalkodó, Mátray Gábor Regélője és 
Honművész^, Munkácsy János szerkesztésében a Rajzolatok és 
Széchenyi Jelenkor с politikai lapja). A nőolvasókat a képes 
divatlapokkal próbálták megnyerni az irodalomnak, ezek 
tulajdonképpen divatképekkcl illusztrált irodalmi folyóiratok voltak. 

27 TOLDY Ferenc: Emlékbeszéd Bajza József teleti. = Told) Ferenc irodalmi beszédei. 
Budapest. 1888. 3-28. p. 

28 vö. A magyar sajtó története. Szeik. kókay György, 1. Budapest: Akadémiai Kiadó. 
1979. 556. p. (a továbbiakban: Sajtótörténet) 

29 A vita Pyrker László érsek németül írt műve (Szent hajdan gyöngyei) és ennek 
Kazinczy által történt magyar fordítása miatt robbant ki. de lényege a régi és új 
világfelfogás ütközése, s Bajza részéről az önállósuló polgári írótársadalom, s az eredeti 
magyar müvek védelme. ( T.Erdélyi Ilona külön cikket szentel a témának: Egy kései 
kiengesztelés kísérlete.= ItK 19%. 630-648.) 
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mint a Regélő. A vitákba e lapok is bekapcsolódtak, többnyire Bajza 
ellen, de a Kritikai Lapok legnagyobb érdemét nem lehetne jobban 
bemutatni mint egy korabeli újságíró (Nemzeti Társalkodó) véleményét 
idézve:'' Bajza a literaturában az, ami gróf Széchenyi a politikai 
pályán...Az ő Kritikai Lapjai bizonyosan epochát csinálnak a magyar 
literaturában, legalább ezekkel kezdődik az igazi magyar kritika."30 

Bajzáék 1837-ben megszűntetik a Kritikai Lapokat és az 
Aurorát, politikai újságot szeretnének kiadni, azonban erre nem kapnak 
engedélyt, így alapítják meg az AthenaeumoX Tudományok és 
Szépművészetek Tára alcímmel mely mellől természetesen nem 
maradhat el egy kritikai melléklap sem , amely a Figyelmező az 
egyetemes Literatura körében. Az enciklopédikus folyóirattal céljuk a 
tudományos irány összekapcsolása a szépirodalmival, s ezen keresztül 
a közművelődés szolgálata. Az Athenaeum a reformkor vezető 
ellenzéki orgánuma lett, a Nyugat előtt legszínvonalasabb folyóiratunk. 
Külső megjelenését tekintve is más mint az egyszerű Kritikai Lapok 
volt, nagyobb méretű ( negyedrét alakú, kéthasábos) és noha nem 
illusztrált, de minden szám címlapján a görög vagy római mitológia 
egy-egy alakja, jelenete látható. Nyomdai megoldásában is szebb és az 
egész folyóirat a melléklappal együtt jól áttekinthető, a kor igényeihez 
alkalmazkodik. Szerkesztőként először Schedel (Toldy) és Vörösmarty 
szerepel, Bajza szerkesztőtárs, noha ő a tényleges irányító. Minden 
számot mottó vezet be, mely előre utal a tartalomra. A folyóirat 
előfizetőinek száma kezdetben 900 volt, ami akkor különös érdeklődést 
jelentett. Szerkesztésének időszaka 1843-ig Bajza fénykora. A híres 
triász már 1836-ban megalapítja a Kisfaludy-Társaságoi és tagjai az 
Akadémiának is, ők mutatják be az új tehetségeket. A fiatal írók 
tisztelik őket, örömmel csatlakoznak hozzájuk, de számos ellenségük is 
van, így a tollcsatáknak sincs vége. Az Athenaeum átfogta egész szel-
lemi életünket és a külföld felé is kitekintett. A nemzeti mellett már 
nagy szerepet kap az egyetemesség. Hetenként kétszer majd háromszor 
jelenik meg, s a melléklap egyszer egy héten. 

Bajza előszavában: Gondolatközlés s annak eszköze címmel 
először patetikus hangú eszmefuttatást ad a sajtó előzményeiről, az írás 
és könyvnyomtatás fejlődéséről, majd áttér a folyóiratok jelentőségére, 

30 LUKÁCSY Sándor, Lm. 281. p. 
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melyek a gondolatközlés akkori leggyorsabb eszközei voltak. Szól a 
szerkesztői felelősségről: 

"Alig lehet ember szebb viszonyban embertársaival, mint 
vannak azok, kik az időszaki iratokat, ezeket a szellemi közlekedés 
sebes léghajóit kormányozzák,...nekik...gyakorta egy egész nemzet 
értelmi iránya kezökben van...Folyóiratot czéljának megfelelöleg 
szerkeszteni nagy gondot és előrelátást, igen finom tapintatot és ízlést 
kíván. Az olvasó közönség míveltségi fokát és értelmi körét ismerni, a 
jelen idő szükségszűlte kívánalmait megérteni, s ezeket ismervén s 
megértvén nekik megfelelöleg szellemi élményt s táplálékot adni, ezek 
azon nagy mesterségek, melyekkel folyóirat szerkesztőinek bírniok 
kell,..."- Felel a folyóiratot már megjelenése előtt támadóknak is, akik 
szerint komoly tudósok ne foglalkozzanak zsurnalisztikával - "sokan 
vannak, kik a journalistikát valami oly foglalkodásnak nézik, mely 
méltatlan valódi tudósok figyelmére...Journalizmus létezni fog ezentúl 
világ végéig; ez a léleknek már úgyszólván szükségévé vált; nem azon 
kell tehát ügyekezni, hogy ne létezzék, ami lehetetlen, hanem azon, 
hogy jótékony befolyású és célszerű legyen...Nálunk magyarok-
nál...Jelenleg semmire sincs oly nagy szükség, mint oly napi és heti 
lapokra, melyeknek szilárdabb jellemök és komolyabb arczok le-
gyen...Tudjuk, mint fogadtatnak a nagy közönség által honunkban a 
mélyebb és rendszeresebb tudományos munkák...mely kevesek által 
értetnek, kedveltetnek, azalatt, míg holmi, gyakran igen üres csecse-
becséknek nagy kelendőségök van...azon ügyekszünk, hogy lapjainkban 
érdekeset mind mulatni akaró, mind a tudományok barátja koronként 
leljen...Külföldi folyóiratokból szorosan csak azt szándékozunk köz-
leni, ami nálunk érdekes lehet...Eredeti dolgozatokból pedig törekedni 
fogunk mindent olyat adni, a mi irodalmunk jobb termékei közé 
számíttatik...dicsekedhetünk azon ritka szerencsével, hogy új pályánk-
on hazánk annyi jeles íróitól segíttetünk."31 

Ezek tehát Bajzáék céljai, a nemzetit összekapcsolni az 
egyetemes értékekkel, mindenkihez szólni és a korabeli irodalom színe-
javát közölni. A lap teret adott a tudományok minden ágának és mun-
katársai a kor legjobbjai: a három szerkesztő-írón kívül Kölcsey. 

31 Gondolatközlés s annak eszköze (Bevezetésül az Alhenaeumhoz). = BJÖM IV. 186-
195. 
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*t Eötvös József, Fáy András, Czuczor Gergely, Szász Károly, Szontagh 
Gusztáv, etc. az irodalmi munkatársak közül, és persze az egyéb 
tudományok jeles képviselői. Természetesen más írók, költők és 
tudósok is küldtek be munkákat. 

Témánknál, az irodalomnál maradva talán nem érdektelen 
néhány műfajt közelebbről megnézni a folyóirat hasábjairól. A líra és a 
novella uralkodik az Athenaeumban, a kor legnagyobb vitathatatlanul 
Vörösmarty, akinek olyan darabjai jelentek itt meg először mint a Liszt 
Ferenchez, Az úri hölgyhöz, Fóti dal etc. Ám nem ö a mérvadó irány, 
hanem Bajza, akinek rengeteg utánzója volt, bieder-meieres dalaival 
iskolát teremtett, noha ő maga csak egyetlen versét ( A hit) publikálta 
lapjában. Helyet kapott a népies irányzat, s a legfiata-labbak közül 
Petőfi, Gyulai Pál és Tompa első versei is itt jelentek meg. 

„Petőfi igen sokra tartotta Bajzát. Költőnek attól fogva tartotta 
magát, hogy az Athenaeum első versét hozta..."32 A mese is nagy teret 
nyert Fáy és Czuczor tollából, s a novella különböző fajtái is szép 
számmal szerepelnek. Itt a népies témák és a fővárosi életkép a 
leggyakoribb. E novellisták még Kisfaludy Károly iskolájából kerültek 
ki, Gaál József a népies anekdotikus, Nagy Ignác a fővárosi életet 
kifigurázó rövid történetek mestere. A társadalmi novella típusát Csató 
Pál és Kuthy Lajos képviseli. Jósika és Kemény Zsigmond a történeti 
regény írói. Több addig ismeretlen író az Athenaeum által vált országos 
hírűvé. Szűcsi kiemeli még a romantika hatását a fordítások 
révén:"Hogy a romantika virágkorát éli, azt az eredeti novelláknál még 
jobban mutatják a fordítottak. Az Athenaeum 200-nál több fordított 
novellája a romantikus szellem szédületes kaleidoskópját adja 
kezünkbe...Mintha a fájó lázas álmok végtelen sorozata vonulna el 
szemünk előtt."33 A fordítások között a francia, német, angol és olasz 
termés szerepel, legtöbbször Balzac, Dumas, Mérimée, George Sand, 
Washington Irving, Swift, Dickens. Bajza teret adott az új műfajnak, a 
regénynek is, részleteket közölt Jósika és Kemény Zsigmond új 
műveiből. A dráma műfajában Vörösmarty saját drámájának részletei 
és Shakespeare-fordításai, valamint Kazinczy Gábor Hugo-fordításai 
szerepelnek. 

32 SZŰCSI József, i. m. 311. p. 

33 SZŰCSI József, /. m. 319. p. 
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Természetesen az irodalmi rovat a leggazdagabb és a kritika, 
melynek helye a Figyelmező, Toldy szerkesztésében. Bajza itt 
kevesebbet szólal meg, hiszen az Athenaeum áttekintése hatalmas 
feladat, inkább Toldy és Szontagh Gusztáv bírál, de itt találjuk 
Vörösmartyt, Kazinczy Gábort és Bajza későbbi ellenfelét, Csató Pált. 

„A lap érdeklődése kiterjedt az egykorú irodalmi műveltség 
egészére... Kritikái ... nagyszámú hazai munkát emeltek a 
köztudatba...előmozdították a könyvkiadás országos jelentőségűvé 
válását, az irodalmi élet további szerveződését."34 

Színházi rovata is volt az Athenaeumnak, a Magyar Játékszíni 
Krónika, melyre később térek ki részletesebben. Bajzáék ekkor már az 
egész irodalmi életet a kezükben tartják; Toldy az Akadémia főtitkára, 
Vörösmarty vezető költő, Bajza első tekintély a kritika és lapszer-
kesztés terén. Aki az Athenaeumban megjelent már írónak számított. 
Népszerűségükkel együtt nőtt az ellenségeik száma is, már induláskor 
voltak támadóik és később a kevésbé sikeres lapok szerkesztői vagy a 
megbíráltaknak próbálták tekintélyüket csorbítani. 

Az Athenaeum elleni cikkek leginkább a Hasznos Mulatságok, 
majd a Rajzolatok és a Pozsonyi Hírnök hasábjain jelentek meg. A 
Pozsonyi Hírnök 1838-ban magyar lapszemlét indított és ebben 
folyamatosan támadta az Athenaeum törekvéseit, ide pártolt át 
Bajzáéktól Csató Pál. Vörösmarty, Bajza és Toldy végül közös cikket 
írtak válaszként a Figyelmezőben Athenaeum miatti zajgások címmel. 
Szűcsi megjegyzi, hogy a Csatóvai folytatott vita idején háromszázzal 
nőtt az Athenaeum előfizetőinek száma.35 Nem célom с vitát ismer-
tetni, csak Bajza néhány mondatát idézem, melyekben a jó kritikus kö-
vetelményeit vázolja fel: "Kritikához férfi kell, szilárd, elvekben 
alapos, elvekhez hü...Kritikához tisztaságot szerető kezek kelle-
nek...Kritikusnak szabad párthoz tartozni...: az elvek pártjához; 
személypárthoz nem."36 Bajza vitairataiban egy-két montattal mindig 
utal a kritika feladatára és a kritikusi etikára. A folyóirat hét éven át 

3-4 Sajtótörténet. 545. p. 

35 vö. SZŰCSI József. /. m. 303. p. 

36 Athenaeum miaui zajgások. B.IÖM IV. 393. 
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állta a támadásokat és alakította az irodalmi ízlést: "Bajza, Vörösmarty 
és Toldy folyóirata sokkal több, mint pusztán szépirodalmi lap; 
jelentősége mindenekelőtt abban áll, hogy a reformkor egy szakaszában 
a hazai szellemi erők teljességének fókusza volt, az a műhely ahonnan 
a polgári átalakulás liberális ideológiája szétáradt,..." Programja 
nemzeti volt - írja Lukácsy - s a nemzetet már az emberiség 
fejlődésének folyamatában látták.'17 

Bajza 1843-ban egy Lapszemle с rovatot is indított az 
Athenaeumban, melyben sorra elemzi a korabeli folyóiratokat. Amikor 
Bajza úgy érezte, hogy az Athenaeum és a már beolvasztott Figyelmező 
elérte célját és látta, hogy az érdeklődés már a szaktudományok és a 
politika felé fordul, megszüntette a lapot és Végszavában elköszönt. A 
Honderű és a Nemzeti Újság elismerik ugyan érdemeit, de megszűnését 
a kritikának, vitáknak tulajdonítják, melyek szerintük unalmassá tették 
a folyóiratot. 

Bajza Végszaváhm erre is kitér: 

"Kritikával nálunk még most a polémia egy lépést tart s az 
kikerülhetetlen...A kritikának csak egy végczélja van ugyan: az 
irodalom java, de erre czélra több eszközei és nevezetesen két fő: egyik 
közvetlenül hasznot hajtó, áldáshozó, az t. i. mely a szerzővel kezet 
fogva, a munkában letett alapokon igazítva, magyarázva tovább épít; 
másik közvetlenül romboló, mely a szerzővel teljesen ellenkezőleg, 
annak alapjait rosszaknak, építményeit kártékonynak tartva irt és 
pusztít s egyesek közvetlen kárával, az egésznek közvetve használ...ily 
kritika hasonló a viharhoz, mely mentében zúz és tör és temet, de maga 
után tiszta, egészséges levegőt hagy."38 

Az Athenaeum hétéves fennállása korszakot jelent a szellemi 
irányításban, az egységes irodalmi ízlés kialakításában, az irodalom és 
az írói világ, a tehetség megbecsülésében és a kontárok elutasításában, 
a nemzeti eszme mellett az egyetemes emberihez tartozás hang-
súlyozásában. „ A magyar kultúra szívverése éveken keresztül az 

37 vö. LUKÁCSY Sándor: A liberalizmus műhelye és terjesztője. = A hazudni büszke 
író. Budapest: Balassi, 1995. 153. p. 

38 Végszó az Athenaeumhoz. = BJÖM IV. 556-559. 
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Athenaeumben érződött leginkább."39Azonban az enciklopédikus lap-
tipus ideje lejárt, az Athenaeum és Bajza is teljesítette küldetését. Új 
tehetségek tűntek fel Petőfivel az élen, s egy új irodalmi irány, a népies 
vetíti előre árnyékát. Szűcsi szerint „az irodalom új Bajzája" a 
kritikában csak az ötvenes években érkezett meg Gyulai Pál 
személyében.40 

„Lesven jelszavunk: eredeti színmüvek" Bajza ifjúkorától 
érdeklődött a színház iránt: "Nekem a művészetek s azok philosophiája 
általában ifjúságom óta kedvencz tanulmányim voltak; közöttük 
különösen a színészet is sok érdekkel bírt rám nézve. Figyelmeztem a 
színházakra, színészekre, mennyire Pest, Pozsony és Bécs e részben 
gyakorlatilag alkalmat nyújtanak; szerettem e tárgyakról beszélni, 
olvasni, gondolkodni. "4I Pozsonyi tanulmányai éveiben ismerkedett 
meg Lessing műveivel. Lessing német nyelvterületen egyszemélyben 
volt az, ami nálunk Kazinczy és Bajza; nyelvújító és irodalmi reformer, 
teoretikus és kritikus. A félszázaddal korábbi német irodalmi állapotok 
(Sturm und Drang-időszak) is sok hasonlóságot mutattak a Bajza 
korabeli magyar viszonyokkal. Lessing valódi kíméletlen, 
igazságszerető és saját korában igen modern kritikus volt, elveiben és 
magatartásában Bajza példaképe. Pályájuk is mutat némi hasonlóságot, 
hiszen Lessing éppúgy alkotó a kritika mellett mint Bajza, s egy ideig 
a hamburgi színház dramaturgiai munkáit látta el. 1769-ben ennek 
keretében írta színikritikáit mely Hamburgische Dramaturgie 
(Hamburgi Dramaturgia) címen vált híressé. Ötvenkét színikritikája 
egyben kora modern drámaelméleti műve. Később Bajza is hasonló 
módon tesz Dramaturgiai Leckéiben és Játékszíni Krónikájában, azzal 
az eltéréssel, hogy míg Lessing a francia klasszicista drámát támadja, 
helyesebben elavultnak tartja és Shakespeare-t ajánlja kora figyelmébe, 
addig Bajza — noha szintén sokra becsüli a .. nagy brittet"— mégis 
inkább a francia, de már romantikus drámához húz. „Bajza Lessingnek 
a tanítványa".42 

39 Sajtótörténet. 559. p. 

40 vö. SZŰCSI József, i.m. 381. p. 

41 Visszaigazítások. = BJÖM V. 133. 

42 PATAI József: Bajza és Lessing. = Egyetemes Philológiai Közlöny. 1907. 51. p. (A 
tanulmány részletesen, példákkal illusztrálva ismeiteti Bajza és Lessing 
drámaelméletének, kritikai elveinek egyező vonásait.) 
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Bajza színikritikusi pályafutását a kassai színtársulat 
megvédésével kezdte, akik állandó fővárosi színház nem lévén már 
1833 nyarától Budán működtek a Játékszínben. A Honművész és a 
Rajzolatok figyelemmel kísérte előadásaikat, de bírálatuk fölényes és 
bántó, elméleti tudást nélkülöző. Ez háborítja fel Bajzát, amikor 1836-
ban a Társalkodóban megírja cikkét ellenük vagy inkább hozzájuk: A 
magyar színészért bírálókhoz, különösen X. et Сотр. úrhoz címmel A 
tárgyismeretet hiányolja és a kimerítő, tanító kritikát: 

"...nagyobb része a magyar színi bírálatoknak, melyek eddig 
időszaki írásainkban megjelentek, nem egyebek mint puszta személyes 
tetszés és nem tetszés, elv és ok nélküli észrevételek, melyek a 
legnagyobb felületesség színét hordozzák magokon..." - írja és 
védelmébe veszi a magyar színészeket - „A színésznek általában sokkal 
nagyobb jogai vannak megkívánni, hogy kritikusa igazságos és 
dologhoz értő, s a felőle írt kritika kimerítő legyen, mint az írónak. A 
nyomtatott könyv maradandó és kiterjedtebb közönsége van, a felöle írt 
bírálatnak... ellenőre az idő ...A színész müve pillanatnyi, tüne-
dékeny...neki minden dicsőség a jelenben van,...A művészetnek oly 
nemében, mely nálunk theoretice egészen új, practice pedig bölcső-
jében van, nem szabad és nem lehet czélirányosan, csak kimerítő 
bírálatokat adni..." - Hivatkozik Lessingre, aki bírálatait megfontoltan 
és nem azonnal, csak néhány nap múlva adta közre, maga pedig 
bevallja - "A színészeti kritika nem oly könnyű dolog...Én részemről 
legalább csak mélyebb tanulás után merném magamat valamely színház 
előadásainak rendes bírájává tenni, pedig nem tartozom azok sorába, 
kik ítéleteiket kimondani rettegnek,..."43 

A Rajzolatok válasza után írja a Dramaturgiai és Logikai 
Leckéket, melyet Szűcsi irodalmunk első számbavehető dramatur-
giájának tart.44 Bajzát a kritikusok értetlensége és személyeskedő, 
gúnyolódó válasza indította arra, hogy elveket adjon a színészek 
számára is. A Leckék ugyanis nemcsak válasz és a hibák helyre-
igazítása, hanem ezeket sorbavéve szinte a színészi munka ábécéje, a 
„szóejtés"-től, a „charakter-felfogás és kifejezés"-ig. Ez a tényleges 

43A magyar színészeti bírálókhoz. = BJÖM V. 5-14, 

44 vö. SZŰCSI József, i. m. 227. p. 
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dramaturgiai rész nem hosszú, mindössze 27 oldal. Az egész írás öt 
fejezetből áll, mert Bajza közben más folyóiratok {Szemlélő, 
Honművész) bírálataira is reagál, majd a Rajzolatok válaszára felel. A 
Leckék már a Kritikai Lapok utolsó kötetében jelennek meg. Pfeifer 
János Bajza írását Goethe: Regeln für Schauspieler (Szabályok 
színészek számára) с könyvére vezeti vissza.45 Valóban, ezen téren is 
a német klasszikusoktól tanulva ad áttekinthető és összefoglaló 
utasításokat a színészi játék és a színikritika számára. Előtte 
Kölcseynek jelentek meg drámaelméleti tanulmányai( 1820-ban),majd 
az Athenaeum Játékszíni Krónikájában Vörösmarty Dramaturgiai 
Töredékei (az 1837. május-juliusi számokban). 

Bajza tehát már megalapozta hírét színházelméleti munkájával 
és gyakorlati tanácsaival, amikor felkérték az első állandó színház 
igazgatójának. Két alkalommal is betöltötte ezt a hivatalt, 1837 nyará-
tól tíz hónapig, majd 1847-ben vállalta újra, hogy rendbehozza a 
színház ügyeit, ekkor 8 hónapig állt a Nemzeti Színház élén. Színigaz-
gatói küzdelmeiről álljon itt egy idézet: "Én ennek a színháznak 
pénztárnoka, gazdája, rendezője, cancellistája, tiszttartója, díszítője, 
ruhagondviselője, egy szóval sclávja vagyok...azt hiszem, hogy az 
ügyért van módomban tenni még most egy kis áldozatot is..."( Csató 
Pálnak, Pest, 1838. 1.30. )46 Ha meggondoljuk, hogy a Pesti Magyar 
Színház az első állandó kőszínházunk, melyet Bajza indított el, egy 
egészen új vállalkozás a főváros életében, ami meghatározta a magyar 
színjátszás további sorsát, valóban nem volt könnyű feladata. Bajza 
saját korábbi útmutatását megpróbálta átvinni a gyakorlatba, s ez a 
korabeli anyagi és szervezeti viszonyok mellett nem volt egyszerű. A 
színház felett megyei választmány rendelkezett és az igazgatónak igen 
kevés dologban adtak szabad kezet. 

Bajza nevéhez fűződik az első színházi szabályzat megalkotása 
is: Л pesti magyar színésztársaság törvényei (1837-1838.). A 
drámaírók honorálásáról is gondosodon, hogy ezzel is elősegítse az új 
magyar darabok születését. Ez a kezdeményezés eredményes volt, amit 
Vörösmarty, Fáy. Jósika, Szigligeti és Szontagh Gusztáv új alkotásai is 

45 vö. PFEIFFER János: Bajza aesthctikai dolgozatai. ^ Irodalomtörténeti 
Közlemények. 1900. 36. p. 

46 BJÖM VI. 430. 
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bizonyítottak. Bajza már első igazgatósága idején nyolc új magyar 
darabot mutatott be a felsorolt íróktól.47 Természetesen külföldi müvek 
is színpadra kerültek új fordításban, de Bajza a magyar darabokat 
szorgalmazta és részesítette előnyben: "Mit akarunk mi színháza-
inkkal? Nem egyedül mulatságot, gyönyörködtetést; nekünk magasabb 
célokat kell hozzá kötnünk, nyelvet, nemzetiséget. Figyelmet kell tehát 
fordítani, a legnagyobbat, honi íróink termékeire..., s legyen jel-
szavunk: eredeti színmüvek s a legnagyobb szorgalommal betanulva! 
Inkább bukjék meg színpadunkon tíz idegen darab, mint egy hazai.'"48 A 
lefordított külföldi darabok közül bemutatta Dumas, Shakespeare, 
Schiller, Lessing, Calderon, Hugo drámáit, de egészen nem szakíthatott 
a Kotzebue-féle korabeli német szentimentális művekkel és az általa 
oly sokat kárhoztatott operákkal sem, melyektől leginkább féltette a 
színház nemzeti jellegét, s ezt több írásában is kifejtette. 
Szín igazgatását szintén sok vita és cikk kísérte, a Pozsonyi Hírnök és a 
Rajzolatok e téren is megkezdték támadásaikat ellene, ezekre Toldy 
{Athenaeum) és Kazinczy Gábor {Társalkodó) válaszolgattak, hiszen 
Bajzát lefoglalták a színház gyakorlati ügyei. Egy Athenaeum-beli vita 
kapcsán pörbe is fogták őket, mely már nem maradt meg a tollharcok 
mezején, hanem jogi útra terelődött.49 

Bajzában saját tapasztalatain túl ez a pör is megérlelte a 
gondolatot, hogy a színházügyet országos felügyelet alá kell rendelni, a 
megyeivel szemben, nagyobb összeggel támogatni, hozzáértő igazgatót 
kinevezni és ennek szabad kezet adni a színház ügyeiben. A Szózat a 
Pesti Magyar Színház ügyében с röpiratát az 1839-40. évi ország-
gyűlésre írta, mely sok tekintetben elfogadta javaslatait és a 
színházügyet 1841-ben országossá tette. A Nemzeti Színház már 
nagyobb összegű támogatást is kapott. A Szózatban Bajza tizenkét 
fejezetben fejti ki álláspontját, általánosan szól a színház céljáról, 
kiemelve legfőbb elvét: 

47 vö. SZŰCSI József, 242. p. 

48 Magyar Játékszini Krónika. = BJÖM V. 183-184. ( a továbbiakban: MJK) 

49 BAJZA Kálmán: Az Athenaeum-per. Az első magyar sajtóper története. Budapest: 
Argumentum, 1997. (Irodalomtörténeti füzetek. Szerk. Fenyő István, 142. sz.) ( A 
könyv részletesen bemutatja az Athenaeum-per jogtörténeti anyagát) 
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" Nekünk magyaroknak, kik a színházzal nemzeti célokat 
remélünk és fogunk is egybeköthetni...;nekünk az, ha akarjuk lételünk 
egyik alapkövévé válhatik..." - Felszólal azok ellen, akik szívesebben 
járnak a német színházba, ahelyett, hogy a nemzetit pártolnák. Megvédi 
a színészeket, akik minden este játszanak és nem jut idejük pihenésre, 
tanulásra. Megindokolja, hogy miért kell országos pártolás a 
színházügynek - "...iskola, templom és színház azon leghatalmasabb 
rugók, melyek általában, különösen pedig a budapesti magyarodás 
erőmüvét legsikeresebben mozgathatnák előre."- Szól az opera és a 
színdarabok ügyében és megjegyzi, hogy nem ellensége a zenés 
műfajnak, de szerinte - " az opera egyetemi nyelv, melyet magyar és 
német, tót és oláh egyképen értenek...egyetemi nyelv magyar nyelvet 
terjeszteni nem fog..."- Viszont hiszi, hogy az opera által fejlődik majd 
ki nemzeti zenénk. Végül összefoglalja indokait az országos pártolás 
igényéről - "Ha tehát akarjuk, hogy a magyar színház is Pesten ne csak 
tespedjen, hanem biztos lábon álljon, és valahára virágozzék, haladás 
eszköze legyen nyelv-, nemzetiség- s művészetben, országos gonddal 
kell azt gyámolnunk." - A további fejezetekben részletesen szól az 
igazgatásról, az igazgató feladatairól és pontos útmutatást is ad erről, 
sőt meghatározza a jó magyar színigazgató jellembeli követelményeit -
' Az intézet lelke az igazgató, tőle kell várni a magyar színház 
gyarapodását nyelv, nemze-tiség és művészi tekintetben;...Legyen 
tekintetben álló férfiú, tiszta charakterű és szilárd, tudományos 
műveltségű és jó ízlésű. Müvé-szethez, ha gyakorlatilag nem is — mert 
hol találunk ilyet? — legalább theoretice értsen, s benne alapos ítélettel 
bírjon. Legyen igazságszerető, részrehaj latlan..."- ír még a színház 
épületéről, az új magyar színmüvek jutalmazásának szükségességéről, 
végül újból kéri az országos pártfogást - "... én az országosan alapított 
színházat egész ország véleményének ellenőrsége alatt kívánnám látni, 
azaz: oly nyilvános intézetté alkotni, melyről ítéleteket szabadon 
lehessen, akár ellen, akár mellett mondani."50 

Bajza folyamatosan figyelemmel kísérte a magyar színészetet, 
mint láttuk már a kassai társulat fellépése óta. 1837-ben külön 
rovatként Magyar Játékszíni Krónikái indított az Athenaeumban, hogy 
a már állandó pesti színház előadásairól tudósítson. A bírálatokat a 
rovat induláskor Vörösmarty és Toldy írták, Bajza később, első 

50 Szózat a Pesti Magyar Színház ügyében. = B.IÖM V. 69-107. 
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színigazgatósága után lett itt is állandó kritikus és a Krónika fennállása 
alatt 307 bírálatot írt. Szűcsi szerint Bajza és Vörösmarty alapították 
meg az irodalmi színvonalú magyar színikritikát.51 Bajza kritikáiban 
nem annyira a darabokra, inkább a színészi játékra, rendezésre, 
szereposztásra, beszédre, tehát magára a előadásra figyel. Bírálatai 
inkább oktatások, sok hibára hívja fel a színészek figyelmét. Kedvenc 
színésze Megyeri, sokra értékelte még Lendvaynét és Egressyt. 
Bírálatai közvetve a közönségre is hatnak, hiszen a magyar publikum 
még nem olyan igényes: "Az első magyar színházak közönsége rend-
kívül hálás publikum volt...Az előadás legfőbb kelléke számára az volt, 
hogy magyar nyelvű legyen. Ez a tény önmagában lelkesedéssel és 
örömmel töltötte el. Azonkívül szerette, ha a darab magyar emberekről, 
a dicső magyar múltról szól."52 Bajza és Vörösmarty „ nemzeti fórumá-
nak tartották a színházat és a nézőkkel kapcsolatban „polgárosult szín-
házi morál"-t szerettek volna kialakítani." 

A színházak még nem váltak el műfajok sze'int, a zenés és 
prózai darabok váltották egymást egy-egy színház műsortervében. A 
színészek már inkább a természetes beszédre törekedtek a régi 
deklamálás helyett. Bajza ugyan az egyszerű és természetes beszéd 
híve a színpadon, de Lessinggel és Goethével haladva még nem tud 
lemondani az idealizálásról, nem szereti a hétköznapi, sőt durva 
beszédet és viselkedést a színpadon. Ezért is nem tudja teljes egészében 
elfogadni Shakespeare-t, aki a romantika korában igen népszerűvé vált, 
mert szinte a romantikus dráma jellegzetességeit hordozzák müvei. 
Bajza a francia romantikus drámákat kedvelte inkább, mert ezek 
nyelvükben egyszerűek, cselekményük hatásos, nem túlzók és sok 
bennük az erkölcsi igazság, nevelő célzat. „ A romantikus dráma a 
német udvari színházakból indult, s a francia színpadon aratta legszebb 
diadalát" — írja Heszke Béla színháztörténeti munkájában és a 
romantikus dráma ismérveit Victor Hugo: Cromwell с. könyv-
drámájának előszava alapján a következőkben látja: szakít a klasszikus 
dráma hely és idő egységével, keveri a tragikus és komikus elemeket 
(groteszk), nem kötelező benne a vers, nemzeti témákat dolgoz fel, 
történeti hűséget és helyi színezetet (couleur locale) követel, 

51 vö. SZŰCSI József, i m. 266. p. 

52 SZERB Antal, i. m. 260. p. 

53 vö. Irányok, 197. p. 
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cselekménye mozgalmas, előfordulnak melodrámai hatások, antitézist 
alkalmaz, s verselésében szabad és lírai.54 

Bajza a nemzeti drámák mellett leginkább a francia 
romantikusokat mutatta be, illetve kívánta látni a magyar színpadon. A 
Játékszíni Krónika bírálatai nem hosszúak, egy vagy másfél oldal 
terjedelműek, színész- és közönségnevelő célzatúak, nem a darabokat 
recenzálják. Bajza bírál, Vörösmarty az erényekre hívja fel a figyelmet. 
Bajza valóságos színi pedagógus, apróra elemzi a színészi játékot, 
mozgást, beszédet, ruházatot, semmi sem kerüli el a figyelmét. Egressy 
szabadosságát nem kedveli, sokszor meg is rója érte, ha túlzásba viszi a 
természetességet. A Krónika 1837-től 1843-ig kisebb megszakításokkal 
folyamatosan tudósított a magyar színházi életről. Vegyünk egy-két 
példát Bajza bírálataiból. A Lear király bemutatójáról ezt olvashatjuk 
1841-ből: 

"Az előadás a rosszul sikerültek sorába tartozik...Shakespeare 
müveit nagyon ritkán kellene adni, de nagyon jól, azaz: magyar 
színészektől kitelhetőleg, és adatásukat színpadi ünneppé tenni, melyen 
a színészek tehetségeik examenét tartják, a mübarát pedig a költészet 
legfényesebb diadalmainak élvezésére örömmel jelenhetnék meg."55 

Egy másik kritika szintén 1841-ből Dumas: Korona és vérpad 
с drámájának bemutatója kapcsán: 

"... a franczia romantica iskola müveit szereti a magyar színi 
közönség, s nem ok nélkül. A francziák nemcsak tudós értekezéseket, 
mint a németek tudnak tartani arról, mi a dráma, hanem azt színpadra 
hozni is...Ők embereket állítanak színpadra, nem pedig ideálokat, s 
ezen embereknek...valódi érzelmet és indulatot kifejező beszédet adnak 
szájokba...Az ő színmüveikben több erkölcsi irány és poétái igazság-
tétel is van, mint a németekében..."56 

54 vö. HESZKE Béla: Színház. Színháztörténeti breviárium. 2. kiég. kiad. Budapest : 
Edition SimoníTy. 1995 .68 . p. 

55 MJK. = B J Ö M V. 209. 

56 MJK. = BJÖM V. 239-240. 
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A következő idézet jól példázza, hogy Bajza a valósághű 
ábrázolást teljes mértékben nem tudta elfogadni: 

"...vagyok bátor Bartha úrtól kérdeni, minek akkor a színház, 
ha a meztelen, prózai valóság semmi idealitást nem vesz föl, hanem 
csak az marad, mi a színházon kívül volt...Akkor, ha ilyekben gyönyö-
rűségemet találom, színház helyett egy paraszt csapszékbe ülök...Sőt 
néha csapszékbe sem kell mennem; ilyen művészeteket úton-útfélen 
lelek..."" 

— Nestroy Lumpáciiis Vagabimdus előadásán 1841-ben a 
megrótt Bartha úr a csizmadiainas szerepében piszkos öltözékben jelent 
meg a színpadon. 

Kisfaludy Károly: Három egyszerre — Kérők 1842-ben: 

"Örvendünk a közönséget tudósíthatni, hogy valahára ismét 
Kisfaludy Károlyra is rákerült a sor nemzeti színpadunkon" — írja 
Bajza, majd hozzáteszi — „A vígjáték halála óta intensive egy lépést 
sem tett előre."38 

1843-ban Shakespeare: ///. Richard előadása alkalmával így ír: 

"Nekünk válogatva s a legnagyobb vigyázattal kellene 
Shakespeare műveit színpadunkra hoznunk; előbb a kedvesbeket, a 
vonzóbbakat, s aztán ezen haj borzasztó lag sötét és irtózatos ábrá-
zolatokat, milyenek Othello, Richárd, talán a Macbeth is, mert 
...ezekben a mi nagyközönségünknek, mely más világban él, mint az 
angol, sok a bántó és botrányos és kevés a vonzó, a kedveitető."59 

Végül Bajza 1843-ban az Athenaeummal együtt megszűntette 
színikritikáit: 

57 MJK. = BJÖM V. 238. 

58 MJK. = BJÖM V. 245-246. 

59 MJK. = BJÖM V. 316. 
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„Magyar Játékszini Krónikánknak nincs egy sora is, melyet 
oly benső örömmel írtunk volna meg, mint e befejező szavakat...lapunk 
még megérte azon időpontot, mikor a magyar színházban a magyar 
szellem kezd túlnyomó lenni...színészetünk az leszen, minek rendel-
tetésénél fogva lennie kell: egyik hatalmas támoszlopa lételünk legfőbb 
eszközének, a nemzetiségnek." — e szavakkal zárul a Játékszini 
Krónika.60 

Bajza végszavában szól az éles vitákról, melyek színibírálatait 
is kísérték. Egyik legismertebb ezek közül a fiatal Henszlmann Imrével 
folytatott, aki a Regélő Pesti Divatlapba írogatott. Ez a Regélő és 
Honművész egyesített utódlapja volt, Garay János szerkesztésében. 
Vahot Imre és Henszlmann is az Athenaeum iskolájából kerültek ki és 
váltak később Bajza ellenfeleivé. A francia romantikus drámák ellen 
szálltak szembe az athenistákkal és Shakespeare műveinek 
bemutatásától várták volna a magyar drámaírás fellendülését. Bajzát 
nem érdekelték cikkeik, egészen addig, amíg Henszlmann nyíltan meg 
nem támadta az Athenaeumot az Othello bukásakor. A polémia 1842 
végén Bajza válasza után kezdődött és nem maradt viszontválasz 
nélkül, de erre Bajza már csak az 1843-ban indított Lapszemléjében 
reagál, nem foglalkozik vele többet. A Bajza-Henszlmann vitát Széles 
Klára és Korompay H. János tíz év eltéréssel két külön tanulmányban 
elemzi. 6I A vita részleteire így nem térek ki, csak Bajza drámaképét 
mutatom be válaszcikke: Shakespeare, francia színmüvek s az 
Athenaeum alapján. Az ütközési pont az volt, hogy a dráma lényege a 
jellemekben vagy a cselekményben van-e. Henszlmann az előbbit, 
Bajza az utóbbit tartotta elsődlegesnek. Nézzük először, hogy mit ír 
Bajza az ominózus Othello-bemutatóról Krónikájában, 1842. nov.10-
én: 

" ...igen kívánatos volna Shakespeare műveit nálunk is 
megkedveltetni, meghonosítani...Drámaíróink tanulnának gyakorlatilag 
a szépnek és igaznak ösvényét keresni...Színészeinknek végre alkalom 
és tárgy adatnék e müvek által összhangzatba hozni magokon és 

60 MJK. = BJÖM V. 335-337. 

61 SZELES Klára: Henszlmann Imre - Bajza József vitája. = It 1976. 37-62. p.. 
KOROMPAY H.János: Bajza József és Henszlmann Imre vitája a francia drámáról. = Itk 
1986. 507-522. p. 
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magokban az eszményit a valóval..." - Felhívja még a figyelmet a 
fordításban az általa botrányosnak tartott szavak módosítására, s a 
színészi játékban a túlzások kerülésére, itt is a „hajborzasztó helyen", 
például a megfőjtási jelenetben. Mindezt azért tanácsolja, hogy a 
közönség megkedvelje az írót és a darabot, mert szerinte -
"Shakespearet...hűség rovására kockáztatni, műveitől elidegeníteni a 
magyar közönséget, nem okosság. Elidegenedik pedig, ha szóhüséggel 
hozzuk színpadra."62 

E bírálat is híven példázza Bajza sokat emlegetett nézetét, 
nevezetesen a valóság megnemesített, eszményített ábrázolásának igé-
nyét; a színészeknek csak szalonképes szavakat lehet szájukba adni, a 
borzongató jelenetek ne a néző szeme előtt játszódjanak, a színészek 
öltözete rendes legyen, ha szegényes figurát játszanak is és a negatív 
alakok, ha már hősök, lehetőleg erkölcsi nevelő célzattal szerepel-
jenek. Ezért ütközik össze a fiatal romantikus nemzedékkel, akik a 
szabadságot és a természetességet hirdetik és várják el a színpadon is. 
Bajza Henszlmannak írt válaszában ugyanerről szól, elismeri 
Shakespeare erényeit, , jellemfestő" erejét és pszichológiai 
„mélységeit", de nem tartja magyar színészeknek és közönségnek 
valónak, csak a „botrányos" helyek kihagyásával és szavak átírásával. 
Kiáll a francia romantikus drámákért, melyek „előadásra alkalmasbak, 
mint bárminemű müvek", szerinte a dráma lényege nem a jellem, 
hanem a cselekmény, amit persze a jellemek visznek előbbre és a színi 
hatás. Hevesen védi a Henszlmann által támadott francia drámákat: 

"Szeretem a francia drámákat egyszerüségökért szerkezetben és 
beszédben... Szeretem őket, mert életet ábrázó Inak... Szeretem továbbá 
jó irányukért, vagy inkább józanész javalt tanaikért. Ezen müvek 
többnyire erkölcsi irányúak, és nem ellenkeznek a morál tanításai-
val".63 

Ez tehát Bajza véleménye. Széles Klára a vita okát a kor 
változásából és a nemzedékváltásból vezeti le.64 Széles és Korompay 

62 MJK. = BJÖM V. 295-296. 

63 Shakespeare, franczia színművek s az Athenaeum. - BJÖM V. 176. 

64 vö. SZÉLES Klára, í. m. 48. p. 
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egyetértenek abban, hogy Henszlmann inkább elvi álláspontból közelít 
a dologhoz, hiszen akadémiai székfoglalója is a témába vág ( Az újabb 
francia színköltészet és annak káros befolyása a miénkre ) , míg Bajza 
nemcsak a teória, hanem a praktikum oldaláról is igen jól ismeri a 
magyar színházi körülményeket. Végül elmondható, hogy talán ez a 
vita volt a legtárgyilagosabb és Henszlmann Bajza egyik legméltóbb 
vitapartnere tollcsatáinak történetében. 

Előbbi már a jövőt képviselte, Bajza viszont a jelent a korabeli 
magyar irodalmi és színházi valóságban. Ha meggondoljuk, hogy színé-
szetünk, ami az állandó társulatot és színházat illeti, éppen csak hat 
éves múltra tekinthetett vissza, s drámairodalmunk is csak bontako-
zóban volt, Bajzának kell igazat adnunk, hiszen az ő munkája 
eredményeképpen indult meg a Pesti Magyar Színház és vált később 
Nemzetivé, ő indította útjára az első elméletileg megalapozott színi-
kritikát, kiállt a színészképzés és a drámaírók jutalmazása mellett, 
ismerte a közönséget és tudta, hogy csak lépésenként haladhat előre a 
közízlés alakításában. Amikor Bajza másodszor is elvállalta a 
színigazgatói posztot, Szűcsi szerint:" ... a sajtó nagy örömmel vette 
tudomásul" 65 Tíz év elteltével persze egészen más körülmények közé 
került. Több eredeti magyar színművet vihetett színre, támogatta a 
fiatalok (Czakó Zsigmond, Obernyik Károly), s a már népszerű Szig-
ligeti darabjait, de játszatta Shakespeare-t, Schillert, Moliéret és 
továbbra is a francia romantikusokat; Hugót és Dumas-t. Mesterétől, 
Kisfaludytól is felújított darabokat és adta a Bánk bánt. Az opera már 
virágzott a színházban, Bajza örömmel játszatta Erkel Hunyadiját, az 
olasz mesterek (Verdi, Donizetti, Bellini) mellett.66 Utolsó színházi 
előadásai 1848 márciusától már a politika jegyében zajlottak. Március 
15-én a közönség kérésére a Bánk bánt adták elő, s Bajza maga is a 
politika forgatagába került, a nemzetiség és szabadság ügyének híve 
Kossuth mellé állt és hírlapjának szerkesztője lett. 

„Akarjunk lenni magyarok szívben, és szóval és esészen..." 
Ez a mondat és a beszéd, amelyben elhangzott Bajza egész világnézetét 
és közéleti munkásságának célját foglalja össze. Az Akadémián mondta 
el 1847-ben Az idegen nyelveknek a közéletben használása s a nemzeti 

65 SZŰCSI József, i. m. 289. p. 

66 vö. SZŰCS! lózsef. /'. m. 294-295. p. 
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erkölcsökre befolyása címmel. Valójában csak a magyar nyelvet és 
nemzetiséget védi az erősödő német befolyástól, s ha figyelmesen 
elolvassuk, meggyőződhetünk róla, hogy egyetlen hazánkban élő 
nemzetiséget sem támad. Mégis vihart kavart. Többen aggódtak, hogy 
az ifjúság fél majd idegen nyelveket tanulni, s elszigetelődik a nyugati 
kultúrától. Bajza ezért a cikket Nemzetiség és nyelv címmel az Ellenőr 
politikai zsebkönyvben adta ki. A beszéd Szűcsi szerint: „Bajzának 
nyelvileg a legszebb prózai dolgozata...a szabadságharc előszele érzik 
meg rajta."67 A magyar nyelv szeretete, ápolása, terjesztése Bajzának 
mindig szívügye volt. hiszen a nemzeti fennmaradás és.fejlődés zálogát 
látta benne. Közvetve is mindent ezért tett, egész irodalmi működése 
erre irányult, s a színügy terén tett erőfeszítései is a magyar dráma, a 
nemzeti darabok pártolása és sürgetése ugyanezt szolgálta. A 
Nemzetiség és nyelv a hazaszeretet fogalmával indít: 

minden időben és minden népeknél, melyek a mívelődésnek 
némi fokára emelkedtek a haza neve szent volt..." - Egy lírai hangú 
eszmefuttatás után a hazáról, Bajza az emberiségre is utal, tehát az 
egyes embert a nemzete és azon túl az emberiség részének is tekinti. 
Azonban minden népnek egyedi jelleget tulajdonít, melynek legfőbb 
hordozója a nemzeti nyelv - "...minden népnek első törekvése és kell, 
hogy első törekvése legyen önállását_fenntartani, szabad s független 
maradni minden más nép uralmától, hogy lehetőleg megőrizze a sajátos 
jellemébeni szabad kifejlést, és ne tűrje, hogy rá idegen nép idegen élet 
érzelmeit erőszakolja... a nép meg van semmisítve, ha sajátsága 
megsemmisíttetett; a sajátságnak pedig meg kell vagy legalább meg 
lehet semmisülnie, ha idegen uralomnak van alávetve."- Bajza a 
nyelvet a népek legfeketébb kincsének tartja, mely a népek egyedi-
ségét, szellemét őrzi: 

" Amint a nyelv különböző időkben változik, visszatükrözi a 
nép elő vagy hátramenetelét...élénkségét vagy dermedt állapotát." -
Majd rátér a német néppel való történelmi kapcsolatunkra és a veszélyt 
tulajdonképpen nem ebben látja, hanem abban, hogy a magyar főne-
messég kozmopolita nevelést ad gyermekeinek, sokszor hamarabb 
tanulnak meg idegen nyelven mint magyarul. Szerinte emiatt elvesztik 

67 SZŰCSI József, i, m. 400. p. (Az Ellenőr az Ellenzéki Kör megbízásából, Bajza 
szerkesztésében Németországban jelent meg a cenzúra miatt) 
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nemzeti identitásukat, egymás között is németül vagy franciául társa-
lognak, s a középnemesség is átveszi már ezt a divatot. Szó szerint 
kiemeli ebben Bécs szerepét. - „Vájjon nem megdöbbentö-e azon 
tünemény, hogy nálunk a történeti ritkaságok, a régi magyar emlékek 
iránt nincs a nemzetben kitünö figyelem?" - kérdezi. A nyelv a 
használat által szépül, csiszolódik és egy nemzet csak addig él, amíg 
nyelvét használja. - "Ki hallotta a világ két legnagyobb népét, a szabad 
angolokat és szabad francziákat valaha egymás közt más mint nemzeti 
nyelven beszélni? akár otthon, akár külföldön?" - teszi fel a kérdést és 
még a két Kisfaludyt is megrója, amiért németül leveleztek és 
társalogtak egymással. Megemlíti „politikai szónokainkat, papjainkat, 
színészeinket" hibás magyarságukért - "Sokan azt hiszik és beszélik, 
miképen a magyar nyelv szegény, hogy magokat rajta jól kifejezni nem 
tudják, holott ők maradtak szegények, mert a becses kincset nem 
iparkodtak magoknak megszerezni." - Felhívja a figyelmet még egyszer 
a gyermeknevelésre, a nemzeti nevelésre - "...legyünk büszkék, hogy 
magyarok vagyunk, tagjai...eme testvértelen Phoenixnek, mely csak 
önmagából nyerhet életet...Akarjunk lenni magyarok szívben, és 
szóval, és egészen."68 

Amikor Bajza e sorokat írta már a magyar volt hazánkban a 
hivatalos nyelv, de — mint ahogy utal is erre — sokan úgy gondolták, 
hogy ez elég eredmény, és nem törekedtek a nyelv használatára, 
müvelésére. Bajza előtt a herderi jóslat69 lebegett, aki szerint a kis 
népek, mint a magyar is, akiknek egyedi nyelvük van, kihalnak és 
eltűnnek. Ez a kérdés természetesen nagyobb súlyt kap a romantika 
korában, amikor a szabadság, nemzeti jelleg, népi sajátosságok 
felfedezése e szellemi irányzat lényegét jelentette. 

„A romantikusok, Széchenyi. Kölcsey és Vörösmarty számára 
humánum és hazaszeretet egyet jelentenek...A nemzetet azért kell 
szeretni, mert rajta keresztül szolgáljuk az emberiség ügyét...Soha 
magyar nacionalizmus nem volt átfogóbb, egyetemesebb, emberi 

68Nemzetiség és nyelv. = BJÖM IV. 210-233. 

69 Herder a nemzethalál jóslatát az Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheil 
(Gondolatok az emberiség történetének filozófiájához) с. 1784-1791 között irt müvében 
fogalmazza meg. 
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értékekben gazdagabb, mint a romantika korában.'*70 E felsorolásból ne 
maradjon ki Bajza neve sem, aki az említett nagyok méltó küzdőtársa 
volt és ebben a tekintetben abszolút romantikus. 

József Bajza, der Kritiker-Poet der ungarischen „Erneuerung" 

Die Erneuerung bezieht sich auf das sog. ungarische Reformzeitalter 
(1825-1848). das sowohl ins politische, als auch ins geistige Leben etwas 
ganz Neues brachte. Man nahm die Zielsetzungen der europäischen Romantik 
an, und zwar die Schützung nationaler Traditionen, die Offenheit für andere 
europäische Wirkungen, die Anerkennung der Genialität und der Kunst. Die 
Reformierung der ungarischen Literatur hatte drei Etappen: Erneuerung der 
nationalen Sprache, Forderung der originalen Werke und eines höheren 
Niveau. Das Wichtigste war aber, die ungarischen Traditionen und 
Charaktere in der Literatur und Kunst darzustellen. Die Kritik hatte derzeit 
eine große Rolle und die Kritiker bestimmten die Entwicklung der Literatur. 
Die größte Persönlichkeit auf diesem Gebiet war József Bajza, der mit dem 
genialen Dichter, Mihály Vörösmarty und mit dem bedeutenden 
Literaturhistoriker, Ferenc Toldy das literarische Leben leitete. Bajzas 
vielseitige Tätigkeit umschloß fast alle Gebiete der Kultur. Er war Dichter, 
Kritiker, Redakteur (Kritische Blätter, Athenaeum) und Direktor des ersten 
ungarischen Nationaltheaters. Sein literarisches Wert liegt nicht in den 
einzelnen Werken, sondern in seiner ganzen Tätigkeit, deren Zweck war, die 
ungarische Literatur zum Aufschwung zu bringen und sie mit der Weltliteratur 
zu verbinden. In dieser Arbeit werden die wichtigsten Gedanken und Stationen 
der literaturorganisierenden Tätigkeit des führenden Kritiker-Poeten der 
Epoche dargestellt. 

70 SZERB Antal, i. т. 302. p. 
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Bikfalvi Géza 

A szorb írásbeliség rövid történetéből 

A szorbok 

A Németország délkeleti részén, Brandenburg és Szászország 
tartományokban lakó szorb nép mintegy 100 ezer lelket számol. A 
szorbok 11 lausitzi járásban élnek, a vegyes nemzetiségű vidéki 
lakosságának a 15%-át adják. Az arányuk járásonként változó, de relatív 
többséget seholsem képeznek. A kompaktnak már alig nevezhető szorb 
vidéken - szorbul Serby - kívül összesen talán 20 ezer erősen 
asszimilálódott szorb él a Ruhr-vidéken, a tengerentúlon: az Egyesült 
Államokban (Texas) és Ausztráliában. 

A szorb nyelv a nyugati szláv nyelvek csoportjába tartozik. A 
Felső és Alsó-Lausitzban beszélt szorb nyelv nem egységes: felső- és 
alsószorb nyelvre tagolódik. A mai irodalmi felső- és alsószorb nyelv a 
középkor végén alakult ki egy ószorb-nyugati-szláv dialektusból. Ebből a 
dialektusból Felső-Lausitzban a milcek kialakították a felsőszorb nyelvet, 
az Alsó-Lausitzban élő luzsicok pedig az alsószorb nyelvet. Az alsószorb 
nyelv a pomerán-lengyel vagyis lech dialektusokkal tart szorosabb 
rokonságot és lexikálisan sok germanizmust vett fel, a felsőszorb nyelv a 
cseh nyelvvel rokon. A szorb nyelvre jellemző a sok archaizmus, amely a 
többi szláv nyelvben - a cseh kivételével - kiveszett. Nagyon jellemző 
különlegesség a főnevek kettes száma (Dual). 

A szorbok nyelvhasználatával kapcsolatban, azonban meg kell 
említeni, hogy az évszázados asszimiláció során, amely erőszakos volt, 
korunkban már a teljes kétnyelvűség állapotába jutottak. Az 199l-es 
népszámlálás adatai szerint 67 ezer németül és szorbul egyaránt jól 
beszélő állampolgár él a vegyes nemzetiségű területeken. A szorbok a 
magyarországi nemzetiségekhez hasonlóan anyanyelvi fokon bírják az 
államnyelvet. 
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A szorbság életében mindig meghatározó szerepe volt az 
anyanyelvi irodalomnak, a nemzeti identitás megtalálásában és máig való 
megőrzésében. Az önálló államisággal, politikai és gazdasági hatalommal 
sohasem rendelkező szorb nép fennmaradásának egyetlen biztosítéka volt 
és marad a nyelvnek a szépirodalmon keresztüli csiszolása és ápolása. Az 
európai és a világirodalomban kevéssé ismert, hogy a létszámára nézve 
igen kicsiny nép, milyen hatalmas és gazdag irodalmi kinccsel ren-
delkezik. 

A népvándorlás során a szorb törzsek az V. században telepedtek 
le a Saale és a Neisse között. Az első írásos említésük 631-ből származik 
a frank Fredegár krónikájában. A szomszédos germán törzsek folyama-
tosan terjeszkedtek a szorbok rovására. Az erőszakos germán térhódítás 
mintegy 1200 éve sújtja a szorbokat, szűkíti életterüket, morzsolja 
létszámukat. A szorb törzsek a szász és a brandenburgi választófejedel-
mek uralma alá kerültek, a területi széttagoltságuk nyelvi és vallási 
különbségeket eredményezett. Az alsószorbok többnyire evangélikusok, 
a felsőszorbok a katolikus vallást követik. Lausitz 1378-1625 között a 
cseh koronához tartozott, ebben az időben az élet valamivel könnyebb 
volt a szorbok számára, de a német bevándorlás ekkor is folyamatosan 
tartott. A szorb öntudatra ébredés elég későn a múlt században történt 
meg, jellemző módon az erős német államokban - Poroszország és 
Szászország - élő szorbok szellemi központja a prágai szorb szeminá-
riumban alakult ki. Németországban csak 1912-ben alakult meg a 
Domowina (Haza), a szorbok hazafias nemzeti szervezete. A nemzeti 
szocializmus éveiben először korlátozták a működését, Szorbul Beszélő 
Németek Szövetségeként tengődött, majd végleg betiltották. 

A szorb nép létezésének legkritikusabb időszakát a fasizmus 
uralma alatt élte át. 1937-ben betiltották a szorb nép évezredes kultúráját, 
nyelvüket nyilvánosan nem használhatták. Anyagi és kulturális értékeiket 
jórészt megsemmisítették. 

A második világháború után Csehszlovákia a szorbok lakosság-
cseréjével akarta rendezni a szudétanémetek kitelepítését, de 1948-ban az 
állami fordulat után elálltak a kérdés ilyen megoldásától. 

A szorb jogok teljes elismerése 1949-ben, az NDK megala-
pításakor rendeződött. Az NDK Alkotmánya két cikkelyben is rögzítette 
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a szorb jogokat. Az állam politikai vezetése mindig igen nagy hangsúlyt 
fektetett a szorb nemzetiségi kérdésre. 
A létrehozott nemzetiségi intézményrendszer az élet valamennyi területét 
átfogta: 
Domowina Verlag /Bautzen/ 
Állami Szorb Népiegyüttes /Bautzen/ 
Szorb Népmővészet Háza /Bautzen/ 
Szorb Folklór Központ /Bautzen/ 
A DEFA stúdió "Szorb film" gyártási csoportja /Potsdam/ 
Német-szorb Népszínház /Bautzen/ 
Szorb Múzeum /Bautzen, Drezda, Hoyerswerda, Lehde, Lübbenau, 

Senftenberg/ 
Szorb Tanárképző Intézet /Bautzen-Radibor/ 
A kétnyelvű területek iskoláinak akadémai kutatóhelye /Bautzen/ 
Az NDK Tudományos Akadémiájának Szorb Népkutatási Intézete 
/Bautzen/ 
Karl Marx Universität Szorabisztikai Intézete /Lipcse/ 
Az NDK rádiójának szorb stúdiója /Cottbus/ 
Cottbus megyei központi szorb nyelviskola /Cottbus/ 
Drezda megyei központi szorb nyelviskola /Bautzen/ 

A szorbok az NDK-ban virágzó népi kultúrával és kiépült 
nemzetiségi intézményrendszerrel rendelkeztek, az egyesült Német-
országban a helyzetük rosszabodott, a jelentős állami támogatástól el-
estek, amit alapítványi formákban nem lehet pótolni, jogi helyzetük is 
tisztázásra vár. Az elmúlt évtizedek látványos eredményei mögött, azon-
ban keserű valóságok, objektív tények sorakoznak. A szorb költők által 
oly gyakran megénekelt szép szorb föld, az édeni vidék már nem létezik. 
Lausitzban található az egykori NDK legnagyobb barnaszén lelőhelye, 
mára a vidék képe felismerhetetlenségig megváltozott, hatalmas hőerő-
művek ontják fűstfellegeiket, elpusztítva a vegetációt, az idilli mezőket 
hatalmas meddőhányók csúfítják. Egész sor szorb falu tűnt el, a külszíni 
fejtés miatt, lakóikat a városi lakótelepekre költöztették. 

A szorbság mindig is paraszti, földművelő volt, csupán vékony 
kézműves - értelmiségi réteggel bírt. Ma a társadalmi mobilitás a 
nemzetiségi tudat háttérbe szorulásához, majd teljes elvesztéséhez vezet, 
mivel a vegyes lakosságú vidékeken egyre nagyobb a német ajkú 
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lakosság száma és a városokban szinte csak már németül beszélnek. A 
német nyelv és kultúra értéke mindenképpen még jobban felértékelődik. 

Az NDK-ban államilag magasan dotált írott sajtó jóvoltából, a 
szorb nyelvű kiadványok a német nyelvűek negyedébe, a könyvek pedig 
a harmadába kerültek. A dotáció elmaradása és a piaci viszonyok hatá-
sára az eladott példányszámok a felükre estek vissza. Jól példázza ezt, a 
Nowa Dóba (Új Kor) az egyetlen (felső)szorb nyelvű napilap esete, 
amely 2500 példányban jelent meg, az újság nevét 1990-ben a régi, pa-
tinás nevére vátoztatták, Serbske Nowiny (Szorb Hírlap), ma 1000-1200 
példányban kerül az olvasókhoz. A könyvkiadásban a tankönyvek vi-
szonylag alacsony áron, állami támogatással kaphatók, de a szépirodalmi 
és szakkönyvek ára azonos és néha magasabb a német könyvek áránál, 
köszönhetően az alacsony példányszámnak. 

A könyvkiadásban igen aggasztó, hogy a szorb írók két-
nyelvűségükből kifolyólag már inkább németül írnak és a német nyelven 
már sikert aratott könyveiket adják ki szorb önfordításban. A folyamat 
már régen elkezdődött, de a hatvanas évek derekától mindennapos gya-
korlattá vált, hogy szorb témákat németül dolgozzanak fel. Ez a tendencia 
súlyosan veszélyezteti az eredeti új szorb irodalmat. 

Egyedül a tömegtájékoztatásban látszanak kedvező jelek, az 
egyesülés után a regionális adók vették át a szorb műsorok készítését és 
sugárzását. A napi rádiómősorokat most a Mitteldeutscher Rundfunk 
(MDR) bautzeni Szorb Stúdiója sugározza mindkét szorb nyelven. A 
televízióban az Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg (ORB) /Potsdam/ 
havonta Luzyca /Lausitz/ címen szorb nyelvő magazint sugároz. Az 
MDR /Drezda/ tévéprogram pedig rendszeresen hírt ad a napi aktuali-
tásokról a tartományi híradókban és dokumentumfilmeket vetít a szorb é-
letről német nyelven, szórakoztató és népzenei műsorokban szorb nyelvű 
produkciók is helyet kapnak. 

Az bizonyos, hogy jelenleg Németországban kétféle egymás mel-
lett haladó irányzat figyelhető meg, részint egy egységesülési össznémet 
nyelvi és kulturális folymat, részint pedig a tájnyelvek hihetetlen virág-
zása helyi szinten. Nemcsak a több évszázados klasszikus irodalommal 
rendelkező alnémet (Plattdeutsch) éli reneszánszát, hogy újra egyesültek 
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az északi alnémet területek, hanem fejlődésnek indult a bajor, a sváb-
alemann, a szász, a rajnavidéki és egyéb irodalmak. 

A Németországban élő másik nagyobb nemzetség a dán 
kisebbség, amelynek helyzete jogilag rendezett, kultúrájuk békésen 
fejlődik. Természetesen a háttérben Dánia igen hathatós támogatást nyújt 
a mintegy 70 ezer németországi dánnak. Iskoláikban, saját egyházukban 
ápolják a dán nyelvet, csupán egy napilapuk van, a kisebbségi irodalom 
elenyésző, mert a szerzők eleve Dániában publikálnak. 

A jogilag nemzetiségnek el nem ismert, csupán etnikai 
csoportnak tartott frízek öntevékenyen ápolják nyelvüket és kultúrájukat, 
főként északi-fríz nyelven jelennek meg könyvek és periodikus 
kiadványok. Míg a kelet-frízek már inkább csak régi néphagyományaikat 
elevenítik fel. 

Talán egy hathatós jogi rendezés, a többi németországi kisebb-
ségi csoporttal való együttműködés és a regionális újraéledési folyamat 
még hagy egy kevés reményt és időt a szorb nyelv és kultúra számára, de 
sorsszerűnek látszik a néhány emberöltőn belüli vég. 

A szorb írásbeliség története a kezdetektől a XVIII. századig 

A szorb írásbeliség kialakulásának vizsgálatakor fontos kérdés, 
hogy a szorbok mikor és hogyan vették fel a kereszténységet. A szláv 
népek keresztény hittérítői, Ciril és Metód mennyire voltak befolyással 
Lausitzra. Annyi bizonyos, történelmileg hiteles adatokkal bizonyított 
tény, hogy 873 nyarán Metód felkereste Lausitzot, Borivoj cseh 
fejedelem kérésére és később tanítványai is térítettek a szorbok között, 
terjesztették a kereszténységet. Ennek ma is kimutatható nyoma van a 
szorb nyelvben, hogy a kereszténységgel kapcsolatos alapszavak nagy 
része nem Rómából, a latin nyelvből származik német közvetítés útján, 
hanem sokkal korábbiak, Bizáncból származnak és cseh segítséggel 
kerültek a szorb nyelvbe. De mindez nem vonatkozik az írás területére, 
ugyan 1896-ban Arnost Muka az egykori szorb nyelvterület északi részén 
fekvő Gosmar /Alsó-Lausitz/ kolostori könyvtárában felfedezett egy 
ószláv nyelvű, glagolita kéziratot, amelyhez hasonló biztosan sok létezett, 
de a történelmi események során elpusztultak és semmi szerepet nem 
játszottak a mai szorb írásbeliség kialakulásában. Ez a fennmaradt ószláv 
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kézirat csak kivételnek számít, semmi esetre sem beszélhetünk róla, mint 
a szorb írásbeliség első emlékéről. 

A szorb nyelv első írásos emlékei természetesen a rengeteg ma is 
használatos szorb hely- és egyéb földrajzi nevek, amelyek a különböző 
régi iratokban nagy számmal fordulnak elő. 

Ezek a kereszténység terjedésével, egyre nagyobb mértékben 
szerepelnek a koraközépkori okleveleken és birtokleveleken. Ugyanis I. 
Henrik 929-ben megalapítja Meissen várát, amely előbb a daleminc és 
mile szorb törzsek elleni katonai védőpont lett és 968-ban pedig 
püspökséget alapítanak itt, a legyőzött szorb törzsek megtérítésére. A 
kereszténység felvétele, ami természetesen a latin típusú kereszténységet 
jelenti, az évezred végére, az utolsó önálló szorb fejedelemség 
felszámolásakor 1003-ban befejeződött a szorbok között. 

Merseburgi Thietmar (975-1018) krónikájában találjuk a 
legrégebbi írott szorb kifejezést, egy hely megjelölés kapcsán: 
ukriowolsa (w kri wolsa - a bozótban egy égerfa állt).A másik érdekes 
nyelvemlék a XI. századból származó pecsét felirata, amely ma a hallei 
múzeumben található: A pecsét felirata ószorb nyelvű: 
IESUSxTANOxIESUSxVASSIGONxTANx-IONCOxBABIGONO 
(Jézus, az egyetlen Jézus, aki isten a magasságokban). 

A legrégibb szorb nyelvemlékek közé tartozik az ún. Magdeburgi 
glosszárium, az eredetileg latin nyelvű zsoltárok sorai között német 
fordításuk található, de a szövegre egy valószínűleg szorb származású 
szerzetes ószorb bejegyzéseket tett a pergamen tekercsen. Többek között: 
Deus meusboch moie (mój Bozo - Istenem), domine-knize (Knjeze - az 
Úr ), dominus Deus knize-boch (knjeze Bozo - Úristen), venite-podete 
(pójdzece -jönni), cantate-pogete (pejce - énekelni). 

Az első fennmaradt hosszabb szorb nyelvő szöveg 1500 körűiből 
származik Budyska prisaha azaz Egy bautzeni polgár sirámai néven 
ismeretes, amelyet a bautzeni Városi Levéltár oklevélgyűjteményében 
találtak meg. Az írás hódolat a cseh királyhoz - ekkoriban Lausitz a Cseh 
Királyság része - valószínűleg egy cseh kancelista munkája a felsőszorb 
nyelvű fogalmazvány, akinek alsószorb nyelvő segítője volt. A szöveg az 
alsószorb hatáson kívül sok bohemizmust tartalmaz, a korabeli cseh 
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helyesírással íródott. A becses nyelvemléket 1875-ben jelentette meg 
először nyomtatásban Michal Hórnik szorb történész, akinek hipotézise 
szerint a szöveg a XV. század második felében keletkezett és a huszita 
cseh király Pogyebrád György (Jifi z Podebrad. uralkodott 1458-1471) a 
címzett, mivel 1462-ben személyesen is járt Bautzenban. 

Egy hasonló irat született a bautzeni példa alapján 1550-ben 
Lieberose városában, az egyik fontos, de kevésbé ismert szorb 
nyelvemlék Delnjoserbska prisaha mesto Luboraza (Alsószorb sirám 
Lieberose városából) néven jegyzik a szakirodalomban. A bautzeni sirám 
utóéletéhez tartozik, hogy még 1692-ben is például szolgált a 
senftenbergi Jan Abraham Boris számára, amikor hűségnyilatkozatát 
megírta IV. János György szász választófejedelemhez, a nyilatkozat latin 
nyelvű szöveg és ma a drezdai Szász Állami Levéltárban őrzik Versio 
vandalica praestandi homagii fidelitatis címen, az eredeti változat az 
alsószorb nyelv senftenbergi dialektusában íródott. 

A szorb írásbeliség fejlődésében jelentős előrelépést jelentett az 
írni-olvasni tudás elterjedése, valamint a latinos műveltség megszerzése. 
Főként városi latin iskolákban és az európai egyetemeken szereztek kellő 
tudást és műveltséget a szorb írástudók, a szorb nép kulturális életének 
megalapítói. A XIV. századtól kezdve egész Európában elterjedt és 
bevett szokás volt a perignáció, a diákok és kisebb részben a tanárok 
vándorlása a nagyobb szellemi műhelyek -egyetemek, akadémiák- között. 

Eleinte a tanulni vágyó szorb ifjak Krakkóba mentek tanulni, a 
krakkói Jagelló Egyetemet 1364-ben alapították. Nevesebb szorb 
humanisták voltak akik Krakkóban tanultak, Jurij z Budysina, aki 
Prágában az Obiectiones tractatuum (Tárgyilagos értekezés) müvét 1378-
ban Prágában megírta, a másik ismertebb szorb humanista Krakkóban 
Miklaws z Budysina, neves prédikátor volt, a XV. század végéről 
származó latin nyelvő prédikáció gyűjteményét a krakkói Jagelló 
Egyetem Könyvtára őrzi. Jan Solta az alsó-lausitzi Trebusból származott, 
1512-ben végzett Krakkóban, filozófiát és orvosi ismereteket tanult, 
szoros barátságban állt neves lengyel humanistákkal, Kopernikusz barátja 
volt. Libellus de humatione corporum mortuom (Könyvecske a halandó 
emberről) című müvét 1517-ben adta ki Krakkóban, melynek akkora 
hatása volt, hogy I. Zsigmond lengyel király udvari orvosává nevezte ki. 
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Jan Rak (Rhagius Aeticampus, 1457-1520) a sommerfeldi 
születésű, legismertebb alsószorb humanista, krakkói egyetemi 
tanulmányai után, mint vándorprofesszor járta be Európa egyetemeit. A 
leginkább idézett latin költeményét Epigramata címen 1507-ben adták ki, 
a lausitzi népéletet megéneklő könyvéért Rómában koszorús költővé 
koronázták. A szorb kultúrára gyakorolt legmaradandóbb tette, a cottbusi 
latin iskola megalapítása volt 1514-ben, ez később az Universitas 
Serborum néven vált ismertté. 

Caspar Janinitus (1550-1597) a bautzeni latin iskola tanára kora 
neves verselője volt, legnagyobb irodalmi értékő költeménye, barátjához 
Christoph Manilihez, Felső-Lausitz történészéhez írt alkalmi verse Pro 
Christophoro Manlio Lusatio... (Christoph Manilihez, aki hazánkat 
számtalanszor ismertette szeretettel...). A vers maga tulajdonképpen a 
121. zsoltár parafrázisa. Janitius 1585-ben a zittaui latin iskola igazgatója 
lett, itt írta Eli et Sámuel (Éli és Sámuel) iskoladrámáját, majd 1587-ben 
Kamenzban, Apelles római festőről írt egy iskoladrámát. 

A szorb írásbeliség történetében az egyik legfontosabb mozzanat 
a lutheri tanok megjelenése és elterjedése volt, közvetve a szorb nyelvű 
írásbeliség alapjait vetette meg. Isten igéjének a nép nyelvén, jelen 
esetben szorbul való hirdetése, szükségszerűen magával hozta a szorb 
nyelvű kiadványok egész sorát. Lausitzban először a lutheri tanokat a 
poswitzi ferences barát Pavol Bosak 1524-ben kezdte terjeszteni 
Bautzenban, majd 1577-ben Alsó-Lausitzban a cottbusi Jan Brezan 
szerzetes hirdette az új tanokat, Alsó-Lausitzban viharos gyorsasággal 
terjedt el a lutherizmus, míg Felső-Lausitz jobbára megmaradt 
katolikusnak, ez a szorb népesség körében még fokozottabban érvényes 
mint a németeknél. 

A reformáció térhódításával a szorbok Wittenbergbe mentek 
tanulni, Luther idején 40 szorb tanult, a halála után a számuk meghaladta 
a 150-et. 

Luther utóda, Philipp Melachton lett Wittenbergben, aki sokkal 
toleránsabban viseltetett a nem németekkel szemben, mint a mester és 
büszkén jegyezte fel, hogy otthoni asztalánál tizenegy különböző nyelven 
beszéltek a vendégek, köztük természetesen szorbul és magyarul is. A 
Melachton által képviselt szabadelvő politikai-vallási vonalat követöket 
"philippistáknak" nevezték. Melachton szellemi örökségét, veje a 
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bautzeni szorb születésű szorb természettudós Kaspar Peuker (Caspar 
Peucerus, 1525-1610) az egyetem későbbi rektora ápolta. Peucerust 
közeli kapcsolat főzte a magyarországi diákokhoz és Zápolya István 
kérésére szorb és német diákokat küldött a Felvidékre és Erdélybe, 
akiknek a tanulási költségeit részben az erdélyi fejedelem fedezte. 
Peucerus maga számos matematikai, csillagászati, orvosi és teológiai 
művet irt latin nyelven. 1100 soros Idyllium Patria (Az idilli haza) 
költeményében Bautzen város krónikáját adta közre, 1583-ban 
Lipcsében, 1594-ben Bautzenben jelent meg. 

Zápolya István egyik legelső támogatottja Jacobus Janus (?--
1583) alsószorb teológus volt, aki az egyetemi tanulmányai után 
Olmützben, majd Kassán tanított, élete második felében pedig 
evangélikus lelkészként működött Lausitzban. Egy német-szorb lelkész 
utódja Jakob Ohnefals-Ryctar latin nyelvő kéziratait összegyűjtötte és 
később nyomtatásra előkészítette: Acta Prophetarum (A próféták munkái, 
1561), Chronicon (Krónika, 1562) Psalmus LXXXIX (89. zsoltár, 1562) 
és Natalinita Christi (Krisztus születése, 1563) valamint levelezése, a 
főként felvidéki lelkészekkel. Ugyancsak Ohnefals-Rychtar adta ki Janus 
önéletrajzát szintén latin nyelven. 

A szorb írásbeliség történetében kiemelkedő jelentőségű 
Miklaws Jakubica, német nevén Nikolaus Kubike laubnitzi evangélikus 
lelkész első Új Testamentum fordítása szorb nyelvre. Jakubica életéről 
sajnos nagyon keveset tudunk, mint szerzetes a cisztercita kolostorban élt 
Saganban, majd átlépett a lutheránus hitre és Sorau környékén 
terjesztette az új tanításokat. Sorauban, mint egy fennmaradt levélből 
tudjuk az Új Testamentum fordítását 1548. augusztus elsején fejezte be. 
Csupán a Vulgata latin szövege, Luther német fordítása, cseh nyelvű 
biblia részletek álltak a rendelkezésére, az eredeti görög szöveget nem is 
ismerte. A fordítás nyelve a helyi soraui átmeneti dialektus volt, 
eredetileg alsószorb nyelvjárás felsőszorb jellemzőkkel és kevert 
lexikával. Jakubica maga alsószorb származású volt, de nyilvánvalóan jól 
beszélt csehül és Sorau környékén a lengyel nyelvet is beszélték, ezért a 
biblia fordítása hemzseg a bohemizmusoktól és sok lengyel kölcsönszót 
tartalmaz. Sajnos Jakubica munkája, mint oly sok szorb nyelvű fordítás 
visszhang nélkül maradt és a századokkal későbbi biblia fordításokra sem 
volt semmi hatással. Szép terv és szép álom maradt, Jakubica azon 
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törekvése, hogy miként Luther biblia nyelvezetével egységesítette az 
irodalmi német nyelvet, ezt megalkossa a szorb nyelv területén. 

Ismert nyelvemlék Richter tanácsos zosseni keresztelési naplója 
1545-ből, ez csak részleteiben maradt meg. A Jakubica kéziratán kívül a 
másik legjelentősebb alsószorb nyelvű kézirat a Wolfenbütteli Zsoltáros 
vagy szorbul Then psalter serbskey rhetzy. A XVI. század második 
feléből származik, 176 oldalas zsoltárgyüjtemény, amely Luther 
szövegén alapszik, tiszta alsószorb nyelvű fordítás, a helyi kolostor 
könyvtárában találták meg. 

Minden nép történetében különleges helyet foglalnak el az első 
nyomtatott könyvek, minden esetben valami más, valami új történt 

Az első szorb nyelvű könyvek általánosan jellemző vonása, hogy 
kétnyelvűek, német és szorb szövegek váltakoznak bennük és címlapjuk 
mindig német nyelvű, de mindegyiken feltüntetik, hogy szorb -akkori 
nyelvhasználat szerint vendnyelvű szöveget is tartalmaz. Az első szorb 
nyelvű nyomtatott könyvek Michal Wolrab 1552-ben Bautzenban 
megnyitott nyomdájából kerültek ki, Wolrab Lipcsében tanulta a 
nyomdászatot, betűi is onnan származnak. A történelem folyamán a szorb 
könyveket Lausitz más városaiban, majd Frankfurt/Oder, Drezda, Lipcse, 
Grimma, Prága és Rumburk városok nyomdáiban nyomtatták szinte 
kizárólagosan. 

Az első szorb könyvet 1574-ben nyomtatták ki, Michal Wolrab 
bautzeni officinájában alsószorb nyelven. A könyv, a Lübben melletti 
Straupitz község lelkészének munkája, Albin Mollerus (1542-1625) 
csillagász és természetbúvár volt. A könyvének cirkalmatos címet adott: 
Ein Ewigweren der Kirchen Calendar / Auch ein Wendische Gesangbuch 
/ Auch Kleine Catechizmus (Egy egyházi öröknaptár / Egy szorb énekes 
könyv is / Kis katekizmus is) és a kor szokásai szerint Alsó-Lausitz 
helytartójának, a cseh Jaroslav Kolowrat grófnak ajánlotta. A könyvben 
Mollerus egyesítette a Kis katekizmust az evangélikus egyházban 
használt énekekkel, amelyeket részben maga fordított le németből, 
részben más szorb lelkészek munkáit is felhasználta, a legrégebbi fordítás 
1545-ből származik a lübbenaui lelkész Simon Gast tollából. A könyv az 
alsószorb evangélikus hívek vallási igényeit szolgálta, kiegészítve egy 
csillagászati naptárral. 
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A straupitzi lelkész saját korában megbecsült tudós volt, 
különösen csillagászati és naptárkészítő tevékenysége keltett nagy 
figyelmet, de egyházi körökben is elismert szaktekintélynek számított. 
Erről Adam Bohoric (1520-1598) könyve tanúskodik, aki a humanista 
Melachton latin nyelvtana alapján, Arcticae Horulae (Téli órák, 1584) 
címen összeállította az első szlovén nyelvtant és a tíz nyelvből 
összehasonlító nyelvtani részben az alsószorb szövegrészletet 
Mollérüstól vette át. Itt kell megjegyezni, hogy a korai szorb-szlovén 
kulturális kapcsolatok nagy eredménye, hogy Peucerus hathatós 
támogatásával Jurij Dalmatin (1547-1589) lefordította az augsburgi 
bibliát szlovén nyelvre 1578-ban, amely Biblija (Biblia) címen jelent 
meg nyomtatásban és a szlovén irodalmi nyelv alapkövét képezi. 

Moreilusra visszatárve, érdekes adalék a szorb írásbeliség 
történetében, hogy a svájci polihisztor, tizenegy nyelven -köztük 
alsószorbul- beszélő Leonhard Thurneisser zum Thurn (1530-1595), 
mellesleg a brandenburgi választófejedelem orvosa 1578-ban elkészítette 
élete főmővét. A História sive Descriptio Plantarum omnium 
(Történelem avagy minden élőlény leírása) tíz kötetes mü, az első 
kötetben az élőlények neve (alsó)szorbul is megtalálhatók, a szorb rész 
gyűjtési munkáiban Mollerus is segédkezett. A nevezetes kézirat jelenleg 
a berlini Állami Könyvtárban található. 

Egy kis kitérőt jelentett a szorb írásbeliség történetében Handroj 
Tara (Andreas Tharaeus, 1570-1638) alsószorb katolikus pap munkája, 
az Enchiridion Vandalicum (Szorb kézikönyv). Az eredetileg szorb 
iskolások számára készült könyvben, a ma már kétszáz éve kihalt 
storkovi nyugati-alsó szorb nyelvjárásra lefordította Luther Kis 
katekizmusát és zsoltárait. A könyvet 1610-ben az oderamenti 
Frankfurtban, Nickel Voltz nyomdájában készítették. Tara a munkáját a 
brandenburgi választófejedelemnek ajánlotta bízva annak megértő 
támogatásában, mellesleg őt a Dux Vandalorum (Szorbok fejedelme) 
címmel illette, hogy további szorb könyvek nyomtatását anyagilag 
támogassa. Handrij Tara volt az első szorb humorista, a bautzeni 
polgárokon élcelődött, olyan sikerrel, hogy halála után a felbőszült 
városatyák a kéziratait papírmalomban bezúzatták, csupán egy német 
nyelvő komédiája maradt meg, Weiber Spiegel (Asszonyi tükör) címen 
1628-ból. 
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Az első felsőszorb nyelvű könyv 1597-ben jelent meg, a gröditzi 
születésű, Wjaclaw Worjech (Venceslaus Varichus, 1564-1618) gödai 
evangélikus lelkész, a helyi latin iskola megalapítójának Kis katekizmus 
fordítása, szintén a bautzeni nyomda terméke. Az eredeti címlapon Der 
Kleine Catechizmus. Tauf- und Traubüchlein D. Martini Lutheri, 
wendisch und deutsch Druck (Luther Márton kis katekizmusa, 
keresztelő- és gyászkönyvecskéje, szorb és német nyomtatásban) cím 
szerepel, amely már mutatja, hogy a felsőszorb nyelvű szövegfordítás 
párhuzamos Luther német szövegével. A könyv értéke még, hogy az Egy 
Bautzeni polgár sirámai után a legrégebbi felsőszorb nyelvemlék. 

A harminc éves háború alatt (1618-1648) csak egyetlen szorb 
nyelvű könyv jelent meg, Hrjehor Martini (1595-1632) purschvitzi 
katolikus plébános Die Sieben Buss Psalmen des Königlichen Propheten 
Davids. Windisch und Deutsch zum druck... (Dávid király próféta hét 
zsoltára. Szorb és német párhuzamos nyomtatásban). A 48 oldalas 
kiadvány a felsőszorb nyelv löbaui dialektusában és 1627-ben jelent meg. 

Német szerzők tollából több szorb szöveget is tartalmazó könyv 
jelent meg a XVII. század fordulóján. Köztük említésre méltó dr. 
Johannes Francus kamenzi városi fizikus és orvos botanikai müve, amely 
1594-ben Hortus Lusatiae (Lausitzi kert) címen jelent meg, latin, német 
alsó- és felsőszorb nyelven tartalmazza a lausitzi flóra neveit. A másik 
nagy jelentőségű mű, Hieronymus Megister (71542-1616) császári 
történész és lipcsei professzor, Thesaurus polyglottus (Soknyelvű szótár) 
két kötetes, 800 oldalas, 40 különböző nyelvet felölelő munkája. A 
könyvet 1603-ban a majnaparti Frankfurtban nyomtatták, a szótár -
magvar nyel vő része is van!- alsószorb nyelven tartalmazza a szorb 
lexikát. 

A legrégebbről fennmaradt alsószorb nyelvtan kézirata 1650-ből 
származik, a lübbenaui lelkész, Jan Chojnan (1600-1666) munkája, a 
latin nyelvű Linguae Vandalicae (Szorb nyelv) először veszi igénybe a 
modern nyelv tudomány összehasonlító módszereit és segítségével 
rámutatott a szláv nyelvek valamint az alsószorb és felsőszorb 
rokonságára. Mint az első szorb nyelvész tudományosan leírta és 
meghatározta a szorb nyelvet a nyelvtudomány számára. 
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Szintén 1650 körül, Juro Ermel, a calaui városi iskola rektora 
kiadja az első szorb ábécés könyvet, sajnos 1669-ben a calaui polgárság 
tiltakozása ellenére a könyvet betiltották, a germán izáló hatóságok a 
szorb nyelv tanítását sem engedélyezték. Ugyanakkor érdemes 
megjegyezni, hogy az oderaparti Frankfurt, Viadrina Egyetemén 1539 és 
1656 között kisebb megszakításokkal, felső szinten oktatták a szorb 
nyelvet. 

A bautzeni Pavol Praetoriusa vezetésével 1660-ban az egységes 
nyomtatott szorb írásbeliség kialakítására külön bizottságot alakítottak. A 
szorb írás kialakulásában a korabeli német helyesírás fontos szerepet 
játszott a szorb értelmiségiek tanulmányaik során megismerték a latin, a 
görög, a héber nyelvet és írást, de az önálló szorb betűírás a német vagyis 
pontosabban gótikus sváb betűkön alapult. Ez nemcsak német 
nyelvterületen volt elterjedve, hanem a szomszédos országokban is 
használták, mint az ócseh kéziratok is példázzák. Később a huszita cseh 
hatás felerősödött, elsősorban a politikai hatalom miatt és a szorb 
nyelvben a sok bohemizmus mellett az analóg (szláv) betűsor is 
használatba került. Az analóg (szláv) betűírás Húsz János (1369-1415) 
találmánya, fonetikus betűírás diakritikai jelekkel kiegészítve, A lengyel 
írásnak kevesebb befolyása volt a szorb íráskép kialakulására, noha a 
laikus szemlélő számára nagyon hasonlónak látszik a két íráskép, 
Chojnan könyvében szlovén példákat is javasolt. 

A nyomtatott szorb írásbeliség a harmincéves háborúig 
viszonylag csekély volt, a számos nyelvjárás, a helyesírás 
megoldatlansága valamint az írástudatlanok nagy száma miatt. A szorb 
könyvnyomtatás a XVIII. század közepétől indult fejlődésnek, a 
nyomtatott könyvek száma a XVII-XVIII. században elérte a kétszáz 
darabot. 

A szorb írásbeliség megalapítójaként ismert Michal Frencel 
(Michael Brancel, 1628.1706) a Lausitz déli részén fekvő Pietschvitzben 
született. Az Új Testamentum első részfordítását 1670-ben publikálta, a 
teljes szöveg 1702-1706-ban jelent meg Zittauban, német-szorb 
párhuzamos szöveggel. A felsőszorb irodalmi nyelv kialakítója volt, 
mivel egy nyelvjárások feletti, főként Bautzentől délre beszélt ún. 
hegyvidéki táj szólásra alapozott nyelven írt. Luther német biblia fordítása 
mellett, a szorb nyelvre való fordításkor a cseh és lengyel biblia 
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fordításokat is tanulmányozta. Az eredetileg elsőként általa tudatosan 
használt, a cseh és lengyel példát követő új szorb helyesírást, a kétszáz 
évvel később dominálóvá váló analóg (szláv) helyesírást, a korabeli 
konzervatív szorb papság elutasította. 

Frencel emlékezetes üdvözlőiratot intézett 1677 júliusában a 
Szászországban vendégeskedő I. Péter orosz cárhoz, amelyben felhívta a 
figyelmét a közös szláv nyelvi és származási öntudatra, büszkén 
megemlítette a már felnőtt szorb nemzeti érzést valamint rámutatott a 
megosztott vallási viszonyok miatti problámákra. Frencel, mint szorb 
plébános-tanító számos eredeti munkát írt és sokat fordított, ezeket a 
századunkban Arnost Muka Frenceliana gyűjtőnéven adta ki. 

Michal Frencel kortársa, Jurij Ludovici (1619-1673) hódolattal 
adózott egy emlékverssel a szorb nyelv megalkotásáért. Ludovici 
tudományos munkája latin nyelven megírt nyelvtudományi értekezés, a 
legelső felsőszorb nyelvtan: Rudimenta Grammaticae Sorabo-Vandalicae 
idiomatis Budissinatis delinata (A szorb-vend nyelv bautzeni 
nyelvjárásának alapjai, 1670). 

Az első nyomtatásban megjelent felsőszorb nyelvtan Principia 
linguae vendicae (A szorb nyelv alapjai) Jakub Xaver Ticin jezsuita 
szerzetes tollából, 1679-ben adták ki Prágában. Ez a munka már 
előhírnöke volt, Zacharias Bierlink (1619-1697) Didascalia seu 
Orthographia Vandalica (Kísérőszöveg avagy Szorb Helyesírás) 
könyvének, amely 1689-ben látott napvilágot Bautzenban. Ticin 
alapkoncepcióján elindulva Bierlink elvetette Frencel analóg (szláv) 
helyesírását és egy erősen németes helyesírást vezettek be, amely egészen 
1937-ig alapjában meghatározta a felsőszorb írásbeliséget. 

Abraham Frencel (1656-1740) Michal Frencel fia, a kortársi 
megfogalmazás szerint "egy tökéletes lausitzi polihisztor" kora 
legnagyobb szorb tudósa volt. A 34 nagyalakú kéziratos latin nyelvű 
fóliánsa csak töredékét képezi, azoknak a hatalmas értékő latin és német 
nyelvő anyagnak, amelyben a szorb vidéket néprajzi, demográfiai, 
természettudományi, földrajzi, topográfiai és nyelvészeti szempontból 
feldolgozta. A legfontosabb művéből De originibus linguae Sorabicae 
libri (A szorb nyelv eredetének könyvei), tervezett 10 kötetből 1693-1969 
között csak 4 kötet jelent meg nyomtatásban, élénk kritikai visszhanggal. 
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A megjelent könyvek: História naturalis Lusitiae Superiors (Felsö-
Lausitz természeti történelme),-. De diis Slavorum et soraborum in specie 
(A szláv és szorb istenek ismertetése), História populi et rituum Lusatiae 
Superioris (felső-Lausitz népeinek története és szokásai), Lexicon 
harmonico-etymologicLim Slavicum (A szláv nyelvek összehasonlító-
etimológiai lexikona). 

II. Frigyes toleráns nyelvpolitikájának köszönhetően az alsószorb 
nyelvö könyvkiadás fellendült,-1706-1806 között 46 könyvet adtak ki 
Cottbusban, ebből 25-öt II. Frigyes uralkodása (1740-1784) alatt. Bár 
még mindig hiányzott egy teljes biblia kiadás alsószorb nyelven. 

Jan Bohumi Fabricius (1679-1741) Schewerin/Warthe nevű 
kisvárosban született német(?lengyel) családban. A giesseni és hallei 
egyetemen tanul majd Alsó-Lausitzba került szorb egyházközségekhez, 
ahol Chojnan nyelvtana alapján lefordította Luther Kis katekizmusát, 
majd 1709-ben az Új Testamentumot cottbusi dialektusra, ezzel 
kiszélesítette az alsószorb irodalmi nyelv útját. A Kis katekizmust, I. 
Frigyesnek ajánlotta támogatás reményében. 

Az Új Testamentumot Michal Frencel könyve alapján fordította, 
a könyv sikerét bizonyítja a hosszú utóélete. 1741-ben, 1759-ben és 
1775-ben kiadták újra, minden alkalommal 1500 példányban, a Porosz 
Biblia Társaság 1821-ben nyomtatta ki 3000 példányban. Sőt Bjedrich 
Tesnar átdolgozása után még a Brit Biblia Társaság 1895-ben 2000 
példányban és 1903-ban 700 példányban jelentette meg. Fabricius 
helyesírása a német példát követte, erősen hasonlított az evangélikus 
szorb variánsra. 

Az első szorb evangélikus énekeskönyv nyomtatásban 1710-ben 
látott napvilágot. Das Neue Teutsche und Wendische Gesangbuch (Az új 
német és szorb énekeskönyv) falusi szorb lelkészek munkája, Zacharias 
Bierlink szerkesztette, a legrégebbi fordítás egy ismeretlen Gregorius D. 
műve még 1590-ből. 

A szorb írásbeliség egyik műhelyét 1716. december 16-án 
alapították a Lipcsében tanuló szorb teológus hallgatók Serbske 
predarske towarstwo (Szorb prédikátor kollégium) néven. Olyan 
nevesebb szorb értelmiségiek tanultak itt, mint Hadam B. Serach, Sámuel 
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В. Ponich (1741-1818) és sokan mások. A kollégium a kor viszonyaihoz 
mérten gazdag, saját könyvtárral rendelkezett, szorb népdalok kéziratos 
kottái, saját gyűjtésű táncok és népszokások leírásai valamint a 
Lausitzban igen elterjedt méhészkedés kéziratos szakkönyvei is 
nagyszámban megvoltak. 1766-ban kéziratos újságot is kiadtak Lipske 
Nowismy a Schitkizny (Lipcsei újdonságok és sokféleségek) címmel. 

Jurij Matej 1721-ben kiadott német nyelvű Wendischen 
Grammatika (Szorb nyelvtan) nyelvkönyvében található az első szorb 
nyelvű költemény. 

Jurij Hawstin Swetlik (1650-1729) iskoláit Csehországban 
végezte, élete főművének az 1688-1711 közötti biblia fordítását tartotta, 
mint katolikus pap a Vulgata alapján dolgozott, a müve csak kézirat 
maradt, nyomtatásra nem került. Több egyházi témájú könyvet írt, de 
könyvtörténeti szempontból a legfontosabb munkája az 1721-ben 
megjelent első nyomtatott szótára bizonyult: Vocalobarium latino-
serbicum (Latin-szorb szótár). 

1728-ban, 189 évvel Luther bibliája után megjelent az önálló 
egynyelvű felsöszorb biblia Bautzenban. A fordítást négy egyszerű szorb 
falusi lelkész készítette 1716 és 1728 között. A fordítók Jan Langa 
(1669-1727), Matej Lokus (1668-1735), Jan Bremar (1671-1742) és Jan 
Wawer (1760-1728) voltak. A biblia fordítás nagy értéke abban rejlik, 
hogy nem Luther epigonjai voltak a fordítók, hanem visszanyúltak az 
eredeti szövegekhez, héberből és görögből fordítottak. A germán izmusok 
elkerülése végett, Luther bibliája helyett, a többi szláv bibliát használták 
segédeszközül, így az 1613-as kiadású cseh bibliát, az 1660-ban 
Amszterdamban kiadott lengyel bibliát, a wittenbergi 1684-es szlovén 
bibliát valamint Bohoslav 1564-es ún. Kralicei ócseh bibliát tekintették 
példaképnek. A fordítás viszonylag szép, tiszta szorb nyelvre sikeredett. 
Az egyszerű házaknál énekeskönyv mellett az egyetlen könyv volt, 
amelyet nemzedékek olvastak. A biblia fordítást 1742-ben újból kiadták. 

Már az 1627-ben alapított Collegium Pragense (Prágai 
kollégium) sok szorb diáknak biztosított tanulási lehetőséget Prágában, 
de a megnövekedett igények miatt önálló szorb szemináriumot alapítottak 
a teológus hallgatók számára, amely később nemcsak a lausitzi szorb 
papképzés kiemelkedő helyévé vált, a cseh-szorb kulturális kapcsolatok 
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csírájaként a szorb írásbeliség előre mozdításában is jelentős szerepet 
töltött be. 

A Serbski semmart (Szorb szeminárium) 1706-ban alapították és 
két karmelita szorb szerzetes testvér, Jurij Simán (1648-1716) és Mercin 
Norbert Simán (1637-1706) anyagi fedezetével a prágai Mala Stranán 
építették fel 1728-ban. A szeminárium 1922-ig működött, számos neves 
szorb tudós és író szerezte meg falai között az alapvető tudást, amelyet 
később a szorb kultúra szolgálatában kamatoztatott. 

Az első nyomtatott szorb folyóirat 1738-ban látott napvilágot 
Lübbenauban, igaz még latin nyelven Destinata Litteraria et Fragmenta 
Lusatica (Lausitzi irodalom és részletek céljára) A folyóirat honismereti-
és kultúrtörténeti írások közlésére szakosodott, a lap hangvétele a szorb 
nyelvvel kapcsolatosan nagyon konzervatív volt. 

A XVIII. század legnagyobb európai hírű, szorb tudósa Hadam 
Bohachwal Sérach (1724-1773) Abraham Frencel és Lessing tanítványa 
volt. Lipcsében elvégezte az evangélikus teológiát, majd 1748-tól 
haláláig a szorb föld egyik világtól elzárt, legkisebb falujában 
Kleinbautzenban lelkészként tevékenykedett. A természettudományos 
működését a méhészet terén fejtette ki, nemzetközileg elismert tudós 
méhész, a modern méhészet megalapítója, számos német, orosz, holland 
és itáliai tudományos társaság tagja. 1768-ban megalapította a 
Bienengarten (Méheskert) címő lapot, az első német nyelvű méhészeti 
folyóiratot. A méhészet kézikönyvének tartott Ausfúhrlische Erläuterung, 
der Kunst junge Bienenschwärme zu erziehen (Az ifjú méhrajok 
felnevelésének mővészete, részletes magyarázat) 1770-ben jelent meg, 
lefordították és kiadták francia, olasz és orosz nyelven. II. Katalin két 
orosz diákot küldött 1771-ben Kleinbautzenba méhészetet tanulni, 
egyikük lefordította oroszra Serach Der Sachsische Bienenvater (A szász 
méhész, 1776) könyvét. A Waldbienenzucht (Erdei méhészet) című 
könyvét II. Katalinnak ajánlotta, de a könyvet csak halála után, 1774-ben 
Jan Jurij Vogel adta ki. 

A természet költészete Melitto-theologia 1767-ben jelent meg 
Drezdában, ez a műve a későbbi belga költő Maurice Maeterlinck (1862-
1949) ihletője lett, aki híressé vált panteista-természettudományi írását 
La vie de abeilles (A méhek élete, 1900) Serach hatására írta meg. 
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Szorb szempontból élete főművét 1755-ben írta meg 
Schutzschrift für die alten Slaven und Wenden (Védőirat a régi szlávok 
és szorbok ügyéban) címen a lipcsei prédikátor kollégium könyvébe: 
Kurzer Entwurf einer Oberlausitzer wendischen Kirchenhistorie (Egy 
Felső-Lausitzi szorb egyháztörténet rövid vázlata). A Védöiratban 
történelmi forrásokra és a nép tudatában élő elbeszélésekre megalapozva 
vázolta fel a szorbok keresztény hitre való térését, a mű magyar 
szempontból fontos vonatkozása, hogy szorb tudós először tesz említést a 
kalandozó magyarokról -a 934-es merseburgi csatavesztés kapcsán- egy 
tudományos munkában, 

Serach szorb nyelvű életmüve elsősorban a szorb könyvtörténet 
számára érdekes, megírta az első felsőszorb ábécés könyvet a szorb 
iskolásoknak, Hornjoluziske sulknijizki (Felsőszorb iskoláskönyv) 
címen. 1770-ben adták ki először, majd még két kiadást megért 1778-ban 
és 1803-ban, Serach az anyanyelvi oktatást mindig a szívügyének 
tekintette. Kisebb szorb nyelvű munkái: Luther Házi posztilláit 1751-ben 
fordította le valamint egy egyházi énekeskönyv 1756-ból, amelyet aztán 
még hatszor adtak ki. 

Halálakor a Lausitzisches Magazin nekrológjában méltán 
búcsúztatta így: "Neve a szorb néppel egybeforrt, melyet sok 
gyönyörűséges szorb írással szolgált meg." Kései kritikusai ugyan a 
szemére vetették, hogy műveit nagy részt németül írta, de ha reálisan 
nézzük Serach korában és még később is szorb nyelven tudományos 
munkásságot nem lehetett folytatni. 

A reformáció kora óta mindig sok szorb diák tanult 
Wittenbergben, 1749-ben megalapították saját prédikátor kollégiumukat. 
Jurij Mjen (1727-1785) korának figyelemre méltó szorb prédikátora és a 
szorb nyelv jeles szakértője volt. Klopstock Messiása hatására 
megalkotta a 172 hexameterből álló Recerski kerlis (Lovagi dal, 1757) 
müvét, amelyet a szorb költészet első világirodalmi értékű alkotásának 
tartanak. 

Az Alsó-Lausitzban tevékenykedő német lelkészek közül sokan 
megtanultak szorbul, mint Jan Bohumil Haupmann is. Haupmann az 
alsószorb írásbeliség elterjedését, a német nyelven 1761-ben kiadott 
Nieder-Lausitzsche Wendisch Grammatika (Alsó-Lausitzi szorb 
nyelvtan) című nyelvkönyvével szolgálta. 
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A szintén szorb származású, a szorb nyelvhatár szélén fekvő 
• Görlitzben született Christian Knauth (1706-1784), lipcsei diákkorától 

kezdve érdeklődött a szorb régiségek, könyvek, újságok és levelek iránt. 
Több évtizedes gyűjtőmunka után 1767-ben, Gorlitzben kiadta Derer 

' Oberlausitzer Sorbenwenden umständliche Kirchengeshichte (A Felső-
Lausitzi szorbok terjedelmes egyháztörténete) című, 456 oldalas, komoly 
tudományos értékű művét. Kortársai csak, mint a szorbság 
enciklopédiáját emlegették a könyvet, de a szorb írásbeliség 

* szempontjából fontos, hogy ebben a kötetben található a szorb 
nyomtatványok első teljességre törekvő bibliográfiája. 1740-ben 

- Lübbenauban kiadta a lausitzi nyomdák szorb és cseh nyelvű könyveinek 
jegyzékét, Annales typographici Lusatiae sup. címen. Kisebb jelentőségű 
könyve, 1764-ből származik a Der Altan Sorbenwenden Religionsatze 
und Lehmen (A régi szorbok vallási felfogása és tanítása), amelyben 
egyháztörténeti szempontból vizsgálta a szorb vallási életet. Knaut 
írásaiban mindig a szorb (Sorben) elnevezést használta és minden német 
számára ajánlotta ezt az alakot használni a szorbok megjelölésére. 

Német földön, Gorlitzben alakult meg 1779-ben a kései 
felvilágosodás korának egyik legjelentősebb regionális szervezete az 
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz (A Felső-
Lausitzi Tudományos Társaság Gorlitzben) Karl Gottlob von Anton 
(1751-1818) nyelvész és történész és Adolf Traugott von Gersdorf 
(1744-1807) természettudós kezdeményezésére. A Társasághoz európai 
hírű tudósok is tartoztak, mint Johann Gottlieb Fichte (1762-1818) vagy 
Alexander von Humbolt valamint számos szorb akadt: Jan Hórcanski 
(1722-1799) a görlitzi gimnázium igazgatója, Franc Jurij Lok (1751-
1831) a szorb püspök, a cseh tagok között: Josef Dobrovsky (1753-1829) 
a szlavisztika egyik megalapítója és Frantisek Palacky (1798-1876) a 
cseh történetírás atyja nevét említhetjük. 

A Társaság szorgalmazta a német-szorb kulturális kapcsolatokat, 
a német-szláv kölcsönösség keretében és nagyban hozzájárult a szorb 
öntudat ápolásához. A Társaság titkára von Anton, aki lübbenaui 
születésű volt, megalkotta a német szlavisztika alapkönyvét, amely a 
szorb írásbeliség történetében is kivételes helyet foglal el: Ernste Linie 
eines Versuches über alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebrauche, 
Meinungen und Kenntnisse (Egy kísérlet első vonalai a régi szlávok 
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eredetéről, erkölcseiről, szokásairól, gondolatairól és ismeretéről, 
Leipzig, 1783-89). 

Jan Hórcanski saját kedvtelésére fordította szorb nyelvre Pope 
angol költeményét, érdekes kortörténeti adalékokat is tartalmazó könyve 
1782-ben jelent meg német nyelven Gedanken eines Ober-Lausitzer 
Wenden über das Schicksal seiner Nation (Egy Felsö-Lausitzi szorb 
gondolatai nemzete sorsáról). A könyvében a felvilágosodás eszméjétől 
teljesen felbuzdulva az emberek egyenrangúságát és testvériségét hirdeti: 
"Végül is mindegy, hogy valaki lengyel, svéd, német szorb vagy lehet 
magyar, mindenki ember, és így testvér." 

A Társaság tagjai számos értékes írást közöltek a helyi német 
nyelvű lapokban, mint a Lausitzisches Magazin (1768-1792), Lausitzer 
Provinzblätter (1781-1783), Lausitzisches Magazin (1822-1941) ezek 
fontos forrásai a szorabisztikának. 

A szorb sajtótörténet egyik legjelentősebb újságja, a kis 
formátumú, kevés példányszámot elérő Mesacne pismo к rozwucenju а к 
wokrewjenju (Az épülés és gyönyörködés havilapja) 1790-ben jelent meg 
Bautzenban. A havilap volt az első szorb nyomtatott újság, az elsőségén 
kívül nagy érdeme, hogy nemcsak nyelvében hanem szellemiségében is 
szorb volt. A lapot két lipcsei evangélikus teológiai hallgató, Jan Awgust 
Janka (1766-1829) és Korla Bohachwal Serach (1764-1835) 
szerkesztette az egyházi betiltásig. 

A francia forradalom hatására mozgolódás támadt német földön 
is, a forradalmi eszmék terjedése elérte Szászországot, ezért I. Frigyes 
Ágost szász választófejedelem 1791. januárjában rendeletet bocsátott ki a 
forradalmi mozgalmak ellen: Mandat precivo tumultej a rokocenju 
(Büntetőparancs a csoportosulás és lázadás ellen). A rendeletet a 
templomokban a prédikáció után felolvasták, majd feltűnő helyen 
kiragasztották. Ez a nyomtatvány tekinthető az első szorb plakátnak. 

Pomaboj Krystalub Fryco (1744-1855) az alsószorb világi 
költészet megalapítója, Luby serbski lud (Kedves szorb nép) művével 
1792-ben jelentkezett. Ezenkívül számos szorb katekizmus, imádságos, 
agendas és prédikációs könyvet írt. Öccse, Jan Bjédrich Fryco (1747-
1819) az egyszerű nép nyelvén érthető Ótestamentum fordítást készített 
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1790-1795 között alsószorb nyelven, amely 1796-ban jelent meg 
Cottbusban. 
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A szorb írásbeliség története a XIX. században 

A XIX. század elején rengeteg tehetséges költő és író 
jelentkezett, a szorb írásbeliség gyors fejlődésnek indult. A 
megnövekedett igényeknek megfelelően számos új könyv és folyóirat 
látott napvilágot. A szorb zsurnalisztika voltaképpeni születési éve 1809, 
ugyanis Jan Deyka (1779-1853) Serski Powedar a Kurier (Szorb 
hírmondó és kurír) néven havilapot alapított, amely 1812-ig ennek a 
címnek különböző változatain rendszeresen megjelent Bautzenban. 
Deyka világlátott szorb tollforgató volt, lübbenaui és bautzeni német 
újságokat is szerkesztett, ahol szintén a szorb népművelés ügyét 
támogatta. 

A lipcsei szorb diákegyesület, a Sorabia 1826-ban kéziratos 
hetilapot adott ki Serska Nowina (Szorb Népújság) néven, Handrij Zejler 
és Hendrik Krygar (1804-1858) szerkesztésében. A lap volt az első 
publikációs lehetőség, a később maradandó értékeket alkotó szorb 
romantika képviselőinek, ezért forrásértéke felbecsülehetlen. Egyidejűleg 
szintén kéziratos formában egy irodalmi antológiát is kiadtak Zejler 
kezdeményezésére, ebben 161 mű, főként vers szerepel. 

Handrij Zejler (1804-1872) volt az első igazi, a szorb nép sorsát 
és küldetését átérző költő, elődeinek népmese és népdal gyűjtéséből 
merítve alkotta költői müveit. Az 1827-ben írt Rjana Luzica (Szép 
Lausitz) hazafias költeménye vált a szorb nép himnuszává, Pocasy (Az 
évszakok) és a Serbski kwas (Szorb mennyegző) lírai ciklusait szintén 
Korla Awgust Kocor (1822-1904) a szorb polgári zeneélet kialakítója és 
a szorb müzene mindmáig egyetlen európai hírű tehetsége, zenésítette 
meg. Kocor kottái képviselik az első szorb müzenei kottairodalmat, 
megemlításre méltó alkotásai még, a Serbska meja (A szorb zászló) 
oratórium, Serbski reguiem (Szorb rekviem) és az első szorb opera Jakub 
a Kata (1781). A korai szorb zeneélet gyűjteményes kiadása csak 
századunk közepén jelent meg nyomtatásban. 

Jan Petr Jordan (1818-1891) Prágában tanult és már diákkorában 
prágai német újságokban szláv témájú, főként kulturális kölcsönösség 
fontosságát hangsúlyozó cikkeket publikált. Hazatérte után 1842-ben egy 
hetilapot adott ki Jutnicka néven, amely már a nevével -Hajnalcsillag-
jelezte, hogy megújulásról, egy új dicsőséges korszak kezdete 
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következik, a szorb nemzeti felvirágzás ideje. A lap 1000 példányban 
jelent meg, 26 számot ért meg, majd Handrij Zejler vette át a szerkesztést 
a Tydzenske Nowiny (Hetilap) címen, egyenlőre csak kétszáz 
példányban adták ki, a későbbiekben a felsőszorbok legnépszerűbb 
újságjává előlépett lapot, amely 1920-1937 között napilapként Serbske 
Noviny címen jelent meg. A lapok kiadását a Schüssel lipcsei német 
kiadó támogatta. A szorb helyesírás területén Jordan, még Prágában 
1841-ben kiadott nyelvtankönyve Grammatik der wendische-serbischen 
Sprache (Vend-szorb nyelvtan) újból az analóg (szláv) helyesírást 
propagálta és nagyban hozzájárult az elkövetkező évek változásaihoz. 

A múlt század egyik legnagyobb hatású szorb személyisége Jan 
Arnost Smoler (1816-1884-) a szorb kulturális élet megszervezője, 
számos szorb újság szerkesztője és kiadója volt. 1841-43-ban jelent meg 
a grimmai Gebhardt kiadónál a szorb kultúra egyik legnevezetesebb 
müve a Pesnicki hornych a delnych Luziskich Serbow (A felső- és 
alsólausitzi szorb népdalok) néprajzi gyűjtemény, amelyet Smoler 
gyűjtött Leopold Haupt német néprajz tudóssal közösen. A gyűjtemény a 
szorb újjászületés irodalmi emléke, számos későbbi mű ihletője. Smolert 
a szorb történetírás a szorb nép pátriárkájának és a szorb nemzeti 
öntudatra ébresztés élharcosának tartja, aki kulturális és politikai 
szervező tevékenységével a szorb nemzeti-polgári haladást és a szorb 
nemzeti újjászületést szolgálta. Az analóg (szláv) helyesírást propagálta 
Maly Serb (Kis szorb) 1841-ben megjelent nyelvkönyvében. 1851-ben 
Bautzenban Jakub B. Pjechhel (1838-1913) közösen megalapítja -az 
1869-től Lipcsében működő- önálló kiadóját Sorbisch-slavischen 
Buchhandlung Schmaler und Pech (Szorb-szláv könyvkereskedés Smoler 
és Pjech). 1845-ben Zejler és Smoler kezdeményezésére megalakult a 
Macica Serbska (Szorb Anyácska) nevő szorb kulturális-tudományos 
társaság Bautzen székhellyel. A társ szláv népek tesvérszervezetei 
mintájára (Matice Ceska, 1829, Matice Srpska, 1826, stb.) megalapított 
társaság hatalmas munkával igen hamar nagyon szép eredményeket ért el. 
A szorbok fejlődését népképzési-kiadói tevékenységgel segítette elő, 
olcsó népszerű szépirodalmi és tudományos ismeretterjesztő kiadványok 
láttak napvilágot, fordításban elérhetővé váltak a világirodalom remekei. 
Külön erre a célra már 1845-ben elkezdték kiadni a könyveket a 
Macicny spisy (Maticás írások) című sorozatban. Mint önálló 
társszervezetként 1880-ban Cottbusban alsószorb Macica Serbska 
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alakult, hivatalos német nevén Niedervendischer Büchverein Macica 
Serbska (Alsóvend Könyvtársulat Macsica Serbska). 

A szervezet első ötven éves fennállása alatt 330 ezer 
Összpéldányszámú nyomdai terméket adott ki. 1847-1937 között pedig 
évente jelent meg a Casopis Macicy Serbkeje (Macica Serbska 
Folyóirata) tudományos folyóirat, amelyben alsó- és felsőszorb 
költészeten és prózai szépirodalmi műveken kívül számos rangos 
nyelvészeti, irodalomtörténeti, néprajzi és demográfiai tanulmány látott 
napvilágot a szorb tudomány kincsestárából. 

1847-ben jelent meg az első felsőszorb világi-szépirodalmi 
antológia Powedancka к wobudzenju а к polépsenju wutroby za Serbow 
(Elbeszélések a szorbok felébresztésére és lelki finomulására). 

A következő esztendő Európa szerte a forradalmi eszmék éve 
volt, így a forradalmi eszmék, a demokratizmus hirdetésére, Sámuel 
Erdmann Tschirner (1812-1870) drezdai forradalmár és szász 
szabadságjogi harcos indítványára Bautzenban kiadták a Serbski 
Nowinkar (Szorb Hírnök) lapot Jan Radyserb Wjela (1822-1907) és Jan 
Bartko (1821-1900) szerkesztésében, amely csupán 21 számot élt meg. 

Szintén ebben az évben Mato Nawka a cottbusi városi tanács és 
néhány alsólausitzi földbirtokos támogatásával elindította az első 
alsószorb hetilapot Bramborki Serski Casnik (Brandenburgi Szorb Újság) 
néven, amely a későbbiekben több címváltozáson ment keresztül, de 
Mina Wiúojc szerkesztési idejét leszámítva (1923-1933), mindvégig 
megmaradt felekezeti, poroszbarát, konzervatív szellemű kiadványnak, 
főként Kito Pank (1808-1895) tevékenykedett ebben a szellemben. 

Korla Awgust Jenő (1818-1895) a szorb irodalomtörténet 
alapítója, akinek a Macica Serbska kiadta gyűjteményes müvét a szorb 
irodalomfejlődésről Serbska horne Luzicy (A szorb Felső-Lausitz), 
amely magába foglalta 30 év gyűjtőmunkája után az első teljes alsószorb 
bibliográfiát. Szintén alsószorb munka Zvahr Nieder-lausitzisch-
wendisch-deutsches Wörterbuch (Alsólausitzi-szorb-német szótár) 
szótára, Sprembergben jelent meg 1848-ban. Herta Wicazec (1819-1885) 
költőnő, a szorb irodalom első női írója, a Tydzenska Nowina hasábjain 
debütált. 
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A casopis Macicy Serbskeje első évfolyamában a szorb nyelvész 
és drezdai gimnáziumi tanár Krescan Bohuwer Pful (1825-1889) kiváló 
tanulmányában Hornjoluziski serbski prawopis (Felső-Lausitzi szorb 
helyesírás) újból az analóg (szláv) helyesírást szorgalmazta. A Macica 
Serbska a kiadványaiban alkalmazta ezt a helyesírást, ezzel nagyon 
fontos lépést tettek a felekezeti repedések áthidalására az irodalmi szorb 
nyelvben. 

1885-ben Robert Rjeda (1817-1872) szerkesztésében megjelent 
az első alsószorb evangétikus naptár a Predzenak, amely 1937-ig a 
Macica kiadó gondozásában állt. 

Különleges szolgálatokat tett Michal Hórnik (1833-1894) a szorb 
sajtó fejlesztésében. A Macica Serbska szépirodalmi szekciója 1858-tól 
Hórnik szerkesztésével irodalmi havimellékletet adott ki Serbske 
Nowinyban Mesacy pridawk (Havi elbeszélések) címen, amely 1860-tól 
mint Luzican (Lausitzi) néven reprezentatív szépirodalmi revővé vált. Az 
új irodalmár nemzedék a hetvenes években saját alapgondolatait 
kifejezésre juttató fórumra vágyott, ezért Hórnik 1876-ban a Lipa 
Serbska (A szorb hársfa) havi irodalmi lapot kiadta, itt debütált Bart-
Cisinski is első költeményeivel. 1882-ben egyesült a két irodalmi újság 
Luzica (Lausitz) néven. Michal Hórnik alapította továbbá 1863-ban a 
Katolski Posol (Katolikus Hírnök) katolikus lelkiségi lapot felsőszorb 
nyelven és a szorb gazdálkodók számára kiadta 1881-ben a Serbski 
hospodar (Szorb gazda) gazdasági hetilapot. 

1879-ben a cottbusi Gotthold népkalendárium egy alsószorb 
nyelvű szépirodalmi mellékletteljelent meg. Ebből fejlődött ki az 1880-
tól egészen 1937-ig évente megjelenő alsószorb könyvkalendárium a 
Pratyja (Naptár). Arnost Muka (1854-1932) pedig egy könyvsorozatot 
indított útjára a szorb eredeti és fordítás dráma kiadására Zberka 
dziwadna serbska (Szorb színházi gyűjtemény) néven a műkedvelő, 
amatőr színjátszás segítésére, a sorozatban 1930-ig 35 kötet jelent meg. 

A szorb öntudatra ébredés, az ifjú szorb irodalmi-kulturális 
mozgalom zseniális vezéralakja Jakub Bart-Cisinski (1856-1908) emelte 
a szorb irodalmat világirodalmi rangúvá. Költészetével érte el a szorb 
irodalom klasszikus magasságát, 14 versgyűjteményében a zejleri 
hagyományokat követve a szorb nyelv mesteri kezelésével gyönyörű, 
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humanista ihletésű természeti és szerelmes verseket írt. Nawozenje (A 
vőlegény, 1877) címő nemzeti eposzában és a Na Hrodziscu (A 
vársáncon, 1880) címő nemzeti drámájában a szorb nemzeti érzéseket 
pendíti meg nagy drámai erővel. Minden lírai vagy prózai sorával a szorb 
nemzeti felemelkedést akarta szolgálni. Életművével irányt mutatott a 
szorb nép számára, irodalmi tevékenységével pedig minőségi vonalat 
húzott a mindenkori szorb alkotók elé. Munkásságát ma nagy becsben 
tartják, műveinek 14 kötetes kritikai kiadása is megjelent 1969-1979 
között. 

Mato Kosyk (1853-1940) az alsószorb klasszikusa, legnagyobb 
nyelvi kifejező képességgel rendelkező mestere, a főműve a több mint 
1000 hexametert tartalmazó idillje a Serbska swajadba w Blotach (A 
szorb mennyegző a Spreewaldban) 1880-ban jelent meg, történelmi 
eposza Pserada markgroby Gera (Gero őrgróf el áru Itatása, 1882) ballada 
költészet is egyben. 

A cseh szorabista és fordító Adolf Cerny (1864-1952) cseh 
példára egy kiadvány sorozatot kívánt útjára bocsájtani Serbska 
Knihovnaja (Szorb Könyvtár) néven saját kiadásban "szalonképes" 
reprezentatív kivitelben elsősorban a szorb polgárság számára, de csak 
két kötet jelent meg 1888-89-ben. A tudományos munkái a Macica 
Serbska kiadásában szép sikert arattak: Mytiske bytosce luziskich 
Serbow (A lausitzi szorbok mitológiai alakjai, 1898) és a Stawizny 
basnistwa luziskich Serbow (A lausitzi szorb költészet története, 1910). 

1899-től jelent meg az első önálló szorb diák újság Serbski 
student (Szorb diák) néven. 

A szorb írásbeliség történet a XX. században 

Az évszázad elején, 1900. április 15-én megalakult a Kolo 
serbsich spisowatelow (A szorb írók köre), mint a Macica Serbska önálló 
szépirodalmi részlege és már a következő évben, Miklaws Andricki 
(1871-1908) vezetésével és Arnost Muka szerkesztésében elkezdték 
kiadni a Serbska Ludowa knihownja (Szorb népkönyvtár) sorozatot, 
amelyben klasszikus és kortárs írók szépirodalmi müveit adták közre, 
1937-ig 40 kötet látott napvilágot. 
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Franc Kral (1886-1915) tanár szerkesztésében 1906-ban jelent 
meg az első felsöszorb gyermekújság, a katolikus Raj (Paradicsom) és az 
evangélikus Zahrodka (Kertecske). 1911-1913 között pedig a Nadzija 
(Remény) címen gyermeknaptárt is szerkesztett "jó barátai segítségével". 
1913-tól felekezetközi lappá vált a Raj, Michal Nawka (1885-1968) 
szekesztésében. 

1912. október 13-án Arnost Bart (1870-1956) és Bogumil Swjela 
(1873-1948) vezetésével megalakult Hoyerswerdában a demokratikus 
szorb társaságok szövetségének új csúcsszervezete a Domowina. A 
Domowina a századunk legjelentősebb polititkai és kulturális szervezete 
a szorbok körében. 

Az első világháborút megelőző időszakban a szorb tudomány 
életében két nagy vállalkozás jelent meg: Arnost Muka és Bogumil 
Swjela különleges értékő nyelvészeti munkája, a háromkötetes, 2500 
oldalas Wörtenbuch der nieder-wendischen Sprache und ihrer Dialekte 
(Az alsószorb nyelv szótára és nyelvjárásai, 1906) valamint Swjela másik 
nagy munkája a cottbusi nyelvjáráson alapuló Lehrbuch der Nieder-
wendischen Sprache (Alsószorb nyelvkönyv, 1906). Mindkét könyv 
összefoglalta és kijelölte az alsószorb nyelv helyét a nyelvtudományban 
és rögzítette az írásmódot, már a beszélt formának megfelelő állapotban. 

A weimari Németországban fellendült a szorb sajtó, új 
kiadványok jelentek meg, mint a Serbske slowo (A szorb szó) hetilap 
1919-1920-ban és a Serbski dzenik (Szorb napilap) 1919-1920 között. 
Ezek az újságok a szorb polgári demokratikus mozgalmak szócsövei 
voltak. A húszas évek legismertebb szorb politikusa és publicistája Jan 
Skala (1889-1945) volt, aki a németországi nemzetiségi szövetségek 
lapját a Kulturwehr-t is szerkesztette. Skala ebben a lapban foglalta össze 
a szorbok céljait és kulturális követeléseit, amit a lap 1925 októberében 
különszámban közreadott, ez a lapszám számít a szorb írástörténetben-
sajtótörténetben az első különlenyomatnak. Az új hullámok szaklapokat 
is hoztak, megjelent a húszas évek végén az első szorb zenei újság 
Skowronck ze serbskich honow (Szorb mezei pacsirta) néven. A Sokol 
tornászegyesület -ezt cseh példára szervezték meg- 1932-33-ban kiadta 
havimagazinját a Sokolski listy-t (Szokol lapok). 
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A szorb ifjúság 1921-1937 között a Serbski student (Szorb diák) 
újságban kapott szót 

A szorb írók prágai szervezete 1921-től Prágában megjelentette a 
Knihovnja Dom a svet (Otthon és világ könyvtár) sorozat első kötetét. A 
sorozat a későbbiekben mindkét szorb irodalmi nyelven 1937-ig, több 
mint 30 kötetet adott ki: "a szorb irodalom legjobb müveit és a szláv 
irodalmak legjelentősebb müveinek fordítását". Különösen a szorb 
regényirodalom ápolását és fejlesztését tekintették a fő céljuknak. 

1929-ben jelent meg szorb fordításban Josef Pata: Zawod do 
studija serbskeho pismowstwa (Bevezetés a szorb írásbeliség 
tanulmányozásába) müve -eredeti kiadás Prága, 1925- máig 
nélkülözhetelen kézikönyv a szorabisztika területén. 

A szorb bibliográfia területén az első átfogó mű 1929-ben jelent 
meg, Jakub Wjacslawk (1885-1951) drezdai állami könyvtáros munkája: 
Wendishce (sorbische) Bibliographie (Vend /szorb/ bibliográfia), amely 
a berlini Friedrich-Wilhelm Universität Szláv Intézetének a 
gondozásában készült. Második javított és kiegészített kiadása 1952-ben 
Bautzenban jelent meg. 

1933. április 12-ével a nemzeti szocialisták korlátozták a szorb 
nyelvű kiadványok megjelenését és a kultúra és az oktatás egyes 
területein megtiltották a szorb nyelv használatát. 

1933-34-es tanévben a prágai Károly Egyetemen szorb tanszék 
alakult, az addigi szorb lektorátus helyén, a szorb nyelv, irodalom és 
kultúrtörténet tanulmányozására és szorb tanárok képzésére. Az 
évszázados cseh-szorb kulturális kapcsolatok biztos hátteret nyújtottak az 
oktatásnak. 

Németországban 1937. március 18-án a Domowinát is 
betiltották, az összes szorb sajtóterméket elnémították. A Domowina 
kiadóját és nyomdáját bezárták. A Macica Serbskát feloszlatták, az 1848 
óta fennálló tudományos könyvtárát és páratlanul gazdag levéltárát, 
részben elégették, részben papírmalomba küldték zúzalékanyagnak. Az 
összes nyilvános könyvtárból a szorb könyveket kivonták. 
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Prágában 1937 októberétől, a szorb diákegyesület, a Serbowka, 
kézírásos újságot alapított Cmejska Héja (Egyesületi röplap) néven, Jurij 
Chezka (1917-1944) szerkesztésével, amely 1938 nyaráig rendszeresen 
megjelent, mintegy krónikájaként a hazai szomorú eseményeknek. Az 
utolsó szorb nyelvű sajtótermék a Katolski Posol 1939. júliusi száma 
volt, amely a második világháború előtt még hivatalosan megjelent. 

A második világháború után már 1945 május 10-én újjáalakult a 
Domowina mint a szorbok antifasiszta-demokratikus szervezete, nyomdát 
és kiadót is alapítottak és 1945 nyarán már megjelent Bautzenban a 
Nowa Dóba (Új Kor) néven a szorb hetilap. 1948-ban a Nowa Dóba 
zsebkönyvtár sorozatot indított Knihovnicka Nowa Dóba (Nowa Dóba 
Könyvecskék) néven, ahol elsősorban orosz, cseh és eredeti szorb nyelvű 
műveket adtak ki. 1951-ben jelent meg az első háború utáni szorb 
antológia Serbska Nawrót (Visszatérés) címmel és 1953-ban pedig az 
első lírai antológia Serbska Pesen (Szorb dal) mindkettő Bautzenban. 

Az újonnan szervezett intézmények tudományos igényességgel 
dolgozták fel a múltat, mindenki a saját szakterületén. A Szorb 
Népkutatás Intézménye 1954-ben első kiadványként Rudolf Jene: 
Stawizny serbkeho pismowstwa (A szorb írásbeliség története) munkáját 
adta ki, amely mérföldkő a szorabisztika tudományában. Ugyancsak 
1954-ben a Verlag Volk und Wissen, Bautzenban önálló szorb tankönyv 
kiadói részleget hozott létre. 

A tevékenységük a pedagógiai munkát segítő, a szorb irodalmat 
ismertető és terjesztő kresztomatiák és klasszikusok újra kiadása volt. 
1957-ben itt jelent meg Frido Métsk összeállításában a Chrestomatija 
dolnoserbskogo pismowstwa (Az alsószorb írásbeliség gyöjteménye) két 
kötetes alapmű az alsószorb nyelvű kultúra tanulmányozásához. 

1958-ban alapították a VEB Domowina Verlagot (Ludowe 
nakladnistwo Domowina) Bautzen székhellyel, hogy összefogja az alsó-
és felsöszorb nyelvű könyv- és sajtó kiadást. A szorb sajtó sorsa a 
második világháború után újra jobbra fordult, mivel a legfontosabb 
feladat a tömegtájékotatás megszervezése volt. Ezért 1947. július 6-án -
10 év szünet után- az 1937-ben betiltott Serbske Nowiny utódjaként 
megjelent a Nowa Dóba /ND/ napilap. A lap célkitűzéseit az első 
vezércikk ismertette: "Újságunk legfontosabb feladatának a haladás 
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támogatását, a demokratikus gondolatok következetes terjesztését tartjuk. 
Minden időben hagyományainkból merítünk és fellépünk az 
antidemokratikus erők ellen." 

Az újság az egyes rétegeket érintő kérdésekről, az olvasókat 
külön mellékleteken tájékoztatta, ezek havonta jelentek meg. Már 
júliusban megjelent a Hlós mlodziny (Az ifjúság hangja), amely a 
fiatalság problémáival foglalkozott, augusztustól a Nowa Luzica (Új 
Lausitz) irodalmi melléklet nyújtotta az első tényleges és rendszeres 
publikálási lehetőséget a szorb íróknak. Ugyancsak augusztusban adták ki 
a Szovjetunió és a szláv nyelvű népidemokratikus országok életével 
foglalkozó Nowe Slowjanstwo (Új Sziávság) mellékletet valamint a 
gyermekrovatot, amely 1949-től a Mlody pioner (Ifjú úttörő) címet 
viselte. Az 1937 előtti években jelentős alsószorb zsurnalisztika 
megújulásaként, 1947 novemberétől a Dolnoserbski Casnik (Alsószorb 
Hetilap) az ND mellékleteként, Alsó-Lausitz lakóit informálta. Ezt a 
mellékletet 1949-ben átszervezték és azóta Nowy Casnik címen 
hetilapként jelenik meg Cottbusban. 

Az 1950-es választások után megalakult új Népi Kamara 
határozatot hozott a nemzetiségi politika kiszélesítéséről és az ND 
irodalmi mellékletét önálló irodalmi és kulturális havilappá alakították át 
Rozhlad (Körkép) címmel, ezzel is serkentve a szorb irodalom és kritika 
kibontakozását. A Rozhlad magas színvonalú, értékes alkotásokat közlő 
irodalmi újság, jelentős szerepet játszik a szorb irodalmi ízlés 
formálásában. 

A szövetségi politika lehetővé tette még ezen évben a jogos 
igények és a hagyományok méltánylásával két felsöszorb nyelvű vallásos 
lap kiadását: a régi nagytekintélyű Katolski Posol (Katolikus Hirnök) a 
katolikus szorbok kéthetente kiadott sajtóorgánuma lett, az evangélikus 
hívők számára a Pomhaj Bóh (Isteni segítség) havilapot engedélyezték. 

1952-ben az FDJ Központi Tanácsa önálló ifjúsági lapokat 
indított Chorhoj mera (Béke zászlaja) valamint a legkisebbeknek Plomjo 
(Tűz) címen. Ezek sokkal magasabb színvonalon és nagyobb 
terjedelemben tudták tájékoztatni az ifjúságot, mint az ND ifjúsági 
mellékletei. A későbbiek folyamán Plomje (Tűz) néven alsószorb nyelvű 
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mutációt is kiadtak az alsószorb ifjúság számára. A Chornoj mera 1962-
ben egy párthatározat nyomán beolvadt azND-be. 

A szorbok körében nagy népszerűségnek örvendenek az évente 
napvilágot látó kalenderiumok. A felsöszorb Serbska Protyka és az 
alsószorb Serbska Pratyja (Szorb Kalendárium), a több színnyomású 
naptárak gazdag és színvonalas anyagot kínálnak a különböző 
érdeklődésű olvasóknak. 

A szorb pedagógusok folyóirata az 1848-tól megjelenő Serbska 
sula (Szorb iskola), a pedagógiai és metodikai cikkeken kívül a 
nyelvtanárok számára közöl segédanyagokat és tanulmányokat. 

A Serbska sula német nyelvő melléklete a Schriftenteihe für 
Lehrer und Erzieher im zweisprachigen Gebiet, elsősorban az óvodai és 
az alsóbb évfolyamok pedagógusait tájékoztatja. 

A szorb írásbeliség legbecsesebb emlékét Heinz Schuster-Sewc 
német nyelven kritikai kiadásban adta közre Sorbische Sprachdenkmäler 
16-18. Jahrhundert (A szorb nyelvemlékek XVI-XVIII. század). 

A Domowina kiadó 1970-ben jelentette meg Serbski biografski 
slownik (Szorb életrajzi lexikon) néven egy kötetet, amely az elmúlt 500 
év, legjelentősebb 800 szorb személyiségének rövid annotált adatait 
tartalmazza, akik a politika, a tudomány, a gazdaság és természetesen a 
kultúra területén tevékenykedtek. 1947-1978 között pedig megjelent a 
Szorbok Története négy kötetben német és szorb nyelven egyaránt. 

1979-ben újabb kézikönyv jelent meg Helmut Kaltsmit 
összeállításában Leksikon autorow serbskich knihow 1945-1978 (A 
szorb könyvek szerzőinek lexikona 1945-1978), amelyben 250 szorb író, 
műfordító és kiadó adatait tartalmazza, valamint néhány más menzetiségű 
alkotóét is aki a szorb témával foglakozott. 

Hasznos kézikönyv még Hubert Zur: Komuz muza pjero vodzi 
(Akinek a múzsa tollat adott) című kortárs szorb írók adatait tartalmazó 
életrajzi összeállítása, amely 1963-tól folyamatosan újabb kiadásokban 
jelenik meg. 
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A szorb bibliográfia 1945-től folyamatosan jelenik meg 
Bautzenban: Serbska bibliografija 1945-1957, z dodawkami do 1945 
(Szorb bibliográfia 1945-1957, kiegészítve 1945-ig), Serbska 
bibliografija 1958-1965, Serbska bibliografija 1966-1970, Serbska 
bibliografija 1971-1980, Serbska bibliografija 1981-1985. 

A Szorb Népkutatás Intézete a Letopis sorozatban új D sorozatot 
ad ki Kultur- und Kulturwissenschaft (Kultúra- és kultúrtudomány) 
címen és tárgyban 1986-tól, az Intézetet egyébként 1951-ben alapították. 
Négy osztályra tagolódik és hozzátartozik még a Szorb Levéltár valamint 
a 60 ezer kötetes Szorb Központi Könyvtár, amely a világ legnagyobb 
szorb könyvgyűjteménye. A tudományos folyóirata a Letopis (Évkönyv) 
még további három sorozatban jelenik meg: A-Nyelv és Irodalom, B-
Történelem, C-Néprajz. Az Intézet készítette el többek között a 15 
kötetes Sorbischen Sprachatlast (Szorb nyelvatlasz) és a 8 kötetes 
Sorbische Volkstrachtent (Szorb népviseletek). Ezek a müvek általában 
feltáró jellegű, a tudományos kutatásokhoz nélkülözhetetlen segéd-
eszközök. 

A hatvanas és hetvenes években új szótárak jelentek meg 
Bautzenban és külföldön, így szorb-német, német-szorb, cseh-szorb, 
szorb-lengyel, szorb-orosz szótárak már léteznek, amelyek korunk 
igényeit elégítik ki. 

A világ érdeklődését felkeltő kötet látott napvilágot a berlini 
Tudományos Akadémia kiadásában 1987-ben kiadott első angol nyelvű 
szorabisztikai kézikönyvvel: Language and Culture of the Lusatian Sorbs 
Throughout their History (A lausitzi szorbok nyelve és kultúrája 
kiegészítve történelmükkel). 

1990-ben a Nowa Dóba az új idő lejártával visszavette patinás 
régi nevét Serbske Nowiny néven jelenik meg. 
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Függelék 

1. A szorb népi irodalom 

A szorbok többnyire feudális faluközösségekben és kisebb 
részben városi, főként plebejusi rétegben éltek, ezért számos ősrégi mese, 
rege, monda, közmondás, találóskérdés, rigmus, tréfa és természetesen 
népdal maradt fenn. 

A szorb kultúra egyetlen kifejezési formája hosszú évszázadokon 
keresztül a népköltészet volt. A népi irodalomban sok ősi szláv mitológiai 
alak valamint a lausitzi táj ihlette népmesei figura: vízimanó és 
boszorkány szerepel. Az újkori szorb mesekincsben az örök lázadó, a 
társadalmi és nemzeti béklyókat támadó hős Krabat, a boszorkánymester. 
Sok elbeszélésben a szegény parasztok vágyait és reményeit 
visszatükröző mesealak. Érdekes módon valós, történelmileg is hiteles 
élő személyről vették a mintát. Erős Ágost szász választófejedelem 
seregében, a császári felszabadító csapatokban harcolt Johann von 
Schadowitz horvát származású lovassági őrnagy, aki 1795-ben a török 
elleni harc jutalmául Gross Särchen faluban nagy birtokot kapott. A 
rendkívüli hőstetteiről híres őrnagyot mitikus kör vette körül már 
életében is (1624-1704), de halála után népmesei hőssé emelkedett. A 
neve a horvát azaz németül Kroat alakból származik és lett szorbul 
Krabat. A szépirodalomban a legismertebb Krabat feldolgozások: Merőin 
Nowak-Njechornski (1900-1990) Mistr Krabat (1954, Jurij Brezan (szül. 
1912) Corny mlyn (1968) és Krabat (1976), a német irodalomban Otfried 
Preussler Krabat (ifjúsági regény, 1971). 

A germán invázió elleni harc számos harci dalt, epikus 
költeményt ihletett, ezek nagyrésze a nép tudatában állandóan élt. Még a 
múlt században is általánosan ismert és elterjedt epikus harciénekek éltek 
a nép ajkán, mint a X-XII. századból származó Serbja so do Nemcov 
hotowacu (A szorbok a németekkel hadakoznak) és Nasi hólcy z wojny 
jedu (Fiaink a harcból jönnek). 

A szorb népköltészetet és prózai örökséget két évszázada gyűjtik. 
A XIX. század úttörő jellegő vállalkozása, a Smoler-Haupt gyűjteményen 
kívül számos népi irodalmat feldolgozó monográfia és antológia került az 
olvasók kezébe, századunkban Pavol Nedo feldolgozói, kritikai és kiadói 
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munkássága emelkedik ki. A szorb népi irodalom és szépirodalom közti 
átmenetet Hanzo Nepila (1761-1856) képviseli. A régi és új történetek 
lejegyzője, mintegy harminc kézzel írott kötetet írt tájnyelven, ebből 
kettőt a nyomtatott betűkhöz hasonlóan és illusztrálva. A müveit 
nyomtatva a Macica Serbska adta ki 1896-1900 között. 

2. A magyar-szorb kapcsolatok története 

A legkisebb szláv nép, a szorbok élete és sorsa Magyarországon 
mindig az ismeretlenség homályában maradt, noha már több, mint ezer 
esztendeje kapcsolatba kerültünk velük. A magyar-szorb kapcsolatok 
kezdetéről két koraközépkori szerzetes történetíró: a Corvey kolostorbeli 
Widukind (925-980) és a merseburgi Thietmár (976-1009) tudósítanak 
krónikáikban. I. Henrik szász király, még fiatal herceg korában 905-906-
ban hódító háborút indított a glomalci-dolemic szorb törzs ellen, mivel 
nem tudta legyőzni őket, segítségül hívta a magyarokat. Azonban a 
magyar sereg az elgyöngült német területet dúlta fel és nem fordult a 
szorbok ellen. Úgy tűnt, hogy a magyar beavatkozás, a Mulde vidéken és 
az Elba középső területén lakó szorb törzsek számára a függetlenséget 
kínálja, amelyet nagy áldozatok árán őriztek meg. Ez azonban csak 
látszólagos és átmeneti állapot volt, mert a feudális német államok 
összefogtak a magyarok ellen, és 934-ben, I. Henrik vezetésével 
Merseburgnál megsemmisítő vereséget mértek a magyarokra. így 
megkezdődhetett a folyamatos germán terjeszkedés keletre, amely 
évszázadokon keresztül tartott. 

Öt évszázaddal ezelőtt Mátyás király jogara alatt közös 
államalakulatban éltünk a szorbokkal. Az egykor virágzó és gazdag 
Bautzen városa a XV. század elején huszita harcokban csaknem teljesen 
elpusztult. A kiégett, romokban heverő és a régi fényére már alig 
emlékeztető város 1469-től Mátyás uralma alá tartozott. Mátyás 
elhatározta, hogy birodalmának mint legnyugatibb pontját, Bautzent újra 
felépíti és megerősíti. A polgárokat kedvezményekkel segítette a 
talpraállásban, a maga költségén pedig a város felett magasodó, a várost 
és a tartományt oltalmazó Ortenburg várát 1483-86-ban helyreállítatta. A 
város német és szorb polgárai hálájuk és hűségük jelképeként Mátyás 
szobrát az Ortenburg várának külső kaputornyában (ma Schlossturm) 
elhelyezték. Az emlékmű 9 m magas és 4 m széles, homokkőből készült. 
A szobor Mátyást két oszlop között, egy boltív alatt ábrázolja, kezében a 
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hatalom jelképeit: a jogart és az országalmát tartja, bal lábával a fekvő 
cseh oroszlánra mutat, körülötte pedig a tartományi és városi címerek 
láthatók. A tudományos kutatások szerint a szobor hiteles ábrázolása 
Mátyás arcvonásainak, mert korabeli megbízható források szerint a 
szobor fejét elkészülte után Budára vitték és csak Mátyás jóváhagyásával 
illesztették a helyére. A szobor elkészítésével Georg von Stein, Felső-
Lausitz helytartója Briccius Gauske szorb festőt és szobrászt bízta meg. 
Gauske életéről sajnos nagyon keveset tudunk, a Bautzen melletti 
Gaussig községben született, szerződései alapján rekonstruálni lehet 
1476-1495 közti tevékenységét. 1483-95 között a boroszlói városháza 
díszeit készítette, ez volt életének főalkotása, közben 1486-ban kapott 
megbízást a bautzeni Mátyás király szoborra, majd 1488-ban egy újabb 
magyar vonatkozású emléket a görlitzi városháza Mátyás címerét faragta, 
amely szintén a mai napig épségben megmaradt. A bautzeni polgárok 
háláját és szeretetét valamint Mátyás lausitzi politikájának pozitív 
vonásait bizonyítja az a tény, hogy másfél évszázaddal később, amikor a 
harmincéves háborúban a szobor megrongálódott, azonnal kijavították a 
sérült részeket. Noha éppen a császári seregek magyar és horvát csapatai 
okozták a legtöbb pusztítást Lausitzban. 

A középkori szorb-magyar kapcsolatok virágkorát a XVI. század 
végén és a XVII. század elején a szorb humanisták magyarországi 
tartózkodása és működése fémjelzi. 

Elsőként Jan Krygar (Johann Crüger, 1598-1662) zeneszerző 
nevét említhetjük, mint szorb humanistát, aki a gubeni latin iskola 
befejezése után a háromrészre szakadt Magyarország, királyi uralom alatt 
álló részére, a Felvidékre vándorolt. Krygar evangélikus parókiákon 
tanult orgonálni és városi zeneiskolákban tökéletesítette zenei ismereteit. 
Zenei műveltségének javarészét Magyarországon szerezte és rövid 
németországi tanulás után a berlini Miklós-templom kántoraként, sok 
szép sikert aratott magyarországi szerzeményeivel, köztük a Synopsis 
Musica kompozíció tanulmányával és számos evangélikus korálljával, 
amelyek messze túlmutattak a korabeli szorb és német egyházi zene 
határain. 

Egy másik szorb humanista Jan Chojnan (1600-1660) nyelvtudós 
volt, aki mint fiatalember Magyarországon tanult, szintén a Felvidéken. 
Iskolái elvégzése után lübbenaui lelkész lett és itt kezdett hozzá a 

263 



Magyarországon fogant tervéhez, az első szorb nyelvtannak a 
megírásához. Chojnan másik jelentős, a szorb kultúra egészére kiható 
munkája az első szorb ábécés könyv megalkotása volt, a mintát a 
magyarországi városi iskolákban használatos könyvről vette. 

A legnagyobb jelentőségő szorb humanista Jan Bok (Bocatius) 
1569-ben született Alsó-Lausitzban, a Cottbus melletti Vetzschau 
községben. Mivel gazdag kereskedő családból származott, a tanulmányait 
a legkiválóbb német egyetemeken végezhette. Az iskolái befejezése után 
ismerősei és barátai rábeszélésére Magyarországra költözött. 

A Felvidéken telepedett meg, előbb 1593-tól Iglón tanítóskodik, 
majd az eperjesi kollégium vezetője lett. Eperjesen költői munkássága 
már teljesen kialakult. Itt írta 17 műve közül a legjelentősebbet a 
Hungaridos libri poematum (Magyarországi verseskönyv) címen, amely 
Bártfán jelent meg 1599-ben. Költői munkássága elismeréseként Rudolf 
császár magyar nemességet és koszorús költői címet ajándékozott neki. 

Életében a döntő fordulat 1605-ben következett, amikor Kassa 
város bírájaként ünnepélyesen fogadta Bocskay István erdélyi fejedelmet. 
A Bocskayval való találkozás meghatározta életének további alakulását. 
Ettől kezdve Bocatius minden erejével a magyar szabadságharc ügyéért 
tevékenykedik. Németországba utazik, hogy a német fejedelmek között 
szövetségeseket keressen a fejedelemnek, de a braunschweigi Henrik 
elfogatja és átadja Rudolf császárnak, aki életfogytiglani börtönre ítéli 
Prágában. A rabság évei alatt alkalmi versek egész gyűjteményét írta 
Bocatius, intim vallásos, békére vágyó tartalommal. Ez a versgyűjtemény 
1611-ben látott napvilágot latin nyelven. Öt évi fogság után, felesége 
Belsius Erzsébet szabadította ki, regényes körülmények között, a várba 
beállt szolgálónak és évekig szolgált, amíg sikerült becsempésznie egy 
kötélhágcsót férjének. A szökés után Erdélybe menekültek, ahol 1618-tól 
Bocatius, Bethlen Gábor fejedelem tanácsosa és könyvtárosa lett 
Gyulafehérvárott. Bethlen Gábor szabadságharcában is tevékeny részt 
vállalt. Követi szolgálat közben 1621-ben Uhersky Brodon érte utói a 
halál. 

A legújabb kori magyar-szorb kapcsolatok lényegében csak 1949 
után az azonos társadalmi rendszerek kialakulásakor alakultak ki. A 
magyar nyelvben a szorb elnevezés csak a századunkban honosodott 
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meg, felváltva a keserű mellékízü vend elnevezést, amely félreértésre is 
okot adhat, mivel ezen a néven a magyarországi szlovéneket is nevezik. 
Az elmúlt évtizedekben 
-paradox módon- a magyar-szorb kapcsolatok leglelkesebb ápolói a 
magyarországi nemzetiségi szövetségek voltak. Baráti kapcsolatokat 
építettek ki a Domowinával, a szorbok szervezetével és a további fejlődés 
érdekében 1978-ban írásos megállapodást is kötöttek. A nemzetiségi 
sajtó elsősorban a Neue Zeitung és a Ludové Noviny rendszeresen 
beszámolt a szorbok életéről, de sajnos a nyelvi akadályok miatt ez igen 
szűk körben terjedt. A hatvanas években a Szorb Állami Népiegyüttes 
három ízben is koncertezett Magyarországon, elsősorban a nemzetiségiek 
által lakott településeken. A bautzeni Német-Szorb Népszínház a 
hetvenes évek végén a kortárs irodalomból való válogatás során színre 
vitte szorb nyelven Kertész Ákos Névnapját, amelyet németből 
adaptáltak szorb nyelvre. Magyarul Jurij Brezan könyveit adták ki és 
néhány szorb költő verse jelent meg magyarul, többnyire antológiákban 
sokszor fel sem tüntetve, hogy az olvasó szorb szerző müvét olvassa, 
mivel a fordítás németből történt, talán néha a szerkesztők sem voltak 
tisztában a szerzőt illetőleg. 
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Bautzen-Budysin 
Bischofswerda-Biskopcy 
Calau-Kalawa 
Cottbus-Chosebuz 
Dresden-Drjezdzany /Drezda/ 
Forst-Borsc 
Frankmrt/Oder-Frankfurt nad Wódra 
Gosmar-Gósmarja 
Göda-Hodzij 
Görlitz-Zhorjelc /Zgorzolec, PL/ 
Gross Särchen-Wulke Zdzary 
Gröditz-Hrodzisco 
Guben-Gubin /PL/ 
Hoyerswerda-Wojerecy 
Kamenz-Kamjec 
Kuckau-Kukow 
Launitz-Lubnica /PL/ 
Lehde-Ledy 
Leipzig-Lipsk /Lipcse/ 
Lieberose-Luboraz 
Lübben-Lubin 
Lübbenau-Lubnjow 
Meissen-Mis no 
Merseburg-Mjezyborsk 
Muskau-Muzakow 
Niesky-Niska 
Peitz-Picnjo 
Postwitz-Budestecy 
Purschwitz-Porsicy 
Radibor-Radwor 
Sagan-Zagan /PL/ 
Salzenforst-Slony Börse 
Schwerin/Warthe-Skwierzyna/Warta/PL/ 
Seftenberg-Zly Komarow 



Sommerfe ld-Zemrj a 
Sorau-Zarow /Zary, PL/ 
Spremberg-Hródk 
Straupitz-Tsupc 
Triebe 1-TrebeI /Trzebiel, PL/ 
Vetschau-Wetosow 
Weissen berg-Wóspork 
Weiswasser-Bela Woda 
Wittichenau-Kulow 
Zittau-Zitawa 

II. Egyéb földrajzi nevek 

Brandenburg-Bramborska 
Elbe-Lobjo 
Lausitz-Luzica 
Madzarska-Magyarország /mai/ 
Nemska-Németország 
Nemska zwjazkowa republika-NSZK 
Neisse-Nysa 
Pru ska- Poroszország 
Sakska-Szászország 
Serby-Szorb föld 
Spree-Sprjewja 
Spreewald-Blóta 
Wuhorska-Magyarország /történelmi/ 
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Aus der Geschichte der sorbischen Schriftlichkeit 

Das Thema des Beitrages ist die Darstellung der schriftlichen Kultur des 
kleinsten slawischen Volkes, der im ost-deutschen Lausitz wohnhaften Sorben. 
Dies geschieht aus buch- und pressegeschichtlichen Aspekten, ergänzt mit 
literaturgeschichtlichen Hinweisen. Im Leben der Sorben spielte die 
Sprachliteratur schon immer eine große Rolle in der Vorfindung und 
Aufbewahrung ihrer nationalen Identität. Das sorbische Volk verfügt über eine 
gewaltige Anzahl an kulturellen Schätzen. Die sorbischen Stämme siedelten in 
ihren heutigen Wohnsitz im 5. Jahrhundert nieder. Nach den germanischen 
Eroberungen wurden sie sprachlich und religiös entzweigerissen. Das erste 
slawische epische Lied stammt aus dem 10. Jahrhundert, welche von dem 
gemeinsamen Krieg der Sorben und Ungarn handelt. Der allererste, 
zusammenhängende schriftliche Text der Sorben, " Der Jammer eines Bürgers 
aus Bautzen" ist das älteste Sprachdenkmal. Im 16-17. Jahrhundert blühte die 
lateinische Humanliteratur auf, so wurde das erste gedruckte Buch ist das 
Werk von A. Mollerus herausgegeben. Am Anfang unseres Jahrhunderts blühte 
die sorbische Kultur auf, jedoch wurde sie und azch die Sprache im Zweiten 
Weltkrieg verboten. In der DDR kam wieder ein Aufschwung, aber im 
vereinigten Deutschland wurde ihre Lage schlechter. Heutzutage befinden sich 
die Sorben in einer Krise, was wahrscheinlich die unvermeidliche Ende der 
sorbischen Kultur bedeutet.. 
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Acs Tibor 

A tudományegyetem hadi tanfolyama és a pesti 
egyetemi légió 

1848-1849 

Közismert, hogy az 1848 szeptemberi-októberi válságos 
politikai és hadi események következtében az 1848-49-es tanévben 
zárva maradtak a magyar iskolák. A pesti tudományegyetem 
megnyitása is elmaradt és épületének termeiben október első napjaiban 
a sebesült katonák gyógyítására tábori kórházat rendeztek be. Ebben az 
időben, az Országos Honvédelmi Bizottmánynak az ország teljhatalmú 
kormányává történt megválasztásával, a különböző minisztériumok és 
hatóságok bevonásával újjult erővel indult meg a honvédelem 
rendszerének átalakítása, a hadügynek az újjászervezése. Többek 
között ennek a folyamatnak a keretében, a hadsereg szükséglete és a 
katonai szakember hiány hívott életre egy új képzési formát, a pesti 
tudományegyetem felsőfokú hadi tanfolyamát.1 

A Vallás és Közoktatási Minisztérium elhatározta, hogy a pesti 
egyetemen 1848. november 1-től katonaorvosi és sebészi, az 
állatgyógyászati tábori kovács tanfolyamok mellett hadi tanfolyamot is 
indít gyalogos, tüzér és műszaki tisztek kiképzésére. Szász Károly 
államtitkár által kibocsátott 1848. október 10-i 5349/2313. O. számú 

1 A jegyzetekben nem térek ki a tudományegyetem hadi tanfolyama és a pesti egyetemi 
légió minden egyes tisztjének adataira, mivel azok a nevek alapján megtalálhatók Bona 
Gábor munkáiban: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharban 1848-49. (Budapest, 
1983., Második, bővített javított kiadás. Budapest, 1987.), Kossuth Lajos kapitányai 
(Budapest, 1988,), Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharban. Első 
kötetet A-GY, Második kötet H - Q (Budapest, 1998.) 

Röviden a hadi tanfolyamról lásd: SZENTPÉTERI Imre: A Bölcsészettudományi Kar 
története 1635-1935. A Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története. IV.k. 
Budapest, 1935. 381-382.p.; SZÖGI László: Mérnökképző Intézet a Bölcsészeti Karon 
1782-1850. (Institum Geometrico-Hydrotechnicum). Fejezetek az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem történetéből 5. Budapest, 1980. 207-212.p.; Ács Tibor: A magyar 
tisztképzés 1848-1849-ben. A magyar katonai vezető- és tisztképzés története. Szerk.: 
Lengyel Ferenc-Szántó Mihály. Budapest, 1996. 52-68. p. 

275 



minisztériumi rendelet kiemelte, hogy bár a pesti egyetemen és a József 
ipartanodában nem kezdik meg a tanítást. Ám „a haza veszélyes 
helyzete miatt a hadi dolgokra megkívántató tudományok előadása 
különösen igényelvén, e tekintetben az egyetemre nézve különösen 
rendelem, ... A bölcseleti karon rövidített tanfolyamokban szinte 
tanítatni fognak azok javára, kik magokat a hadi szolgálatra képezni 
óhajtják, a tiszta mennyiségtan, a gép- és természettan, a vegyészet, 
tüzérség, tábori erősítés, árkászat, hidászat, végre az elemi tactica. 4. 
Ezen tanok előadói újabb rendelet által fognak közhírré tétetni. 5. A 
tanulók rendes bizonyítványokat fognak nyerni, s azok által 
alkalmazásra képesíttetnek."2 

A rendelet szövegéből azonban az is kiderül, hogy noha a 
minisztérium törekvése világos, de még folynak a tárgyalások részben 
az egyetemmel, részben a hadügyminisztériummal a hadi tanfolyam 
tantervéről, óraszámairól, a kijelölendő tanárokról, a felvételre kerülő 
hallgatók összetételéről, a tanfolyam záróvizsgájáról, az elnyert 
bizonyítványok értékéről és hadseregbeli elismertetéséről, a tiszti 
előléptetési lehetőségről. Ezt a dilemmát jelezte Szász Károly 
államtitkár 1848. október 20-i levele Mészáros Lázár 
hadügyminiszterhez, melyben tudósította, hogy a pesti 
tudományegyetemen, a „még nem létesíthetett Ludoviceum" pótlására 
november elsejei kezdettel, „a hadi alap és fő tudományok tanítására 
tanfolyamok" megindítását rendelte el.3 Kérte a hadügyminisztert, hogy 
„a félévi tanfolyam végével, ... tartandó szoros vizsgálatoknál 
személyesen vagy küldöttei által részt vévén, a legkitűnőbb ifjakat a 
hadseregnél főtiszti minőségben alkalmazni szíveskedjék." Levelét az 
államtitkár azzal zárta, hogy ebben a kérdésben várja a 
hadügyminiszter kedvező válaszát, mivel a tanfolyam megnyitásával 
együtt a sajtóban azt is közhírré szeretné tenni. Ugyanis a hadi 
tanfolyam sikeres vizsgája alapján elnyerhető tiszti rendfokozat nagy 
nyomatékú buzdításul szolgálna a tanuló ifjaknak. 

Az egyetemnél és a hadügyminisztériumnál felmerült 
ptoblémákat azonban személyes találkozásokkal, egyeztetésekkel és 

2 Közlöny. 1848. október 13. (125.) sz. 625. o. 

3 Magyar Országos Levéltár 1848/49-i minisztérium levéltára. 11 54. Vallás- és 
Közoktatási Minisztérium elnöki iratok (továbbiakban - VKMe) 1848: 691/M. 
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intézkedésekkel néhány nap alatt tisztázták. Ezután adta ki Szász 
Károly államtitkár a pesti egyetem hadi tanfolyamának működését 
szabályzó 1848. október 24-i 5636/2389.0. számú miniszteri 
rendeletét, amely hivatkozva az elözö közoktatási rendeletre ismételten 
leszögezte: „A haza jelen állapta az egyetem általános megnyitásának 
elhalasztását kívánta ugyan, azonban más részről szükségessé tette; 
hogy hadi akadémia hiányában egy rövid tanfolyam rendeztessék; ... 
hadi szolgálatra készülök számára: 

a) a géptanból Pezval Ottó, a tiszta mennyiségtanból Vállas 
Antal, a vegytanból Nendwich Károly egyetemi rendes tanárok, 
s a természettanból Gelenczey Pál pénzügyministeri titkár, 
fognak hetenként külön öt órát tartani. 

b) Az árkászatot és hidászatot Czecz János százados, hetenként 
négyórán, a fegyvertant, különös tekintettel a tüzérségre, és 
várvívásra, Petzelt József egyetemi rendes tanár, az elemi 
taktikát Bognár György főhadnagy fogják hetenként külön öt 
órán előadni."4 

A rendelet kimondta, hogy ez a tanfolyam 1848. november 15-
töl tavaszig, vagyis 1849. május 15-ig fog tartani. A hadi tanfolyam 
igazgatójául Vállas Antal egyetemi rendes tanárt bízták meg, aki 1848. 
november 10-től az egyetem épületében megkezdi a beiratkozások 
lebonyolítását. A hadi tanfolyamra jelentkező hallgatók beiratkozása 
azonban nem fog lezárulni november 15-én, a tanítás megkezdésével, 
hogy azok az ifjak, akik a harci cselekmények miatt néhány napot 
késnének és vállalják a leadott órák pótlását, még beiratkozhassanak. A 
rendelet előírta azt is, hogy az egyetemi hadi tanfolyam órái 
nyilvánosak lesznek és szabályként nem határozzák meg a 
beiratkozáshoz szükséges előtanulmányokat. Ám tájékoztatásul a 
leendő tanulóknak kijelentik, hogy ha valaki a hadi tanfolyamot jó 
sikerrel akarja elvégezni, akkor kívánatos, hogy a felvételkor 
birtokában legyen azon ismereteknek, miket „a bölcsészeti 
tanfolyamban meríthetne." Közölték azt is, hogy a szükséges 
ismeretanyagról és a tanfolyamról a jelentkező tanulók bővebb 

4 Közlöny, 1848. október 25. (137.) sz. 674-6/5, p. 
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tájékoztatást kaphatnak Vállas Antal egyetemi tanár, hadi tanfolyami 
igazgatótól. 

Ismertették azt is, hogy a hadi tanfolyam vizsgájáról külön 
rendeletet fognak majd kiadni, de Szász Károly államtitkár előre is 
örömmel tudatta, hogy a „hadügyminister úrtól ígéretet bírok nemcsak 
arra, hogy a vizsgálaton, ha lehet személyesen, biztosai által minden 
esetre meg fog jelenni, de arra nézve is, hogy a legkitűnőbb tanulóknak 
főbb tiszti állásra helyezéséről is gondoskodni fog."Ez a 
hadügyminiszteri ígéret azt jelentette, hogy az egyetemi hadi 
tanfolyamon kiváló eredményt elért hallgatók 1849 májusában 
előlépnek az első főtiszti rendfokozatba, azaz hadnagyként kapnak 
majd beosztást a hadsereg valamelyik alakulatánál vagy szervezeténél. 

A Vallás és Közoktatási Minisztérium államtitkára végül 
szükségesnek tartotta elrendelni: 

„1-ör A beiratási órák, valamint a leczkerend is, az illető 
kezelők által az egyetemnél táblákon kihirdettesssenek. 

2-or Díjak sem a beírásért, sem a vizsgálatért, sem a kiadandó 
bizonyítványokért nem fizettetnek. 

3-or Ezen tanfolyam az egyetemi tanfolyamtól egészen 
elkülöníttetik, és az egyetemnek általános megnyitását ki nem 
zárja; sőt mihelyt a körülmények engedik, az egyetem meg fog 
nyittatni; de amellett a hadi tanfolyam is folytattatni, és 
bevégeztetni fog." 

Végül a rendelet azzal zárul, hogy Szász Károly a „haza színe 
előtt" köszönetet mond a hadi tanfolyamon működni kész egyetemi 
tanároknak és katonatiszt előadóknak, akik ezzel a vállalásukkal 
„különös szolgálatot tettek a hazának." 

Ennek a rendeletnek az alapján a VKM, a pesti egyetem és 
Vállas Antal igazgató megkezdték a szükséges előkészületeket az 
egyetemi hadi tanfolyam 1848. november 15-i minél 
zökennésmentesebb megkezdése érdekében. Az előkészületi 
munkálatok közül ki kell emelni a szükséges költségek, a hallgatok 
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beiratkozása, a tanrend és a tanári kar problémáinak rendezésére 
kifejtett erőfeszítéseket. 

Az egyetem hadi tanfolyama költségeinek biztosítása csak 
háromhetes huzavona-után oldódott meg. A VKM 1848. október 29-én 
jelentette az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, hogy intézkedjék a 
Pénzügyminisztérium felé s „az egyetemnél rendezett hadi tanfolyam 
költségei fejében 2000 frt" utalványozzon ki.5 Nyáry Pál, az OHB 
helyettes elnöke október 31-i válaszában közli, hogy „az egyetemnél 
megkívántató költségeket illeti, ezekre nézve, a vallás és közoktatási 
ministérium oda utasíttatik, hogy azokat részletesen s számszerűen 
terjessze elő."6 Erre az OHB határozatra hivatkozva a VKM november 
3-án egyfelől felkérte a Pénzügyminisztériumot, hogy „az egyetemnél 
rendezett hadi tanfolyam költségei fejében 2000 ft-ot" adjon ki a 
közalapítványi főpénztárnak. Másfelől felszólította a közalapítványi 
főpénztári hivatalt, hogy a Pénzügyminisztérium által a hadi tanfolyam 
költségeinek fedezésére átutalt 2000 forintot a „többi alapítványi 
jövedelmektől külön kezelendő ezen összeget vegyék át" és 
„bevételezzék."7 Ebből az összegből a VKM november 7-én a 
közalapítványi főpénztár hivatallal már „egyetemi tanár Vállas Antal 
nyugtatványára 200 pforintot" kifizetett.8 Az összeg átutalásának 
jogosságát azonban a Pénzügyminisztérium még tovább vitatta, amit 
Duschek Ferenc államtitkár november 7-i VKM-hez intézett átirata 
bizonyít az egyetemi hadi tanfolyam költségeinek fedezése tárgyában. 
Ebben az átiratban Duschek államtitkár felvetette: „Honunkban a főbb 
tanintézetek mindeddig a tanulmányi alapítványukból egyedül és 
kizárólag láttattak el" és ez érvényes a jelenben is, kivéve ha nem 
elegendő az alapítványi összeg, akkor „az álladalmi alap e czélra 
igénybe" vehető. Ennek eldöntésére közöljék a 
Pénzügyminisztériummal, hogy a tanulmányi alap összegét és a hadi 
tanfolyam esetében „valljon az említett költségek födözését megbírja e 
vagy sem." A VKM november 9-i átiratában közli, hogy „az egyetemi 

5VKMel848;706/M. 

6 MOL 1848/49-i minisztérium levéltára. H 2. Országos Honvédelmi Bizottmány iratai 
(továbbiakban - OHB) 1848; 2026. 

7VKMe 1848;710/M. 

8VKMe 1848;716/M. 
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alapban már a folyamatban lévő évnegyedre is semmi sincs" és a hadi 
tanfolyam költségeire kért csekély összeget utalják át.9 A huzavona 
1848. november 18-án zárult le, amikor a Pénzügyminisztérium 
értesítette a közoktatási minisztériumot, hogy az igényelt Összeget a 
„hadi tanfolyam" költségeinek fedezésére a „főpénztári hivatalnak 
kincstári segedelem gyanánt utalványoztam", amit november 21-én 
tudomásul vettek.10 Ebből a 2000 forintból fedezték a hadi tanfolyam 
személyi és dologi kiadásait, elsősorban a 3 katonatiszt tanár 50 -50 
forint havi tiszteletdíját, a szükséges felszerelések beszerzését és az 
egyéb kiadásokat. 

Közben a pesti tudományegyetem hadi tanfolyamáról a 
sajtóban közreadott VKM rendeletek, az egyetem épületének tábláin 
kihirdetett beiratkozással kapcsolatos tudnivalók és Vállas Antal 
igazgató személyes tájékoztatásai meg tették a kellő hatást 
országszerte, de különösen a fővárosban. A hadi tanfolyamra 1848. 
november 10-től megkezdődtek a lelkes fiatalok, többségében az 
egyetem bölcsész, jogász, orvos és mérnökhallgatóinak beiratkozásai. 
A VKM, hogy segítse az ifjak jelentkezését, a beiratkozás másnapján 
kezdeményezi az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a hadi 
tanfolyamot hallgatni kívánó honvédek táborbóli elbocsájtatását és a 
budapesti nemzetőrök szolgálattóli felmentetését. 

Szász Károly államtitkár az OHB-hoz intézett 1848. november 
11 —i előterjesztésében ajánlásukat a következő szavakkal adta elő: „Az 
egyetemnél rendezett hadi tanfolyam életbe lépésének ideje 
közeledvén, hogy az üdvös ezé Íj át éppen azokat illetőleg kikért 
létesítettett, biztosabban elérhesse szükségesnek tartja: 

1-ör Mindazoknak kik a hadserenek tagjai közül ezen 
tanfolyamot hallgatni kívánják szabadságot adni, hogy Pestre 
jöhessenek s a tanfolyam ideje alatt szolgálattól menten itt 
mulathassanak. 

2-or A pesti és budai nemzetőrségbe be sorozott ifjak közül 
azokat kik e tanfolyamra rendes hallgatóul beírják magokat s 

9VKMe 1848;722/M. 

iOVKMe 1848;745/M. 
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ezen beírásnak tettel is megfelelnek a nemzetörségi szolgálat 
alól fölmenteni. 
Miről a tisztelt honvédelmi bizottmány intézkedését tisztelettel 
kikérem."11 

Az OHB azonban az egyre veszélyesebb katonai helyzet miatt 
nem fogadta el a VKM-nek ezt a javaslatát. Ám ennek ellenére, noha 
még nem sikerült feltárni a hadi tanfolyam hallgatóinak pontos 
létszámát, az 1848 novemberének második felében megközelíthette a 
300 főt. Ez a szám valószínűsíthető egy jelentés szerint, amely arról 
szól, hogy 1849. január 1-én „a pesti egyetemnél a hadi tudományokat 
hallgató tanuló ifjúság, ... nagy részben pesti egyetemi légió nevű 
csapattá alakulf és 1849. január 16-án „mintegy 180-an" főt 
számlált.12 

A már honvéd, nemzetőr vagy civil ifjak hadi tanfolyam 
hallgatónak való beiratkozása mellett egyre nagyobb gondot jelentett a 
minisztériumnak, az egyetemnek és a tanfolyam igazgatójának a 
tanrend fejlesztése, az előírt órák rendes megtartatása és a katonai 
szaktantárgyakat előadó ideiglenes tiszt tanárok megjelenésének 
biztosítása. A VKM először Petzelt József egyetemi tanárnak, a 
tudományegyetem Bölcsészeti Kara Institutum Geometrico-
Hydrotechnicum kiváló vezetőjének ügyét rendezte, aki 1848 
szeptember elejétől a feldunai mozgó hadseregben szolgált és harcolt, 
mint nemzetőr tüzérszázados és ütegparancsnoki3 Mivel Petzelt az 
egyetemi hadi tanfolyamon heti 5 órában a fegyvertan, különös 
tekintettel a tüzérségre és a várvívásra tantárgy előadója lett a VKM 
1848. október 27-én felkérte az Országos Honvédelmi Bizottmányt, 
hogy Pestre vezénylésére a szükséges intézkedést tegye meg.14 Nyáry 
Pál OHB elnökhelyettes október 28-i rendeletével felszólította 

ii VKMe 1848; 727/M. 

12 MOL 1848/49-i minisztérium levéltára. H 75. Hadügyminisztérim általános iratai 
(továbbiakban - HM) 1848; 748. 

13 Lásd Petzelt József egyetemi és katonai működésére Fodor Ferenc: Az Institutum 
Geometricum. Az egyetem bölcsészeti karán 1782-től 1850-ig fennállott mérnöki 
intézet. Budapest, 1955., SZÖGI Lm. és Ács Tibor: A Magyar Hadi Főtanoda 1848-
1849. Hadtörténelmi Közlemények, 1999. 2. sz. 

14 VKMe 1848; 701/M. 



Mészáros hadügyminisztert a megfelelő utasítás kiadására, aki másnap, 
29-én Móga altábornagy hadseregparancsnoknak és a Nemzetőrségi 
Haditanácsnak elküldött parancsaival, mint írta, „dr. Petzelt Josef 
egyetemi tanárt Pestre vezénylem."15 A november elején a fővárosba 
érkezett Petzelt József, az egyetem hadi tanfolyamon pontosan 
megtartott előadásai mellett, a hadügyminiszter megbízása alapján 
előkészíti a Magyar Hadi Főtanoda megnyitását, melynek 
aligazgatójává és honvéd alezredessé is kinevezték 1848. december 15-
én. 

A Vallás és Közoktatási Minisztériumnak a hadi tanfolyam 
1848. november 15-i megkezdése előtt még rendeznie kellett további 
három hadtudományi tantárgyat előadó tiszt tanár megbízatását is a 
hadügyminisztériummal. A VKM 1848. október 24-i rendeletében heti 
5 órában tartandó elemi taktika (harcászat) előadására, a szolgálatát a 
hadügyminisztériumnak már október 7-én felajánló és Mészáros Lázár 
által október 12-én „a hadi ismereteihez mért alkalmaztatásra" ajánlott 
Bognár Károly főhadnagyot nevezte meg.16 A heti 4 óra árkászat és 
hidászat tantárgy előadására megbízott Czecz János vezérkari századost 
pedig időközben előléptették őrnagynak és a felső-erdélyi mozgó 
hadsereg vezérkari főnökének, így ennek a tantárgynak és a még meg 
sem bízott szolgálati szabályzat tanítására is új tiszttanárokat kellett 
keresni. Ezért Szász Károly államtitkár a hadügyminiszterhez intézett 
1848. november 12-i átiratában közli, hogy az egyetemnél rendezett 
hadi tanfolyamnál az elemi taktika előadását Bognár György 
főhadnagy, az árkász és utász tantárgy előadását Szodtfried Ferdinánd 
őrnagy elvállalta. Ez alapján tisztelettel megkérdezi a minisztert, hogy 
„ha nevezett egyének alkalmazásának szolgálati akadályok ellent nem 
állanak, abba beleegyezne-e, emellett pedig a Szolgálati Szabályzat 
(Reglement) előadására egy alkalmas tisztet kirendelni méltóztassék."17 

15 OHB 1848; 1859., HM 1848: 9000/2980. 

16 HM 1848: 7998/2098., VKMe 1848: 776/M.; Bognár György kilépett huszár 
főhadnagy volt, aki 1848 elején újra szolgálatba lépve a 10. vadászzászlóalj 
főhadnagyaként az itáliai St.Luciái csatában fejlövést szenvedett és fogságba esett. 
Kiszabadulása után hazatért és 1848. októberében felajánlotta szolgálatait a 
hadügyminisztériumnak, de betegsége miatt csak a tanítást tudta vállalni és így lett a 
hadi tanfolyam elemi taktika előadója. 

17 VKMe 1848: 730/M. 
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A hadügyminiszter beleegyezését tükrözi, hogy 1848. 
november 14-i dátummal megjelent Nádosy Sándor ezredes aláírásával 
a Közlönyben a következő rendelet: „A megnyitandó egyetemi 
ideglenes hadi tanfolyamhoz az országos haditanács által a következő 
tiszt urak, mind ideglenes katona tanárok rendeltettek: Szodtfried 
Ferdinánd őrnagy, az utásztan; Hartmann József százados a gyalogsági 
egyenes szabályok (reglement); és Bognár György főhadnagy az elemi 
tactica előadására."18 

A közvélemény, a szülök és a tanulók tájékoztatására az 
egyetemi hadi tanfolyamot szabályzó rendeletek kiegészítésére a 
sajtóban a VKM közreadta az 1848. november 16-i 5792/2518. számú 
alábbi rendeletét: „Azokhoz, mik az egyetemnél rendezett hadi 
tanfolyamról a Közlöny 137-ik számában hirdetve voltak, pótlólag még 
e következők adandók: 

1. Czecz János százados, hivatalos szolgálatra Erdély 
védelmére, helyette az utászatot Szodtfried őrnagy ur bejön 
előadni. 

2. A gyalogsági egyetemes szabályzatokat (Reglement) 
Hartmann József százados ur tanitandja. 

3. Vasvári Pál ur hadtörténeti felolvasásokra önként 
ajánlkozva, ajánlata elismeréssel elfogadtatik. 

4. Chapon és Friedrich vivás, ugy Glembay rajztanító urak 
ajánlkoznak a legméltányosabb feltételek szerinti 
tanításokra; kikkeli értekezés az egyes tanulók dolga leszen. 

5. A tanítások egy része már folyamatban van. Folyó hó 20-
kán a többiek is folyamatba indulnak, miről valamint 
átalában az egyéb tárgyak óráiról értesülést lehet meríteni az 
egyetem épületében közre kitett fekete tábláról."19 

isKözlöny, 1848. 15.(158.) sz.758.p-

19 Közlöny, 1848. november 17. (160). sz. 766. p. 
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Másnap, november 17-én Szász Károly államtitkár a hadi 
tanfolyammal kapcsolatban még egy, a minisztérium 5394/2313. 0. 
számú rendeletét is megjelentette a sajtóban, amelyben ez volt 
olvasható: „Az egyetemnél rendkívül behozott, és már megkezdett hadi 
tanulmányok teljesbítésére elrendeltem: hogy franczia, és olasz 
nyelvből Lemouton János, és Télfi János tanárok hetenként külön 
három órát tartsanak. Ezen órák, mellyek az egyetemnél szokott módon 
közzététetnek, a hadi tudományok hallgatóinak nem lesznek köteles 
órák; azok számára rendeltetnek, kik közülük e nyelveket, mint a 
katonai miveltség szükséges részeit önkint tanulni akarják."20 

A VKM rendeletei alapján az egyetem hadi tanfolyamának 
hallgatói egy korszerű hadtudományi képzésben részesültek 1848. 
november 15-től illetve 20-tól. Az összeállított tanrendből kitűnik, 
hogy a tanulók számára voltak kötelező és nem kötelező tantárgyak, 
melyek oktatása heti megállapított kötött és kötetlen óraszámban 
történt a kijelölt előadók által. A kialakult tantárgyi felosztás, oktatási 
rend és tanári kar a következő volt: 

Kötelező tantárgyak: 
Géptan heti 5 óra, előadó Peczval Ottó egyetemi tanár 
Tiszta mennyiségtan heti 5 óra, előadó Vállas Antal 
egyetemi tanár 
Vegytan heti 5 óra, előadó Nendwich Károly egyetemi tanár 
Természettan heti 5 óra, előadó Gelenczey Pál 
pénzügyminiszteri titkár 
Utásztan heti 4 óra, előadó Szodtfried Ferdinánd őrnagy 
Fegyvertan heti 5 óra, előadó Petzelt József egyetemi tanár 
Gyalogsági egyetemes szabályzatok heti 5 óra, előadó 
Hartmann József százados 
Elemi taktika (harcászat) heti 5 óra, előadó Bognár György 
főhadnagy. 

Nem kötelező tantárgyak: 
Hadtörténeti felolvasások, előadó Vasvári Pál 
Vivás, előadó Friedrich Ferenc és Chapon vívómesterek 
Rajz, előadó Glembay rajztanár 

20 Közlöny, 1848. november 19. (162) sz. 774. p. 
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Francia nyelv heti 3 óra, előadó Lemouton János tanár 
Olasz nyelv heti 3 óra, előadó Télfi János tanár. 

Az sajnos nem ismert, hogy a heti 39 kötelező órát milyen napi 
bontásban tartották meg a tanárok és az sem, hogy a fakutativ tárgyak 
milyen óraszámban és milyen napokon lettek megtartva illetve azokon 
milyen számban vettek részt a hallgatók. Itt kell megemlíteni, hogy a 
vivásoktatás a megfelelő helység hiánya miatt a kezdetben nagy 
problémát jelentett. Ezért Szász Károly államtitkár 1848. november 29-
én elrendelte«az egyetem alelnökének, hogy az „egyetemnél rendezett 
hadi tanfolyamhoz tartozó vivászat kedvéért egy teremnek kiürítését és 
felszerelését'''?1 Az egyetem vezetése a vivásgyakorláshoz a megfelelő 
nagyságú „természettani eszköztár mellett fekvő tantermet" ürítette ki 
és Vállas Antal igazgató kezelte kézipénztárból a szükséges felszerelést 
is megvásároltatta. Ettől kezdve Friedrich Ferenc, akit 1848. december 
15-el kineveztek a Magyar Hadi Főtanoda vivómesterének, itt tartotta 
meg a növendékeknek a vivás oktatást, amely mint a VKM 
megállapította: „A vivászat mely lényeges és nélkülözhetetlen 
kiegészítő része az egyetemnél létesített hadi tanfolyamnak."22 

Az egyetemi hadi tanfolyam hallgatóinak teljes névsora még 
nincs feltárva és csak 90 tanuló nevét sikerült azonosítani; 84 hallgatót 
egy 1849. március 1-i szülőket értesítő közleményből és 6 hallgató 
nevét pedig a Magyar Hadi Főtanodába jelentkezők folyamodványai 
alapján.23 Ez utóbbi folyamodványok azért érdekesek mert ebből 
kiderül, hogy 1848 decemberében a hallgatók nagy szorgalommal és 
lelkesedéssel vettek részt a hadi tanfolyam óráin. Sőt az értesítés és a 
felvételi kérelmek összevetéséből az is kitűnik, hogy a hadi főtanodába 
növendéknek jelentkező 7 hadi tanfolyami hallgató közül egy, Eischel 
Scipió, a székesfehérvári főjegyző, gimnáziumot végzett 16 éves fia, 
aki 1848. december 18-i folyamodványa szerint Jelenleg Pesten a 
had iskolába jár", 1849. március 1-én a pesti egyetemi légió közvitéze.24 

2iVKMel848;769/M. 
22 и.о.; MOL 1848/49-i minisztérium levéltára. H 155. Hadügyminisztérium. Felvételi 
kérelmek a Ludoviceumba (továbbiakban - Ludoviceum) 1848; 23/B.tk. 

23 Közlöny, 1849. március 13. (51.) sz. 180. p. 

24 A nevek felsorolásának sorrendjében a folyamodványok megtalálhatok a 
Ludoviceum 1848; 48., 92., 103., 114., 135., 188., 193/B.tk. 
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Jósa András a nagyváradi középtanoda szónoklati osztályát elvégző 14 
éves tanuló 1848 december 19-i kérvényében ez is olvasható: „Mióta 
pedig Egyetemnél a Hadi Iskola megnyílt, az ott előadott tudományokat 
jelenleg is szorgalommal hallgatja." A székesfehérvári középtanoda 
szónoklati osztályát elvégző Kégl Gyula 1848. december 23-i 
folyamodványában is kiemelik, hogy Jelenleg az ideglenes hadi 
iskolába jár" és a 15 éves ifjú mindazon tanokból, melyet „eddigelé az 
ideglenes hadi iskolában hallgatott, a vizsgálatra kész." A 16 éves 
székesfehérvári Komoroczy János 1848. december 18-i kérvényébül is 
kiderül, hogy Jelenleg Pesten a hadiskolába jár." A 15 és féléves 
Lipovniczky Sándor december 21-i folyamodványában is az szerepel, 
hogy Jelenleg pedig a hadi tanfolyamba fenállásától fogva, ugy a 
vivóiskolában is részt vészen." A horvát nemzetiségű Paulekovics Ottó, 
Zágráb vármegye alispánjának 16 éves fia, aki elvégezte a 
szombathelyi főtanodában a bölcseleti tanulmányokat, 1848. december 
16-i kérelmében közlik: „Jelenleg is a magyar tud. egyetemnél 
megnyitott hadtanfolyamattot szorgalommal járja." Végül még meg 
kell említeni, a 16 éves Pordán Imrét, aki befejezte a kecskeméti 
főiskola első bölcsészeti évfolyamát és 1848. december 17-i 
kérvényében jelzi, hogy „a felkelő néppel együtt részt vett az ozorai 
lefegyverzés munkájában, úgy most az egyetemnél megindított katonai 
tanfolyamot osztatlan buzgósággal hallgatván." 

Nem csak ezek a töredékes adatok bizonyítják a hallgatók 
elszántságát, hogy a hadtudományok elsajátításával hasznára akarnak 
lenni a honvédelemnek. Az egyetem hadi tanfolyamával, hallgatóinak 
részvételével és szorgalmával a Vallás és Közoktatási Minisztérium is 
elégedett volt, ez kitűnik Kossuth Lajos OHB elnökhöz intézett 1848. 
december 6-i előterjesztéséből. Ebben, mivel „számos növendékei az 
orvosi s bölcsészet s hihetőleg a más két karnak is jelen vágynak s 
áhitva várják a leczkék elkezdését", a pesti egyetem rendes megnyitását 
ajánlják. De „e mellett pedig a hadi tanfolyam a második félévben 
ismételve folytattanék, annyival inkább mivel az az egy iránt is 
fizetendő személyzeten kivül csak 2000 forintba kerül az 
álladalomnak."25 Valóban a tanfolyam civil tanárai a kötelező és 
fakultativ órákon előadásaikat, foglalkozásaikat rendben megtartották, 
ám december elejére súlyos problémák kezdtek jelentkezni a 

25VKMe 1848; 788/M. 
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hadtudományi és katonai ismereteket előadó tanárokkal, mivel nem 
tartották meg rendszeresen óráikat. A betegeskedő Bognár György 
főhadnagy, aki havi 50 pengőforint tiszteletdíját nem fogadta el, hanem 
felajánlotta az államnak, bár a VKM 1848. december 14-i nyilatkozata 
szerint „a hadi tanfolyam legszorgalmasabb tanárai közé tartozik." Egy 
november 27-i hadügyminisztériumhoz intézet kérvényében arról 
panaszkodik, hogy „a reám bizott taktikai előadások az egyetemben, 
melyekre készületemel úgyszólván rögtönözni kell, ugyananyira 
elfogalják nappali és éjjeli időmet, - hogy majd minden saját érdekemet 
mellőznöm kell."26 

A 3. hete folyó hadi tanfolyam igazgatójának és a hallgatóknak 
a legnagyobb gondot azonban a heti 4 óra utásztan előadások 
elmaradása okozta. A tanárnak kijelölt Szodtfried Ferdinánd 
őrnagynak, aki kiváló műszaki törzstiszt volt, teljes energiáját lekötötte 
a honvéd utászkar szervezése, majd 1848. november 28-ától, amikor 
kinevezték az 1. honvéd utászzászlóalj parancsnokának, az 
alakulatának ügyei és a hadügyminisztérium különböző 
megbízatásainak teljesítése.27 Szolgálati elfoglaltsága miatt a heti 5 óra 
gyalogsági szabályzat ismereti előadásait Hartmann József százados 
sem tudta megtartani, mivel a hadügyminisztérium több napos hivatalos 
útra küldte Kassára. Emellett, mint Hartmann százados nyilatkozatából 
kitűnik, a hadügyminisztérium utasítására 1848. november elejétől 
december közepéig idejét „a hadi főtanoda berendezésével töltöttem", 
melynek december 10-én 15-i hatállyal kinevezték a földrajz, 
álladalom- és földtértan tanárának is. De erről a beosztásáról 1848. 
december 14-én lemondott, hogy teljes idejét az egyetemi hadi 
tanfolyamnak szentelje.28 

26 VKMe 1848; 804/M.; Közlöny, 1848. december 15. (188.) sz. 886. o.; Ludoviceum 
1848; 13/B.tk. 

27 Szodtfried Ferdinánd (1819-1881) honvéd alezredes, tulni utásziskolát végzett és 
főhadnagyként 1846-tól az iskola tanára, 1849. januárjától alezredes és a feldunai 
mozgó hadsereg utászkari parancsnoka. 

28 Közlöny, 1848. december 12. (185) sz. 875-876. р., и.о. december 19. (192.) sz. 906. 
p., и.о., december 27. (199.) sz. 936. p.; Keményfi/Hartmann, József (1813-1895) 
honvéd őrnagy, 1831-töl 1840-ig katona, őrmester, majd Bécsben pedagógiai 
tanfolyamot végzett és Kassán házitanító lett, 1848. júliusától Kassán nemzetőr 
főhadnagy és segédtiszt, szeptembertől a 34. sorgyalogezred századosa, november 11-
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A hadi tanfolyam hadtudományi szaktárgyai tanításában 
jelentkező zavarok, a túlzottan elméletieskedö előadások, az alapvető 
katonai gyakorlati foglalkozások hiánya miatt, valamint az egyre 
drámaiban alakuló politikai és hadi események hatására, a hallgatók 
elhatározták, hogy Kossuth Lajos, OHB elnökhöz fordulnak 
orvoslásért, a megfelelő intézkedések megtételéért. Nevezetes napon, 
amikor az országgyűlésben vita folyt a trónváltozásról és Schlik cs.kir. 
tábornok hadteste betört az országba, 1848. december 6-án a hadi 
tanfolyam hallgatói egy hét pontos kérelmet fogalmaznak meg és 
nyújtanak be az OHB elnökének. A folyamodványban, hogy minnél 
hamarabb tisztként felkészüljenek a haza védelmének szolgálatára, a 
következőket kérik: a katonai szaktárgyak óráinak rendes megtartását, 
minden hallgató tanrend szerinti vivás és lovaglás oktatását, minden 
hallgatónak puskát, a fegyverfogások és a puska használatának 
oktatását, valamint lőgyakorlatokat, a katonai pályához szükséges 
trigonometriai ismeretek tanítását, a raj, szakasz, század alakzatainak, 
különböző harceljárásainak, az őr- és más szolgálatok értő katonai 
szakemberekkkel való oktatását, gyakorlását.29 

Vállas Antal 1848. december 7-i 4. számú igazgatói 
jelentésében arról tudósítja a VKM-ot, hogy Szodtfried őrnagy 10 óra 
utásztani előadásából csak 1 órát tartott meg és a gyalogsági 
szabályzatismeretek óráit néhány napig Hartmann százados sem adta 
elő, de egyik sem gondoskodott előadásainak helyettes által való 
megtartásáról. Ez felháborította a december 6-án, hétfőn a 4. hetébe 
lépő hadi tanfolyam tanulóit, mint Vállas írta: „Mindezen 
rendetlenségek arra indították az idegi, hadi tanfolyam növendékeit, 
hogy a kormányelnöknél azoknak megszüntetését szorgalmazni 
készülnének. Csak nagy üggyel bajjal sikerült nekem az elégedetlenség 
kitörését megakadályoztatni; de ha a fent előadott zavar meg nem 
szűnik, nem kezedkedhetem jövőre nézve a mondott növendékségnek 
esendő magaviseletéről."30 Ezért indítványozza a minisztériumnak, 
hogy ezeknek a zavaroknak megszüntetését eszközölje ki a 
hadügyminisztériumnál. Az igazgató és a minisztérium noha érzékelte a 

töl a 44. honvédzászióaljhoz helyezik és egyben megbízzák a Magyar Hadi Főtanoda 
berendezésével és megnyitásának elökészleteivel. 

29VKMe 1848;815/M. 

30VKMe 1848;796/M. 
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feszültséget, de ezekben a napokban még nem szerzett tudomást a 
növendékek folyamodványáról. 

A VKM ezért december 9-i átiratában csak arra kérte a 
hadügyminisztériumot, hogy az egyetemi hadi tanfolyamon a tiszt 
tanárok pontosan tartsák meg óráikat és szolgálati elfoglaltságuk esetén 
gondoskodjanak helyettes óraadóról, mivel „előadásaikért az 
ál ladalomtól tisztességesen díj áztatnak." Az átirat hangsúlyozza, hogy 
az ilyen zavarokat meg kell szüntetni: „Minthogy azonban az illy 
elmulasztások által mind a haza szolgálatára magát kimivelni 
szándékozó s e végből tetemes költséggel itten mulató hallgatóság 
elkedvetlenítetik, mind pedig a hadi tanfolyam felállításával szándékba 
vet közczél eltévesztetnek."31 A hadügyminisztérium katonai osztálya 
másnapi válaszában közli, hogy „a hadi tanfolyam előadására 
határozott órák szigorú megtartására az illető tiszt urak komolyan 
felszólittattak" és utasították Szodtfried őrnagyot, hogy maga helyett 
egy alkalmas utásztisztet jelöljön ki.32 Ezt a VKM 1848. december 12-
én tudomásul vette. 

Közben az OHB elnöke december 15-én megküldte 
állásfoglalásra a Vallás és Közoktatási Minisztériumnak a hadi 
tanfolyam hallgatók 1848. december 6-i kérelmét, amit december 16-án 
elküldenek részletes véleményezésre Vállas Antal igazgatónak az 
alábbi indoklással: „A hadi tanfolyam hallgatóinak az Országos 
Honvédelmi Bizottmányhoz leadott, s onnén tárgyalás végett ide áttett 
folyamodványát, mellyben a tanfolyam elrendezése körüli némely 
hiányok iránt intézkedés kéretik, Önnek ezennel olly felhívás mellett 
küldöm át, hogy annak pontjai felett véleményes értesítését e 
minisztériumhoz haladék nélkül adja be."33 

Ez időtájt a fővárosban és a hallgatók körében elterjedt az 
ellenség általános támadásának, a Schlik-hadtest december 11—i kassai 
győzelmének, Windisch-Grätz főhadserege sikeres előnyomulásának 
hirei, valamint a honvédelem érdekében hozott intézkedések, így 
például Kossuth Lajos OHB elnöknek felhívása mozgó gerillacsapatok 

31 и.о. 

32 HM 1848; 11045/2148., VKMe 1848; 798/M. 

33VKMel848;806/M. 
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szervezésére. Erre támadt fel az egyetemi hadi tanfolyam növendékei 
egy jelentős részében az a hangulat, hogy a tanfolyamot félbehagyva, 
jelentkeznek a felső-magyarországi mozgó hadseregbe. A növendéki 
nyomásnak engedve Vállas Antal igazgató előterjesztésben vetette fel a 
hadi tanfolyam felfüggesztésének gondolatát Kossuth Lajos OHB 
elnöknek, aki válaszul 1848. december 17-én a VKM-nek a következő 
rendeletet küldte: „A hadi tanfolyamot hallgató ifjúság közül sokan 
hazafiúi lelkesedéstől a Schlick elleni táborba kívánván elmenni, 
kérdést támasztott az iránt, ha vájjon a hadi tanfolyam ezért 
felfüggesztetnék e avagy folytattasék? - A honvédelmi bizottmány 
ezennel válaszolja az Igazgatóságnak, hogy a tanfolyam azért sem 
szüntethetik meg, mivel sokan az azt hallgató ifjak közül itt fognak 
maradni, - de azért sem, mivel a nemzetnek nélkülözhetetlen szükséges 
van azon intézetre, melyben a hon lelkes, vitéz fiai a haditanban 
folytosan képeztethessenek. Utasítanék tehát az Igazgatóság a hadi 
tanfolyamnak megszakadás nélküli folytatására."34 

Ezt a szöveget vette át szinte szó szerint a VKM 1848. 
december 18-i rendelete, melyben kötelezik a hadi tanfolyam 
igazgatóját a tanfolyam további folytatására, többek között leszögezve: 
„Melly határozatnak nyomán ön ezennel a hadi tanfolyamnak 
megszakadás nélküli folytatására s a többi tanároknak is ez értelembeni 
intézkedésre utasitatik."35 Ennek szellemében Szász Károly államtitkár 
másnap, 19-én, arra utasitja Vállas igazgatót, hogy tájékoztassa, Веке 
Gyula, az 1. honvéd utászzászlóalj főhadnagya, a megbízott új tanár 
miért nem tartott a tanfolyam 5. hetében, december 11 és 17 között, 
vagyis „egész múlt héten, egy utászkari leczkét sem."36 

Két nap múlva az igazgató kiderítte, hogy az utásztani órák 
azért nem lettek megtartva mert az 1. utászzászlóaljat áthelyezték a 
feldunai hadsereg kötelékébe. A hadügyminisztérium javaslatára a 
VKM és a tanfolyam igazgatója lépéseket tett annak érdekében, hogy 
„Kohl nyugdíjazandó kapitányt" kérjék fel „az utásztan előadására."37 

34 OHB 1848; 5786.. VKMe 1848; 81 l/M.. Kossuth Lajos Összes Munkái 
(továbbiakban - KLÖM) XIII.k. 788. o. 

35 VKMe 1848; 81 l/M. 

36 VKMe 1848; 814/M. 

37 VKMe 1848;828/M. 
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Az egyetemi hadi tanfolyam életének 6. hetében megtörténtek 
azok a lényeges változások, melyeket a tanulók követeltek. Erről 
számolt be az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a Vallás és 
Közoktatási Minisztérium 1848. december 19-i előterjesztésében, 
melyhez mellékelték a tanulóifjúság december 6-i kérelmét és dr. 
Vállas Antal igazgató azzal kapcsolatban kifejtett értesítését. A 
minisztérium álláspontja szerint a hallgatók folyamodványának I., 5., 
6., 7. pontja „elenyészetettnek tekitllető.,, Ellenben a „2-ikra nézve a 
honvédelmi bizottmánytól függ, annak létrehozására bizonyos 
összegeket rendelni meg, mely hogy kivánt czélt elérje 1000 pforintnál 
kevesebb a vivást illetőleg sem lehet, a lovaglást tanításra szükséges 
lovakról és tanítókról a hadügyminisztérium útján kellene gondoskodni. 
A 3-ik pontra nézve nincs egyéb hátra mint a fegyverek és 
tanítósegédek kirendelése Elnök úr Ígérete szerint. A 4-ik pontban 
érintett trigonometria igazgató Vállas ur által úgyis tanitattik s hogy 
még más által is előadassék míg ti. Vállas ur tanítása rendben ezen 
ponthoz érkeznék tanitassék, szükségesnek nem láttom."38 

A hadi tanfolyam képzési rendjét tehát oly módon kezdik 
megváltoztatni, hogy a hallgatók az alapvető elméleti katonai ismeretek 
alkalmazását gyakorlati foglalkozásokon illetve kiképzéseken kezdték 
elsajátítani. Ezeket a napi katonai alaki képzéseket a hadi tanfolyam 
életében egyre nagyobb vezető szerepet vállaló és a hallgatók körében 
elismert tekintélynek örvendő Keményfi (Hartmann) József honvéd 
százados tartotta meg. Ez kitűnik Vállas Antal igazgatónak a 
minisztériumhoz felterjesztett 1848. december 22-i 7. számú igazgatói 
jelentéséből is: „A kormányelnök fegyvereket Ígérvén a hadi tanfolyam 
növedékeinek, hogy ezek gyakorlatilag is képeztessék magokat a 
fegyverforgatásban: felkérem a tisztelt minisztériumot, méltóztassák az 
igért fegyverek kiadatását a honvédelmi bizottmánynál szorgalmazni, 
és a fegyverek raktárául ha lehet, a múzeum épületében egy üres vagy 
kiürítendő szobát Keményfi (azelőtt Hartmann) százados urnák 
átadni."39 

Keményfi százados parancsnokságával a hadi tanfolyam 
növendékeinek a puskák kiadását és a fegyverraktár berendezését Szász 

38VKMel848;815/M. 

39 VKMel848;827/M. 
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Károly államtitkár olyan fontosnak tartotta, hogy 1848. december 24-
én, vasárnap küldte el ezzel kapcsolatos előterjesztését az Országos 
Honvédelmi Bizottmánynak, felszólítását a Nemzeti Múzeum 
igazgatójának és értesítését az egyetem hadi tanfolyama 
igazgatójának.40 Ám közbe jöttek a közismert 1848. december utolsó 
hetének drámai eseményei, az OHB sorozatos felhívásai 
szabadcsapatok alakítására, az általános népfelkelésre és intézkedései a 
főváros védelmére, majd a móri vereség, az országgyűlés és az OHB 
eltávozása fővárosból, az 1849. január 2-i pesti haditanács döntése. Az 
elfogadott haditerv szerint a fővárost harc nélkül kell feladni, a 
honvédsereget összpontosítani fogják az ellentámadásra a Felső- és 
Közép-Tiszánál, ennek érdekében többek között Perczel seregteste 
utóvédharcokat vivva vonuljon vissza Szolnokig. Ezeknek az 
eseményeknek és híreknek a hatására a tudományegyetem hadi 
tanfolyama átalakult Keményfi József százados kezdeményezésére 
pesti egyetemi légióvá, aminek történetét az indítványozó két korabeli 
leírásban is megörökítette. 

Az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz intézett 1849. január 
16-i jelentésében ezt írta: „A pesti egyetemnél a hadi tudományokat 
hallgató tanuló ifjúság, melly az ellenségnek a fővároshoz közeledte 
idejében egészen magára volt hagyatva, egyfelől azon czélból hogy 
menekülhessen, másfelől pedig azon magasztosabb indulattól és 
kötelesség-érzettől ösztönöztetve, hogy a hazának szolgáljon, alulirtnak 
felszóllítása s buzdítása következtében, nagy részben pesti egyetemi 
legio nevű csapattá alakult. Ez megtörténvén, legelső tisztemnek 
tartottam a hozzám csatlakozott fiatalság számára fegyvereket szerezni, 
mik azonban a sietősségben csak igen vegyes neműek, részint gyutacs, 
kupak, kovás, részint pedig csak vadászfegyverek leiietének. Az 
ifjaknak iIlynemű felfegyverzése után Csányi kormánybiztos urnái 
történt bejelentés mellett a csapattal Perczel Mór tábornok Ur 
parancsnoksága alá állottam."41 

Lényegében ezt erősíti meg a „Toborzás. A Pest-egyetemi legio 
zászlóaljjá lesz" című sajtóban megjelent 1849. április 7-i 
felhívásában:" Pesten a múlt évben a haditudományokat az egyetemen 

40 и.о. 

41 HM 1849:748. 
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hallgatott tanuló ifjúságnak nagy része, tudva van, miként az 
ellenségnek a fővároshoz közeledtével, vezérletem alatt maga is 
táborba szállott, az elméleti hadi tudományokat felcserélvén a 
gyakorlatiakkal „Pesti-egyetemi légió" nevű csapatba alakulván össze. 
Tudva lehet netalán az is, miként ezen ifjú-csapat f. év január l-jétől 
fogva a folytonos és mindennemű hadiszolgálatok körében áll."42 

Nem ismert még, hogy az egyetem hadi tanfolyama 
igazgatójának és előadóinak Vállas Antal, Peczval Ottó és Nendtvich 
Károly egyetemi tanároknak szerepe és véleménye a pesti egyetemi 
légió létrehozásáról. Az viszont tény, hogy a tanulóifjúság, amely az 
ország különböző részeiből sereglett az egyetem hadi tanfolyamára és a 
kezdeményező Keményfi honvéd százados a szabadcsapat 
megalakításakor hangsúlyozni akarták, hogy továbbra is a 
tudományegyetemhez kötődnek és ezért vették fel a pesti egyetemi 
légió nevet. Keményfi a több mint másfélszáz ifjút egy 
gyalogosszázadba szervezte, amely 4 szakaszból állt és a szabályzat 
szerint parancsnoka százados, az 1. szakasz parancsnoka főhadnagy, a 
2. és 3. szakasz parancsnoka egy egy hadnagy és a 4. szakasz 
parancsnoka őrmester volt. A pesti egyetemi légió parancsnoka 
Keményfi József honvéd százados, segédtisztje az ismert pedagógiai 
szakember, a 34 éves Tavasi Lajos, a pesti evangélikus liceum 
igazgatója lett és a legrátermettebb ifjak, Farkas József, Boronkay 
László és Flaskai János pedig a szakaszparancsnokok. 

A parancsnok 1849. január 1-én jelentette Csányi László 
fokormánybiztosnak a pesti egyetemi légió megalakulását, aki azt 
hivatalosan is jóváhagyta és beosztotta Perczel Mór hadseregébe. A 
tábornok a légiót alárendelte a móri csatában súlyos veszteségeket 
szenvedett 50. honvédzászlóalj parancsnokának, Trangoss István 
őrnagynak. Ez a zászlóalj a radikális Szalay László szervezte Hunyady 
szabadcsapatból jött létre,tisztjei és katonái radikális, republikánus 
eszméik és törekvéseik kifejezéseként a mellükön vörös szalagot 

42 Tisza-Vidéki Újság, 1849. április 14. (29.) sz. 225.p. 
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hordtak.43 Ezt a vörös szalagot megkülönböztető jelként elkezdte 
hordani a civil ruhás pesti egyetemi légió is.44 

A pesti haditanács január 2-i határozatának megfelelően 
Perczel csapatai, köztük az 50. honvédzászlóaljjal a pesti egyetemi 
légió, a visszavonulás leplezésére 1849. január 3-tól 4-re virradóra 
megszállta a budai sáncokat. Ezekben az állásokban a pesti egyetemi 
légió rendes szolgálatot teljesített, majd 4-ről-5-re virradó éjszaka a 
többi csapatokkal együtt a Lánchídon át Pestre vonult.45 A csapatok 
rövid pesti pihenője alatt, a légió ifjú katonáinak lelkesítésére írta meg 
Tavasi Lajos „Pest-egyetemi legio dala. (Pestről kivonuláskor Jan. 5-én 
1849.)." című valószínű megzenésített versét, melyet induló gyanánt 
kezdték énekelni.46 A visszavonuló csapatok a pihenő után Üllő felé 
folytatták a menetet és a pesti egyetemi légió a kemény hidegben 
fegyelmezetten és rendben hajtotta végre a menetelést, majd Trangoss 
őrnagy parancsára Vecsésen a légió ifjú katonái képezték az 
őrszemeket, látták el az őrszolgálatot a parancsnok nagy 
megelégedettségére.47 A légió a csapatokkal január 6-án Pilisre, majd 
7-én Ceglédre érkezett, ahol két napig állomásoztak és Perczel 
tábornok vezetésével a parancsnokok rendezték az alakulatokat és 
elkészítették a hadsereg új hadrendjét. Perczel Mór 1849. január 8-i 
hadseregének, a középponti mozgó hadseregnek új hadrendi beosztása 
szerint a pesti egyetemi légió 50. honvédzászlóaljjal együtt a 
Hertelendy alezredes parancsnoksága alatt álló 4. dandár kötelékébe 
került.48 

43 KEREKES Zoltán: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadi zászlói. I. rész. 
Hadtörténelmi Közlemények (továbbiakban - 1IK), 1971. 4. sz. 635-637.p. 

44 Tisza-Vidéki Újság (Emlék). 1849. április 21.(30) sz. 235-236. p. 

45 Lásd részletesen Hermann Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. Függelék. 
Vázlat a Perczel-hadteströl a felállítástól a felosztásig. 1848. szeptember - 1849. január 
27. Zala Gyűjtemény 36/11. Zalaegerszeg, 1995. 122-123.p. 

46 Tisza-Vidéki Újság. 1849. április 14. (29.) sz. 227-228. p. 

47 A pesti egyetemi légió 1849. január 4-e és 16-a közötti történetét Keményfl József 
százados 1849. január 16-i jelentése alapján állítottuk össze, lásd: HM 1848; 748. 

48 Saját kezébe, ott ahol Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Hadtörténelmi 
Levéltárban őrzött katonai irataiból. S.a.r. Szijj Jolán-Farkas György-Böhm Jakab. 
Budapest, 1998. (továbbiakban - Kat. iratok) 44. irat 51-52. p. 
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A légió parancsnoka jól kihasználta a két napi pihenőt a 
csapatszervezésré. Az egyetemi légió menetközben olyan személyekkel 
szaporodott „kik ifjú koruknál fogva az ellenség általi elfogatás elől 
menekülni akarva, életöket a veszély idejéig a hazának ajánlják fel. 
Ezen szaporodásnak több helyen, de leginkább Czegléden örvende a 
csapat, ahol is a várostól a volt lovas őrsereg nemzeti zászlóját 
ajándékul kapva, ezen zászlóhoz a szigorúbb rend és fegyelem végett 
esküt is tőn le.'49 A ceglédi lovas nemzetőröknek 1944-ig a ceglédi 
múzeumban őrzött nemzetiszínű zászlója a második világháború végén 
megsemmisült. A róla készült fényképről csupán annyi állapítható meg, 
hogy a zászló egyik oldalán, babérkoszorúval övezve, „Czegléd 1848" 
felirat szerepelt.50 Ez zászló lett 1849. január 8-ától a katonai esküt tett 
pesti egyetemi légiónak hadi zászlója. A pesti egyetemi légió a 4. 
dandárral a hadsereg utóvédjeként január 9-én, kedden még Cegléden 
maradt, másnap 10-én az utóvéd-dandár, melynek őrszemeit a légió 
állította ki, Abonyban biztosította a Szolnokon állomásozó hadsereget. 

A Szolnokra érkezett pesti egyetemi légiót az 50. (Hunyady) 
zászlóaljjal együtt 1849. január 11 -én Perczel tábornok 
Balmazújvárosba vezényelte. A légió a zászlóaljjal Törökszentmiklós-
Kisújszállás-Karcag-Nádudvar útvonalon menetelve 1849. január 16-
án érkezett meg Balmazújvárosba, ahol a pesti egyetemi légió 
parancsnoka azonnal jelentkezett Répásy Mihály tábornoknál, a 
tartalékhadsereg parancsnokánál. Ezenkívül Keményfi József honvéd 
százados Balmazújvárosról, mivel úgy látta, hogy fel akarják oszlatni a 
légiót, azonnal egy előterjesztéssel élt az Országos Honvédelmi 
Bizottmány felé.51 Ebben beszámolt a pesti egyetemi légió rövid 
történetéről, kihangsúlyozva, hogy a móri csatában nagy veszteséget 
szenvedett Hunyady-zászlóaíjhoz azért csatlakoztak, "hogy annak 
vesztességét némileg pótolja és szolgálata, amelyet a fiatalság mindig 
készséggel teljesített, könnyítve legyen". Kötelességének tartotta azt is 
megemlíteni, hogy a légió több mint 180 katonája, „a fiatalság nem 
csak hogy harczvággyal teljes, hanem ami annál nehezebb, a szigorú 
táborozásban és annak minden terheiben a zordon időnek daczára, 

49 HM 1849; 748 

so KEREKES i.m. 629.p. 

51 HM 1849; 748. 
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türelmét és feláldozását már is tettleg tanúsította." Ezt igazolta 
Trangoss István őrnagy is megjegyzésével és aláírásával. 

A légió parancsnoka jelentésében a Honvédelmi 
Bizottmánynak felvette, hogy a Jövőben az ifjaknak e csapatjával" mi 
történjék; folytassa-e Debrecenben vagy más helyen a be nem fejezett 
hadi tanfolyami tanulmányait, vagy mint rendes katonai légió 
létszámban megnövelve harci tevékenységet folytasson. Ez utóbbi 
esetben feltétlenül szükséges lenne: 

1. a különféle fegyvereket egyneműre felcserélni és azokat is ellátni, 
akik a Cegléden kapott „dzsidát" viselik. 

2. az ifjakat, akiknek nagyobbrésze alkalmas magánruházattal 
rendelkezik, ellátni honvéd köpennyel, nadrággal, bakanccsal és 
kesztyűvel, különösen azokat, akik ruházatban leginkább 
szűkölködnek. 

3. „mivel a csapat csaknem egészen gyakorlatlan, megkívántatnék 
mintegy két heti nyugalom, hogy a szükséges töltést, lövést, 
csatározást, tömegképzést stb. rendesen megtanulhatná." 

4. a légió létszámának megnövelése pedig az országban szétszórt és 
menekülő fiatalok toborzása útján megvalósítható Debrecenben. 

5. Keményfi jelentését azzal zárta, hogy a „hadi tudományok hallgatá-
sára vállalkozott ifjúság, melly ezentúl a legelszántabb szívvel a hon-
védelem szolgálatára ajánlja magát" várja az OHB további rendelke-
zéseit. 

Az OHB a légió parancsnok jelentését január 17-én 
intézkedésre átküldte a hadügyminiszternek, aki úgy döntött és erről 
január 18-án intézkedést is küldött Perczel tábornoknak, „miszerint 
ezen pesti egyetemi legio név alatt szolgáló csapatot a zászlóaljakhoz 
beosztatni szíveskedjék; és így amidőn egyrészről némelly zászlóaljak 
hiányait pótolandja, más részről a hazának legjobb szolgálatokat tenni 
alkalma leend."52 

52 и.о. 
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Répásy tábornok parancsára Balmazújvárosban 1849. január 
19-én Trangoss őrnagy parancsnokságával egy dandárt szerveztek, 
melynek hadrendjébe tartozott a 35., 49., 50. honvédzászlóalj, a 
vadászcsapat, a „pesti egyetemi légió 190" fő, a portyázó csapat, a 4. 
huszárezred egy szakasza (40 fő) és egy 1/2 hatfontos üteg (3 ágyú)4 
összesen 2580 fő.53 Ezeknek az alakulatoknak a felszerelését is 
végrehajtották.54 

Közben, a légió ifjúsága nevében Keményfi József 1849. 
január 20-án folyamodvánnyal fordult a hadügyminisztériumhoz, hogy 
az altiszti rangra mindenkor alkalmas ifjak önkéntes pesti egyetemi 
légiója legalább „Budapest visszafoglalásáig" fennmaradjon, ne 
oszlassák szét és tagjait ne osszák be egyenként zászlóaljakba. Kéri, 
hogy „kegyeskedjenek a haditudományokat hallgatott, de csak félig 
bevégzett ezen fiatalságot azontúl is együtt és egymássali társas, a 
kitűzött czél felé való működésben továbbra is meghagyni, és 
megengedni, hogy hadtudományaikat és gyakorlataikat ezentúl is 
folytathassák és tarthassák, mert amint a közülük néhány kilépettek már 
is különféle zászlóaljaknál tiszti rangra alkalmaztattak és folyvást 
alkalmaztatnak, úgy a folytatva képezendöket még inkább fognak arra 
képesekké tétetni, amire a haza seregeinek kétségkívül nagy szüksége 
vagyon, - és méltóztassanak egyszersmind megengedni, miként 
nevezett Legio ezentúl is önajánlkozású csapatként bármelly bátor és 
merész honvédelmezési feladatra együtt maradhasson."55 Mivel 
„eredeti ezé Íjuk az volt, hogy tiszteket képző oskolát tegyenek, és ezen 
czélhoz most az is járul még, hogy mindig csatakész csapatot 
képeznének", erre és a tanulásra a légió szervezetében Jelenleg is" 
alkalmuk van. A pesti egyetemi légió kérelmét „az egyetemi hadtanuló 
ifjúságnak nevében Keményfi Jósef honvéd százados, az egyetemi 
Legio parancsnoka " írta alá, de nyomatékul „látta és pártolja Répásy 
Mihály tábornok" 

Másnap, 21-én Répásy Mihály tábornok a 
hadügyminisztériumnak előterjeszti az egyetemi légió „mint külön 

53 OHB 1849; 734., HERMANN í.m. 139.p. 

54 OHB 1849: 781., HM 1849; 936. 

55 HM 1849: 1040. 
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alakult testület" egyénei közül tiszti állásra és kinevezésre főhadnagyul 
Farkas József, hadnagyokul Flaskay János és Boronkay László, 
segédtisztül és hadnagyul Tavasi Lajos légió tagokat.56 A 
hadügyminisztérium január 24-i rendeletével jóváhagyja Répásy 
tábornok felterjesztését, „miszerint az egyetemi hadtanuló ifjúságnak 
együttmaradása, s illetőleg egy magány csapattá alakulása ezennel 
megengedtetik. - Az ezen csapathoz ajánlott egyének azonban 
főtisztekül rang és illetménnyel, a többi honvéd tisztekhez hasonlólag, 
- csak azon esetre neveztethetnek ki, ha a nevezett csapat vagy 3. 
esztendőre, vagy pedig a háború idejére kötelezendi magát a hadi 
szolgálatra."57 Ez a légió és előléptetett tisztjei részéről megtörtént, de 
már ez előtt fontos harcfeladat végrehajtásával is megbízták a pesti 
egyetemi légiót. 

Ezekben a napokban Perczel középponti mozgó hadserege 
sikeres ellentámadással nyomult előre és 1849. január 22-én 
Szolnoknál megverte Ottinger cs.kir. tábornok csapatait, de további 
előretörését Pest irányában megállították, mivel Debrecenbe olyan 
jelentés érkezett, hogy jelentős ellenséges erők menetelnek a Tisza felé 
Heves megyében. Ezért jogosan merült fel az a lehetőség, hogy a cs.kir. 
csapatok a tiszafüredi átkelőhelyet akarják elfoglalni, a Debrecen 
irányába végrehajtandó támadáshoz. A fontos tiszai átkelőhely 
védelmére Balmazújvárosból, az OHB rendeletére és Répásy tábornok 
parancsára, egy különítmény rendeltek ki a tartalékcsapatokból. 

Az Agonas Pompejusz honvéd százados, az 50. 
honvédzászlóalj 1. százada parancsnokának vezetésével, saját százada 
(185 fő), a pesti egyetemi légió (150 fő), egy lovasszakasz (24 fő), egy 
1/2 hatfontos üteg ( 3 ágyú, 24 tüzér, 48 szekerész, 58 ló), összesen 435 
emberrel 1849. január 23-án indult el Balmazújvárosból és mintegy 50 
kilométeres menet után, aznap este 10 óra tájban érkeztek meg 
Tiszafüredre.58 Agonas százados még az éjjel megszállta a helységet, 
megszervezte a híd védelmét és az esetleges ellenséges támadás 

56 и.о. 

57 и.о. 

58 A tiszafüredi eseményről lásd Keményfi József százados, a pesti egyetemi légió 
parancsnokának 1849. január 27-i jelentését Asbóth Sándor alezredes, tartalékhadsereg 
fővezéréhez. Mellékelve a HM 1849: 1240. számú irathoz. 
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elhárítására őrségeket állított fel. Keményfi százados a légió ügyeinek 
intézése miatt csak másnap, 24-én indult el Debrecenből és délután 
érkezett meg Tiszafüredre. Ezelőtt már a különítmény parancsnoka 
lóháton szemrevételezte a vidéket, Poroszlót és a híd környékét és ez 
után elkészítette a védelem tervét és vázlatát. Ez alapján helyezte el a 
csapatokat és állította tüzelőállásba a 3 ágyút, rendelte el árkok kiásását 
és fák kivágását. 

A védelem tervében, a lakosság mozgósításában és a 
felderítésben Agonas százados fontos szerepet szánt a pesti egyetemi 
légiónak. Elrendelte, hogy „a pesti légiónak legjelesebb kiszemelt ifjai 
Tiszafüred szomszédságos helységeibe megbízottként szétmennének... 
Egyúttal 30 embert is kirendelt volt a pesti légióból, köztük egy tisztet 
és két altisztet és azok előtt még délelőtt 6 huszárt, kik Poroszlóra által 
menendők előőrsi szolgálatba. Ezeknek, valamint a bizottmányos 
ifjaknak is szekereken való gyors elindulása már az én jelenlétemben 
történt; nem különben egy légióbeli ifjúnak kémnek elküldetése 
Miskolczra", mint halkereskedő, írta le Keményfi százados. Ettől fogva 
a légió parancsnoka együtt tartózkodott a különítmény parancsnokával, 
hogy közösen értékeljék a híreket és javaslatokat tegyen a kiadandó 
parancsokra. Rövid idő múlva visszatértek az előőrsök azzal, hogy a 
Poroszlóról hazaszáguldó huszárok közölték a helységben már ellenség 
van. A két százados azonnal a hídhoz sietett és a parancsnok egy huszár 
rajt küldött Poroszlóra, hogy derítse fel az ellenség erejét. Éjféltájban 
tudták meg, hogy a helységet mintegy 100 vasas német szállta meg. 
Keményfi ekkor egy haditervet terjesztett a parancsnok elé, hogy 
rajtaütésszerűén támadják meg az ellenséges lovasokat, aminek 
végrehajtását a parancsnok éjjel félkettőre el is rendelt. Ám közben 
megérkezett a poroszlói jegyző tudósítása miszerint a helységhez már 
jelentős ellenséges csapatok közelednek. Erre a hire a parancsnok 
„elejtette az elfogadott tervet", mint kijelentette nem bízik az 
embereiben, kivéve „a legio fiatalságát", és félve a megsemmisüléstől, 
reggelre elrendelte a hid lebontását és a visszavonulást Balmazújváros 
vagy az esetleg megjelenő Perczel tábornok csapatai irányába, amiről a 
honvédelmi bizottmányt, is tudósította. 

A hidat a tiszafüredi lakosság segítségével az egyetemi légió 
szedte szét, bár mint Keményfi megjegyezte, „a vezérletem alatt lévő 
legio tagjai, ... dicsekvés nélkül szabad legyen mondanom, inkább 
állottak volna ki a nyiit küzdés terére." Január 25-én hátrahagyva 
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előőrsöket és kiküldve felderítő kémeket Agonas százados csapataival 
elindult Nagyiván felé, hogy ott várja be a híreket és ha azok 
kedvezőek akkor ismét visszatérjen Tiszafüredre. Másnap, 26-án 
déltájban tudta meg a parancsnok, hogy az éjjeli hir, rémhír, volt, csel a 
magyarok megtévesztésére, mivel az ellenség támadási iránya nem 
Tiszafüred, hanem Miskolc volt. Ezen a napon Agonas századost 
elvitték Debrecenbe, ahol haditörvényszék elé állították és Keményfi 
József százados ideglenes parancsnoksága alatt a különítmény 
visszatért Tiszafüredre, ahol a légió parancsnoka 27-én készítette el 
jelentését a történtekről. 

Az OHB 1849. január 26-án és 27-én több rendeletet ad ki, 
hogy az Asbóth Lajos alezredes tartalék serege induljon Tiszafüredre 
és azt védelmezze.59 Asbóth alezredes 28-án jelenti az OHB-nak milyen 
intézkedéseket tett Poroszló és Mezőkövesd között a védelemre, többek 
között jelezve, hogy „Tisza-Füreden Bangya őrnagy egy századdal, és a 
pesti egyetemi legio 163 fő, ezenkívül a Debreczeni 500 fő 
nemzetőrség, összesen 863 fő."60 Másnap, 29-én Bangya őrnagy, a 
tartaléksereg elővéd parancsnoka jelenti az OHB elnökének, hogy 
milyen intézkedéseket tett a Tiszavidék védelmére, a tiszafüredi hid 
biztosítására, jelezve, hogy többek között Tiszafüreden állomásozik „1 
század pesti egyetemi légió."61 Január utolsó napjaiban a pesti egyetemi 
légió ifjú katonái és tisztjei, valamint parancsnoka, Keményfi József 
honvéd százados sikeresen állta ki a nehéz katonai próbákat, amivel 
kiváltották az előljáró parancsnokok elismerését. Kossuth Lajos, OHB 
elnöknek írta Asbóth Lajos alezredes, hogy a Tiszafüreden lévő „sereg 
lelkesülve vagyon, Bangya és Keményfi derék tisztek, kapszlin hiány 
vagyon - szükséges fegyver is."62 Itt kell megemlíteni, hogy január 
végén került az egyetemi légióhoz Vargha Károly honvéd százados, aki 
korábban az egyetemi könyvtár tisztje volt, majd 1848. decemberétől a 
hadijog tanára és könyvtárosa a Magyar Hadi Főtanodának, de annak 
1849. január 17-i erőszakos feloszlatása után elhagyta a fővárost és 

59 O H B 1849; 1063.. 1083. 

60 O H B 1849; 1248. 

61 OHB 1849; 1242. 

62 O H B 1849; 1240. 
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1849 nyarán bekövetkezett haláláig részt vett a légió személyi 
állományának kiképzésében.63 

Az egyetemi légió számára 1849 egész február hava aktiv 
hadiszolgálatban és amikor lehetséges volt kiképzésben telt el. Február 
l-ével a légió két tagját Bodrogközi Lajost és Nagy Samut a 
hadügyminiszter előléptette hadnaggyá és más honvédzászlóaljhoz 
helyezte át tiszti beosztásba. A légió katonái továbbra is Tiszafüredet 
védve vettek részt felderítésekben, portyázásokban és más katonai 
műveletekben. Február 6-án Asbóth alezredes parancsnoksága alatt 
más alakulatokkal együtt résztvettek Poroszlónál 300 ellenséges lovas 
megtámadásában és visszaverésében.64 Ezekben a napokban Keményfi 
százados parancsnokságával a pesti egyetemi légió sikeres felderítésen 
és portyázáson vett részt és eljutott egészen Mezőkövesdig. A 
hadügyminisztérium február 12-én adta ki a honvédsereg hadrendjét, az 
egyetemi légiót a hadügyminisztérium közvetlen alárendeltségébe 
tartozó Asbóth alezredes 12. hadosztálya 1. dandárába osztották, 
melynek parancsnoka Bangya János őrnagy, a 35. honvédszászlóalj 
parancsnoka volt.65 Február 16-án a pesti egyetemi légióhoz a 
hadügyminiszter előléptette alhadnagynak Uramofszki Józsefet.66 

Nincs még pontosan feltárva a pesti egyetemi légió februári 
tevékenysége és áthelyezésének időpontja Mezőhegyesre, majd 
Csanádpalotára. Az viszont tény, hogy a hadi tevékenység, az 
őrszolgálatok, a fárasztó menetek, az elméleti és gyakorlati kiképzés, a 
ruházat, a felszerelés és a fegyverzet és az ellátás javulása egyre jobban 
összekovácsolta a légiót. Egyre több légiótag szerzett olyan gyakorlati 
és hadtudományi ismereteket, ami felkészítette a tiszti rendfokozatba 
történő előléptetésre. A pesti egyetemi légió áthelyezése valószínű 
azért következett be mert Návay Tamás csanádi főispán február 3-án az 
OHB elnökével közölte, hogy a szerb felkelő csapatok mind közelebb 
nyomulnak a Maros vonalához, mely Szeged és Arad között csaknem 
teljesen védtelen. Ezért egy zászlóaljat és ágyukat kért Makóra. 

63 LdBONA/.m. 631. p. 

64 KLÖM XlV.k. 352.p. 

65 HM 1849; 653/B., Hadtörténelmi Levéltár, 1848-49. évi gyűjtemény (továbbiakban -
HLGY). 1849; 13У20. 

66 HM 1849; 2926., Közlöny, 1849. február 23. (36.) sz. 125. p. 
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Kossuth február 7-i válaszában a Maros vonal védelmét országos 
szempontból is fontosnak tartja, de azt elsősorban a helyi erőkből kell 
megoldani, mert az összpontosított csapatokból nem küldhetnek új 
alakulatokat „a Maros vonalának födözése és biztosítása" céljára.67 Az 
OHB elnöke 1849. február 12-i rendeletével Batthyány Kázmér grófot 
a szerb előnyomulás által érintett területek teljhatalmú katonai 
fővezérévé és polgári kormánybiztosává nevezte ki és felszólította 
tegyen megfelelő intézkedéseket: „szabad mozgó csapatokkal, 
nemzetőrséggel, népfelkelési erővel a fenyegetett vidékek védelmére, s 
a fellázadt ráczok legyőzésére."68 Felhatalmazták még uj csapatok 
alakítására, tisztek előléptetési jogával és a rendes katonai alakulatok 
feletti parancsnoklással is. Kossuth ugyanaznap felszólította a 
hadügyminisztériumot, hogy a szerb lázadók által veszélyeztetett 
Csanád megyei mezőhegyesi ménestenyésztő intézet katonai védelmére 
tegyen intézkedést.69 

Az OHB elnöke 1849. február 20-án értesíti Pándy Samu 
honvéd ezredes méneskari igazgatót, hogy a hadügyminisztérium a 
„mezőhegyesi ménes intézetnek a szerb rablócsorda betörése elleni 
biztosítása tekintetéből Palotára két századnyi gyalogság rendeltetett."70 

Ez volt a pesti egyetemi légió, amelynek katonái „jelenleg Palotán, 
Mezőhegyes szomszédságában, a Maros partján a dúló ráczokkal 
szemközt állanak." Itt Keményfi József, honvéd százados, légió 
parancsnoknak már volt arra ideje, hogy 1849. március 1-én megírja és 
az országszerte terjesztett Közlönyben megjelentesse az „Értesítés a 
volt pesti hadi tanulók szüleihez" című közleményt.71 Ebben, hogy az 
aggódó szülök, rokonok és barátok félelmét eloszlassa, arról adott 
tájékoztatást, hogy a tudományegyetem hadi tanfolyamának ifjú 
hallgatóiból megalakult pesti egyetemi légióban kik szolgálnak és hol. 
Felsorolja 84 „volt hadi-tanuló " nevét és rendfokozatát, megjegyezve, 
hogy akik nincsenek megnevezve, „azok részint Pestről távoztak még, 
részint útközben." Március elején nevezi ki a hadügyminiszter a pesti 

67 KLÖM XIV.k. 350-351.. 386.p. 

68 и.о. 411. p. 

69 Uo. 421.p. 

70 Uo. 505-506.p. 

71 Közlöny, 1849. március 13. (51.). sz. 180. p. 
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egyetemi légió két tagját hadnaggyá és helyezi át Batisovszky Sámuelt 
Polgár térparancsnokának és Nagy Bélát az 1. honvéd vadászezredbe; 
ebben az időben nevezik ki „a pesti egyetemi légióhoz: Vinkovics 
Alajost, orvossegédül."72 

A pesti egyetemi légió március 8-án elrendelt új hadrend 
alapján a IV. hadtest szegedi hadosztálya 2. dandárának kötelékébe 
került és a seregtest élére Perezel Mór tábornok, aki megkezdte 
előkészületeit a szerb felkelő csapatok elleni támadásra.73 A légió 
Keményfi százados vezetésével folytatta a kiképzést és védte a Maros 
vonalat Palota térségében, de közben nem kerülte el figyelmüket az a 
tény, hogy egyre több rendelet hívta fel a figyelmet a szabadcsapatok 
rendes honvédzászlóaljakká történő átalakítására.74 A sajtó arról is hírt 
adott, hogy a Palotán állomásozó csapatok, köztük a légió, méltóan 
megünnepelte március 15-i első évfordulóját, a „magyar szabadság 
ünnepét" és diszsortüzei annyira megrémítették a Kiszombort 
megszállva tartó „mintegy 300-ra menő rablócsordát", hogy támadástól 
tartva felkészült a gyors menekülésre.75 

A valódi támadás azonban 1849. március 22-én, csütörtökön 
folyt le, amikor Perezel IV. hadtestének csapatai több irányban 
rohamozták meg az ellenség állásait és győztes ütközetek sorozatával 
felszabadították a Tisza-Maros szögét, majd felmentette Péterváradot 
és megkezdte Bácska felszabadítására hadműveleteit, bevetette 
Szenttamást és az úgynevezett római sáncokat is. Perezel Mór 
tábornok, amikor az OHB elnökének jelentette a március 22-i 
győzelmét, kiemelte azokat a csapatokat, melyek Kiszombort 
elfoglalták, az ellenség közül 80-100-at levágott, 150-et elfogott, kik 
közt több császári tiszt és számos határőr is volt. 120 lőfegyvert és 
nagy mennyiségű gabonát is zsákmányoltak.76 Ebben a sikeres 
ütközetben főszerepet játszott a Keményfi vezette szegedi hadosztály 

72 Közlöny, 1849. március 3. (43.)sz. 119.p., и.о. március 6. (45.) sz. 137. р., и.о. 
március 8. (50) sz. 173. p. 

73 HLGY 1849; 16/365., KLÖM XlV.k. 626-628. p. 

74 KLÖMXIV.k.651-652.p. 

75 Tisza-Vidéki Újság, 1849. március 21. (22.) sz. 173.p. 

76 Közlöny, 1849. március 27. (63.) sz. 225.0., uo. március 29. (65.) sz. 231.p., 
Honvéd, 1849. április 2. (81.) sz. 317.p. 
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balszárnya, - a pesti egyetemi légió és a 62. (Turzsky) sorgyalogezred 
alegységei - amelyek Makóról átmenve a Maros bal partjára, rohanták 
meg Kiszombort. 

A pesti egyetemi légió élén parancsnokával csatarendben 
„Rajta magyar! Előre!" kiáltással sortüzeket adva és az ellenségnek 
súlyos veszteségeket okozva tört át a helység melletti sűrű erdőn.77A 
korabeli csataleírás szerint még Stalajkó Mihály, a légió dobosa is 
fegyvert ragadott és a légió legvakmerőbb csatáraival üldözte a 
menekülő ellenséges katonákat, akik fegyverüket és felszerelésüket is 
eldobálták. „Szilaj futásnak eredtek, de tűzből tűzbe futottak, mert a 
mint a hajtóvadászatnak czélja volt, mi épen a tömöttebb sorokban 
akkor átkelt Turszkiakra kergettük őket. Ki onnén megmenekült, ismét 
ránk jött, és így kézről kézre adtuk őket egymásnak." Az erdő 
közepében Kis György, a légió tizedese elfogta Zavisics határőr 
főhadnagyot, akinek a szuronyok előtt eldobott kardját attól fogva 
Turánszki Tamás, a légió őrmestere viselte azzal a bevésett szerb 
felirattal „Hitért és nemzetiségért, országért és szabadságért." A légió 
sikeresen áttört még egy erdővonulaton, mire aztán elérte Kis-Zombor 
helységet. A szerb felkelők marospart állásait akkor már elfoglalták a 
„Turiszkiak, ki midőn minket véletlenül és váratlanul az erdőből 
előtűnni láttak, első részben azt hitték, hogy rácz-csapat volnánk, 
hamar összeverődtek, miglen veres szalagjainkat és a szabad-csapatok 
zászlaját megpillantva a külcsönös találkozásra kezöket örvendve 
nyújták." Tavasi Lajos hadnagy, a légió segédtisztje, mint leírta 83 
elesett ellenséges katonát számoltak össze. A légió vesztesége 1 halott 
és 2 sebesült volt. A csata krónikása befejezésül még arról tudósította 
olvasóit, hogy a „helyszínen azonnal ott termett közötte a győzőknek 
Derra Kálmán őrnagy és második dandár-parancsnok és véle Návay 
Tamás, csanád-megyei főispán. Megéljenezte és hálával üdvözölte őket 
örömében a légió, úgy szinte saját parancsnokát Keményfi József 
honvéd századost is, ki épen a csatának emlékezetes napján kapta gr. 
Batthyány Kázmér vezér-főispán és teljhatalmú biztostól az őrnaggyá 

77 Lásd részletesen a pesti egyetemi légió szerepéről: TAVASI Lajos: „A kis-zombori 
csata márcz. 22-én miként végződött?" Tisza-Vidéki Újság (Emlék), 1849. április 21. 
(30.) sz. 234-237.p. 
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kineveztetését." A harc lényeinek tudósításával, mint Tavasi Lajos írta, 
akarja a „szabadságharcunk történetét gazdagítani." 

A győzelem után a légió Kiszomborban állomásozott, majd 
április elejétől Makón, ahol megkezdték Keményfi őrnagy és katonái 
kezdeményezésére, Derra Kálmán őrnagy, dandárparancsnok 
támogatásával elnyert engedély alapján a pesti egyetemi légió 
átszervezését rendes honvédzászlóaljjá. Keményfi József őrnagy, a 
pesti egyetemi légi parancsnoka Makón, 1849. április 7-én írta meg és 
tette közzé a sajtóban „Toborzás. A Pest-egyetemi légió zászlóaljjá 
lesz." című toborzási felhívását.78 Ebben röviden ismertette, hogyan 
alakult meg az egyetem hadi tanfolyamának hallgatóiból a pesti 
egyetemi légió, amikor „az elméleti hadi tudományokat felcserélvén a 
gyakorlatiakkal." Vázolta, hogy ez az ifjú szabadcsapat 1849. január 1-
től fogva „a folytonos és mindennemű hadiszolgálatok körében, a 
mellyekben Újvároson, Tisza-Füreden, Mező-Kövesden, 
Mezőhegyesen, és Palotán, Kis-Zomboron, és jelenleg Makón áll és 
állott, egyszersmind folytonos hadi oktatásban és tanulásban is 
részesült, s hogy épen ennek következtében történt légyen, miként a 
légióból, már számos egyének mentek ki és vitettek el egyéb 
haditestületekbe tisztekül, megnem említem azt, hogy magának a 
légiónak is tisztjei, mind önmagának e csapatnak képzettjei. 

Mennyi erő, mennyi bátorság, mennyi elszántság, mi Ily 
hazaszeretet, mennyi csatázási ismeret és ügyesség lelkesíti és hevíti e 
számra nézve kis csapatot, az nem az én tisztem hogy elmondjam, az, a 
többi mindennemű szolgálat mellett, a midőn a légió egyes tagjai, mint 
tiszavidéki hadi és népbiztosok, mint futárok, mint kémek, mint 
utászok, rajzolók, írnokok, hadbírók, orvosok, tisztsegédek, beoktatók s 
a t jártak el, - leginkább kitűnt a márczius 22-én vivott Maros mellett 
kiszombori csatában." 

A légió tevékenységének bemutatása után Keményfi őrnagy 
lelkesítő sorokkal hívja fel az ifjakat, elsősorban a diákokat, hogy 
alakuló zászlóaljába csapjanak fel honvédnek, mert olyanok 
társaságába fognak kerülni, akik tudományban és tettben, a jelenben és 

78 Tisza-Vidéki Újság, 1849. április 14. (29.) sz. 225-227.p. 
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jövőben, a hazának elszánt és bátor védői. A légió tagjai segítségével, 
kik mint volt hadi tanulók, jelenleg már mind megannyi hadi tanítókká 
lettek, az új és ifjú honvédek kiképzése gyorsan meg fog történni és 
zászlóaljuk olyanná válhat, hogy semmiben sem fog elmaradni „a haza 
legkitűnőbb zászlóaljai mellett." A „hazaszeretet és haza védelmének 
szent kötelessége" nevében hívja fel az ifjakat, hogy álljanak be négy 
esztendőre rendes honvédnak, mert „ez most a legszebb hivatás." 
Külön szól még a volt hadi tanulókhoz és a haza főiskoláinak 
diákjaihoz, hogy lépjenek be a zászlóaljba mert „most a legfőbb oskola, 
ez most az egyedüli tudomány, hogy a hazát megmentsük, hogy a 
magyar nemzetnek örökös jövendőjét nagyszerű történettel felépítsük." 

Keményfí József toborzási felszólítását azzal fejezi be, hogy 
zászlóalj alakulási helye Makó és a toborzás Makón, Szegeden, 
Hódmezővásárhelyen, Szentesen és még más vidékeken már sikerrel 
folyik. 

Áprilisban, zászlóalj szervezömunka közben, Návay Tamás 
Csanád megyei főispán hivatalosan is kéri a hadügyminisztériumtól, 
hogy a pesti egyetemi légióból és a csanádi önkéntes zászlóaljból 
rendes honvéd zászlóalj alakulhasson, melynek adjanak számot és 
líssák el megfelelő felszereléssel. A hadügyminisztérium 1849. május 
4-i rendeletével engedélyezi az átalakulást honvédzászlóaljjá és „90-ik 
számmal jelölhetik magukat az irt csapatbeliek."79 Ám ezt azzal az 
utasítás kiadásával teszi, hogy jelentésben „ezen csapatok eddig 
megalakult századainak létszámát, felszerelési állapotát szinte 
terjesztesse fel; valamint utasítja a század alakitókat, hogy a 
zászlóaljnál minden főtiszti rangfokozatban két helyet a minisztérium 
általi betöltésre üresen hagyjanak, u.m. két századosi, két fő- és két 
alhadnagyi helyet."80 

A 90. honvédzászlóalj hivatalos megalakulását engedélyező 
rendeletet a hadügyminisztérium 1849. május 5-én expediálta a Csanád 

79 HM 1849; 12770 

80 IJo. Itt szeretném megköszönni Hermann Róbert szives közlését, melyben felhívta 
figyelmet a 90. honvédzászlóalj 1849. májusi létszám jelentésére. 

306 



megyei főispánnak, aki valószínű tizedike táján kaphatta meg és adta át 
azzal a rendelkezéssel Keményfi őrnagynak, hogy készítse el az előírt 
jelentést és terjessze fel a hadügyminisztériumnak. Itt kell megemlíteni, 
hogy az érvényes hivatalos szervezési elvek szerint egy zászlóalj 6 
századból (századonként kb. 150 fő), mintegy 1000 főből állt. A 
zászlóalj parancsnoka őrnagy, segédtisztje hadnagy vagy főhadnagy, 
számvevő tisztje hadnagy vagy főhadnagy volt. A századparancsnok 
százados vagy főhadnagy, egy század 4 szakaszparancsnokából egy 
főhadnagy, kettő hadnagy és egy őrmester volt. Ez alapján a zászlóalj 
parancsnoki kara 1 őrnagyból, 6 századosból, 8 főhadnagyból, 12 
hadnagyból és 6 őrmesterből szerveződött általában. Ezeknek az 
alakulat szervezési elveknek a figyelembevételével folytatták a 90. 
honvédzászlóalj megalakítását és készítették el az alábbi jelentését: 

"100 sz. 
90-ik honvéd zászló-alj (Pestesvetemi Lesio) Parancsnoksása 
A had-ügyministerium táborkari osztály Igazgatóságnak. 
Makó Május 15-én 1849 Debrecenben. 

A hadügy ministerium táborkari osztály 
Igazgatóságának rendelet következtében; van szerencsém a 
pest-egyetemi legio, - ezentúl 90-ik honvéd Zászló-alj lét-
számát beküldeni. 

Elhelyezése Makó. 

A parancsnokságom alatt lévő Csanádi önkéntes zászlóalj, 
részint az Aradi táborban, - részint Derra Kálmán dandárnok 
vezérlete alatt Bánátban, - részint Szórád őrnagy vezérlete alatt 
szinte Bánátban működik, - létszámát minthogy be nem küldte, 
- a hadügyministerium táborkari osztály Igazgatóságának én 
sem küldhetem meg. 

Keményfi József 
őrnagy"81 

81 HM 163. doboz. Számozatlan iratok, (továbbiakban - HM 1849; Szi.) A 90. 
honvédzászlóalj parancsnok 1849. május 15-i 100 sz. létszámjelentése. 119-122. fólió 
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A jelentéshez csatolt 1849. május 15-i létszámkimutatás adatai 
szerint a Makón állomásozó négy század április utolsó napján a 
következő személyi állománnyal rendelkezett; az 1. század 120, a 2. 
század 140, a 3. század 122, a 4. század 27 főt, összesen 409 embert 
számlált. Ám a két hét alatti változások következtében május 15-én a 
valódi létszám az 1. századnál 116, a 2. századnál 141, a 3. századnál 
117, a 4. századnál 49 fő, összesen 423 fő volt. De a vezényeltek, 
szabadságosok, betegek miatt a szolgálatra képesek száma az alábbiak 
szerint alakult: 

A zászlóalj törzsben 1 őrnagy, 1 orvossegéd, 1 zászlótartó, 1 fő 
dobos, az 1. században 1 százados, 1 alhadnagy, 2 őrmester, 11 tizedes, 
2 ács, 65 közvitéz, összesen 86 fő. 

A 2. században 1 főhadnagy, 1 alhadnagy, 2 őrmester, 11 
tizedes, 1 dobos, 2 ács, 109 közvitéz, összesen 127 fő. 

A 3. században 2 alhadnagy, 3 őrmester, 11 tizedes, 1 dobos, 
88 közvitéz, összesen 105 fő. 

A 4. században 1 főhadnagy, 1 alhadnagy, 2 őrmester, 12 
tizedes, 28 közvitéz, összesen 44 fő. 

A zászlóalj szolgálatra képes állománya - 1 őrnagy, 1 
orvossegéd, 1 zászlótartó, 1 fődobos, 1 százados, 2 főhadnagy, 5 
alhadnagy, 9 őrmester, 45 tizedes, 2 dobos, 4 ács, 290 közvitéz -
összesen 362 főt számlált.82 

Miközben a 90. honvédzászlóalj csanádi Aradon és a Bánátban 
harctevékenységet folytattak, a Makón állomásozó századok honvédéi 
és újoncai kiképzési feladatokat oldottak meg. Keményfi őrnagy és a 
tisztikar pedig tovább folytatta a zászlóalj szervezését és a felszerelését. 
Keményfi József őrnagy 1849. május 25-én a debreceni ruházati 
raktárból kért és meg is kapta a szabványos csapatzászlót a 90. 
honvédzászlóaljnak és az addig a pesti egyetemi légiónál használt 
ceglédi lovas nemzetőrség zászlaját köszönettel visszaszármaztatta 
Cegléd városának.83 A kutatás szerint a 90. honvédzászlóalj 

82 U .o . 

83 HM 1849; 16681., 18564., 20577.. 23033. 
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csapatzászlója a világosi fegyverletételkor, valószínű a cári hadsereg 
zsákmánya lett.84 Meg kell még említeni, hogy ezekben a hetekben a 
pesti egyetemi légió katonái közül Pokopetz. István és Papp József 
főhadnaggyá, Bécsi Gedeon, Kégl Sándor és Lichtenstein Ferenc Lajos 
hadnaggyá lépett elő. 

Az 1849. március 1-én még az egyetemi légió őrmestereként 
szereplő Pokopetz István főhadnagy, május 31-én már mint a 90. 
honvédzászlóalj helyettes parancsnoka küldi meg a 
hadügyminisztériumnak az alakulat létszám jelentését. Azzal a 
„megjegyzéssel, hogy az első század, - melly az alsó táborban működik, 
jelenlegi létszáma nem tudatik. 

A csanádi önkéntes zászlóalj, - Bánátban századonként 
szétoszlatva lévén, létszámát be nem adhatta."85 A jelentésből az 
kiderül, hogy az 1. századot 189 fős hadilétszámmal vezényelték a 
harctérre. A 2. század 107, a 3. század 109, a 4. század 192 főből áll, de 
az állományváltozások következtében a Makón állomásozó törzs és 
három század csak az alábbi szolgálatra képes állománnyal 
rendelkezik: 

A törzsben 1 őrnagy, 1 segédtiszt, 1 számvevő, 1 főorvos, 1 
alorvos, 1 zászlótartó, 1 fődobos, az 2. században 2 alhadnagy, 2 
őrmester, 7 tizedes, 3 dobos, 1 ács, 64 közvitéz, Összesen 86 fő. 

A 3. században 2 alhadnagy, 2 őrmester, 2 tizedes, 2 dobos, 2 
ács, 56 közvitéz, összesen 66 fő. 

A 4. században 1 főhadnagy, 1 alhadnagy, 2 őrmester, 2 
tizedes, 2 dobos, 127 közvitéz, összesen 139 fő. 

A zászlóalj szolgálatra képes állománya - 1 őrnagy, 1 
segédtiszt, 1 számvevő, 1 főorvos, 1 alorvos, 1 zászlótartó, 1 fődobos, 1 

84 KEREKES lm. l.ré. sz. 642. o., II. rész. HK, 1972. 2. sz. 326. p. 

85 HM 1849; Szi. A 90. honvédzászlóalj parancsnok 1849. május 3 l-t 131. sz. 
jelentése. 195-197. fólió 
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főhadnagy, 5 alhadnagy, 6 őrmester, 15 tizedes, 7 dobos, 3 ács, 247 
közvitéz - összesen 291 fő.86 

A létszámjelentésekből kiderül, hogy az egyre drámaiban 
alakuló katonai helyzetben, a hadügyminisztérium azt a szerepet szánta 
a 90. honvédzászlóaljnak, hogy a toborzás során beállt újoncokat 
gyorsan kiképezze, majd a volt egyetemi légió tagjaiból előlépett 
tisztek vezetésével az ugy-ahogy összekovácsolt századokat különböző 
alakulatokhoz beosztva a harctérre vezényelje. 

Júniusban lépnek elő Flaskai János, Tavasi Lajos, Pokopetz 
István századossá, Boronkay László, Bécsi Gedeon, Kégl Sándor, Papp 
József főhadnaggyá, Bélteky Lajos, Főris István, Bolváry József, Bugát 
Lajos, Cselkó József, Eördögh Antal, Haberer György, Pauliny Sándor, 
Politzer Antal hadnaggyá. Ezek a tisztek szinte valamennyien egyetemi 
hallgatók és a légió őrmesterei, tizedesei vagy közvitézei voltak. A 
zászlóalj parancsnoki karának és fegyelmének megerősítését szolgálta 
Keményfi József őrnagynak az a törekvése, hogy a még 1849. március 
1-én közvitéz, majd a légió őrmestere Kis Gusztávot, aki mái-
rendelkezett ügyvédi oklevéllel a „hadbírói tanfolyamra felvétessék."87 

6A parancsnok a hadügyminisztériumnak írt felterjesztésében, 1849. 
július 1-én ezt azzal indokolta, hogyha az említett egyén „kiképeztetvén 
szeretném őt a zászlóaljhoz kineveztettni."88 

Közben, 1849. június 30-án a zászlóalj Makóról áttelepült 
Szegedre. Érdekes, hogy a hadügyminisztériumnak felterjesztett 
létszámkimutatást még június 30-án Makón állították össze, de maga az 
előterjesztés már Szegeden készült 1849. július 1-én. Keményfi őrnagy 
jelentésében arra hivatkozik, hogy az alsótáborban harcoló 1. és 2. 
századáról, valamint a szintén a táborban századokra felosztott csanádi 
önkéntes zászlóaljról a részletes létszám jelentést nem tudja 

86 и.о. 

87 HM 1849; Szi. A 90. honvédzászlóalj parancsnokának 1849. július 1-i 178. sz. 
jelentése. 363. fólió 

88 и.о. 
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megküldeni.89 A 90. honvédzászlóalj Bánátban harcoló 1. századának 
144 fö és 2. századának 107 fő volt a létszáma 1849; június 15-én. A 
Szegeden állomásozó 3. század 138 főt, a 4. század 145 főt számlált 
1849. június 30-án. A szolgálatra képes állomány - 1 őrnagy, 1 
segédtiszt, 1 főorvos, 1 alorvos, 1 zászlótartó, 2 százados, 2 főhadnagy, 
5 alhadnagy, 4 őrmester 24 tizedes, 4 dobos, 2 ács, 240 közvitéz -
összesen 248 fő.90 Ez a létszám nem változott, amit az utolsó eddig 
feltárt, az 1849. július 12-i jelentés is bizonyít. Ennek a napnak estéjén 
a hadügyminisztérium utasította Keményfi József őrnagy, zászlóalj 
parancsnokot, hogy azonnal jelentse az alakulatának létszámát, ami 
teljesen megegyezett a tizenkét nappal korábban felterjesztett 
adatokkal.91 

A különböző szolgálatokat ellátó és kiképzést is folytató 90. 
honvédzászlóalj parancsnokát, Keményfi József őrnagyot, 
hadügyminisztérium 17-i rendelete alaoján, Kiss Ernő altábornagy és 
főhadparancsnok 1849. július 18-án megbízta a szegedi főtiszti 
tanfolyam megtartásával. E rendelet szerint „minden itt helyben 
tartózkodó főtiszt urak a századostul lefelé, legyenek azok állományilag 
itt vagy mint engedményezettek, vagy mint lábbadozó betegek vagy bár 
mi is foglalatoságban, tartoznak ezen tanításokon részt venni. 

A tanfolyam megnyilik f. hó 22-kén az az vasárnap, és 
folytatva leend mindennap féltíztől féltizenkettőig délelőtt az 
alsóvárosban Szentháromság-téri Casinó teremben. Mindjárt az első 
tanításra köteles minden tiszt úr egy lapon bejegyezve: nevét, tisztségét 
és zászlóalját vagy más tisztségi körét, helybeni rendeltetését és lakását 
beadni. Erről az őrnagy úr jegyzéket készítendve azt nekem be fogja 

89 HM 1849; Szi. A 90. honvédzászlóalj parancsnokának 1849. július 1-i 180. sz. 
létszámjelentése. 380-381. fólió. 

90 и.о. 

91 HM 1849; Szi. a 90. honvédzászlóalj parancsnokának 1849. július 12-i számnélküli 
létszámjelentése. 572-574. fólió. ^ 
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adni, valamint a tanítások pontos látogatásáról és eredményéről is 
tudósítani."92 

Eddig még nem lett feltárva, hogy a Szegeden jogosan vagy 
jogtalanul tartózkodó tisztek közül hányan jelentkeztek a tanfolyam 
hallgatására, Keményfi József milyen témájú előadásokat tartott és az 
egész tanfolyam mikor fejeződött be. Az viszont ismert, hogy egy 
1849. július 26-i kimutatás szerint a szegedi táborban, a tartalék hadtest 
csapatai között szerepelt a „90. számú honvéd zászlóal 2 felfegyverzett 
század"-a.93 Ezek a csapatok látták el az előőrs szolgálatot 1 osztály 
(két század) gyalogsággal és egy lovassági tábori őrséggel (33 fő). Az 
előörségek Dorozsmától Tápéig terjedtek ki és figyelték a Halasra és 
Majsára vezető utat. A 90. honvédzászlóalj két századának katonáiból 
is kiküldtek gyalogos felderítő járőröket éjjel-nappal Halasra, 
Kistelekre és Majsára különböző irányokban. 

Nem ismert még, hogy a pesti egyetemi légió volt tagjai, a 90. 
honvédzászlóalj szétszórt századai, hogyan élték át a szabadságharc 
utolsó heteit, a drámai 1849. július végi és augusztusi napokat, milyen 
hadi eseményekben vettek részt és hol tették le a fegyvert. Arra viszont 
van adat, hogy a 35 éves Keményfi József őrnagyot Aradon besorozzák 
közkatonának a császári hadseregbe, de megszökik és emigrál. Az is 
ismert, hogy Derra Kálmán őrnagy, dandárparancsnok vezetése alatt 
álló 90. honvédzászlóaljbeli századok maradványai 1849. augusztus 
19-én tették le a fegyvert Karánsebesen. 

A 34 éves Tavasi Lajos százados, a 90. honvédzászlóalj 5. 
századának parancsnoka 1849. augusztus 18-án Dévánál tette le a 
fegyvert. Az is tudott, hogy a pesti egyetemi légió illetve a 90. 
honvédzászlóalj fegyverletételek során fogságba esett katonáit, 
altisztjeit és olyan fiatal tisztjeit, mint Bécsi Gedeon, Bolváry József, 
Kégl Sándor hadnagyok, közlegényként besorozták a császári 
hadseregbe. 

92HLGY 1849:38/187.a. 

«Kai, iralok 1849; 250. irat. 195. p. 
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Ezzel ért véget az egyetemi hadi tanfolyam és a pesti egyetemi 
légió még sok vonatkozásban feltáratlan históriája. A pesti 
tudományegyetem 1848-1849. évi történetének tagadhatatlanul szerves 
részét alkotó hadi tanfolyam és egyetemi légió tevékenységét első ízben 
összegző írásnak szemmel látható hiányosságai, még további 
kutatásokat tesznek szükségessé a valóság mind teljesebb megismerése 
érdekében. 
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1. sz. melléklet. 

Értesítés a volt pesti hadi tanulók szüleihez. 
Palotáról (Csanádban) mart. 1 -én 1849 

Ismerve és elgondolhatva azon szülőknek aggodalmát, kik 
Pestre a hadi tudományok hallgatására felküldetett fiaikról, az 
ellenségnek a fővárosba bevonulása óta mit sem hallottak: 
kötelességemnek érzem most, mint egyik volt tanárjuk és jelenlegi 
vezérjük, megnyugtatására a t. szülőknek, róluk számadást adni. Ezt 
mind ez ideig, egyfelől a folytonos szolgálatok, másfelől pedig az egy 
tudósító lap a Közlönynek nem minden vidékekre eszközölhetett 
szétküldetése miatt nem tehetvén, teljesítem most, miután a „Közlöny" 
már tágasab vidékekre jár, s így a tudósítás is remélhetőleg a szülőkhöz 
eljuthatand. Az ifjúságnak nagy része Pestről távozva, az én vezérletem 
alatt Pest-egyetemi legio czimzetü szabad csapatba alakult, ezen 
csapatban pedig a volt hadi-tanulók közül ez ideig a légiónál még 
következők vannak (A kik itt megnevezve nincsenek, azok részint 
Pestről távoztak még, részint pedig útközben.): 

Ádám József közvéd, Batizovszki Samu tizedes, Bécsi Gedő 
tizedes, Bolvári József közvéd, Boronkai László hadnagy, Bugát Lajos 
tizedes, Brunsz József közvéd, Cselko József közvéd, Csengéi József 
tizedes, Csiszer János közvéd, Duchony Ferencz közvéd, Egri Sam. 
közvéd, Emmeriing Kár. közvéd, Eischl Scipio közvéd, Farkas József 
főhadnagy, Fazekas Lajos közv., Flaskai János hadnagy, Fülöp Lajos 
közv., Ganovszki Pál közv. Guma Kár. közv., Győré György közv., 
Haberer György közv., Hoffmann Boldog közv., Kabzan Dán. közv., 
Karajfi Pál közv., Kardosi Antal tizedes, Kégl Sándor tizedes, Kis 
Guszt. közvéd, Koller Samu tizedes, Kummer Fer. közvéd, Kauzer 
Jakab közv., Lövinger Samu közvéd, Marsics Antal közvéd, 
Maderspaah Vikt. közvéd, Mészáros Sánd. közvéd, Móder István 
közvéd, Monk János tizedes, Nagy Béla közvéd, Palai Miklós közvéd, 
Parlagi Farkas közvéd, Papp József tizedes, Poltzer Antal közvéd, 
Pokopetz István őrmester, Prohászka Miksa közvéd, Rajcsics Kár. 
közvéd, Rajnai Ignácz közvéd, Rakovszki József közvéd, Raskó 
Ferencz közvéd, Sándor Ferencz zászlótartó, Schomer Gyula tizedes. 
Szabó Dávid közvéd, Sz.Györgyi Gyula közvéd, Szikszai Kár. közvéd, 
Szoboszlai János közvéd, Takács László közvéd, Thuránszki Tamás 
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tiszt, őrmester, Török Imre közvéd. Tüske László közv., Tahi Elek 
közvéd, Ulimann József közvéd, Ujtelki Samu közvéd. Más 
zászlóaljakhoz átléptek következők: Fóser Lipót tüzér, Jenefi Lipót 
tüzér, Kölber Ferencz tüzér, Komoróczi Pál tüzér, Kauzer István tüzér, 
Pálfi Pál tüzér, Szálé Rudolf tüzér, Zuber Kálmán tüzér, Major Férd. a 
61-ik z.-aljhoz, Magyar Pál erdélyi honvédekhez, Virágházi. Kár. 
erdélyi honvédekhez, Szép Lajos a Hunyadiakhoz 50 z.-aljhoz, Házai 
Ede, ugyanoda. Meghalt Újvároson, Lovass Sánd. a 35. z.-aljhoz, 
Töpler Kár. alorvoskint távozott, Darlang József a huszárokhoz, 
Szappanos György Lehel huszárokhoz, Tóth János Lehel huszárokhoz, 
Nagy Samu, Bodrogközi Lajos hadnagyul kineveztettek más z-
alj aknái. 

Mind ezek közül, azok, akik az én vezérletem alatt, jelenleg 
Palotán, Mezőhegyes szomszédságában, a Maros partján a dúló 
ráczokkal szemközt állanak, küldik üdvözletüket szüleik, rokonaik és 
barátaiknak, a haza iránt hü, az ellenség ellen bőszült, a szülék iránt 
kegyeletteljes indulattal, általam. 

Keményfi József (ezelőtt Hartmann) 
honvéd százados a pesti egyet. Legio parancsnoka 

(Közlöny, 1849. március 13. (51.) szám. 810.O.) 
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2. sz. melléklet 

Pest-egyetemi legio dala. 
(Pestről kivonuláskor Jan. 5-én 1849.) 

Pest - Budáról napkeletnek 
Költözik a musa-had, 

Pest- Budáról a Dunától, 
Kérded hogy hová halad? 

Os hazánknak ősi várát 
Elfoglalta ellenünk, 

A Dunától a Tiszára 
Mint szabad-csapat megyünk. 

„ És apátok és anyátok 
A Dunán hol marad el? 

És a nővér és a mátka 
Kit hevített hü kebel? " 

Nemzetünk az édes apa, 
És hazánk anyánk nekünk, 

Véreink a bajnoktársak, 
Mátkánk éles fegyverünk 

„Ah de megfogyott a nemzet, 
És a haza csonk már, 

Véreitek veszni fognak 
S rátok is csak vész nap vár. " 

A mig élünk, él a nemzet. 
Minden fia egy haza, -

Áruló vagy gyáva szolga 
Nem volt magyar nem soha. 

Vesszen a ki megirigyli, 
A magyarnak életét; 

Éljen a ki hőn óhajtja 
Megmenteni nemzetét! 



„Küzdve élj! vagy győzni halj meg!" 
Ez nekünk szent jelszavunk, 

Győzelemben él a haza. 
És mi győző had vagyunk. 

A szadság hajnaláért 
Indulunk kelet felé, 

Hogy hazánkra felderítve 
Uj napot vigyünk elé. 

Uj napot nyugodt egére 
Osztria határjáig, 

Hol a szolgaságnak éje 
Bátorul uralkodik. 

Es e napot felhozandra 
Majd előre megy utunk, 

A Tiszától Bécs faláig 
Napsugárral haladunk. 

Éljen hát ki a hazával, 
Éljen a ki velünk tart, 

Legyen szolgaság a bére 
A ki bántja a magyart. 

Nemzetünknek istenére 
Esküszünk, hü fiai: 

Eletünkkel a hazának, 
Eletét megmenteni! 

Tavas i 
(Tisza-Vidéki Újság, 1849. április 14. (29.) szám 227-228.0 
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Resümee 

Der Author zeigt, daß das Bedürfnis der Landesverteidigung, der Mangel an 
Offiziere im Armee eine neue Bildungsform der Universität ins Leben gerufen 
hat. Dies war der ein Semester lange Kriegslehrgang. Er skizziert die 
Tätigkeiten des Ministeriums fürReligion und Bildung, der Universität, des 
Direktors Antal Vállas, der Professoren der Universität vom Anfang Oktober 
1848 bis zum 31. Dezember. Der Ziel war, daß die fast 300 Studenten des 
Kriegslehrganges (davon sind 90 Namen bekannt), nach dem zeitgemäßen 
Lehrplan und dem Pflicht- und fakultativen Fächer die praktischen 
Militärskenntnise sich aneignen können. 
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Szögi László 

1848 utóélete a magyar felsőoktatásban 

A 150 évvel ezelőtti magyar forradalom kezdeténél közismert 
és meghatározó szerepet játszott a pesti egyetemi és ipartanodái 
ifjúság. Az ő fiatalos lelkesedésük, gyors reagálásuk és egyértelmű 
csatlakozásuk nélkül talán a márciusi ifjak sem érhettek volna el oly 
gyors eredményeket. A forradalmi lendület március 15-e után sem 
csökkent és a magyar felsőoktatásban az elkövetkező fél esztendőben 
több történt, mint egy kis túlzással az előző fél évszázadban. A 
reformok lendülete Pest-Budán kívül elérte a korabeli egyetemek és 
akadémiák mindegyikét, a pesti diákokon kívül megfogalmazták 
követeléseiket, reformterveiket a Győri Jogakadémia diákjai csakúgy, 
mint a Kolozsvári Királyi Líceum tanárai és hallgatói. A folyamat 
hasonlóképpen jelentkezett a német tannyelvű Selmecbányái 
Akadémián, ahol azonban a soknemzetiségű hallgatóság 
meghasonlott és a nem magyar anyanyelvűek 1848 kora őszén 
elhagyták a várost. Máshonnan, így a Zágrábi Akadémiáról a magyar 
diákoknak és tanároknak kellett elmenekülniük. Balázsfalván az 
erdélyi románok saját önálló román tannyelvű egyetemük felállítását 
követelték. Budapesten eközben egyetemi reformot, az önálló magyar 
politechnikum felállítását, a második, kolozsvári székhelyű magyar 
egyetem létrehozását, és a Magyar Hadi Főtanoda megnyitását 
készítették elő, hogy csak a legfontosabbakat említsem a korabeli 
távolba mutató reformtervek közül. 

A magyar történeti irodalom máig is elmaradva a némettől, 
kevésbé tárgyalta a korabeli diákmozgalmak sajátosan demokratikus 
és nemzetközi jellegét. Csak említeni szeretném, hogy az ún. 
"egyetemi őrcsapat", tehát a némethez hasonló egyetemi légió 
felállítási kísérleténél a hallgatók kinyilvánították a közöttük lévő 
teljes társadalmi és felekezeti egyenlőséget, ami messze radikálisabb 
eszme volt, mint a korabeli pest-budai közhangulat. Tudjuk, hogy a 
bécsi egyetemi és műegyetemi légióban igen sok magyar hallgató 
vállalt szolgálatot, sőt a légió tisztikarának 5-10%-a is magyarországi 
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születésű diákok közül került ki. Természetes volt ezek után, hogy a 
bécsi légió diákjai később itt harcoltak a magyar szabadságharc 
oldalán. 

1848-49 diákjai számára, de az egész magyar értelmiség 
számára is meghatározó volt a forradalom és szabadságharc élménye 
és ennek emlékét érthetően örökítették át a következő generációk 
számára. Tudjuk, hogy az egyetemista lét, az értelmiségi élet talán 
legcsodálatosabb szakasza. Az a szakasz, amikor az egzisztenciális 
érdekek még nem befolyásolják oly mértékben a döntéseket, hogy 
folytonos kompromisszumokat kelljen kötnie, az a kor amelyben az 
ifjúság sokszor naivan ugyan, de minden számítást félredobva tud 
kiállni eszmék mellett, társadalmi igazságtalanságok ellen. Nem 
véletlen, - és mi is hány esetben tanítjuk ezt - hogy Európa több 
forradalmának elindítói között ott találjuk az egyetemista ifjúságot. 
Nem volt ez másképp Magyarországon sem. 

A szabadságharc leverése után a császári önkény tiltotta a 
forradalomra való emlékezést, és mint ismeretes a német nyelvet tette 
kötelezővé a hazai felsőoktatásban. 1860. március 15-én a tiltás 
ellenére a pesti egyetemisták hatalmas tüntetésen emlékeztek a 
forradalom 12. évfordulójára és az erőszakos rendőri fellépés 
következtében életét vesztette Forinyák Géza joghallgató. Az ő 
temetése újabb demonstráció volt a hatalom ellen és számos más 
tényező mellett e mozgalmak is meghátrálásra késztették az 
abszolutista kormányzatot. 

1867-ig a forradalomra való emlékezéseknek volt bizonyos 
nemzeti ellenállási jellege, a kiegyezés viszont a konszolidáció 
kezdetét jelentette. E korszaknak 1848-hoz való viszonya igen 
ellentmondásos, amiről számos tanulmány született és olyan sokan 
elemezték. A dualizmuskori pártharcokban minden irányzat 
hivatkozott a 48-as elődökre, a politikusok között ott ültek a már 
megöregedett március ifjak, akik különböző karriert befutva 
egymástól is távol kerültek, vagy éppen kis csoportokban próbálták 
őrizni 1848-as eszméiket. Sajnos e korszakból kevés a ránk maradt 
eredeti egyetemi forrás, de a kevés dokumentum és a gazdag 
sajtóanyag alapján rekonstruálhatók a korabeli egyetemi ünnepségek. 
Az Egyetemi Lapok tudósítói az 1880-as évektől kezdve minden 
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tavasszal hírt adtak az általában az Egyetem téren kezdődő, majd a 
Petőfi szoborhoz történő felvonulás után a Vigadó épületében záródó 
ünnepségsorozatról. 

1888-ban a szabadságharc 40. évfordulóján a Petőfi szobornál 
Csomasz Béla az Egyetemi Olvasókör elnöke beszélt az ifjúsághoz 
emelkedett stílusban, de úgy ahogy a konszolidációs idők 
megkívánták: 

"Polgártársak! A Petőfi korabeli idők elmúltak. Sok minden 
megváltozott azóta. De egy nem, s ez a haza iránti kötelesség. 
Dolgozni fáradhatatlanul nemzeti nagyságunk épületén. Dolgozni, 
ahogy Isten tudni adta. Szégyen reá aki lomhán vesztegel. Rajtatok 
van a sor megmutatni, hogy mit vihet ki békében, harczban erős 
szívláng alatt az elszántság, hatalom és az érez akarat."1 

Az ünnepségeket általában bankett zárta a Redutban, ahol pl. 
az idős Irányi Dániel, vagy Degré Alajos mellett ott voltak a 
notabilitások és az első tósztot a királyra éppen a már említett 
olvasóköri elnök mondta. Mai szemléletünk szerint nem lehetett 
könnyű egyszerre ünnepelni Petőfi Sándort és Ferenc Józsefet, 
gyakorlatilag mégis ez történt, és az évtizedek során bizony elkoptak 
az ünnepi beszédek fordulatai. Egy jellegzetes ünnepi program az 
1889-es évben így alakult: 

I. Emlékünnep a Vigadó nagytermében. II. Ünnepi körmenet 
(Egyetem tér, Kecskeméti utca, Kálvin tér). Itt beszéd az Országos 
Mérsékelt Ellenzéki Kör előtt (Gerlóczy Gyula joghallgató). Vonulás 
a Nemzeti Múzeum elé, majd a Nemzeti Színházban a Függetlenségi 
és 48-as Kör épületéhez, innen a Petőfi szoborhoz. III. Ünnepi lakoma 
a Vigadóban!2 

A rendezésért mindig az egyetemi polgárság volt a felelős. A 
sajtótudósítások alapján elmondható, hogy hasonló ünnepségek 
játszódtak le az ország más egyetemein és főiskoláin is, 
Selmecbányán, Nagyváradon vagy Kolozsvárott. A nemzetiségi 

1 Egyetemi Lapok 1888. március 25.1. évf. 6. sz. 5. p. 

2 Egyetemi Lapok Rendkívüli ünnepi kiadás 1889. március 15. 
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környezet bizonyos városokban mégis sajátosabb jelleget adott az 
eseményeknek. Ne feledjük, például az erdélyi románság a kiegyezés 
után változatlanul követelte saját egyetemét. 

1894-ben Kossuth halála újra nagyobb tömegeket 
mozgósított. A diákság követelte a középületek gyászlobogózását és 
az egyetemek tanácsai rendkívüli üléseken emlékeztek meg az 
egykori kormányzó elnök elhunytáról.3 A forradalom félévszázados 
évfordulóján 1898-ban a szokottnál is nagyobb pompával, de a 
hagyományos forgatókönyv szerint zajlottak az ünnepségek. 

Az első világháború előtti években, sőt évtizedben már az 
egyetemi ifjúsági szervezetek is erősen differenciálódtak. A 
konzervatív, csekély népszerűségű Egyetemi és Műegyetemi Kör 
jelentősége lehanyatlott és egyre jelentősebbé váltak a határozott 
politikai karakterű diákszervezetek, mint pl. A Galilei Kör, vagy a 
másik oldalon álló és sokak által jóval kevésbé ismert Szent Imre 
Kör, a Szent Margit Kör, a protestánsok Bethlen Gábor Köre, vagy a 
zsidó hallgatóság Makkabea Cionista Ifjúsági szervezete. Úgy 
gondolom történetírásunk még adós e téma részleted feltárásával. A 
háború alatt alakult meg a "Demokratikus Főiskolai Hallgatók 
Egyesülete," amely a Márcziusi Kör nevet is felveszi. Az egyetem 
rektora ezt az egyesületet nem tekintette jogilag elismertnek és 
megtagadta részükre előadótermek átengedését.4 

A világháború alatt a háborús retorika urílta az egyetemi 
ünnepségeket. 1919 tavaszán már az írja azt Egyetem Lapok 
vezércikke: "Nem hazug jelszavak ünnepe a mostani szabadság 
ünnepünk, hanem a szebb jövőjű független demokratikus 
Magyarországé."5 1918-19-ben számunkra már ismerős fordulatokkal 
ünnepelték a magyar szabadságharc évfordulóit. A polgári és a 
szocialista forradalom és egyetemista támogatói példaképét látta 
1848-ban, ezért annak radikális forradalmiságát hangoztatta. 

3 vö.: Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára 3/a- A kir. József Műegyetem tanácsának 
1894. március 23-i rendkívüli ülése. 

4 Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára 1/c Rektori Hivatal iratai 3705/1917 18. 
sz. irat 1918. február 23. 

5 Egyetemi Lapok 1919. március 15. 
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A forradalmi hullám elülte után mondhatni ismét kevésbé volt 
divatban 1848-ra emlékezni. Elhagyni természetesen nem lehetett, 
különösen nem 1923-ban Petőfi születésének centenáriumán. Az 
egyetemeken ekkor hivatalos szünnapot engedélyeztek, de az 
Országház téri ünnepségeken csak személyre, vagy intézményre szóló 
meghívóval lehetett részt venni.6 Ahogy a költő írta "csak a vak 
Megszokás, a süket Hivatal hozza koszorúit", s szólította meg az 
ifjúságot, mint majd teszik annyian a 20. században. "Kelj magyar 
ifjúság, légy te virág magad! Nem drótos füzérbe görbítve, - légy 
szabad virág, szabad földön, hogy árván maradva megrablott birtokán 
mondhassa a magyar: Kicsi az én szobám, kicsi, de nem börtön!" 

1932-ben március 15. kapcsán megfogalmazták a magyar 
ifjúság új 12 pontját. Ez többek között a következőket tartalmazta: 

"Követeljük az érettségit tett és legalább 21 éves magyar 
állampolgár részére a cselekvő választói jogot és választhatóságnak 
30. évről 24. évre való leszállítását. 

Követeljük a diplomás, de elhelyezkedni nem tudott magyar 
ifjúságból az országos nemzetoktatói kar létesítését, azzal a feladattal, 
hogy ez a nemzetoktató kar főleg a magyar földmivelő-réteg és a 
magyar proletariátus felvilágosítására és megerősítésére használtassák 
fel és a magyar népet a nyomorral egyre veszedelmesebben terjedő 
bolsevista tanok megtévesztő hatásával szemben a keresztény nemzeti 
hagyományok ébrentartása s a műveltség terjesztése útján 
megvédelmezze. 

Követelünk áldozatkészséget mindazoktól, akik latifundiumok urai, 
mamutjövedelmek élvezői és bőségesen fizetett állások halmozói. 
Szorítsa őket a törvényhozás a jövedelmi adóknak 90%-ig menő 
progresszivitásával! 

6 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára l/a Orvoskari Tanácsülési 
jegyzökönyvek 1923. március 13. 



Követeljük a magyar diákság egységes szervezetének megalkotását, 
melyen keresztül az ifjú Magyarország teljes erejével 
megnyilatkozhassék."7 

A Gömbös kormány idején az erősödő jobboldali mozgalmak 
a korábbinál sokkal radikálisabb programjukban kerestek előképet 
1848 márciusában. A Magyar Nemzeti Diákszövetség 1933-as 
címoldalas felhívása már az eljövendő háború előszelének tekinthető. 
"Bajtársak! Egyetemi Polgárok! ... A márciusi ifjak méltó utódai 
vagyunk? Érezzétek: A múlt történelmi tettei fölénk hajolva 
lángostorként égetnek. Elég volt a kertelésből és a hallgatásból! 
Induljatok velünk! Ezrek lába daloljon szörnyű magyar márciusi 
marsot, amire rablásra épített cincérimperializmusok sárguló 
hősiessége döbbenjen jövőjére"8 

Az erőteljesen jelentkező új jobboldal hangja mellett a 
harmincas években a szokásos március 15-i ünnepségeket egyre 
többször zavarta meg diáktüntetések zaja. A gazdasági válság után 
állandósuló diáknyomor a változtatni akaró népi radikális 
gondolkodók felé vonzotta a diákság egy részét. Az Egyetemi Híradó 
1937. ápr. 1-i vezércikke foglalta össze kitűnően a népi 
diákmozgalmak programját: 

"Föld alá szorított diákmenzákról, egészségtelen 
tömeglakásokból, antiszociális elfelejtettségböl jajdult fel ennek az 
1937-es március ifjúságnak a hangja, melyben évtizedes 
elnyomottság és az ámítások nyomán támadt kétségbeejtő 
kiábrándultság feszítő ereje robbant ki ilyen elemi erővel, magával 
sodorva a legszentebb magyar hagyomány örök formához merevedett 
hangulatát. 
Ez az ifjúság nem érezte már magának a tradíciókba szűkült 
márciusokat, mert sorsvertségéből fakadó lelki telítettsége átívelt 89 
éven, hogy megértse és megtérjen az első márciushoz." ... "a 
falbarohanás korszaka lejárt, ezért kimondjuk egyöntetű fellépésre, 
határozott szervező munkára, tudományos felkészültséggel vívott 

7 Egyetem-Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók társadalmi és kultúrszemléjc 1932 
március 15. I. évf. 4. sz. 3. p. 

8 Egyelem 1933. március 15. II. évf. 1. sz. 1. p. 
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nemzetpolitikai állóharcra van szükség, mely nem múló hangulatok 
szalmalánglelkületében élje ki magát, hanem korszellembe-
gyökerezetten eredeti és átütően nemzetmentő kell, hogy legyen. 
Elbástyázott hatalmi állások és három millió, emberi életstandard 
után hiába kiáltó szociális nyomorgó közé ékelődött ez a megoldást 
követelő, radikális ifjúsági front, mely nem tudja hovatartozandóságát 
eldönteni és a valódi szociális kiállás történelmi szerepét 
magáravállalni. 

... az ifjúság másik arcvonala megtalálta a jövő magyar 
reálpolitikájának útját és eszközeit. Az út: az újjáértékelt ifjú magyar 
értelmiség eléréséhez vezet, eszközei: a társadalomkutatás, 
tudományos önképzés, falujárás, szociális kiállás és mindenekelőtt 
középeurópai horizonton mozgó magyar nemzeti és gazdasági 
szempont. A felvázolt munkaterv, amelyet a paraszt- és 
munkásifjúsággal való gyakorlati és szellemi együttműködés 
kívánsága fog át, nem lendülhet át az egyoldalúság végletébe."9 

Tegyük hozzá, e programot a diákságnak csekély, de 
öntudatos és népben-nemzetben gondolkodó progresszív része 
vállalta. E mozgalmak későbbi kommunista kisajátítása téves és a 
tényektől távol álló koncepció alapján történt. 

1945 után a baloldali népi mozgalmak, főleg a Népi 
Kollégiumok Országos Szövetsége határozott befolyást nyert az 
egyetemi ifjúság egy jelentős részében. A szabadságharc 
centenáriumi ünnepségei 1948-ban már erőteljesen politikai jelleget 
öltöttek. 3 hónappal a baloldali pártok fúziója előtt már a Magyar 
Kommunista Párt ideológiája uralta a megemlékezéseket. Egyetemi 
ünnepélyre csak karonként és igen visszafogottan került sor, a 
hallgatók a Nemzeti Múzeum előtti országos rendezvényen vettek 
részt.10 

9 Egyetemi Híradó. A fiatal magyar értelmiség lapja. 1937. április 1. 1-2. p. 

10 ELTE Lt. Jog- és Államtudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyve 1230/1947-48. 
d.sz. és SOTE Lt. 1/b. 3726/1947-48. d.sz. Ld. még ELTE Lt. l/a. Egyetemi Tanács 
jegyzőkönyvei 1947/48. 1460/1947-48. r.sz. 
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Az Ötvenes években március 15-e a kötelező forradalmi 
hagyomány felmondása lett. Példakép, amelyen már túlléptek ugyan, 
de amit történelmi hivatkozásként ünnepelni kellett. Ezt tükrözi a 
Tudományegyetem 1953-as vezércikke. 

"...Amiért küzdöttek és életüket áldozták, a független 
demokratikus Magyarország csak 1945-ben a Szovjet Hadsereg dicső 
győzelme után valósulhatott meg Örökségük politikai részét 
megvalósítottuk: a szocializmust építve már olyan területen járunk, 
ahová ők még nem láthattak el. Ideológiánk fejlettebb, mint az övék 
volt, s mégis van mit tanulni tőlük. Van mit tanulni tőlük a 
társadalomban és a társadalomért élő ember harcos közéleti 
jellemének kialakítása terén: az a kötelességünk, hogy úgy 
ragaszkodjunk a marxizmus-leninizmushoz, mint ők a francia 
forradalom tanításához, úgy legyünk hűségesek a Szovjetunióhoz, 
ahogy ők hűségesek voltak a feudális Európa ellen összefogó 
szabadságszerető Európához, úgy szeressük Népköztársaságunkat, 
ahogy ők szerették a hazát, úgy munkálkodjunk egyetemünk 
fejlődésén, amint ők."11 

Az ünnepségeket akkoriban az Egyetemi DISZ bizottság - az 
egyetlen hivatalos ifjúság szervezet - rendezte kötelező protokoll 
alapján. 1956 hozta meg azt a valódi forradalmi lendületet, amelynek 
mindig is jellemeznie kellene az egyetemi ifjúságot. A Petőfi Kör 
vitái után 1956. október 22-én alakult meg az ELTE Bölcsészkarán a 
Március 15. Kör, ahol az országos és egyetempolitika legfőbb 
kérdéseire kerestek választ. 1956 egyetemistái valóban 1848 
utódainak tekintették magukat, amit nemcsak jelszavaik, szervezeteik 
elnevezése, de retorikájuk is egyaránt igazol. Az ELTE vezetőinek és 
tanárainak 1956. okt. 29-i nyilatkozata 11 pontban foglalta össze az 
egyetemi szabadság követelményeit, amelynek több pontja - így pl. a 
tanszabadság - hasonló volt 1848 törekvéseihez. 

A Kádár korszak, de már elődjei is a forradalmak 
gyöngyfűzéreként akarta bemutatni a magyar és a világtörténelmet. 
Olyan sorozatnak, amelyben egyenes út vezet Budai Nagy Antaltól, 
Dózsa Györgyön, Rákóczi Ferencen át egészen Kossuth Lajosig, 

11 Tudományegyetem 1953. március. 17. 3. o. Nagy Miklós cikke: 1848. március 15. 
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majd innen a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregéig, hogy azután a 
történelem a szocialista forradalomban teljesedjék be, és valósuljon 
meg a végső cél a világforradalom, természetesen a nagy szövetséges 
a Szovjetunió vezetésével. Ez a végtelenül primitív, leegyszerűsítő és 
ugyanakkor az elnyomottak és a nehéz sorban élők számára tetszetős 
ideológia több nemzedék történelemszemléletét befolyásolta 
Magyarországon. Ez az ideológia alapozta meg a három tavasz 
koncepcióját. Együtt ünnepelni 1848, 1919 és 1945 történéseit, 
mintegy a történelem beteljesedésének folyamataként. 

A Budapesti Orvostudományi Egyetem 1958-as nyilvános 
tanácsülésén elhangzott beszéd pontosan jelezte e 
történelemszemlélet érvényesülését. 

"Mai forradalmárok világosan, félreérthetetlenül tisztán 
beszélhetünk és van is mondanivalónk, mert mi a mai történelmi idők 
forradalmárai az 1848-49-es forradalmárok igazi örököseinek 
tekintjük magunkat. Mi vagyunk az 1848-49-es forradalom 
célkitűzéseinek megvalósítói. Mi nemcsak ismételgetjük Kossuth, 
Petőfi, Táncsics mondatait, szavait, elveit, hanem e nagy 
forradalmárok szellemében dolgozunk: az egész nép számára új 
világot, új, boldogabb életet építünk. 

1848-49 példáját, útmutatásait és történelmi tanulságait 
azonban a mai történelmi viszonyok között nemcsak megvalósítjuk, 
hanem továbbfejlesztjük. 1848-49 forradalmi hagyományait az 1917. 
óta, a proletárforradalom elindulása óta eltelt több mint 40 év 
forradalmi fejlődésének új hagyományaival gazdagítjuk és teljessé 
tesszük.... 

A nép széles rétegeiben így éltek tovább a forradalom eszméi, 
és a nép azután lassan kitermelte magából a kommunistákat, hogy 
újból lángralobbantsák a forradalom tüzét. A kommunisták és a 
kommunisták pártja azután új tartalmat adott az 1848-49 márciusi 
eszméknek.... 

És ez a kommunisták által lángra lobbantott és vezetett új 
forradalom nem bukott el. 1917-ben diadalmaskodott a legsötétebb 
világrészen, a Cári Oroszországban és azóta diadalmaskodott a 
világnak közel felén, diadalmaskodott hazánkban is. Persze, 
hazánkban ezt a diadalt, ezt a dicsőséget nem könyvelhetjük el csupán 
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magunk számára. Az új forradalom nemzetközi jellege és erői 
segítettek a győzelemhez."12 

A felsőoktatásban 1956 után sokáig keresték 1848 
elfogadható mondanivalóját. Az egyetemi pártszervezetek 
munkaterveiből pontosan kiolvasható mit kell március 15-én 
ünnepelni. 1958 elején ezt az alábbiak szerint fogalmazták meg. 

"A Pártszervezet politikailag előkészíti a II. félév ünnepi 
megnyilvánulásait (március 15., március 21., április 4., ünnepeit). 
Elsősorban ezeket az eseményeket kell megragadni a hallgatók 
politikai befolyásolására, mert ezek hagyományos ünnepek, 
amelyekre nem kell külön mozgósítani a hallgatókat és ezeknek 
természetüknél fogva politikai tartalmuk van. 

Ezek az ünnepélyek alkalmasak volnának arra, hogy 
elsővonalbeli politikai vezetőink szóljanak az ifjúsághoz, és az 
ünnepély jellegének megfelelően tájékoztassák a politikai helyzetről. 

Március 15-e lényeges mondanivalója lehetne: nem az 
ellenforradalom hanem az MSZMP az igazi örököse és 
továbbfejlesztője az 1848-1849-es forradalomnak."13 

Az alapkérdés tehát itt ismét az, miként másfél évszázada 
folyamatosan kik az igazi örökösei 1848 forradalmi ifjúságának? 

Az 1960-as, 1970-es években ezután rendkívül pontos, precíz 
és részletes forgatókönyvek készültek az egyetemi március 15-i 
ünnepségekre, de ezeknek egyre kevésbé volt mozgósító ereje. Az 
egyetemi ifjúság elfordult a hivatalos ünnepségektől és akadtak mái-
olyanok is, akik hangot próbáltak adni ellenvéleményüknek. Éppen 
ezért a hatalom fokozottan készült az évfordulóra, mint ezt az ELTE 
egyik korabeli dokumentuma is bizonyítja 1968-ból: 

"Rektor kéri a dékánokat, hogy az elkövetkező napokban, 
hetekben fokozottabban kísérjék figyelemmel az egyetemi ifjúság 
életét. Utal ezzel kapcsolatban a varsói mozgolódásra és az Eötvös 

12 SOTE Lt. l/a. 1958. március 14. 

13 Magyar Testnevelési Egyetem Levéltára l/f. Rektori Hivatal Vegyes Iratok 1. doboz 
d.sz. Javaslat a TF MSZMP szervezetének munkatervére 
328 



Klubban állandóan felmerülő problémákra. A bölcsészhallgatók 
körében van egy szűkebb csoport, ezek a hallgatók az MSZMP 
politikáját elítélik, a KISZ-szel sem értenek egyet és szervezkedtek. A 
belügyi szervek erre már korábban felfigyeltek, egyeseket 
figyelmeztettek. Két hallgatót 2 évvel ezelőtt két félévre eltiltottak az 
egyetemi tanulmányoktól Az utolsó hetekben 5 bölcsészhallgató ellen 
indítottak vizsgálatot összeesküvés gyanúja miatt; ezek szülei elég 
exponált párt- és állami funkcióban vannak. Ezek a jelenségek arra 
intenek, hogy a következő napokban (március 15.következik) és 
hetekben fokozottabb figyelemmel kell kísérni az egyetemi ifjúság 
életét. A bölcsészkaron az elmúlt napokban volt a plakett-ügy, s volt 
olyan KISZ-taggyülés, ahol egyes szervezkedők nyilvános 
felszólalásban búcsúztak azzal, hogy a közeljövőben valószínűleg 
nem találkoznak hallgatótársaikkal. Erre a hangulatkeltésre való 
tekintettel is a kollégiumi igazgatókat is meg kell kérni, hogy 
figyelmük fokozottabb legyen."14 

1972 márciusában a hivatalos ünnepségeken túl először került 
sor nem hivatalos demonstrációra, majd ez 1973. március 15-én még 
erőteljesebben megismétlődött. Az MSZMP Központi Bizottságának 
különböző osztályai az alábbiakban foglalták össze az eseményeket. 

..."A hivatalos ünnepségeket követően a fővárosban és 
Szegeden rendzavarások voltak. Budapesten a Petőfi szobornál 11 óra 
után a csoportosulás elérte kb. az 5.000 főt. Kisebb csoportokban a 
Himnuszt és a Szózatot énekelték, a Nemzeti dal refrénjét kórusban 
szavalták, mások némán, lehajtott fővel álltak a szobor előtt. A tömeg 
többszöri felszólításra sem hagyta el a teret, így a tüntetés 
nyilvánvalóvá vált. A munkásőrök 12 órakor kordonnal körülvették a 
szobrot és pár perc alatt feloszlatták a tömeget. Ezt követően mintegy 
200 fős csoport a Tüköry utca és az Arany János utca 
kereszteződésében ismét összeverődött. Ezt a csoportosulást a 
rendőrség feloszlatta. 

A késő délutáni órákban - mintegy másfél óra alatt- ismét 
nagy tömeg gyűlt össze a Petőfi szobornál. (Kb. 5-6000 fő). Egy 
részük már a délelőtti csoportosulásban is részt vett. 
Megállapíthatóan az összegyűlt tömeg többségét kíváncsiskodó 

14 ELTE Lt. ij/b Rektori Tanács jegyzökönyvei 1968. március 14. 
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járókelők, zömmel tanuló fiatalok képezték. Ugyanakkor szép 
számmal voltak kifejezetten garázdaságra hajlamos, külsőleg 
elhanyagolt, ápolatlan elemek, akik remélték, hogy részesei lehetnek 
a készülő botránynak. Jelen voltak tudatos ellenséges egyének is, akik 
feltűnés nélkül vegyültek a tömegbe, uszítottak, sőt a tömegoszlatást 
megelőzően, majd később az Astoriánál hevenyészett módon készített 
röplapokat szórtak ilyen jelszavakkal: "Oroszok, menjetek haza!", 
"1848-1956", "Szabad magyar sajtót" Kisebb csoportokban 
felhangzottak ilyen jelszavak: "Rabok tovább nem leszünk!", "Le a 
Varsói Szerződéssel!". A helyszínen többen filmeztek, illetve az 
Intercontinental Szállóból fotóztak, volt aki magnóra vette fel a 
hangzavart. 

A csoportosulás szervezésében nemzetiszínű szalaggal és 
zászlóval dekorált gépkocsik is részt vette, ami arra utal, hogy a 
háttérből tudatosan befolyásolták az eseményeket. A rendfenntartó 
erők a beavatkozástól számított 20 perc alatt, ellenállás nélkül 
szétoszlatták a tömeget. Az eltávozottak egy része az Erzsébet hídról 
füttykoncerttel és kiabálásokkal nyilvánította nemtetszését. 

Szegeden a hivatalos ünnepségek után mintegy 200 fő -
zömmel főiskolások - a Múzeum elé vonultak, ott 48-as dalokat 
énekeltek és verseket szavaltak. Este a Dóm-térnél lévő Petőfi 
szobornál (volt) néhány főiskolás, akik "külön ünnepséget" akartak 
szervezni. A rendfenntartó erők beavatkozására nem került sor. A 
rendőrség 7 főt előállított és szabálysértési eljárást indított ellenük."15 

Az MSZMP Ifjúságpolitikai titkársága az eseményekből a 
következő tanulságokat vonta le: 

"A március 15-i események újból bizonyították, hogy 
társadalmunkban - korlátok közé szorítva - de még mindig jelen 
vannak és egyes esetekben újratermelődnek a marxizmus-
leninizmustól idegen eszmei áramlatok, politikánktól eltérő, 
esetenként azzal szembenálló nézetek. ... 

Az ifjúságnak van egy szűk csoportja, amely a szocialista 
építés konszolidált körülményei között nem találja meg helyét és 
feladatait. Tagjaik álforradalmi nézetek miatt a fennálló társadalmi 

15 Magyar Országos Levéltár. MDP-MSZMP Iratok Osztálya M-KS-288-36/1973/1 .ö.e 
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renddel könnyen szembekerülnek. A párt tagjainak egy része 
bizonytalan a március 15-ével kapcsolatos politikai állásfoglalást és 
magatartást illetően; vannak akik csak progresszív jellegét ismerik el, 
míg mások jelentőségét tagadják. 

Megfigyelhető volt, hogy a rendbontásoknál a munkásőrökön, 
az ifjúgárdistákon, a jelenlévő funkcionáriusokon kívül szinte senki 
nem volt, aki aktívan szembeszállt volna a demagógokkal, pedig -
feltehetően - több párttag és KISZ-tag aktivista is tanúja volt az 
eseményeknek. 

Ez jelzi, hogy társadalmunk egészségesen gondolkodó, 
politikailag mellettünk álló tagjai részéről gyakran tapasztalható 
"kényelmesség", passzivitás, amely esetenként közömbösségben 
nyilvánul meg. Eltűrik, szó nélkül hagyják az utcán megjelenő 
ellenséges magatartást, jóllehet elítélik azt."16 

Összességében a Belügyminisztérium szervei 
1973 március 15-én 

65 főt előállítottak 
569 főt igazoltattak 

634 fő 
444 fő ellen. „ 

Foglalkozás szerinti megoszlásuk: 

87 fő egyetemista, főiskolás 
62 " középiskolás 
54 " szakmunkástanuló 
27 " értelmiségi 
173 " fizikai dolgozó 
30 " egyéb foglalkozású 
11 " munkanélküli 

444 fő 

Összesen: 
Eljárás indult: 

16 и.о. mint előző jegyzet. 
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Tanintézetek szerinti megoszlás: 

/ 4 intézettől 8 7 hallgató 

42 fö Budapesti Műszaki Egyetem 
13 fö Eötvös Loránd Tudományegyetem 
9 fő Kertészeti Egyetem 
7 fő Orvostudományi Egyetem 

16 fő egyéb egyetem, főiskola 
34 középiskolából 62 tanuló 
20 szakmunkásképző intézetből 

54 tanuló 

Politikai szervezethez való tartozás: 
2 fő MSZMP tag 

238 fő KISZ tag 
4 fő KISZ titkár 

97 fö Szüleik MSZMP tagok 
27 fő szüleik vezetői munka 

körben dolgoznak 

Az 1973-as tüntetés után több hallgató ellen folyt eljárás, de a 
büntetések enyhék voltak, néhány diáknak rövidebb-hosszabb ideig 
felfüggesztették hallgatói jogviszonyát. 

1973 után a párt és állami szervek fokozottan figyeltek oda a 
tavaszi ünnepségek, a Forradalmi Ifjúsági Napok lebonyolítására. 

Az MSZMP Tudományos, Közoktatási és Kulturális osztálya 
a következő megoldásokat javasolta: 

..." - A tavaszi megemlékezések rendjét, mértékét - a 
társadalmi-mozgalmi jelleg kidomborításával - egyértelműbben 
kellene a jövőben meghatározni. Javasoljuk, hogy időben az 
Agitációs és Propaganda Osztály segítségével dolgozzuk ki 
ünnepeink, megemlékezései célját, tartalmát, módját. 

- Az ünnep kulturális karakterét erősíteni kellene: vidámak, 
könnyedek, még színesebbek legyenek a megemlékezéseket követő 
diákprogramok (délutáni színházi előadások, filmvetítések, térzene 
stb.). 
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- Mindezek mellett tegyük egyértelműen világossá azt is, 
hogy nem tűrünk az utcán felelőtlen magánakciókat, 
magánünnepléseket; ezekkel szemben következetes keménységgel 
lépünk fel. A budapesti rendbontással kapcsolatban javasoljuk: -
mindent el kell követni, hogy jövőre ne ismétlődhessék meg."17 

Felismerve a március 15—1 események társadalomlélektani 
jelentőségét igen sokan készítettek terveket arra nézve, hogyan 
lehetne megelőzni a további tüntetéseket, elvonni az ifjúság figyelmét 
1848-ról, elnémítani a "létező szocializmussal" ellentétes nézeteket. E 
szempontból jellegzetes az a terv, amelyet a Kádár korszak ünnepelt 
írója nyújtott be a KB Kuturális Osztályához. 

"Immár második esztendeje, hogy március 15-én kellemetlen 
utcai incidensekre kerül sor. ... Megfelelő karhatalmi erőkkel 
természetesen szét lehet verni a fiatalokat, de ez politikailag aligha 
látszik célravezetőnek. ... Nem is szólva arról, hogy Budapest 
belvárosa néhány órán át úgy nézett ki, mint ha valamilyen komoly 
lázadást kellett volna leverni. 

Félreértés ne essék: ennél sokkal komolyabb erőszak 
alkalmazását is helyesnek tartom, ha arra a szocialista rendszer 
védelmében szükség van. ... 

Mindezek alapján javaslom, hogy a párt tekintse 
hangsúlyozott politikai feladatnak a jövő március 15-ét. Hogy 
elkerüljük az incidensek megismétlődését, annak egyetlen lehetősége, 
ha a párt maga áll az egész akció élére. S ezzel nemcsak a fenyegető 
veszélyeket lehet elhárítani, hanem igen jelentős politikai 
eredményeket is lehet elérni. Példaként hadd utaljak a Forradalmi 
Ifjúsági Napok mintaszerű kecskeméti megnyitójára, ahol a jó 
szervezés eredményeként az ifjúság valóban forradalmi ünnepet 
ünnepelt - anélkül, hogy a legkisebb rendbontásra került volna sor. 

Néhány javaslatom a jövő március 15-ével kapcsolatban: 

1. A párt valamelyik közismert vezetője nyilatkozzék a 
televízióban az elmúlt két március 15-e tanulságairól s az 

и MOL MDP-MSZMP Iratok Osztálya M-KS-288-5/1973/609 o.e. 
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elkövetkező céljairól. Elengedhetetlennek érzem, hogy 
ebben a nyilatkozatban legyen önkritikus hang is, hiszen 
vitathatatlanul a mi hibánk, hogy eddig nem tudtuk igazi 
ünneppé változtatni március 15-ét. 

2. Nyíltan és őszintén meg kell határozni a 
"játékszabályokat", vagyis azt, hogy milyen 
rendszabályokat kell betartani március 15-én. Ebben az 
esetben aki ezeket megszegi, az ellen már joggal fel lehet 
lépni. (Valószínűnek tartom pld., hogy a Petőfi szobor 
környékét egész napra le kell zárni, mivel ez a hely 
tömeggyűlésre alkalmatlan). 

3. Fel kellene állítani a Felvonulási téren az 1848-as 
forradalom emlékművét. Ez politikailag is helyesnek 
tartom (hiszen 1848 és 1919 között szerves összefüggés 
van), amellett ezzel egyszer s mindenkorra 
áthelyeződnének a március 15-i ünnepségek arra a 
helyszínre, ahol március 21-ét, május 1 -ét és április 4-ét is 
ünnepeljük. (S ahol egyébként a rendet minden 
különösebb nehézség nélkül fenn lehet tartani, anélkül, 
hogy a város közrendjét fölforgatnánk). 

4. Március 15-én tömeggyűlést kell tartani a Felvonulási 
téren, számos jelentős közéleti személyiség részvételével. 
A gyűlés vezérszónoka a párt egyik tekintélyes vezetője 
legyen. 

5. A tömeggyűléshez kapcsolódóan egész napos 
"népünnepélyt" kell rendezni. A műsorban vegyenek részt 
az ország legismertebb művészei, rendezzenek szabadtéri 
színházi előadásokat, lépjenek föl amatőrcsoportok, 
tánccsoportok, stb. A "népünnepélyt" utcabállal lehet 
befejezni. 

6. A TV rendezzen vetélkedőt a fiatalok számára a legjobb 
március 15-i műsorokra. A vetélkedő célja: megtalálni a 
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legjobb értelemben vett, politikus, agitatív, közösségi 
"népszórakoztató" formákat."l8 

A 70-es évek végéig átmenetileg úgy tetszett a fenti 
koncepció sikerült, és 1848 emléke elhalványult a magyar 
egyetemisták, a magyar ifjúság emlékezetében. A 80-as évek erjedése 
azután megmutatta, hogy a történelem mégsem a hivatalos 
ideológusok kénye-kedve szerint változik. A valódi demokráciát, 
1848-49 örökségének igazi továbbvitelét kívánó ifjúság az 1980-as 
évek második felében egyre nyíltabban követelte a változásokat. 
1986. március 15-én több mint 3000 fő nem hivatalos tüntetésen 
emlékezett 1848-ra és ezen az estén zajlott le Budapesten a második 
"Lánchídi Csata", amikor a rendőrség a hídon bekerítette és 
bántalmazta a tüntető fiatalokat. 

1848-49 hatása immár másfél évszázada töretlen a magyar 
politikára. Nem véletlenül, hiszen a minden nehézség ellenére való 
forradalmi merészséget és cselekvőkészséget, az eszmékért való bátor 
kiállást jelképezi. E tulajdonságoknak pedig elsősorban hordozója a 
mindenkori fiatalság, különösen az egyetemi ifjúság,19 

18 и.о. mint előző jegyzet. 

19 E cikk anyagának összegyűjtésében közreműködtek Kiss József Mihály és Varga 
Júlia az ELTE Levéltárának munkatársai, amelyért e helyen is köszönetet mondok. 
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Das Nachleben von 1848 im ungarischen Hochschulwesen 

Die Revolution von 1848/49 war ein entscheidendes Ereignis der ungarischen 
Geschichte, das 150 Jahre lang als Beispiel für die heimischen Studenten 
diente. In unserem Beitrag prüften wir nach, wie sich die Studenten an 
Universitäten und Hochschulen in den einzeilnen Epochen an die Geschehnise 
von 1848/49 erinnern.. In der Zeit des Dualismus lebten noch zum Teil die 
damaligen Teilnehmer, aber auch Franz Josef, der die Revolution 
niedergeschlug. Dies bestimmte die Symbole der protokollaren 
Feierlichkeiten. Für die Revolution von 1918/19 diente 1848 als Vorbild. In 
der Zwischenkriegszeit verkündeten die Volks- und linkseingestellten 
Studentenbewegungen neben den formellen Feierlichkeiten einen 
Gesellschaftsform, der sich auf die Jünglinge von März 1848 bezieht. Nach 
1948 war für die siegreiche kommunistische Macht eine unbequeme, aber 
unvermeidliche Vorgeschichte 1848. Sie versuchten die Bedeutung zu 
vermindern, jedoch sprachen darüber als ein Ereignis, dessen Nachfolge das 
kommunistische Regime ist. Die Jugendlichen an den Universitäten wiesen 
diese Erklärung ab und die Revolutionäre von 1956 sahen in ihren Vorfahren 
ein Vorbild. In den Siebziger und Achtziger Jahren trugen die inoffiziellen 
Studentenbewegungen vom 15. März zu den Vorbereitungen des ungarischen 
politischen Umbruchs bei. 



r Fehér György 

Der Einfluß von Hohenheim auf das ungarische 
Agrarhochschulwesen 

Ungarn hat sich vom Anfang seiner Staatlichkeit an, sehr fest 
dem deutschen Sprachgebiet angeschlossen. Die Beziehungen berühr-
ten sämtliche Gebiete des Lebens, von der Politik angefangen, die 
Wirtschaft inbegriffen bis zur Wissenschaft und Kunst. Die Intensität 
des Einflußes war in den einander folgenden Jahrhunderten nicht im-
mer gleichmäßig, ist aber fortbestanden. Selbstverständlich finden wir 
in den Berührungspunkten auch Divergenzen.. Einmal traten die 
Politik, dann die Wirtschaft und von Fall zu Fall die wissenschaftlichen 
und Kulturbeziehungen in den Vordergrund. Es gab in der Geschichte. 
Perioden, wo sich auf beinahe sämtlichen Lebensgebieten, die auf 
gegenseitigen Vorzügen beruhende Zusammenarbeit voll entfalten 
konnte. 

Nicht die Gelegenheit dieser Konferenz führt uns zu Über-
treibungen oder lehrer Höflichkeit, wenn wir behaupten, daß im Laufe 
unserer Geschichte von den europäischen und überseeischen Staaten 
zweifellos die Staaten des deutschen Sprachgebietes den größten Ein-
fluß auf Ungarn ausübten. Dieser intensive Einfluß kann auf zahl-
reiche Gründe zurückgeleitet werden. So war sicherlich die geopo-
litische Lage unserer Länder ein wichtiger Faktor und ebenso in vielen 
Fällen das Zusammentreffen ihrer Interessen, Vielleicht erwies sich als 
eine bedeutende Brücke dieses Erbe der materiellen und geistlichen 
Gütern, welche Millionen von Deutschen mit sich brachten, als sie 
jahrhundertelang in mehreren Wellen nach Ungarn kamen und hier 
eine Heimat fanden.1 Und drittens ist die Tatsache nicht zu 
vernachlässigen, daß die deutsche Sprache in der ungarischen Verwal-
tung, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur eine bedeutende Rolle 

i Wolfgang ASCHAUER: Zur Produktion und Reproduktion einer Nationalität. Die 
Ungarndeutschen. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1992. 55-64. p. 
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eingenommen hat. Das gesamte Bestehen von diesen Umständen und 
ihr Einfluß erklären, warum die von verschiedenen Lebensgebieten 
ausgehenden Impulse in Ungarn günstig empfangen wurden und warum 
man sie hier zur Nachfolge würdig hielt. 

Die vom deutschen Sprachgebiet kommenden Einflüße 
vermieden auch die Landwirtschaft nicht und verstärkten sich beson-
ders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese Periode fällt in 
Ungarn mit dem Kampf für die moderne bürgerliche Entwicklung und 
der Gründung des selbständigen Nationalstaates zusammen. Die 
ungarische Wirtschaft und besonders ihr wichtigster Zweig, die 
Landwirtschaft war bestrebt, mit Verbreitung der bürgerlichen Eigen-
tumsverhältnissen, mit Einbürgerung der marktorientierten Produk-
tionskultur, sich an der weltausmäßlichen Arbeitsteilung zu beteiligen. 
Dazu war die Einführung neuer Produktionstechniken und Techno-
logien, das Wechseln der traditionell genannten, auf gebundener 
Wirtschaft ruhenden Arbeitskultur notwändig. Eine besonders wirk-
same Methode zur Beschleunigung des Prozeßes bot das ins Leben 
rufen des Netzes der Agrarfachbildung, die zur Übergabe der neuen 
Kenntnissen fähig war. Marktorientierte, von der vorhergehenden 
Zeitspanne grundlegend abweichende - "neue Landwirtschaft" 
genannte Produktionsmethoden wurden eingeführt - erstens in England 
und in den Niederlanden. Diese neue Landwirtschaft charakterisierten 
der freie Flurbenutz, die Produktion von veredeltem Saatgut, das 
Halten solcher Tiersorten, welche eine intensievere Zucht sicherten als 
die Vorhergehenden und die Anwendung der fabrikerzeugten 
Maschinen und Geräten. Die Ergebnisse überflügelten mit Größen-
ordnungen die mit traditionellen landwirtschaftlichen Methoden 
erreichbaren Durchschnitte. In den Jahrzehnten der Aufklärung wurde 
es zu einer wahrlichen Mode, der Landwirtschaft gegenüber eine 
ostentative Sympathie zu äußern. Denken wir nur an die Äußerungen 
von Friedrich II. und Josef II. Auf dem Gebiet der Naturwissen-
schaften konnten besonders die Chemie und Biologie solche 
Ergebnisse aufweisen, desses Anwendung in der landwirtschaftlichen 
Produktion sehenswürdigen Ertragszuwachs mit sich brachten.2 

2 Hans-Heinrich MüLLER-Volker KLEMM: Im Dienste der Ceres. Urania Verlag, 
Leipzig-Jena-Berlin. 1988. 19. p. 
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In Ungarn verfolgte man mit großer Interesse diese 
Änderungen, zur Übernahme der Methoden bot aber die abweichende 
wirtschaftliche Umgebung keine Möglichkeit. Gleichzeitig wurde es 
offenbar, daß einige der sich in West-Europa erfolgreich zeigenden 
Verfahren auch bei den ungarischen Verhältnissen mit Erfolg zu 
übernehmen sind. Diesem Erkenntniss ist es zu danken, daß in 1797 
einer der größten Grundbesitzer des Landes, Graf György Festetics 
sein Lehrinstitut Georgikon ins Leben rief. Während der dreijährigen 
Studienzeit haben die - die ausländischen Ergebnissen gut kennenden -
Lehrer, die bekanntesten heimischen theoretischen Fachmänner der 
Epoche, erstens für die Güter der gräflichen Familie Fachmänner 
ausgebildet. Den Wert der Arbeit des ersten, den Unterricht auf hohem 
Niveau verrichtenden Institutes hob, daß die Übergabe der Kenntnissen 
in ungarischer Sprache geschah.3 

Der Mangel an Fachmännern mit modernem Wissen bewegten 
den Herzog Albert von Sachsen-Teschen dazu, ein eigenes Institut 
aufzustellen, wo zur Leitung seiner, in verschiedenen Gegenden des 
Habsburgischen Reiches liegenden Gütern Fachmänner ausgebildet 
wurden und er den entsprechenden Nachwuchs sich von hier sichern 
konnte. Die Wahl fiel auf Ungarisch-Altenburg in Westungarn, wo am 
10. November 1818 in dem Privatinstitut der herzoglichen Familie in 
deutscher Sprache der Unterricht begonnen wurde4 Das Datum fällt 
zufälligerweise mit der Gründung des hohenheimer landwirtschaft-
lichen Institutes zusammen und im Laufe der Geschichte wurde 
Ungarisch-Altenburg das erste Institut des ungarischen Agrarhoch-
schulwesens. Schon zur Gründungszeit der beiden Instituten finden wir 
gemeinsame Beziehungspunkte. An die Spitze von Hohenheim wurde 
auch Prof. Gyula Liebbald in Betracht gezogen, der seit 1806 im 
Georgikon in Keszthely und seit 1818 in Ungarisch- Altenburg tätig 
war.5 

3 Kurucz György: A Georgikon alapításától 1848-ig. [Von der Gründung des Georgion 
bis 1848.] In: Georgikon 200. Szerk. Fülöp Éva Mária.[Georgikon 200.Fülöp Éva 
Mária (Hrsg.)] Keszthely, 19%. 84. p. 

4 WALLESHAUSEN Gyula: A magyaróvári agrárfelsöoktatás 175 éve (1818-1993). [175 
Jahre der Hochschulbildung in Ung. Altenburg.], Mosonmagyaróvár, 1993. 12. p. 

5 EBENDA, 13. p. 
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Seit den 30-er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde es immer 
mehr offenbar, daß eine umfassende Reform der ungarischen 
Gesellschaft nötig sei, das Erschaffen der bürgerlichen Eigentums- und 
Produktionsverhältnissen bietet die einzige mögliche Alternative des 
Fortschrittes. Die hervorragenden Vertreter der Jahrzehnten, die in der 
ungarischen Geschichte "Vormärz" genannt wird, sahen klar, daß die 
Änderung nicht nur das Liquidieren der feudalen Eigentumsver-
hältnissen mit sich bringt, sondern auch eine grundlegende Änderung 
in der landwirtschaftlichen Produktion, wie sie es bei den west-
europäischen Beispielen erfahren hatten. Zur Übergabe der neuen 
Kenntnissen entstanden aber neben den erwähnten zwei Instituten nur 
ein bis zwei Bauernschulen, diese waren aber nicht imstande, den 
Berufsnachwuchs in entsprechender Zahl zu sichern. Der, unter der 
Leitung der ungarischen Grundbesitzer-Aristokraten stehender Unga-
rische Wirtschaftsverein betrieb in 1844 in seiner, der Stände-
versammlung eingereichten Denkschrift das Aufstellen eines, zur 
Verbreitung der Fachkenntnissen geeigneten Mustergutes und einer 
Lehranstalt. Der Verein schickte von 1845 an jährlich einen Studenten 
als Stipendianten nach dem Ausland, um dort die nötigen 
Fachkenntnisse und Organisationserfahrungen zu erlangen. Dem streng 
vorgeschriebenen Programm nach mussten die Stipendianten wenig-
stens ein Semester in Hohenheim verbringen, - da hier - dem Wissen 
des Ungarischen Wirtschaftsvereins nach - die theoretischen Fächer so 
vorgetragen wurden, daß es die praktischen Landwirte auch mit 
Nutzem anwenden konnten. Bis zum Ausbrechen der bürgerlichen 
Revolution in 1848 sind mit solchen Bedingungen drei Studenten nach 
dem Ausland gereist und alle drei haben sich auch in Hohenheim 
aufgehalten. Von ihren Erfahrungen berichteten sie regelmäßig in der 
einzigen ungarischen Fachzeitschrift des Landes.6 

Zwischen der Eröffnung des Institutes und 1848 - in der 
ungarischen Geschichte als Periodengrenze betrachtetem Jahr -
besuchten 26 Studenten die Hochschule in Hohenheim. Gustav Appel 
war der Erste und er nahm im Wintersemester von 1822/23 an der 
Bildung teil. Die im Späteren hier studierenden Schüler spielten - fast 

6 György FEHÉR: Die ungarischen Hörer der Hohenheimer Landwirtschaftlichen 
Akademie (1818-1893). Schicksale, Lebensläufe. Zeitschrift für Agrargeschichte und 
Agrarsoziologie (ZAA) 1987. 35. Jahrg., Heft 1. 32. p. 
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ohne; Ausnahme - eine bedeutende Rolle in der Reformierung der 
heimischen Landwirtschaft. Viele entfalteten eben auf dem Gebiet der 
Agrarbildung eine sehr wirksame organisatorische und didaktische 
Tätigkeit (János Bartók, Antal Hideghéthy, Péter Balogh, József 
Péterffy usw.).7 

Nach 1848 fehlte die heimische Agrarbildung noch mehr, wie 
in der früheren Zeit, es gab ganz einfach keine geschuhlten 
Fachmänner, die über solchen Produktions- und organisatorischen 
Kenntnissen verfügt hätten, welche die bürgerlichen Eigentums-
beziehungen erfordert hätten. Vor dem Ausgleich von 1867 
funktionierte eigentlich nur allein die Lehranstalt in Ungarisch-
Altenburg. Hier wurde deutsch unterrichtet und das Institut stand unter 
der Aufsicht der österreichischen Regierung. Die Hochschule konnte 
aber die Ansprüche allein nicht erfüllen. In 1850 geriet das ehemalige 
Privatinstitut direkt unter die Aufsicht des österreichischen Landwirt-
schaftsministeriums. Zum Direktor berief man diesen Heinrich Pabst, 
der vorher die Akademie in Hohenheim geleitet hatte. Pabst stand elf 
Jahre lang an der Spitze von Altenburg und wir dürfen behaupten, daß 
in seiner Person auch ein Stück von Hohenheim nach Ungarn gezogen 
sei. Unter seiner Leitung verbreiteten sich zahlreiche Elemente der 
deutschen Unterrichtsmethode, aber während seiner Tätigkeit mußte er 
auch die Differenz der aufnehmenden Medien konstatieren. Die von 
den deutschländischen Verhältnissen abweichenden Umstände führten 
zwar zu gewissen Konflikten, im allgemeinen können wir aber 
feststellen, daß er in Ungarn bedeutende Erfolge erreicht hatte. Unter 
seiner Direktion wurden die Sammlungen der Lehrstühlen, sowie die 
Laboratorien aufgestellt, die Bibliothek weiterentwickelt. In der 
Wirtschaft des Institutes wurde die ungarische und lavantaler 
Schweizerei, sowie der Merino-Schafbestand aufgestellt. Pabst hat 
neben der Schulungstätigkeit mit seiner fach literari sehen Arbeit den 
Wandel der ungarischen Landwirtschaf bedeutend gefördert.8 

7 EBENDA, 32-37. p. 
8 Über die Tätigkeit von Pabst in Ung. Altenburg In: Walleshausen Gyula: a.a.O. 28-
40. p.; VÖRÖS Antal: Óvár, Óvár. A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola 150 
éve. [Altenburg, Altenburg. 150 Jahre der Mosonmagyaróvarer 
Agrarwissenschaftlichen Hochschule.] Budapest, 1968. 50-54. p. 
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Da bis 1865 die einzige und in deutscher Sprache 
unterrichtende Lehranstalt den, den neuen Bedingungen entspre-
chenden Bedarf an Fachmännern nicht befriedigen konnte, gingen 
immer mehr nach dem Ausland um dort die nötigen Fachkenntnisse zu 
erwerben. Hohenheim spielte hier die bedeutendste Rolle, zwischen 
1848 und 1867 wissen wir von 60 aus Ungarn kommenden Studenten.9 

Selbstverständlich waren die hier angeeigneten Kenntnisse sehr 
wichtig, aber vielleicht ist es noch bedeutender, daß die Studenten auf-
grund eigener Erfahrungen die Interesse auf die deutschländische 
Fachbildung lenkten. Demzufolge suchten neben den Studenten immer 
mehr ungarische Fachmänner Deutschland auf, um dort das System und 
die Wirkung des Fachunterrichtes zu studieren. Seit den 1860-er Jahren 
konnten die im Auftrag der Regierung ausgeschickten Personen an Ort 
und Stelle wertvolle Erfahrungen sammeln. Sie suchten auch 
Lehranstalten in anderen Ländern auf, aber ihr Weg führte zumeist 
nach Deutschland und dort suchten sie in erster Reihe die Akademie in 
Hohenheim auf. 

Der Grund dieser sehr intensiven Interesse war, daß es nun 
unverschiebbar wurde, den Netz des mehrstufigen ungarischen Schul-
wesens auszubilden. Es entspann sich eine lebhafte Debatte zwischen 
den befugten Regierungsorganisationen und Fachmännern darüber, 
welche Fachbildungssystem die Entwicklung der ungarischen Land-
wirtschaft am besten fördern könnte und bei unseren Verhältnissen das 
wirksamste wäre. Pál Sporzon, einer der besten heimischen 
Fachmännern meinte: "Unsere eigene Erfahrung in der Ausbildung von 
Landwirten ist sehr gering und eher traurig. Wir sind also gezwungen, 
uns in eine andere Richtung zu wenden, von wo wir ausfuhrlichere 
Anleitungen und vielleicht erfreulichere Ergebnisse gewinnen können. 
Hier denke ich an die ausländischen, in erster Reihe an die deutschen 
Lehranstalten".10 In 1868 - als neu ernannter Direktor des vor drei 
Jahren aufgestellten Lehrinstitutes in Keszthely - studierte er in 
Begleitung von Antal Kodolányi, als Beauftragter der Regierung die 
landwirtschaftliche Fachbildung in Frankreich, Belgien, der Schweiz 
und selbstverständlich in Deutschland. Die Erfahrungen ihrer Reise 

9 FEHÉR György: Die ungarischen Hörer....a.a.O. 32. p. 

10 Gazdasági Lapok, 1861. február 24. Sporzon Pál: Nézetek a gazdasági 
tanügyről.[Ansichten über die landwirtschaftliche Bildungsabgelegenheit.] 
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zusammenfassend mussten sie feststellen, daß die, mit den Univer-
sitäten verbundene akademische Bildung nur dort nützlich sei, wo die 
Allgemeinbildung hoch steht und die Studenten entsprechende 
naturwissenschaftliche Vorbildung sich angeeignet haben. In Ungarn 
gibt es keine ähnlichen, optimalen Umstände, darum ist für uns das 
Aufstellen von selbständigen landwirtschaftlichen Akademien zu 
empfehlen und auf diesem Gebiet haben sie die günstigen Eindrücke in 
Hohenheim gewonnen. Das entsprechende Verhältnis zwischen den 
theoretischen und praktischen Fächern im Studienplan fand bei ihnen 
den größten Beifall. Als folgenswertes Beispiel stand vor ihnen die 
Praxis, daß die Studenten in der musterartig eingerichteten Wirtschaft 
der Akademie die notwendigen praktischen Kenntnissen sich aneignen 
konnten.11 

In Ungarn blieb diese, die praktischen Kenntnisse in den 
Vordergrund stellende Anschauung auch später vorherrschend. So war 
das nahmenswerte Beispiel nicht Jena, Halle, Bonn oder Göttingen, 
sondern vielmehr Proskau, Weichenstephan, vor allem aber Hohen-
heim. In unserem, sich nach 1874 entwickelten und drei Jahrzehnte 
lang praktisch unverändert gebliebenem Agrarbildungsmodell bildete 
die landwirtschaftliche Akademie die höchste Stufe. Diesen Titel 
führte das Institut in Ungarisch-Altenburg, daneben bildeten vier 
landwirtschaftliche höhere Lehranstalten die Basis der Mittelstufen-
bildung. Die Bauernschulen hingegen waren die Unterstufen der 
landwirtschaftlichen Bildung. In Ungarn war Hohenheim auch weiter-
hin die beliebteste landwirtschaftliche Akademie. Diese Behauptung 
können wir damit bestärken, daß zwischen 1868 und 1893 gesamt 122 
Studenten die Akademie in Hohenheim besuchten.12 

Das Interesse der heimischen Fachmännern blieb auch 
ungebrochen, lebhaft verfolgten sie die Ergebnisse von Hohenheim. 
Als zur Zeit der Jahrhundertwende in Ungarn die Debatte über der 
Zukunft der landwirtschaftlichen Hochschulenbildung von neuem 
aufloderte, - ganz genau darüber, ob die landwirtschaftliche 
Hochschule überhaupt nötig sei - da beriefen sich.die, die Konzeption 

и SPORZON Pál-KoDOLÁNYi Antal: A gazdasági szakképzés. [Die landwirtschaftliche 
Fachbildung.] Pest. 1868. 3-5. p.und 19-21. p. 

12 FEHÉR György: Die ungarischen Hörer...a.a.O. 32-33. p. 
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Abweisenden eben auf Hohenheim. Ihrer Begründung nach dient eben 
die Hohenheimer Akademie mit Beispiel dazu, daß nicht nur in einem, 
der Universität angeschlossenem Institut die Bildung auf sehr hohem 
Niveau geschehen kann. György Linhart, Professor in Ungarisch-
Altenburg besuchte während seiner Studienreise in Deutschland sechs 
Institute, war aber in den Verhältnissen von Frankreich, der Schweiz 
und Österreich auch bewandt. Seiner Meinung nach gibt es: "In ganz 
Europa gibt es keine landwirtschaftliche Hochschule, die mit 
praktischen Hilfsmitteln und den dafür notwendigen Gebieten so 
ausgestattet ist wie die Hohenheimer Akademie".13 Lange konnte man 
sich aber nicht auf Hohenheim berufen, da die Akademie in 1904 zu 
einer landwirtschaftlichen Hochschule umgeändert wurde. 

Trotz der Änderungen blieb Hohenheim auch weiter ein 
beliebtes Institut, den die ungarischen Landwirte gerne aufsuchten um 
von dort neue Ideen zu schöpfen. In Organisation des Ungarischen 
Wirtschaftsvereins (OMGE) reiste eine zahlreiche Delegation nach 
Deutschland und versäumte nicht auch das - inzwischen auf 
Hochschulenrang gehobene Institut zu besuchen. Die, fast nur die 
Großgrundbesitzer vereinigende Interessenvertretung veröffentlichte 
von den Reiseerlebnissen ein prachtvolles Buch, wo sie notwändig 
hielten zu betonen: "Wir Ungarn verdanken sehr viel Hohenheim, denn 
zwischen den 243 ungarischen Landwirten, die seit 1818 sich hier 
aufgehalten, oder ihr Studium beendet haben, finden wir sehr viele 
Aristokraten, Großgrundbesitzer und solche Persönlichkeiten, die an 
die Spitze großer Domänen geratend, mit ihrem Wissen das Aufblühen 
des unter ihrer Leitung stehenden Gutes sicherten".14 

Nach dem I. Weltkrieg verloren beide Länder den bedeutenden 
Teil ihres Gebietes und nebenbei mußten sie auch schweren wirtschaft-
lichen Sorgen entgegensehen. Wenn auch in bedeutend geringerer Zahl 
wie früher, besuchten ungarische Studenten weiter die Hochschule in 
Hohenheim. Seit 1925 verstärkte sich die Intensität der Beziehungen, 

13 LINHART György: A magyarországi felsőbb gazdasági tanügy újjászervezésének 
kérdése. [Frage der Neuorganisierung des ungarischen landwirtschaftlichen 
Bildungswesens.] Magyar-Ovar, 1900. 15. p. 

и BUDAY Barna (szerk.): Magyar gazdák német földről. [Buda Barna 
(Hrsg.):Ungarische Landwirte in Deutschland.] Budapest, 1907. 43-44. p. 
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dann wurde die erste deutsch-ungarische Tauschaktion der Land-
wirtenjugend organisiert.15 Diese Aktionen - veranstaltet von dem 
Ungarischen Landwirtenverein - wurden im späteren regelmäßig und in 
ihrem Rahmen besuchten sie gegenseitig ihre landwirtschaftlichen 
Lehranstalten. Besonders von den 1930-er Jahren am häuften sich die 
Stipendienreisen der ungarischen Fachmännern. In erster Stelle die 
Professoren der Akademien hielten sich gelegentlich mehrere Monate 
in Deutschland auf. Selbstverständlich studierten sie oft eingehend die 
Hochschule in Hohenheim. Der sich in Ungarn entfaltenden Meinung 
nach legte man in Deutschland an den, statt der Akademien 
aufgestellten Hochschulen, größeres Gewicht auf die Praxis, wie an die 
Fakultäten der Universitäten. Die Lehrgüter waren gut ausgerüstet und 
so boten sie noch immer ein gutes Beispiel unserer Agrarhoch-
schulbildung.16 Zwischen unseren Fachmännern war die Anschauung 
allgemein verbreitet, daß wir eine solche landwirtschaftliche Hoch-
schulenbiidung benötigen, die die praktischen Gesichtspunkte in den 
Vordergrund stellen. Der Verfasser einer, die aktuellen Problemen 
dieser Auffassung erörternden Studie schrieb in 1938, daß wir von den 
großen ausländischen Nationen auf diesem Gebiet Deutschland 
zunächst stehen.17 

In meinem Vortrag suchte ich Antwort auf die Frage, wie weit 
in Ungarn die theoretischen Thesen und die wichtigsten praktischen 
Elemente der deutschen landwirtschaftlichen Fachbildung bekannt 
waren. In der Einleitung meines Vortrages versuchte ich die 
historischen Gründe zu erklären, warum bei uns das grösste Interesse 
sich dem deutschländischen Bildungswesen zugewendet hat. In den, 
von mir untersuchten 19-20. Jahrhunderten interessierte man sich ganz 
besonders' nach dem, sich dynamisch entwickelnden Land; fast auf 
jedem Gebiet fand man das deutsche Beispiel folgenswert und das 

15 TÖLGYES; István: A magyar-német gazdaifjúsági csereakció jelentősége. [Die 
Bedeutung der deutsch-ungarischen Tauschaktion der Landwirtjugend.] Budapest. 
1928. 6-8. p. 

16 TÓTH Jenő: A mezőgazdasági szakoktatás helyzete a külföldön. [.Die Lage der 
landwirtschaftlichen Fachbildung im Ausland.] Budapest. 1934. 19-20. p. 

17 Magyar Gazdák Szemléje, 1938. április. Soproni Llek: A mezőgazdasági 
felsőoktatás problémái. [Problemen der landwirtschaftlichen Hochschulbildung.] 151. 
P-
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ganze Vertikum der Landwirtschaft bildete hier auch keine Ausnahme. 
Ob vom Ackerbau, von der Viehzucht, dem Ausbau der 
landwirtschaftlichen Verwaltung oder von unserem näheren Thema, 
der Fachbildung die Rede war, die sich bei uns entwickelten und 
verbreiteten Systemen kopierten die deutschen Modelle oder zeigten 
eine gewisse Ähnlichkeit mit diesen. 

Wie ich in dem Titel meines Vortrages schon darauf 
hingewiesen habe, spielte Hohenheim eine wichtige Rolle in Ungarn 
und diente als Beispiel. Der Name von Hohenheim wurde bei uns zum 
Begriff und Hess sagen: solche Institute beansprucht ein Land mit 
entwickelter Landwirtschaft und mit der Aufstellung von solchen 
Instituten ist es nicht unmöglich uns der Landwirtschaft der 
westeuropäischen Ländern anzuschliessen. Das ungarische Agrarhoch-
schulwesen versuchte wesentlich in jeder Beziehung - organisatorisch, 
didaktisch und methodisch - das deutsche Modell zu folgen und 
meinte, den markantesten Vertreter alldessen in Hohenheim zu finden. 
Jahrzente lang war in den Augen unserer Fachmänner Hohenheim das 
Etalon, die Verkörperung der modernen und aktiven Agrarbildung. 

Aber warum gerade Hohenheim? dürfen wir uns die Frage 
stellen. Kurz könnten wir darauf antworten, daß es hier auch rationelle 
Gründe gibt, aber die Gewohnheit spielte auch eine offenbare Rolle 
und ebenso die Tradition. Betrachten wir zuerst die von uns traditionell 
genannten Gründe. Hohenheim ist eins der ältesten deutschen 
Agrarhochschulen, welche mehr wie hundert Jahre lang ihren, mit 
hochwertiger Tätigkeit errungenen ersten Rang behaupten konnte. Der 
Aufbau des Unterrichtes stand den in Ungarn erforderten Bedingungen 
nahe: das allgemeine Niveau der heimischen Landwirtschaft erforderte, 
daß an den Agrarhochschulen neben der theoretischen Bildung auch 
dem Aneignen der praktischen Kenntnissen genügende Zeit gewidmet 
werde. Zum Übertragen der theoretischen Kenntnissen ins praktische 
Leben wurden im Rahmen der Akademien die Wirtschaften aufgestellt. 
Deswegen konnten die an den deutschen Universitäten aufgestellten 
Fakultäten, oder mit den Universitäten in enger organischen Beziehung 
stehenden Hochschulen für uns kein Vorbild sein, denn dort wurde die 
praktische Bildung in den Hintergrund geschoben. Unter Hörern der 
landwirtschaftlichen Fakultäten der Universitäten von Halle, Leipzig, 
Berlin und München finden wir insgesamt nicht soviel Ungarn, wie in 
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Hohenheim. Diese deutschen Universitäten waren hauptsächlich für 
die, sich nach den theoretischen Fragen der Landwirschaft 
Interessierenden anziehend. Unter ihren Hörern können wir oft 
Professoren der heimischen landwirtschaftlichen Bildungsinstituten 
begegnen, die im Rahmen der postgradualen Bildung ihre Kenntnisse 
erweiterten. 

Zur Populisierung von Hohenheim in Ungarn haben aller 
Wahrscheinlichkeit nach diese 316 Studenten beigetragen, die seit der 
Gründung des Institutes bis 1941 hier ihre Studien absolvierten.18 Seit 
dem Gründungsjahr. d.h. seit der Ankunft des ersten ungarischen 
Hörers zählte die ungarische "Kolonie" bis 1914 - der historischen 
Periodengrenze - 282 Hörer. (Hier müssen wir die historische Tatsache 
bemerken, daß in den 1860-er Jahren die Studenten den Ungarischen 
Verein der Hohenheimer Hochschule gründeten.)19 In der 
Nachkriegszeit verminderte sich bedeutend das Interesse der Studenten. 
Bis 1941 wissen wir nur von 34 Hörern.20 Nur teilweise können wir 
diese Tatsache damit erklären, daß das inzwischen in den Hoch-
schuienstand gehobene Institut eine von den Vorhergehenden 
abweichende, weniger praktische Bildung eingeführt hat. Den zweiten 
Grund müssen wir vielmehr in den heimischen Änderungen suchen. 
Ungarn hat das Zweidrittel seines Gebietes verloren und benötigte viel 
weniger hochqualifizierte Fachmänner, wie ehemals. Der dritte, 
wahrscheinliche Anlass stand mit der, sich immer mehr verschlim-
mernden wirtschaftlichen Lage des Landes in Verbindung. Immer 
weniger wurden diese Familien, die sich erlauben konnten, ihre 
Mitglieder im Ausland studieren zu lassen. 

Wenn wir nur die Verminderung der aus Ungarn kommenden 
Studenten in Betracht ziehen, können wir leicht auf die Folgerung 
kommen, daß Hohenheim seine Anziehungskraft verloren habe. Die 
sich verringernde Schülerzahl gleichsam auszugleichen, nahm seit der 

18 Die Namenregister der Studenten wird angegeben. In: Die Angehörigen der k. 
württembergischen Akademie Hohenheim während des 75. Jährigen Bestehens 
derselben von 1818 bis 1893. Plieningen, 1893 Universitätsarchiv Hohenheim (UAH), 
Conduite Liste, Inscriptions Buch., Ungarische Studenten in Hohenheim 1893-1945. 

19 FEHÉR György: Die ungarischen Hörer...a.a.O. 38. p. 

20 UAH. Conduite Liste....a.a.O. 
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zweiten Hälfte der 1920-er Jahren die Zahl dieser Fachmänner zu, die 
eine kürzere Studienreise oder einen längeren Stipendienaufenthalt 
unternommen haben.21 Von dem Gesichtspunkt unseres Themas 
ausgehend ist es wichtig zu betonen, daß die Mentalität von Hohen-
heim nicht nur die dort studierenden Hörer und die sich dort aufhal-
tenden Fachmänner übermittelt haben, sondern mit Übernahme der dort 
angewandten Bildungsmethoden und der fachliterarischen Tätigkeit der 
Professoren Hohenheim auf indirekter Weise das Niveau der unga-
rischen Agrarkultur - die Agrarbildung inbegriffen - bedeutend geför-
dert hat. 

21 FEHÉR György: A keszthelyi agrárfelsőoktatás. [Agrarhoschulbildung in Keszthely.] 
In: Georgikon 200. Szerk.: Fülöp Éva Mária. [Georgikon 200. (Hrsg.) Fülöp Éva 
Mária] Keszthely, 1996. 237. p. 
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Hamar Anna 

Az okleveles gazdászok rekrutációja 1920-1948 között 

A múlt század utolsó harmadában felgyorsult a gazdatiszti réteg 
értelmiségi csoporttá szerveződésének folyamata. Ebben, az egzisz-
tenciális bizonytalanság mellett, jelentős szerepet játszott a tőkésedő 
nagyüzem szaktudás iránti szükséglete is. Az állami ellenőrzés alá ke-
rült képzés öt intézetben folytatódott, négy középfokú gazdasági isko-
lában és az Óvári Gazdasági Akadémián. 1906-tól mind az öt intéz-
mény hároméves akadémiai szinten működött. Míg a századfordulón az 
egyetemek és a főiskolák hallgatóinak száma töretlen növekedést muta-
tott, addig az akadémiákra stagnálás, illetve lassú csökkenés volt jel-
lemző. A Magyar Statisztikai Évkönyv adatai szerint a századfordulón 
minden második végzett okleveles saját gazdaságába tért vissza, és nem 
jelent meg a munkaerőpiacon. Amennyiben feltételezzük, hogy a saját 
birtok a múlt század utolsó harmadában végig lekötötte az oklevelesek 
felét, akkor az aktív gazdatisztek háromnegyede nem rendelkezett meg-
felelő iskolai végzettséggel. Feltételezve, hogy minden végzett okleve-
les megjelent a munkaerőpiacon és gazdatisztként óhajtott elhelyez-
kedni, akkor az aktív gazdatisztek fele volt "csak" szakképzetlen. A 
gazdasági tanintézetek funkciója a századfordulón elsősorbai. a saját 
birtok gazdálkodására való felkészítés volt, és ennek megfelelően a 
földbirtokos és vélhetően földbirtokkal is rendelkező értelmiségi csalá-
dok gyerekei látogatták. A húszas évektől azonban radikális átrende-
ződés ment végbe a hallgatók társadalmi összetételében. 

1. A rekrutáció intézményes szabályozása 

A húszas évek elejétől az egyetemekre és a főiskolákra beiratkozott 
hallgatók számának növekedését Laky Dezső a*diplomák utáni 

A tanulmány alapját biztosítják, a levéltári források, a gazdasági akadémiák 
anyakönyveinek adatai és a vizsgált időszakban végzett okloveles gazdákkal 
készített életútinterjúk. 

A tanulmány az OTKA támogatásával készült. 
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"eszeveszett hajszá"-nak nevezte. Az egyetemi hallgatók számának nö-
vekedését elsősorban nem a "külső" okokkal - az I. világháború, mene-
kültek - magyarázta, hanem strukturális válsággal, aminek kirobba-
nását a háború csak elodázta, de nem akadályozta meg. Az értelmiségi 
pályák iránti érdeklődés a századfordulón vált jelentőssé és e folyamat 
mögött az értelmiségi pályákra kerülésért folytatott, és egyre élesedő 
harc húzódott meg a pozíciók régi tulajdonosai és a feltörekvő társa-
dalmi csoportok között.1 

A gazdasági akadémiák kis létszámú intézmények voltak az 
egyetemekhez és a nagyobb főiskolákhoz viszonyítva. A század-
fordulón az öt akadémia hallgatói összlétszáma nem haladta meg éven-
te a 200 főt. Az 1920-as évek elejétől az első évfolyamra bekerülni 
kívánók száma meghaladta a száz főt, míg a szabályzat az évfolya-
monkénti hallgatói létszám maximumát 50 főben határozta meg.2 

Az 1926-os agrár-szakoktatási értekezleten a Földművelésügyi 
Minisztérium hivatalos adatai szerint a történelmi Magyarország öt 
gazdasági akadémiáján 1869. és 1918. között évi átlagban csak 258 hal-
lgató tanult. 1920. és 1925. között az ország három akadémiájára évi át-
lagban 1.300 hallgató iratkozott be!3 A húszas évek második felében 
már csökkent az érdeklődés az akadémiák iránt, legalább is erre utal a 
beiratkozott hallgatók száma. A nagy törés a harmincas évekkel kezdő-
dött, amikor a hallgatói létszám a húszas évek második feléhez 
viszonyítva már kétharmaddal csökkent. A harmincas években az aka-
démiák hallgatói létszáma végig alacsony maradt.4 Az irreálisan magss 
hallgatószám a húszas évek első felében, és a húszas évek második 
felétől végbement csökkenés azt sugallja, hogy a gazdatiszti foglal-
kozás nem tartozott azon értelmiségi pályák közé, amely a felemelkedő 
társadalmi csoportokat vonzotta volna. 

ILAKYD. 1931. 1-2.SZ 

2 MOL K-I84-1925-114503 

3 Gazdatisztek Lapja 1926. augusztus. 5. p. 

4 Az anyakönyvben a harmincas években feltűnően sok a beiratkozott, de tanulmányait 
el sem kezdő hallgató. Elképzelhető, hogy az akadémiák manipulálták a beiratkozást -
azaz nem létező hallgatók „iratkoztak be" -, hogy fennmaradásukhoz szükséges 
létszámot biztosítsák 
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A három gazdasági akadémia hallgatóinak száma 1920-1942. 
kőzött 

1920-

1924. 

1925-

1929. 

1930-

1934. 
1935-

1939. 

1940-

1942. 

Ossz. 

Fő 3.160 1.832 608 517 412 6.529 

% 48,4 28,1 9,3 7,9 6,3 100,0 

Forrás: A Magyar Statisztikai Évkönyv megfelelő adatai alapján. 

Az 1919- 1920-as tanévtől beiratkozott hallgatók számának 
radikális növekedése mögött több folyamat együttes jelenléte húzódott 
meg. 

1.1 A katonahallgatói intézmény 

A katonahallgatói intézmény eredetileg a már beiratkozott, de a 
frontra kikerült hallgatóknak adott kedvezmény volt. A frontkatonák 
számára lehetővé tették, hogy l-l év tanulmányait 3 hónap alatt végez-
zék el, és utána levizsgázhassanak. Ezt a vizsgát egyenértékűnek tekin-
tették azon hallgatókéval, akik végig is hallgatták a szemesztereket. 
Mindenki tudta, hogy 3 év tananyagát képtelenség 9 hónap alatt elsa-
játítani, de a tanári karra jelentős erkölcsi nyomás nehezedett. 
"Rengetegen voltak, de nem is merték megbuktatni őket. A főiskola te-
le volt tisztekkel. Egyet akart megbuktatni, hogy jöjjön vissza leg-
közelebb, de mondta neki, hogy ő aztán nem, mert megy vissza a 
frontra, írja csak be azt a jobb jegyet. így beírta neki."5 A háború 
befejezése után a katonai kedvezményt kért hallgatók a három éves 
akadémiát két év alatt végezhették el, de kedvezőtlenebb feltételek 
között, mint a kilenc hónapot részletekben tanuló társaik. Rubinek 
Gyula minisztersége alatt 1919-ben megjelent rendeled utolsó 
bekezdése a katonahallgatókra a következőket írja elő: "... ezeknek 
oklevelében azonban a kedvezményt engedélyező rendelet számát, 
valamint azon szorgalmi idő tartamát külön meg kell jelölni, mely alatt 

4 M. G. 1925-ben Óváron végzett gazdásszai készített interjú 

6 FM. 1919. szeptember 5-én kiadott 68.880ЛХ-Х. sz. rendelet 
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az illetők tanulmányaikat végezték."7 A rendelet visszavonását a tam ri 
kar és a politikai potentátorok támogatásával próbálták elérni a 
katonahallgatók - sikertelenül. Az egyik kérvényre adott elutasító 
minisztériumi válaszban a következőképpen indokolták a rendelet 
szükségességét: "... tekintettel azon tapasztalatokra és panaszokra, 
amelyek az ily rövidebb idő alatt végző hallgatók kiképzése és tudása 
ellen a gyakorlati életben felmerültek ..."8 Az oklevelek meg-
különböztetése jelzés volt a munkaadók számára, hogy a munkára 
jelentkezők nem rendelkeznek teljes értékű szaktudással. Keserűen 
állapították meg a katonahallgatók a rendeletről "... mély tisztelettel 
bátorkodunk megjegyezni, hogy oklevelünk tehát nem ér semmit, 
[kiemelés - H.A.] még annyit sem, mint azon kollégáinké, akik a 
háború alatt abban a szerencsés és kivételes helyzetben voltak, hogy a 3 
hónapos kurzusok elvégzése által nyerték el oklevelüket. Nyílt 
pellengérre tűzésünk, mely eleve elzárja előlünk a jövő elhelyezkedés 
lehetőségét, csírájába fojtja exisztenciánkat csak azért, mert Hazánknak 
rendületlen hívei valánk!"9 Jelzés volt a megkülönböztetés a hallgatók 
számára is, mert a diploma értékvesztése jelentősen rontotta a 
munkavállaló lehetőségeit az amúgy is telített munkaerőpiacon. A 
diploma értékvesztése ellenére 1920-1924. között - míg 1925-ben a 
katonai kedvezményt meg nem szüntették - az évente végző hal-
lgatóknak közel 10 százaléka élt ezzel a lehetőséggel. (A kedvezmény 
megvonása után 1926-ban 3, 1927-1930. között még évi l-l fő kapott 
így diplomát). 

1920-1925. között végzett katonahallgatók a végzettek 
százalékában (N=122) 

1920 1921 1922 1923 1924 1925 
katonahallgató 3 33 27 26 27 6 
összes végzett 179 209 341 314 313 301 
% 17 15,8 7,9 8,3 8,6 2,0 

Forrás: Az akadémi ák anyák önyveine с megfel üő adata alapján 

7 MOLK-184-1925-11-45503 

8 MOL-K-184-1925-11-45503 

9 MOL-K-184-1925-11-45503 
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A katonahallgatói kedvezmény célja a háború miatt kieső 
hallgatók hátrányainak ellensúlyozása, az intézményt elhagyó végzett 
hallgatók kilépésének felgyorsítása, és az akadémiák tehermentesítése 
volt. 

Az 1919-es Rubinek féle rendelet ellenére a katonahallgatói 
kedvezmény megadását a hallgatók továbbra is igényelték. A kedvez-
ménynek megváltozott a tényleges funkciója. Nemcsak a háború miatt 
kiesett idő pótlását biztosította a kedvezményezett hallgatók számára, 
hanem az akadémia elvégzéséhez szükséges kiadásokat is csökkentette. 
A szociális funkció fontosságára utal a katonahallgatók társadalmi 
összetétele is. A kedvezménnyel végzett gazdászok egyharmada olyan 
családból származott, ahol a családfő nyugdíjas volt, vagy a hallgató 
taníttatását az özvegy anya biztosította (a hallgatók több mint egy-
ötödének nem élt az édesapja). A kedvezőtlen szociális helyzetű 
hallgatók elsősorban az Alföld falvaiból és megyeközpontjaiból 
kerültek ki. A katonai kedvezmény kettős funkciójára enged követ-
keztetni a diploma minősítésében jelentkező jelentős eltérés is. A ta-
nulmányaikat két év alatt befejező hallgatók között nagyobb arányban 
találhatók jó és jeles minősítésű oklevelesek, mint a három évig tanuló 
társaik között. A jó tanulmányi eredmény kiegyenlíthette, ellen-
súlyozhatta, a kevesebb tanulmányi idő okozta hátrányt a munka-
erőpiacon. 

A kedvezmény megszüntetése a magas hallgatói létszám és az 
egyre növekvő gazdatiszti munkanélküliség miatt vált elkerülhetet-
lenné. A húszas évek közepére a katonahallgatói intézmény amúgy is 
elévült, mert a háború miatt tanulmányaikat folytatni képtelen 
korcsoportok már befejezték az akadémiát. A kedvezőtlen szociális 
hátterű fiatalok számára pedig az oklevélhez jutásnak ez az útja 
lezárult. 

1.2. A menekültek 

A hallgatói létszám jelentős növekedéséhez hozzájárult a 
trianoni békeszerződés teljesítése is. Az elcsatolt területeken született a 
végzett hallgatók egyötöde. Az utódállamok területéről származó di-
ákok az 1920 és 1934 között végzett évfolyamok létszámának közel 
egynegyedét alkották. Konkrét adatok nem állnak rendelkezésünkre, 
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amelyekből megtudhatnánk, hányan rendelkeztek menekült státusszal. 
Az sem nyújt biztos támpontot, hogy az utódállamok területén 
születettek felének szülei nem változtattak lakóhelyet, mert 1921-ig 
azokat a fiatalokat is befogadta az ország, akik tanulmányaikat Magyar-
országon akarták folytatni10, és az utódállamok területéről később is 
érkeztek hallgatók.11 Az elcsatolt területen született hallgatók többsége 
- ha a családi gazdaság miatt nem kellett visszatérni - Magyarországon 
maradt és itt próbált elhelyezkedni, növelve az okleveles gazdászok 
munkaerőpiaci túlkínálatát. 

Az utódállamok területén született oklevelesek társadalmi 
+ 

összetételét az alkalmazottak közel kétharmados aránya határozta meg. 

A menekült köztisztviselők egzisztenciális helyzete, elhelyezke-
dési esélye a növekvő munkanélküliség, majd az államháztartás 
szanálása miatt egyre nehezebbé, reménytelenebbé vált. Az egzisz-
tenciális biztonságot elsősorban a vagyon, másodsorban a kapcso-
latrendszer biztosította. Aki egyikkel sem rendelkezett, életkörül-
ményeiben, gazdasági helyzetében katasztrofális zuhanás követ-kezett 
be.12 

Ezt támasztják alá az életútinterjúk is. A kassai táblabíró családi 
és egyházi kapcsolataira támaszkodva az elvesztetthez hasonló állásba 
került, biztosítván családjának a megszokott életkörül-ményeket.13 Az 
egzisztenciális lesüllyedést jól illusztrálja a Délvidékről menekült 
főiskolai gazdasági tanár helyzete, akinek nem voltak jól mükölő 
kapcsolatai. "... akkor éppen üres volt a kertésznek az állása a 
földmüvesiskolában, abba a státuszba került. Majd áthelyez-ték 
Székesfehérvárra, a Gazdasági Kamarának vándortanára lett ... a 
környékbeli falvakat járta és a gazdakörökben esténként előadásokat 
tartott. ... A fehérvári állomáson rengeteg Erdélyből, meg Felvidékről 
menekült vagonlakó között laktunk. És rettenetes nyomorban, akkor 

10 SZABOLCS O. 1964. 51. p. 

и Cs. I. 1926-ban Óváron végzett gazdásszal készített interjú 

12 SZABOLCS O. 1964. 70. p. 

13 K. S. 1926-ban Debrecenben végzett gazdásszal készült interjú 
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volt a háború után az infláció."14 A hallgatók bizonytalan szociális 
hátterére, nehéz anyagi körülményeire enged következtetni a nyugdíjas 
és özvegy szülők gyerekeinek az aránya is. 

Az utódállamok területéről származó hallgatók többségének a 
három éves akadémia elvégzése, az oklevél elérése is komoly anyagi 
megterhelést jelentett. 

1.3. A tudás ára 

Az adatok azt bizonyítják, hogy a rossz anyagi körülmények 
között élő hallgatók köre sokkal szélesebb volt a menekülteknél. Ide 
sorolhatjuk a köztisztviselők, tanítók gyerekeinek nagyobb részét, vala-
mint az inaktív eltartók fiait is. A magas infláció miatt sok hallgató 
nagyon rossz anyagi körülmények között végezte tanulmányait, a 
húszas évek elején nem volt ismeretlen az akadémiákon a diáknyomor 
sem.15 Ugyanakkor a tanulás díja az infláció miatt "oly aránytalanul 
csekély, hogy azokat a középiskoláké is jóval felülmúlja ..."16, ezért az 
akadémiák évente a díjak felemelését kérték. 

1920. előtt a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért 
hallgatóknak az akadémia adhatott tandíjmentességet a hallgató kedve-
zőtlen szociális helyzete miatt. Az oktatási intézmények által megálla-
pítható tandíjmentességet és azzal járó vizsgadíjmentességet már 1920-
ban központi intézkedéssel kiterjesztették a köztisztviselők gyerekeire, 
amely a magas létszámú akadémiákon a hallgatók körülbelül egy-
negyedét érintette. A köztisztviselők gyerekeinek - ha a tandíjmen-
tesség feltételeinek megfeleltek - biztosítani kellett a tandíj- és azzal 
együtt járó vizsgadíj mentességet is. A köztisztviselői réteg preferálása 
kiváltotta a tanári kar ellenállását, mert a vizsgadíj a vizsgáztató taná-
rokat illette, akik így jelentős összegtől estek el. Az óváriak 1921-ben 
feliratban kérték kártalanításukat a minisztertől. "Az akadémiai taná-
rokat a megélhetés nehéz gondjai, mint minden állami tisztviselőt, 

14 Cs. I. 1928-ban Keszthelyen végzett gazdásszal készített interjú 

15 Keszthelyi diákok kérvénye, kelt 1922. február 11-én MOL K-184-1930-11-715910 
132-134. p. és 141. lap 

16 A Keszthelyi Akadémia igazgatójának 1920. június 13-án kelt felirata MOL K-184-
1930-11-71591 56-57. lap 
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súlyosan érintenek, és minden tanár reászorul arra az összegre, amtíy 
vizsgadíjak címén őt megilleti. S minthogy a tandíjmentességben 
részesült s a Nagyméltóságod 1920. október 16-án kelt 106810-IX-l 
számú rendelete szerint a köztisztviselők gyermekei után, a tisztelettel 
idecsatolt 2 kimutatás szerint, 27 I. éves után 250 K., összesen 6750 K. 
alapvizsgadíj, 51 II. éves után 200 K., összesen 10200 K. szakvizsgád íj, 
32 III. éves után 200 K. összesen 6400 korona záróvizsgadíj engedtetett 
el. Tisztelettel kéri az akadémiai tanári testület ezen összeg kegyes 
kiutalását, minthogy ellenkező esetben nevezett hallgatókat nem az 
állam, hanem az egyébként is szegény sorsú akadémiai tanárok része-
sítenék az őket megillető összegből a vizsgadíj elengedésének 
adományában."17 A köztisztviselők gyerekei az évente emelkedő díjak 
fizetése alól is kedvezményt kaptak. 

1925-ben már a minisztérium határozta meg a tandíj-
mentességben részesíthető hallgatók keretét. Az Országos Takaré-
kossági Bizottság az állami bevételek fokozása miatt csökkentette a 
szociális támogatások összegét, ezért tandíjmentességet a hallgatós tg 
legfeljebb 15%-a kaphatott. A köztisztviselők gyerekeinek nyújtott 
kedvezményt ugyan nem szüntették meg, de a keret meghatározásával 
annak eldöntése, hogy ki kerülhet be a tandíjmentesek közé, vissza-
került az akadémiákra. 

1925-ben az államháztartás szanálása után véglegesítették a 
hallgatók által befizetendő összegeket.18 A fizetésrendezés után is 
egyértelmű lett, hogy a közalkalmazottak bérének reálértéke jelentős 
mértékben csökkent a háború előtti évekhez viszonyítva.19 A díjak 
újbóli megállapítása után továbbra is érvényben maradt a köztiszt-
viselői kedvezmény, amit kiterjesztettek a vagyontalan özvegyek, a 
vagyontalan menekültek gyerekeire, a vagyontalan árvákra és a va-
gyontalan menekültekre is.20 

17 Az Óvári Akadémia tanári testületének felirata vizsgadíj térítésének ügyében, 19: 1. 
március 12-én 

18 MOL К 184-1930-11-71590. 7. lap 

19 SZABOLCS О. 1965. 110-111. 

20 MOL К-184-1925-11-45503 15. lap 
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A húszas évek nagyon magas hallgatói létszámát részben 
magyarázza, hogy a kedvezőtlen szociális hátterű hallgatók rövid idő 
alatt, anyagi kedvezménnyel válhattak oklevelesekké. Ezért részesí-
tették előnyben az akadémiát a főiskolákkal vagy az egyetemekkel 
szemben. A rövidebb tanulmányi időre és a hallgatók társadalmi hát-
terének összefüggésére utal az inaktív szülők gyerekeinek magas 
aránya is. 

A gazdász hallgatók számának csökkenését a gazdasági 
világválság, a munkaerőpiac telítettsége okozta. A harmincas évek 
elején a gazdász képzettség hasznosításának esélye teljesen remény-
telenné vált. 

Az okleveles gazdászok a végzési kohorszok szerint 1920-1948. 
között 

1920-
1924. 

1925-
1929. 

1930-
1934. 

1935-
1939. 

1940-
1944. 

1945-
1948. 

Ossz: 

Fő 1.260 1.249 556 485 557 362 4.469 
% 28,2 27,9 12,4 10,9 12,5 8,1 100,0 

Forrás: Akadémiai anyakönyvek megfelelő adatai alapján. 

Az oklevelesek iránti kereslet a harmadik évtized utolsó 
harmadában növekedett az állam ellenőrző funkciójának 
kiterjesztésével, a bécsi döntések után visszacsatolt területek szakigaz-
gatásának kiépítésével, ami az 1940. és 1944. között kiadott oklevelek 
számának enyhe növekedésében is tükröződik 1935-1939-hez képest. 

2. Az okleveles gazdászok társadalmi összetétele 

2.1. Kísérlet az összetétel intézményes szabályozására 

A tízes évek végén a főiskolákon és az egyetemeken a 
továbbtanulni szándékozók száma - a háború előtti évekhez viszonyítva 
- ugrásszerűen megnőtt. Az 1920-as egyetemi kerettörvény, ismertebb 
nevén a numerus clausus, célja a felsőfokú oktatási intézmények 
hallgatói létszámának korlátozása volt. • A törvény a keretszám megálla-
pításának jogát a vallás- és kultuszminiszternek biztosította. Az 
akadémiák azonban nem tartoztak a ku4tuszminiszter fennhatósága alá, 
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így a nyomasztóan magas hallgatói létszám-problémát másként kellett 
megoldani. 

Az akadémiák már az 1920-192l-es tanév elkezdése előtt 
nemcsak a jelentkezők magas számát jelezték, hanem azt a kérésüket is, 
hogy az első évfolyamon csak 80-100 diák tanulhasson.21 A keretszám 
megállapítása elkerülhetetlenné tette a különböző csoportok közötti 
prioritási sorrend megállapítását is. Az akadémiák javaslataikban fel-
állították saját sorrendjüket, amelyek közül a keszthelyié már előre 
vetítette a hallgatók társadalmi származás szerinti rangsorolását: "... a 
felvételre elsősorban azok vétessenek figyelembe, akik legalább akkora 
családi, vagy hosszabb lejáratú bérbirtokon fognak gazdálkodni, amely 
egy képzett gazdát eltarthat, s ezt okmányokkal igazolják; továbbá akik 
az 1919/20. tanévre a jelentkezők túl nagy száma miatt már felvételt 
nem nyerhettek, s ezt igazolni tudják, továbbá a helybeliek. Másod-
sorban következzenek, akik a háború alatt katonai szolgálat, vagy 
hadifogság következtében éveket vesztettek, ... harmadsorban 
következzenek ... a most érettségizettek."22 Az akadémiák hallgatói 
rangsorolásába közvetlenül az állam nem avatkozott be 1925-ig, azaz a 
nagy hullám lezárulásáig. Az a korcsoport, amelynek tagjai a háború 
miatt nem tudták tanulmányaikat befejezni vagy elkezdeni, a húszas 
évek közepére már elhagyta az intézményeket. A különböző 
kedvezményekkel (katonai, köztisztviselői) az állam előnyben 
részesített meghatározott csoportokat, de csak 1925-ben állapított meg 
hivatalos rangsort. Az 1925-ös év - úgy vélem - nem elsősorban a 
háborúban részt vett korcsoport kifutásával függ össze, hanem a 
mezőgazdaságban felerősödő dekonjunktúrával, és az államháztart is 
szanálásával. A "Szigorúan bizalmas, az igazgató saját kezéhez" 
felirattal ellátott belső utasítás a hallgatói létszámot az I. évfolyamon 
80 főben maximálta, és az oktatás minőségének rosszabbodásával és a 
növekvő munkanélküliséggel indokolta döntését. Előírta azon hallgatók 
körét, akiket előnyben kellett részesíteni előjegyzésnél: elsősorban a 
birtokosokat vagy azok gyerekeit, másodsorban az állami és vármegyei 
tisztviselőket, valamint az okleveles gazdák fiait. "Bizalmasan közlöm, 

21 MOL К-184-1930-11-71591 70. lap 

22 MOL K-184-1930-11-71591 58. lap 
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hogy az I. évre felveendő saját vagy családi birtokkal nem rendelkező 
hallgatók száma akadémiánként nem haladhatja meg a harmincat."23 

A birtokosok elsőbbsége elsősorban a munkaerőpiacra kilépő 
gazdászok számának csökkentését szolgálta. A Magyar Gazdatisztek és 
Erdőtisztek Országos Egyesületének 1925-ös memorandumában a 
"...szellemi proletariátus nem kívánt növekedése..." miatt azt javasolja, 
hogy a saját birtokkal nem rendelkezők meghatározott százaléka 
lehessen csak gazdászhallgató.24 A belső utasítás értelmében az első 
évfolyamok kétharmadát csak birtokosok alkothatták, ami a hallgatók 
társadalmi összetételének homogenizálódásához vezethet. Az utasítás a 
bekerülés elsőbbségét nem a tényleges gazdálkodáshoz vagy a birtok 
irányításához kötötte, hanem a tulajdonhoz. Ennek következményeként 
a társadalmi összetétel heterogénebb lehetett és magába fogl ilhatta a 
birtokkal rendelkező tisztviselőt éppúgy, mint a szabadfoglalkozású 
értelmiséget. E csoport meglétére - később látjuk - statisztikai adataink 
csak elvétve utalnak. A leirat a köztisztviselők és az okleveles 
gazdászok gyerekeit rangsorolta a második helyre. Az államháztartás 
szanálásával járó drasztikus létszámleépítés nagyon érzékenyen 
érintette a köztisztviselő réteget, növelve e csoport szociális bizony-
talanságát. Nem lehet véletlen, hogy a köztisztviselői kedvezményt 
akkor is biztosították e csoport gyermekeinek, amikor minden más 
szociális kedvezményt megvontak, vagy jelentősen csökkentettek. 

2.2. A hallgatók társadalmi összetétele 

Az okleveles gazdászok társadalmi származás szerinti 
összetételét három nagy csoport határozta meg: a földbirtokosok, a 
köztisztviselők és a magántisztviselők. 

Az elterjedt véleménnyel ellentétben a gazdászok 
meghatározó származási csoportját nem a földjük jövedelméből élő 
földbirtokosok gyerekei alkották. Az anyakönyvi adatok szerint 
minden ötödik okleveles származott földbirtokos családból, de a 
"földbirtokos" kategória nagy társadalmi különbségeket takart. Dunán-
túl jelentős részét magának tudható Eszterházyak hercegi ágának 

23 MOL K-184-1925-11-45503 

24 MOL K-I84-1930-71591 21-22. lap 
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képviselőjét, vagy a Pallaviciniek fiait éppúgy magába foglalta, min' a 
100 holdnál nagyobb birtokkal rendelkező parasztok vagy a sárosi 
menekült birtokosok gyerekeit. 

A feltörekvő parasztok gyerekeik taníttatását a társadalmi 
felemelkedés elengedhetetlen feltételének tartották, és ha kellett, 
erőszakkal is rákényszerítették őket a gimnázium, majd az akadémia 
elvégzésére. "... amikor arról volt szó, hogy tanuljak, az apám elvitt 
először Szekszárdra, polgáriba, mert azt mondja: ilyen parasztnak, mint 
mi vagyunk, (ötszáz holdon gazdálkodtak, a földterület nagyobb része 
bérlet volt. - H.A.) mégis egy okos fiának kell lenni. Azt mondta, hát, 
ha bírónak megválasztanak, buta lesző! Azt mondja: muszáj tanulni! 
Mondom: nem! Én annyira szeretek a lovakkal, meg játszani, meg 
dolgozni, én nem akarok, én paraszt akarok lenni. Hát aztán mi volt? 
Volt az apámnak egy jó erős meggyfa kampós botja: Nem akarsz 
tanulni?! Jól elvert azzal a bottal. Szóval, ez a meggyfa bot, ez a 
kampós bot volt az én tanítóm, az én hajtómesterem, hogy a végén 
elvégeztem az akadémiát. ... És hát mikor elvégeztem (a gimnáziumc':), 
akkor el köll végezni az egyetemet. Nem tanulok tovább! Addig, addig, 
... elmentek nyaralni, jöttek haza: Elmentem Magyaróvárra, beírattalak 
az egyetemre. Jaj! El kellett végeznem."25 Az ugyancsak 500 kh.-on 
gazdálkodó földbirtokos gyerekének nem jelentett kényszert a tanulás. 
A "birtokos osztály" gyerekeinek természetes volt, hogy tanuljanak, 
számukra az akadémia nem a társadalmi felemelkedés lehetőségét 
takarta, sokkal inkább a birtokon folytatott tényleges gazdálkodáshoz 
szükséges szaktudás megszerzését, "..természetes volt ... a birtokos 
osztálynak életében, hogy tanulni kellett, nyelveket főképp. Az volt, ha 
nem akartam tanulni, hogy: Mi leszel?! Suszterinas akarsz lenni?!... 
Erdőmérnökibe akartam menni, de közben már nagyon rosszul ment a 
gazdáknak, mondta apám, hogy jobb lesz, ha gazdaságit végzek, ... 
lehet segíteni a gazdaságban, de nem sokat gazdálkodtam, mert haza 
kerültem, aztán két dudás nehezen fért meg, illetve három, mert apám 
is, anyám is gazdálkodott, a harmadik, a legkisebb húzta a rövidebbet 
mindig"26 

25 L. I. 1934-ben végzett gazdásszal készített interjú 

26 V. S. 1932-ben végzett gazdásszal készített interjú 
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A földbirtokos csoporton belüli különbségeket jól jelzi, hogy a 
Dunántúlon és az Alföldön született gazdászok aránya azonos, de a 
dunántúli birtokosok több mint négyötöde falun vagy pusztán látta meg 
a napvilágot, míg az alföldiek szüleinek közel fele városban élt 
gyermeke születésekor. A területi különbségek között a két nagy régió 
birtok és településszerkezetében kialakult sajátosságok húzódnak meg, 
ami a mezővárosi gazdag parasztok gyerekeinek továbbtanulását is 
valószínűsíti. Számukra természetes volt a gimná-zium elvégzése és a 
kiemelkedés legkönnyebben járható útja, a diploma megszerzése. Nem 
véletlenül választották az akadémiát. A döntő érv nem a rövid 
tanulmányi idő volt, hanem a megszerzett tudás átvál-tásának 
lehetséges útjai. A köztisztviselővé válás lehetősége arra ösztönözte az 
apákat, hogy gyerekeiket taníttattassák, de szem előtt tartották a 
gazdaság jövőjét is. Köztisztviselő csak akkor lehetett a gyereke, ha a 
városban el tudott helyezkedni, de a család - és a vagyon - nem 
engedte, hogy a településtől elszakadjon. Kisújszállás nagykun 
mezőváros közel harminc gazdagparaszt családjának többsége fiait az 
akadémiákon taníttatta.27 A gazdaságok termelésszerkezetében, gépe-
sítésében kimutatott változásokhoz a gazdagparasztok fiainak szakkép-
zettsége is hozzájárult.28 

A földbirtokosok - a vizsgált időszak alatt - sohasem váltak az 
oklevelesek meghatározó csoportjává, és a tényleges gazdálkodáshoz 
kötődő másik csoporttal - kisbirtokosok - együtt sem lépték túl az 
egyharmados arányt a végzettek között. 

A kisbirtokosok (100 kh.-nál kisebb földterülettel 
rendelkezők) fiai a negyvenes évektől jelentek meg nagyobb arányban 
az akadémiákon. A kisbirtokosok között is a nagyobb parasztbirtokok 
tulajdonosait vagy gyerekeit sejthetjük. A nagyobb területtel rendel-
kező parasztok (középparaszti gazdaságok) gyerekeinek taníttatása 
mögött a gazdaság minél jobb működtetése húzódott meg. Erre utal az 
1925-ben az akadémiák átszervezéséről készített javaslat indoklása is. 
"... Ennek magyarázatát nem egyedül az adja, hogy a kenyérkereső 
pályához alkalmas a gazdasági oklevél, mert hisz a gazdatiszti állások 
fogynak, az állam sem vesz igénybe annyi végzett hallgatót, mint 

2? Zsoldos István kisújszállási tanár szóbeli közlése •*•. 

28 ZSOLDOS I. 1989. 123. p. 
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régebben, hanem főként az intenzívebb gazdálkodás, illetve az ehhez 
szükséges megfelelő gazdasági tudás megszerzése. És ebben a 
tekintetben előnyös jelenség az is, hogy a kisbirtoknak nevezhető 60-
1 00 holdas birtokosok gyermekei is részt vesznek a gazdasági 
akadémiák oktatásában."29 A kisbirtokosok fiainak egy része az 
akadémia befejezése után visszament szülei gazdaságába. Az önélet-
rajzok arra mutatnak, hogy elsősorban a dunántúli falvak okleveles 
gazdái vették át a gazdaság irányítását a középparaszti családokban, és 
nemcsak gazdálkodásukban kamatoztatták szakismereteiket. Közülük 
többen nemcsak intenzív kultúrájú gazdaságot vezettek, hanem 
lakóhelyükön megszervezték a kistermelők érdekvédelmét szolgáló 
szövetkezeteket is.30 Nem biztos, hogy az önálló birtok és a megszer-
zett oklevél megkötő erőként működött. 

A kisbirtokosok másik nagy csoportját a 20 holdnál kisebb 
gazdaságok tulajdonosai alkották. "... nagyon sok ilyen gazda gyerek 
volt. Volt ott olyan, hogy nyolc holdjuk volt, tíz holdjuk volt. Nekik 
rendszerint az volt a céljuk, hogy uradalomba menni, és hát ottan 
elkezdeni, mint segédtiszt, utána aztán hát gazdatiszt, ugye. Volt egy 
olyan elképzelés, sokat beszélgettünk erről, na ha olyan helyre kerül, és 
ha van módja, akkor egy idő után bérlő lesz, önállósítja magát. De 
ebből így visszagondolva, nem sok lett ."3I A kisparasztok gyerekeinek 
egy része a szegény és tehetséges parasztok hagyományos felemelke-
désének útját járta végig. A tehetséges gyerekek egyházi gimná-
ziumokban tanultak tovább az egyház anyagi támogatásával. Az 
akadémiák elvégzésében anyagi segítséget ugyan nem kaptak, de az 
akadémia alatt és elvégzése után is szoros kapcsolatot tartottak íz 
egyházzal, amelynek erkölcsi támogatását élvezték. Volt, aki egyházi 
birtokon helyezkedett el.32 

29 Mol К-184-1930-11 -71591 29. lap 

30 A gazdálkodásában nagyon is tudatos, felkészült termelői csoportot a negyvenes évek 
végén elkezdődő "kulákprés" elsők közt tette tönkre. Ezt - egyéb adatok mellett - az 
interjúk is megrősítették 

31 Ö. L. 1936-ban Óváron végzett gazdásszal készített interjú 

32 Sch. I. tanító lett, Sch. V. gazdatiszt a bencések egyik uradalmában. Sch. I. 1935-ben 
és Sch. V. 1933-ban Keszthelyen végzett gazdászokkal készített interjú 
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A földjük jövedelméből élő társadalmi csoportok nem érték el 
az 1925-ös belső utasítás által előírt arányt. Amennyiben az akadémiák 
a szakhatóság által megszabott kvótához - a saját vagy a szülői 
birtokkal rendelkezők arányához - ragaszkodtak, akkor elsősorban a 
köztisztviselők között kell keresni azokat, akik rendelkeztek családi 
birtokkal, de nem a gazdálkodás jelentette fő megélhetési forrásukat. 

Laky Dezső 1930-as statisztikája szerint a köztisztviselők 
gyermekei egyre nagyobb arányban monopolizálták a felsőoktatási 
intézményeket. Míg 1918/19-ben a hallgatók 23,7%-a, addig az 
1922/23-as tanévben 43,7%-a, az 1929/30-as tanévben már 60,3%-a 
volt köztisztviselő gyermeke. Laky adatai szerint az alkalmazottak és az 
altisztek gyerekei a főiskolákon és az egyetemeken kevesebb, mint tíz 
százalékos (6,5%) arányban tanultak.33 

Az akadémiákon végzett hallgatók 35,5%-ának az eltartója 
dolgozott köztisztviselőként, 12,1%-a magánalkalmazottként és 10,1%-
a altisztként, szolgaként. A gazdaságilag önálló (53,1%) és alkal-
mazásban (46,1%) álló szülők gyerekei közel azonos arányban fejezték 
be tanulmányaikat az akadémiákon. A társadalmi összetételben a 
vizsgált időszakban nem ment végbe a főiskolákon és az egyetemeken 
megfigyelhető változás, az akadémiákon nem váltak domináns csoport-
tá a köztisztviselők gyermekei. 

A köztisztviselő családból származók a húszas évek elején 
nagyobb arányban jelentkeztek és végezték el az akadémiákat, de a 
gazdatiszti pálya nem vonzotta ezt a foglalkozási csoportot annyira, 
hogy gyerekeiket nagyobb számban küldjék akadémiákra. A pedagó-
gusok és papok gyerekei nélkül a köztisztviselők fiainak aránya az 
évfolyamok egyötöde körül ingadozott. A legnagyobb változás a tanul-
mányaikat a negyvenes években befejező évfolyamokban mei t végbe; 
a végzettek között arányukmegegyezett a tanítók és az altisztek család-
jából származókéval. 

A húszas évek első felének, valamint a negyvenes éveknek 
arányai azt mutatják, hogy a köztisztviselők gyerekei csak akkor jelen-
tek meg nagyobb arányban az akadémiákon, ha más értelmiségi pályák 

33 LAKY D. 1931. 
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is telítve voltak. Ezt támasztja alá a negyvenes években tanulmányaikat 
befejező kohorszokon belüli arányuk is. A harmincas évek utolsó 
harmadában a gazdászok ismét kedvezőbb elhelyezkedési lehetősége 
ellenére a köztisztviselők gyermekeinek érdeklődése csökkent az aka-
démiák iránt. A 15 éven át tartó "érdeklődés" mögött a menekültek 
számára létkérdést jelentő diploma minél gyorsabb elérése éppúgy 
meghúzódott, mint az az igény, hogy a családi birtok élére szakképzett 
családtag kerüljön. 

Feltételezhető, hogy sok tisztviselő gyermeke - amennyiben 
volt nagyobb birtok a családban - csak más értelmiségi pályákon is 
tapasztalható nagyon kedvezőtlen elhelyezkedési lehetőség miatt 
vállalkozott az akadémia elvégzésére és a családi birtokon folytatott 
későbbi gazdálkodásra. Erre azonban nincsenek adataink. Közvetlen 
adatokkal nem tudjuk alátámasztani, hogy a köztisztviselők között 
mekkora arányban voltak földbirtokosok. Az anyakönyvi adatok csak 
elvétve jelzik, hogy a köztisztviselő egyben földbirtokos is. A 
főispánok, miniszterek vagy államtitkárok közül is csak néhányrál 
jelölték polgári foglalkozásuk mellett földbirtokos voltukat is. къ 
összes végzett 4,6%-ának édesapja dolgozott magas állami 
beosztásban, de egynegyedüknek családja falun élt, ami a földbirtok 
létére utalhat. A foglalkozási csoportok közül a köztisztviselők laktak 
legtöbben a fővárosban vagy a törvényhatósági jogú városokban. 

A városlakó köztisztviselők gyerekeinek pályaválasztását a 
család tulajdonában lévő földbirtok is motiválhatta. Az életútinter-
júkban a köztisztviselő családból származó gazdászok elmondása 
szerint számukra természetes volt, hogy az akadémiákon tanuljanak 
tovább, és a birtok irányítását kellő tapasztalatszerzés után az idősebb 
családtagtól átvegyék. A gazdálkodásra készülők között volt főváros-
ban élő főorvos vagy állami menhely igazgatójának gyereke épp úgy, 
mint a törvényhatósági jogú város törvényszéki elnökének fia is. Az 
anyakönyvi adatok szerint a köztisztviselő apák 44.9%-a végzett 
főiskolát vagy egyetemet. 

Diplomás köztisztviselő apák megoszlása képzettségük szerint 
1920-1948. között (N=379) 

* Ezek t.i. azok a foglalkozások, amelyeknél egyértelműen feltétel a diploma 
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orvos gazdász jogász mérnök katonatiszt erdőmérnök 
Fő 36 68 118 10 117 28 
% 9,6 17,9 31,2 2,9 30,9 7,5 

Forrás: Akadémiai anyakönyvek megfelelő adatai alapján. 

A diplomás köztisztviselők két nagy csoportja - a jogász és a 
katonatiszt - a gazdaságilag lesüllyedő nemesség hagyományos isko-
lázottságára utal. Az adatok szerint a köztisztviselők több mint fele 
nem végzett felsőfokú tanulmányokat, amelyek hiánya elzárta előlük a 
nagyobb jövedelmet és presztízst biztosító állásokat. A magasabb 
végzettség nélkül köztisztviselői állásban dolgozók több mint fele élt 
falun. Gyermekeik számára az okleveles gazdásszá válás a társadalmi 
felemelkedés lehetőségét nyújtotta. 

A tanító és pap foglalkozású apák (továbbiakban tanítók) 
gyermekei alkották az okleveles gazdászok közel egy tizedét. Az 1935-
1939 közötti csökkenést feltehetően a gazdasági világválság hatásának 
tudható be. A harmincas évek utolsó harmadától arányukban kis 
mértékű növekedés ment végbe, amikor is - az állam ellenőrző 
funkcióinak kiterjesztésével, az utódállamok területének visszacsa-
tolásával - az előző évekhez viszonyítva könnyebben lehetett bekerülni 
az állami tisztviselői karba. 

A tanítók gyermekeinek többsége számára - lakóhelyül; miatt -
nem volt ismeretlen sem az uradalmi gazdatisztek munkája, sem 
életkörülményeik és presztízsük, ami hozzájárulhatott az akadémia 
elvégzéséhez. A telített munkaerőpiacon azonban kevés esélyük volt 
arra, hogy az uradalmakban a véglegesítés reményével állást kapjanak. 
Kapcsolataik ezt nem segítették kellőképpen elő, illetve nem is tették 
lehetővé. A gazdasági felügyelői karba kerülés volt az elérendő cél 
vagy a szaktanítói állás megpályázása. 

A tanító apák fele nem városi jogú településeken lakott, 
jellemző területi csoportjukat a dunántúli aprófalvakban élők alkották. 
Minden harmadik okleveles gazdász, akinek édesapja tanító volt, a 
dunántúli falvakból indult el akadémiai tanulmányainak kezdetekor. 
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Az akadémia elvégzése tényleges emelkedést jelentett az 
altisztek, valamint az alacsony beosztásban dolgozó magánalkalmazott 
apák gyermekeinek, akik az oklevelesek egy tizedét alkották. A 
csoportból származók arányának lassú növekedése a harmincas évek 
közepétől figyelhető meg. A rossz elhelyezkedési lehetőségek miatt az 
akadémiai oklevél értékének csökkenése tette lehetővé, hogy az al-
tisztek gyerekeinek aránya nagyon lassan emelkedjen. 

Az altisztek egytizede volt magánalkalmazott, akik a dunántúli 
nagybirtokokon - közülük legtöbben az Eszterházy családnál -
dolgoztak, és az Óvári Akadémián taníttatták tovább gyermekeiket 
(majoros gazda, kocsis, kastélyszolga). 

Az altisztek település szerinti megoszlásában nem az a feltűnő, 
hogy többségük nem falvakban lakott, hanem a törvényhatósági jogú 
városokból származók közel egynegyedes aránya. A törvényhatósági 
jogú városok foglalkozásszerkezete csak részben magyarázza arányukat 
a végzett gazdászok között. Sokkal nagyobb magyarázóerővel bír az a 
tény, hogy minden ötödik altiszt azon a településen élt, ahol az 
akadémia működött. Az intézmények támogatták a helybeli származású 
diákok tanulását. A Keszthelyi Akadémia a húszas évek elején már 
említette a prioritási rangsor felállításakor a helyben lakó jelentkezőket, 
Debrecen a városban élő szülők gyermekeinek tandíjmentességet 
biztosított. A helyben lakók között a debreceniek végezték el legna-
gyobb arányban az akadémiát, ami magyarázza a törvényhatósági jogú 
városban élő altiszt apák magas arányát is. 

A végzett gazdászok között a vártnál kisebb arányban voltak a 
nagybirtokokon dolgozó gazdatisztek gyermekei. Magánalkalmazotti 
családban született minden nyolcadik okleveles. A gazdatisztek fiainak 
arányában csak a negyvenes évek második felében történt jelentős 
csökkenés, amit magyaráz a gazdatiszti csoport teljes egzisztenciális 
bizonytalanságát előidéző 1945-ös földreform és a gazdatisztekre 
nehezedő politikai nyomás. 

A gazdatisztek közül nemcsak a főtisztek taníttatták 
gyermekeiket. Az interjúkból tudjuk, hogy több gazdatiszti dinasztia 
tagja is tanult az akadémiákon, elsősorban a központi Ovárin. Talán ez 
a csoport volt az egyetlen, amelynek a nagybirtokon biztosított állása 
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volt, ezért nem csökkent kohorszon belüli arányuk akkor sem, amikor 
az elhelyezkedés lehetősége nagyon kicsi volt. 

A magánalkalmazottak területi megoszlása volt a 
leghomogénebb az összes foglalkozási csoport közül, mert köztük volt 
a legmagasabb a falvakban és pusztákon lakók aránya. Az értelmiség 
elsősorban városokban koncentrálódott, a századforduló magyar 
értelmiségének négyötöde volt városlakó. A gazdatisztek munkájuk 
jellege miatt nem városokban éltek, hanem falvakban vagy pusztai 
majorokban, kúriákban. A lakóhely jellegében a magánalkalmazottak 
egynegyedét jelentő magas beosztású alkalmazottak (jószágfelügyelő, 
jószágkormányzó) sem különültek el, természetesen többen éltek 
városokban, mint az alacsonyabb rangú tisztek, de arányuk a magas 
beosztásúak között is elenyésző volt. 

Az okleveles gazdászok eltartójuk foglalkozása szerinti 
Összetételében a vizsgált időszakban nem történt változás, közel 
harminc év alatt ugyanazok a foglalkozási csoportok határozták meg a 
végzettek társadalmi összetételét. A felemelkedő altiszti, tanítói és 
paraszti családból származók évfolyamokon belüli aránya csak nagyon 
lassan emelkedett. A növekedés azonban relatív, mert az évfolyamok 
létszáma a harmincas években a húszas évek nagyságának a felére esett 
vissza. 

A végzett gazdászok társadalmi összetételének változatlansága, 
a feltörekvő csoportok rendkívül lassú, egy-két százalékos növekedése, 
az 1930-as évektől az oklevelesek számának radikális csökkenése arra 
utalnak, hogy az akadémiák presztízse és az oklevél átválthatósága a 
harmincas évektől jelentősen csökkent. A gazdászoklevél devalváló-
dásához hozzájárult az egyetemi szintű képzés kiterjedése is. 

2.3. Az okleveles gazdászok területi jellemzői 

Az okleveles gazdászok szüleinek közel fele Dunántúlon, 
egyharmada az Alföldön és 10-10 százalékuk a fővárosban, valamint az 
utódállamok területén lakott. A nagy régiók szerinti összetételt megha-
tározta az akadémiák vonzáskörzete. Debrecen hagyományos vonzás-
körzete az alföldi területekre korlátozódott, és csak az 1920-as években 
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nőtt meg azon hallgatók aránya, akik Erdélyben vagy a Kárpátalján 
születtek. Óvár magas presztízse miatt nemcsak a dunántúli, valamint a 
Felvidékről származó hallgatókat vonzotta, oklevelesei között az orsz ig 
minden vármegyéjében élő hallgató megtalálható. Keszthely 
vonzáskörzete elsősorban a dél-dunántúli aprófalvas területekre, má-
sodsorban a délalföldi területekre terjedt ki. 

A tájegységek településszerkezetét tükrözi vissza a hallgatók 
lakhelyének megoszlása is. Az Alföld településszerkezetében 
domináltak a városok, elsősorban a tanyás mezővárosok, amelyek 
lakossága mezőgazdasággal foglalkozott. Az alföldi településekről 
származó hallgatók fele élt városban, míg a dunántúliak több mint 
egyharmada. A dunántúli oklevelesek kétharmada nem városban lakott, 
hanem falvakban vagy pusztán. Dunántúl településszerkezetére az 
aprófalvak hálózata jellemző, ami valószínűsíti, hogy a dunántúli 
falvakból érkezett gazdászok jelentős része aprófalvakban lakott az 
akadémiai beiratkozás idején. 

A területi szerkezetet árnyaltabbá teszi, ha a lakóhelyet a 
közigazgatási beosztás alapján vizsgáljuk. A hallgatók hatoda lakott 
törvényhatósági jogú városban, amelyek urbanizációs szintje - így 
társadalmi összetétele is - legjobban megközelítette a fővárosét. A 
közigazgatás szerinti beosztás másik figyelmet érdemlő kategóriája a 
járásszékhelyek (az elemzésnél a "járásszékhely" kategóriába csak a 
községeket soroltam. - H.A.). A járásszékhelyek urbanizációs szintje 
ugyan alacsony volt, a falvaktól sokszor csak az adminisztratív 
funkciójuk, esetleg gimnáziumuk különböztette meg. A köztisztviselő, 
tanító/tanár és az altiszti csoportok azonban a település funkciói miatt 
nagyobb arányban éltek ezeken a településeken, mint a községekben. 

A települések foglalkozásszerkezete követi a települések 
közigazgatási hierarchiáját. Jelentős szakadás a települési szintek 
mentén csak a járásszékhely és a községek között figyelhető meg. A 
járásszékhelyhez viszonyítva, jelentősen kisebb arányban vannak jelen 
a községekből származók között a köztisztviselő és altiszt apák 
gyermekei. A községekben élő apák kétharmada foglalkozott a 
mezőgazdasági termeléssel hivatásszerűen, és joggal feltételeznél ő, 
hogy a többi falusi csoport is kötődött valamilyen formában az 
agráriumhoz. 
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A végzett hallgatók szüleinek közel fele községekben lakott. A 
járásszékhelyekkel együtt az oklevelesek több mint fele élt nem városi 
jogú településen. A falusiak magas aránya befolyásolta az apák 
foglalkozási összetételét is. A falun élő kisbirtokosok, földbirtokosok 
és magánalkalmazottak mellett a falusi tanítók és altisztek is magas 
arányban tanítatták gyerekeiket az akadémiákon. 

A falusi származásúak arányában a vizsgált időszakban nagyon 
lassú növekedés kezdődött a harmincas évektől. A városi csoport 
fokozatos kivonulása az akadémiákról nem szükségszerűen jelenti a 
gazdász pályától való elfordulást. A harmincas években az állam 
ellenőrző funkcióinak kiterjesztésével nőtt azon állások száma, 
amelyek a közvetlen termeléshez csak áttételesen kapcsolódtak, és 
tevékenységükben a szakértelmiségi és tisztviselői elem keveredett (pl. 
gazdasági felügyelők számának növekedése). A "kivonuló" városi 
származásúak számára a magasabb szintű képzés kedvezőbb lehető-
ségeket biztosíthatott, mint a gyakorlathoz közelálló akadémiák. 

A nagyon lassú területi átrendeződést nemcsak az amúgy is 
magas falusi származásúak további növekedése jelzi, hanem a helyi 
lakosok harmincas évekre jellemző arányának változása is. A 
tanulmányaikat 1935-1939 között befejezett hallgatóknak már egyötöde 
lakott azon a településen, ahol az akadémia működött. A helyi lakosok 
nagyobb arányú bekerülése az akadémiákra a vonzáskörzet szűkülésére, 
az akadémiák iránti érdeklődés csökkenésére éppúgy mutathat, mint a 
bekerülés biztonságára. 

Az okleveles gazdászok társadalmi összetételében 
meghatározóak voltak a faluból származó, a mezőgazdasághoz közvet-
lenül kötődő társadalmi csoportok. Az összetétel változatlansága, az 
alacsony presztízsű társadalmi csoportok (altiszt, falusi tanítók) nagyon 
lassú növekedése és a végzettek számának radikális csökkenése azt 
bizonyítja, hogy az okleveles gazdák iránti kereslet csökkent a piacon, 
a gazdász oklevél vesztett értékéből. <4 
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3. Összefoglalás 

A két világháború közötti időszakban az okleveles gazdák 
társadalmi összetételében jelentős átrendeződés ment végbe. A húszas 
években - különösen az első felében - az akadémiák a különböző okok 
miatt - háború, menekült hullám, általános elszegényedés - felduzzadt 
korcsoportok viszonylag rövid időn belüli diplomához jutásának 
csatornájává vált. A húszas évek közepétől központilag meghatározott 
prioritási sorrendben továbbra is kiemelkedő helyet foglalt el a saját 
birtokkal rendelkezők és az állami, valamint megyei tisztviselők. A 
rendelkezések ellenére az okleveles gazdák között a birtokos csoport 
gyermekeinek aránya az első világháborút megelőző évekhíz 
viszonyítva radikálisan csökkent. A gazdák rendkívül kedvezőtlen 
munkaerőpiaci helyzete arra utal, hogy a végzettek között jelentősen 
megnőtt azok aránya, akik egyáltalán nem rendelkeztek birtokkal, vagy 
nem volt akkora a család művelt területe, hogy abból a gazda meg is 
tudjon élni. A húszas években a lesüllyedő középosztály gyerekeinek 
biztosították az akadémiák a társadalmi "megkapaszkodáshoz" elenged-
hetetlen oklevelet. A kiugróan magas gazdatiszti munkanélküliség, a 
magasabb pozíciójú állások betöltését lehetővé tevő egyetemi oktatás 
elindítása együtt járult hozzá, hogy a harmincas évekre az oklevelesek 
száma drámaian visszaesett. 

Az akadémiák a harmincas évektől elsősorban azok 
képző intézetévé váltak, akik tudásukat saját birtokukon akarták 
kamatoztatni, valamint az alacsony presztízsű, elsősorban falun élő 
feltörekvő társadalmi csoportok számára az intergenerációs mobilitás 
csatornájaként működtek.34 

-^ A dolgozat témájához kapcsolódó felhasznált irodalom: Faber György: Az okleveles gazdák 
jelene és jövője. Kaposvár 1932.; Hajdú Tibor: Az értelmiség számszerű gyarapodásának 
következményei az első világháború előtt és után I. Valóság 1980. 7. szám; Hajdú Tibor: Az 
értelmiség számszerű gyarapodásának következményei az első világháború előtt és után II. 
Valóság 1981. 7. szám; Karády Viktor - Valter Csilla: Egy országos vonzáskörű szegedi főiskola. 
Szeged, 1990.; Laky Dezső: A magyar egyetemi hallgatók statisztikája. Budapest, 1931.; Laky 
Dezső: Az értelmiség válságának gazasági és társadalmi háttere. Társadalomtudomány 1931. 1.-2. 
szám; Komoróczy György: A debreceni felsőoktatás 100 éve. Budapest, 1968.; Olay Ferenc: 
Állástalan diplomások az 1934. évben. Társadalomtudomány 1934.; Szabolcs Ottó: Munkanélküli 
diplomások a Horty rendszerben 1911-1944. Budapest, 1964.; Szabolcs Ottó: Köztisztviselők az 
ellenforradalmi rendszer társadlmi bázisában 1920-1926. Budapest, 1965. ; Zsoldos István: 
Kisújszállás város története. 1920-1944. Szolnok, 1989.; Vörös Antal: Óvár, Óvár. Budapest, 
1968. 
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The Social Composition of Undergraduate Students at Agrarian 
Academies in Hungary between 1920-1948 

After the First World War the composition of agrarian economists with 
degree obtained at Agrarian Academies had radically changed. The reason of 
this new structure had been based on different causes. One reason of this 
change is the group of military students and refugees. The early twenties had 
been characterised by the massive appearance military students who could 
abbreviate the 3 years course into 9 months. The other source was the refugees 
coming from the separated territories with huge Hungarian population of the -
Austro-Hungarian Monarchy, belonging to Czechoslovakia, Romania and 
Yugoslavia. The other important cause of change had been developed by the 

fact that the majority of students with Academy degree being - sons of public 
employees - looked for employment. "Numerus clausus" of twenties did not 
referred to the Agrarian Academies who gave preference to the sons of 
landowners, who after finishing their studies would return to theii fathers' 
proprieties. At the same time the policy of the Ministry of Agriculture was to 
help the public employees' sons who needs to be employed after completing 
their studies. This controversy strengthened the crisis situation in the agrarian 
labour market. In the thirties the number of students decreased radically. At 
the Agrarian Academies studied mainly those students who after studying 
wanted to work on their own or their parents' properties. 
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