
MAGYAR 
KÖNYV-
SZEMLE 
KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI 

FOLYÓIRAT 

REVUE POUR L'HISTOIRE 
DU LIVRE ET DE LA PRESSE 

115. évfolyam 



MAGYAR KÖNYVSZEMLE 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REVUE DE L'INSTITUT DES SCIENCES 
IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK LITTÉRAIRES DE L'ACADÉMIE 

KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI HONGROISE DES SCIENCES POUR 
FOLYÓIRATA L'HISTOIRE DU LIVRE ET DE LA PRESSE 

115. ÉVFOLYAM 1999/2. SZ. 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG — COMITÉ DE RÉDACTION 
KÓKAY GYÖRGY 

(felelős szerkesztő) 

BORSA GEDEON 

KULCSÁR PÉTER 

MONOK ISTVÁN 

NAGY LÁSZLÓ 

R O Z S O N D AI MARIANNE 

VizKELETY ANDRÁS 

Technikai szerkesztő: 

TÓDOR ILDIKÓ 

SZERKESZTŐSÉG - RÉDACTION 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 

Megjelenik negyedévenként Trimestrielle 

Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in HISTORJCAL 
ABSTRACTS and/or AMERICA: HISTORY AND LIFE. 

* 

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlap
üzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR 1900 Budapest XIII., Lehel u. 
10/A.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a Postabank Rt. 219-98636, 021— 
02799 pénzforgalmi jelzőszámára. Példányonként megvásárolható a következő könyvesboltokban: 
a Kis Magiszter Könyvesboltban (1053 Budapest, Magyar u. 40.), a Balassi Kiadó könyves
boltjában (1023 Budapest, Margit u. L), az írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út 45.) és az 
Osiris Kiadó könyvesboltjában (1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6.). 

Előfizetési díj 1998-tól egy évre 1000 Ft. 

Külföldön terjeszti a HESS ANDRÁS KERESKEDELMI KFT. (H-l 139 Budapest, Hajdú u. 42-44.). 

A szerkesztőség legfeljebb 1 ív terjedelmű és az MSZ 9651 szabványnak megfelelő kéziratokat 
fogad el (egy oldalon 30 sor, soronként 60 leütés, jegyzetek a főszöveg után). A Tanulmányok 
rovatba szánt kézirathoz 1 oldal terjedelmű tartalmi kivonatot is kérünk. Különlenyomatok 
(legkevesebb 25 példány) a Kiadóhoz címzett, de a szerkesztőséghez eljuttatott levélben rendel
hetők a korrektúra visszaküldésével egy időben. 



ERDŐ PÉTER 
Tartományi szinodális könyvek Közép-Kelet-Európában 

(Gniezno, Prága, Salzburg) 

1. A tartományi zsinati könyv fogalma 

Az újabb spanyol kutatás részletesen elemezte a „Liber synodalis" fogalmá
nak történetét és különféle jelentéseit a szakirodalomban1. Eszerint a szó szoros 
értelmében vett szinodális könyv azoknak a legfontosabb vallási témáknak a 
foglalatát vagy traktátus-szerü összefoglalását jelentette, amelyeknek ismerete a 
lelkipásztorok szolgálata és a hívek oktatása során szükséges volt2. Ilyen zsinati 
könyvek többnyire egyházmegyei zsinatok alkalmával kerültek kihirdetésre és 
gyakran későbbi zsinatokon - olykor kissé módosítva - megismételték vagy 
más egyházmegyékben is átvették őket. Ezek a zsinati könyvek, amelyeket egy
házmegyei szinodális könyveknek (Libri synodales) is nevezhetünk, évszáza
dokon keresztül széles körben elterjedtek voltak a nyugati kereszténység egész 
területén. Egyes szinodális könyvek irodalmi hatása olykor egészen távoli vidé
kekre is eljutott. Petrus de Sampsona „Liber synodalis"-át 1252-ben hirdette ki 
a Nímes-i püspök a saját egyházmegyéje számára, de hatása Spanyolországtól3 

Magyarországig4 számos más zsinati könyvön megfigyelhető. 
Egy másik, az európai egyházi és kulturális kapcsolatok szempontjából nem 

kevésbé fontos irodalmi műfaj a tartományi zsinati könyvek műfaja. Az ilyen 
könyvek gyakran egy vagy több tartományi zsinat rendelkezéseit tartalmazzák. 
A kortársak nem ritkán „Provinciale" néven említették őket. Az egész egyház
tartományban több példányban lemásolták őket és ugyancsak évszázadokon 
keresztül azonos formában vagy különböző módosított változatokban voltak 
használatban. Brian Ferme a 9. Nemzetközi Középkori Egyházjogi Kongresszu-

1 B. ALONSO RODRÍGUEZ-F. CANTELAR RODRÍGUEZ-A. GARCÍA Y GARCIA: Liber synodalis. Para 

la história de un concepto. In: Studia in honorem eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler. 
Ed. R. I. Card. Castillo LARA. Roma, 1992. 1-11. (Studia et textus históriáé iuris canonici 7.) 

2 Vö. uo. 2. 
3 Vö. pi. a salamancai „Liber synodalis" 1410-ből; lásd B. ALONSO RODRÍGUEZ-F. CANTELAR 

RODRÍGUEZ-A. GARCÍA Y GARCÍA: El Liber synodalis salamantino de 1410. = Revista espanola 
de derecho canónico (41.) 1985. 347-364. 

4 Vö. P. ERDŐ: Libri sinodali tardo-medievali in Ungheria. Il libro sinodale di Esztergom. = 
Revista espanola de derecho canónico (50.) 1993. 607-622. 
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son a William Lyndwood5 által a Canterbury Egyháztartomány számára össze
állított „Provinciale" (1430) sajátságait elterjedését és hatását vizsgálta6. Jelen 
tanulmányunkban a Közép-Kelet-Európában leginkább elterjedt tartományi 
könyveket kíséreljük meg bemutatni és leírni e műfaj megjelenési formáit, az 
ilyen könyvek használatát és szerepét az egyetemes és a részleges egyházjog 
együttműködésének folyamatában. 

2. Az egyes tartományi könyvek 

A középkori Közép-Kelet-Európában viszonylag kevés egyháztartomány 
volt. Lengyelországban a Galíciai Egyháztartomány (Halicz, 1375) megalapítá
sáig, melynek érseki székhelye 1412-től Lemberg lett, Gniezno volt az egyetlen 
egyháztartomány. A magyar királyságban 1000-től kezdve Esztergom volt a 
prímási és metropolitai székhely, a Kalocsai Egyháztartomány pedig - a Bácsi 
keleti Metropólia sokat vitatott előtörténetét követően7 - 1135-től létezett. Cseh
országban 1344-től kezdve létezett saját egyháztartomány élén a prágai érsek
kel. A régió egyes részein a salzburgi érsek rendelkezett joghatósággal vagy 
legalábbis kulturális befolyással, aki 798 óta viselte a metropolitai címet. Esz
tergomból és Kalocsáról nem ismerünk a műfaj vonásainak megfelelő, tipikus 
és elterjedt tartományi szinodális könyvet. A Magyarországon ismert kéziratok 
többnyire csak egyházmegyei zsinati könyveket tartalmaznak8 viszont más szom
szédos egyháztartományokból, így a Salzburgi9, a Prágai10 és a Gnieznói11 Egy-

5 Ezzel az Angliában részben a reformációt is túlélő tartományi könyvvel kapcsolatban egyes modern 
szerzők hangsúlyozzák, hogy a könyv a régi angol tartományi jog gondos összefoglalása volt. Vö. pl. A. 
OGLE: The Canon Law in Mediáéval England. An Examination of William Lyndwood's „Provinciale", 
in Replytothe Laté ProfessorF. W. Maitland. New York, 1971. 18-34. (Az 1912-es kiadás utánnyomása) 

6 The Tendency to Roman Law in English Fifteenth Century Law: Lyndwood's Provinciale re-exa-
mined. In: Proceedings ofthe 9 International Congress of Médiéval Canon law, Munich 13-18 July 
1992. (Ed. P. LANDAU-J. MÜLLER.) Cittá del Vaticano, 1997. 661-674. A tartományi zsinat eszméjéről 
és intézményéről lásd S. C. BONICELLI: I concili particolari da Graziano al Concilio di Trento. Studio 
sulla evoluzione del diritto della Chiesa latina. (Brescia, 1971.); H. J. SIEBEN: Die Partikularsynode. 
Studien zur Geschichte der Konzilsidee. Frankfurt a. M, 1990. (Frankfurter Theologische Studien 37.) 
további tartományi statútumokról lásd újabban G. MAY: Exekutoren der Provinzialstatuten im Erz
bistum Mainz während des hohen und späten Mittelalters. In: De Iure Canonico MediiAevi. Festschrift 
für Rudolf Weigand. Romae, 1996. 333-342. (Studia Gratiana 27.) (Bibliográfiával.) 

7 Vö. pl. I. BAÁN: Turkia metropolitäja. = Századok (129.) 1995. 1167-1170. 
8 ERDŐ P.: A részleges egyházjog forrásszövegei a Magyarországon őrzött középkori kóde

xekben. = Magyar Könyvszemle 1992. 304-308. 
9 Budapest, Egyetemi Könyvtár, Cod. Lat. 40; Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Cod. 

Lat. 55; Cod. Lat. 90; Cod. Lat. 170 - vö. ERDŐ: A részleges egyházjog... 306-307. 
10 Eger, Főegyházmegyei Könyvtár, Aa. I*.33; vö. ERDŐ: A részleges egyházjog... 307. 
11 Budapest, Egyetemi Könyvtár, Cod. Lat. 108; Eger, Főegyházmegyei Könyvtár, P.IV.43. 

Vö. ERDŐ: A részleges egyházjog... 307. 
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háztartományból, de még a Mainzi Egyháztartományból12 is találunk hazánkban 
kéziratos tartományi könyveket. Mivel a Lembergi Egyháztartomány a gnieznói 
tartományi könyvet vette át13, az alábbiakban három nagy tartományi zsinati 
könyvet vizsgálunk: a gnieznóit, a prágait és a salzburgit. 

a) A Gnieznói Egyháztartomány zsinati könyve 

A Gnieznói Egyháztartományban a XIII. század elejétől 1420-ig mintegy 25 
tartományi zsinatot rendeztek1 , melyek több fontos szövegemléke is ismere
tes15. A legfontosabb lengyel tartományi zsinattól eredő szinodális könyv mégis 
az a szisztematikus törvényhozói mű volt, amely Mikolaj Traba gnieznói érsek 
Wielunban és Kaliszban megrendezett tartományi zsinatán 1420-ban került 
elfogadásra16. Ennek a tartományi könyvnek különleges tekintélye volt, mivel: 

1) Korábbi tartományi zsinatok és pápai legátusok rendeleteinek szisztematikus 
összefoglalása és megújítása volt1 . Az egyháztartomány részleges joga ilyen 
új megfogalmazását az 1420-as statútumok bevezetője azzal indokolta, hogy 
a korábbi tartományi szabályok sok különböző könyvben és fűzetben voltak 

12 Győr, Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtára, Mss.1.6. 
13 A Lembergi Egyháztartomány két Lembergben tartott tartományi zsinaton átvette a gnieznói 

tartományi statútumokat vö. pl. Poznan, Publiczna Bibliotéka Miejska im. Raczynskich, Ms 141 
(= II HC 11), fol. 63r: SAWICKI (ed.): Concilia Poloniae 4. 41 („Provincialium statutorum in 
Gneznensi provincia, quae statuta etiam sibi Leopoliensis provincia in sinodis duabus in Leopoli 
celebratis assumpsit et ad ea se servanda submisit, presertim in ultima provinciali sinodo Leopoli 
in crastino Assumpcionis Beate Marie (16.VIII.1440) per reverendissimum Johannem de Odro-
wansz erchiepiscopum, assedentibus patribus reverendis et dominis Johanne Chelmensi, Petro 
Premisliensi, Paulo Camencensi episcopis cum clero eorum celebrata. In anno Domini 
M°CCCC°XLmo, que statuta per duos pontifices summos puta Johannem vigesimum tercium et 
Martinum quintum sunt confirmata"). 

14 E zsinatok történetéhez lásd W. ABRAHAM: Studia krytyczne do dziejów sredniowiecznych 
synodów prowincjonalnych Kosciola Polskiego. Krakow, 1917. (Studia i materialy do historii 
ustawodawstwa synodalnego w Polsce 5.); I. SUBERA: Synody prowincjonalne arcybiskupów 
gnieznienskich. Wybór tekstów ze zbioru Jana Wezykazr. 1761. Warszawa, 1981. 36-70. 

15 R. HUBE: Antiquissimae Constitutiones Synodales Provinciáé Gnesnensis, maxima parte 
nunc primum e codicibus ms. typis mandatae. Petropoli, 1856. 

16 Szövegkiadás a kéziratok leírásával: X. J. FIJALEK-A. VETULANI (ed.): Statuty synodalne 
wielunsko-kaliskie Mikolaja Traby z r. 1420, z materialôw przysposobionych przez B. Ula-
nowskiego. Krakow, 1915-1920-1951. (Polska Akadémia Umijetnosci, Studia i materialy do 
historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce 4.) 

17 Az 1420-as statútumok előszava kifejezetten hangsúlyozza: „... dictis statutis diligenter 
visis, recensitis et examinatis de consilio et assensu dictorum Reverendorum patrum coepiscopo-
rum nostrorum aliorumque prelatorum et cleri, resecatis superfluis, sub certis et consuetis tytulis 
duximus redigenda, quaedam eciam per nonnullas ordinaciones pro loci et temporis qualitate 
statuetendo" (FIJALEK-VETULANI 2). 
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elszórva és ezért kétségessé vált, hogy ezek az előírások valóban tartományi 
statútumok-e vagy ennek megfelelő jogi tekintélyük van-e18. 

2) A gyűjteményt a tartományi egyházjog kizárólagos kollekciójának tekintet
ték, és ezért szigorúan megtiltották az olyan könyvek és füzetek használatát, 
amelyek a tartományi statútumok más, korábbi formáját tartalmazták19. 

3) A tartomány zsinati szövegeinek új feldolgozása és így ennek az új tartományi 
könyvnek a megszerkesztése XXIII. János és V. Márton pápa felhatalmazása 
alapján történt. A pápai felhatamazást azért tartották szükségesnek, mert a 
tartományi jog egyes szabályait pápai legátusok hirdették ki vagy pápai jó
váhagyással látták el. A pápai felhatalmazás alapján ez az új tartományi 
könyv olyan tekintéllyel rendelkezhetett, mint a pápai legátus által adott tör
vények20. Ez a körülmény magyarázza, hogy miért lehetett ez a tartományi 
könyv évszázadokon át a lengyel részleges egyházjog szilárd alkotórésze. 

Mint általánosan ismert, ebből a szinodális könyvből számos kéziratos pél
dány maradt fenn. Fijalek és Vetulani szövegkiadása 35 példányt vesz figye
lembe (többnyire kéziratos kódexek, de szerepel köztük néhány értékes ős
nyomtatvány is). A különböző kéziratok tartalma azonban eltérő. Formája 
szerint egy késő középkori tartományi könyv - mint ez a Wielun-i és Kalisz-i 
szinodális könyv is - fennmaradhatott kéziratos kódexben, nyomtatott kötet
ben vagy akár kéziratos és nyomtatott részekből álló colligatumban is. A 
kéziratok a nagy szinodális könyvön kívül gyakran tartalmazzák egy vagy 
több egyházmegyei zsinat határozatait is. Ezeknek az egyházmegyei zsina
toknak némelyike éppen azért került megrendezésre, hogy a tartományi sta
tútumokat az adott egyházmegyében bevezesse. így történt ez az 1423-as 
Boroszlói (Wroclaw, Breslau) Egyházmegyei Zsinaton, ahol a gnieznói érsek 
által már kihirdetett tartományi statútumokat a főespereseknek és esperesek
nek felolvasták21. Ezt az egyházmegyei közzétételt a tartományi zsinaton már 

18 „Considérantes itaque diversa statuta provincialia per venerabiles patres sanctae memóriáé 
predecessores nostros archiepiscopos Gneznenses et aliquos Sedis Apostolice legatos édita in 
multis et diversis voluminibus seu libellis dispersa, ita ut propter eorum dispendiosam multiplici-
tatem, an statuta essent provincialia aut statutorum huiusmodi vim haberent, verisimiliter poterat 
dubitari" (FIJALEK-VETULANI 1). 

1 9„... volentes, ut universi, qui nobis sive diocesana sive metropolitana auctoritate subesse 
censentur, hoc tantum libello pro statutis provincialibus in futurum utantur. Inhibemus districcius, ne 
quis in antea statutis huiusmodi présumât in iudicio vei extra uti cartulis, libris seu quaternis, qui fide 
carere decrevimus in hac parte, hoc sacro concilio provinciali approbante" (FIJALEK-VETULANI 2-3). 

20 V. Márton felhatalmazásában ez áll: „ea, que tu... ageres, statueres et eciam ordinäres in ea 
parte, illám firmitatem idemque robur obtinerent in omnibus et per omnia, ac si per legatum pre-
fate sedis a latere, si quis in illis partibus deputatus existeret, in ipsa provincia sollempniter édita 
et publicata fuissent" (FIJALEK-VETULANI 6). 

21 A zsinati akták kifejezetten szólnak erről a kihirdetésről, lásd pl. Berkeley, Robbins Collec
tion, MS 3 fol. lr-v; kiadva (ennek a kéziratnak a figyelmen kívül hagyásával) in J. T. SAWICKI 
(ed.): Concilia Poloniae. Zródla i studia krytyczne. X, Synody diecezji wroclawskiej i ich statuty 
na podstawie mater ialów przysposobionych przy udziale Alfreda Sabischa. Wroclaw-Warszawa-
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megtörtént hivatalos kihirdetéstől (promulgatio) világosan megkülönböztet
ték 2. Az espereseknek a tartományi szinodális könyvet kerületük plébánosai
nak költségére egy éven belül le kellett másoltatniuk, a másolatot a püspök 
pecsétjével meg kellett erősíttetniük. A főespereseknek gondoskodniuk kellett 
arról, hogy a tartományi statútumok könyvének egy-egy példányát a székes
egyházban, valamint a társas egyházakban nyilvános helyen tárolják, az espe
reseknek pedig az imént említett másolatok egy-egy példányát maguknál kel
lett őrizniük, hogy arról a plébánosok további másolatokat készíttethesse
nek23. A tartományi könyv beszerzése szükségességének különös hangsúlyo
zása - az egyházmegyei statútumok, egy bizonyos „liber sacramentalis" és 
más, a hit tanítására vonatkozó könyvek („libri doctrinales") mellett - a ké
sőbbi egyházmegyei zsinatok határozataiban fontos szerepet kap24. 

A tartományi szinodális könyvnek azok a példányai, amelyek egyszersmind 
egyházmegyei zsinatok határozatait is tartalmazzák, világosan mutatják, hogy 
az egyházmegyei statútumokat a tartományi statútumok kiegészítéseként fogták 
fel25. így szükségesnek tartották és előírták, hogy az egyházmegyei határozatok 

Krakow 1963. 404-405. (Concilia Poloniae. Études critiques et sources. 10.) (Les synodes du 
diocèse de Wroclaw et leurs statuts. Volume basé sur des matériaux préparés avec concours de 
l'Abbé Alfred Sabisch, docteur en théologie.) 

22 Az 1423-as Boroszlói Egyházmegyei Zsinat pl. elismeri, hogy az 1420-as tartományi statú
tumokat a tartományi zsinat hozta („Statuta et mandata per nos in eadem sinodo sanccita et publi-
cata"), az érsek hirdette ki („libellum statutorum provincialium... per... archiepiscopum Gnez-
nensis ecclesie et primatem sancte memorie editum"), és az egyházmegyei zsinatokon közölték 
őket („intimavimus, insinuavimus et publicavimus"): SAWICKI (ed.), Concilia Poloniae 10. 405. 
Vö. alább 40. jegyzet. 

23 „... ipsi verő archipresbiteri et eorum quilibet sub communibus sue sedis ecclesiarum paro-
chialium rectorum expensis infra annum a die celebracionis presentis sinodi diocesani computan-
do ipsis seribi et sigillo memorati episcopi domini Conradi sigillari cum effectu procurarent 
necnon ipsi archidiaconi libellum huiusmodi statutorum provincialium in ecclesiis cathedrali et 
collegiatis in aliquo loco publico reponerent, sed ipsi archipresbiteri libellum huiusmodi apud se 
reservarent et ad copiandum ipsarum sedium ecclesiarum parochialium rectoribus... exhibèrent." 
(Acta synodi dioecesanae Wratislaviae anno 1423 celebratae, Prológus: SAWICKI (ed.): Concilia 
Poloniae 10. 405). 

24 PL: „Preterea statuimus et ordinamus, ut quilibet beneficiatorum seu presbiterorum diocesis 
nostre ea ipsa provincie Gneznensis et presencia nostra sinodalia statuta necnon librum sacramen-
talem et alios doctrinales sibi conquérant, habeant, et in illis pro sua et suorum subditorum erudi-
cione sepius legant" (Acta synodi dioecesanae Premisliensis anno 1529 celebratae, Liber primus, 
I, De constitucionibus, cap. 2: SAWICKI (ed.): Concilia Poloniae 8. 155). 

25 Vö. pl. Statuta dioecesana pro dioecesi Luceoriensi a. 1519: SAWICKI (ed.), Concilia Polo
niae 3. 87 („nos ultra statuta [provinci]alia quasdam constitutiones brevissimas per [nostr]os 
praedecessores promulgatas acceptavimus, quas nos in sinodo nostrae dioecesis celebrata publica
vimus, nonnulla necessaria addentes et quae non erant tarn necessaria, auferentes. Omnibus igitur 
supradictis in virtute sanetae obedientiae et sub exeommunicationis poena mandamus, praefatas 
constitutiones habeant et iuxta illa vivere et regere curent"). 
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címzettjei lehetőleg ezekkel a határozatokkal együtt rendelkezzenek a tartomá
nyi zsinati határozatokkal is. 

A kéziratokban és a legrégibb nyomtatott kiadásokban azonban nemigen ta
lálhatók együtt a Gnieznói Egyháztartomány több egyházmegyéjéből való zsi
nati határozatok. Egyetlen szuffragáneus egyházmegye zsinati statútumai gyak
ran vannak egy kötetben a tartományi statútumokkal, de nem találhatók együtt 
más egyházmegye egyházmegyei szintű jogszabályaival. Ez főként az egyete
mes egyházjognak arra az előírására vezethető vissza, mely a tartományi statú
tumok ismertetését írta elő a különböző egyházmegyei zsinatokon26. Különösen 
a korai nyomtatott kiadások igen erős tartományi hagyományt képviselnek. 
Ezekben a nyomtatott kötetekben függelék gyanánt kéziratos bejegyzések is 
találhatók az adott egyházmegye későbbi statútumainak szövegével 7. 

A kéziratok jelentős része a tartományi könyvön kívül különböző gyóntatói 
summákat, teológiai műveket és gyakorlati pasztorális írásokat is tartalmaz. 
Ezek között előfordulnak pl. olyan művek mint Ioannes Calderinus, Tractatus de 
interdictu , a Summa Astesana (I. könyv) , Petrus Lombardus írásai , Jacobus 
de Losanna Moralitates című munkája31, Aquinói Szent Tamás egyes teológiai 
művei32, különböző jogi szótárak33, kisebb traktátusok34, továbbá szentbeszé-
dek , liturgikus szövegek , konkordátumok , káptalani statútumok , a bírás
kodással összefüggő kisebb szöveg ek39 is. 

Lásd alább 74. jegyzet E szabályok végrehajtásáról más tartományokban lásd pl. lent 59. és 
72. jegyzet. 

27 PL: Warszawa, Bibi. Uniw. nr. inw. 459 (Statuta Prouincie Gnesnensis antiqua revisa dili-
genter et emendata. Statuta nova... /Cracoviae, 1527/); vö. J. SAWICKI: Analecta z rekopisów bib-
liotek warszawskich. ^Prawo Kanoniczne (3.) 1960. nr 1-2. 328-337. 

28 Krakow, Bibliotéka Jagiellonska, Ms 343, fol. lr-26v; vö. FIJALEK-VETULANI LXVII. 
29 Krakow, Bibliotéka Jagiellonska, Ms 1435, fol. 135r-228; vö. FIJALEK-VETULANI LXIV. 
30 Uo. fol. 2v-134v. 
31 Wloclawek, Bibliotéka Kapitulna, Ms sine numero (+); leírása: FIJALEK-VETULANI XLIII-

XLIV (fol. 53: inc. „Fecit Deus duo luminaria magna"; vö. M. W. BLOOMFIELD-B. G. GUYOT-D. 
R. HOWARD-T. B. KABEALO: Incipits of Latin Works on the Virtues and Vices, 1100-1500 A.D. 
Including a Section of Incipits of Works on the Pater Noster. Cambridge, Massachusetts, 1979. 
189, nr. 2101. (The Mediáéval Academy of America Publication No. 88.) 

32 Vö. uo.; FIJALEK-VETULANI XLIV. 
33 Krakow, Bibliotéka Czartoryskich, Ms 1444, p. 1-248: Repertórium iuris; p. 256-309: Vo-

cabularium iuris canonici; vö. FIJALEK-VETULANI XLV-XLVI; Krakow, Bibliotéka Jagiellonska, 
Ms 343, fol. 64r-365v: Vocabularium iuris; vö. FIJALEK-VETULANI LXVIII. 

34 Pl. Divorcium Judeorum: Poznan, Publiczna Bibliotéka Miejska im. Raczynskich, Ms 141 (=11 
HC 11), fol. 17v; vö. SAWICKI (ed.): Concilia Poloniae 4. 34; uo. fol. 73r-74v: Modus legendi 
abbreviationes, vö. FIJALEK-VETULANI LX; fol. 69r-73r: Introductio in Decretum Gratiani, uo. 

35 Wroclaw, Bibliotéka Uniwersytecka, IV Q.223 fol. 133r-216r, vö. FIJALEK-VETULANI 
LXXV-LXXVI. 

36 Uo. fol. 364r-373r; vö. FIJALEK-VETULANI LXXVI. 
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A nyomtatott kiadásokban az 1420-as tartományi könyv az újabb tartományi 
statútumokkal együtt mindig újra szerepel. A későbbi egyházmegyei zsinatok 
gyakran számos rendelkezést átvesznek az 1420-as tartományi zsinattól, vagy 
kifejezetten elfogadják ezeket a tartományi statútumokat a maguk egészében40. 

A Trentói Zsinat után különböző lengyel tartományi zsinatok programot 
dolgoztak ki a lengyel részleges egyházjog gyűjtésére és új feldolgozására42. 
Amikor 1628-ban az új verziót elfogadták, megszerezték ehhez az Apostoli 
Szentszék hozzájárulását is. így került sor az új tartományi könyv43 kiadására. 
Az új verzió sokat megőriz a régi anyagból és híven követi az 1420-as tartomá
nyi zsinati könyv szerkezetét. Ennek a szerkezetnek különleges jelentősége volt. 
A tartományi könyv ugyanis - mint a nagy dekretális gyűjtemények - öt 
könyvből állt, melyek különböző címekre (titulusokra) oszlottak. 

Ezt a struktúrát ugyan már alkalmazta a rendkívül jelentős 1310-es mainzi 
tartományi zsinati könyv, ám egyébként a régió tartományi könyveiben nemi
gen került alkalmazásra44. Angliában viszont egy évtizeddel a gnieznói könyv 
kiadása után William Lyndwood „Provincialé"-jában (1430) szintén megjele
nik. Ez a szerkezet lehetett az egyik oka annak, hogy a gnieznói tartományi 

Berkeley, Robbins Collection MS 3, fol. 43r-45v; vö. P. ERDŐ: Die Glossen in der Hand
schrift MS 3 der Robbins Collection in Berkeley. = Archiv für katholisches Kirchenrecht (164.) 
1995. 390^114. 

38 PI. Gniezno, Archiwum Katedralne, Ms sine numero (+), colligatum, 2. item: Statuta eccle-
sie Gneznensis (1494); vö. FIJALEK-VETULANI XXXIV-XXXV; Poznan, Bibliotéka Kapitulna, 
Ms sine numero, fol. 45r-53v: Statuta Capituli Poznaniensis; vö. FIJALEK-VETULANI XXXIX. 

39 PI. Gniezno, Archiwum Katedralne, Ms sine numero (+), colligatum: Taxatio; vö. FIJALEK-
VETULANI XXXI-XXXIII. 

40 Vö. pl. Acta synodi dioecesanae Premisliensis anno 1529 celebratae, Liber primus, I, De 
constitucionibus, cap. 1: SAWICKI (ed.): Concilia Poloniae 8. 155 („Imprimis nos Johannes Dei 
gratia episcopus Premisliensis statuta provincie Gneznensis ac consuetudines bonas et racionabi-
les in illis contentas et éditas ac auctoritate apostolica confirmatas presenti sacrosancta sinodo ac-
ceptamus et approbamus, iliaque et illas pro reformacione morum clericorum diocesis nostre 
assumimus, et in omnibus ac per omnia ab universis nostre diocesis prelatis et canonicis ac cleri-
cis et beneficiatis, curatis et non curatis, tenen/das/ et observan/das/ precipimus et sub excommu-
nicacionis pena mandamus"). Vö. fent, 21. jegyzet. 

41 Piotrokow 1607,1621,1628. 
42 SUBERA: Synody prowincjonalne... 131-134. 
43 Constitutiones synodorum Metropolitanae Ecc. Gnesnen. provincialium. Authoritate Synodi 

Provincialis Gembicianae per Deputatos recognitae; iussu vero et opera III.mi ac Rnd.mi Domini 
D. loannis Wezyk, Dei et Apostolicae Sedis Gratia, Archiepiscopi Gnesnen. L.N.R.P.P. editae. 
Cracoviae, 1630. 

44 Az öt könyvre való felosztást már az 1310-es mainzi tartományi zsinati könyv is alkalmazta; 
erről a zsinati könyvről lásd pl. A. J. BINTERIM: Pragmatische Geschichte der deutschen Natio
nal-, Provinzial- und Diözesankonzilien. 7 vols. Mainz, 1835-1848. 6. 219-284. Bár ez a zsinat 
erős befolyást gyakorolt a prágai Provinciáiéra és más tartományi zsinati szövegekre (pl. Salz
burgban), az öt könyvre osztott szerkezetet többnyire nem vették át. 
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könyvhöz gyakran glosszákat is írtak. Ezeknek a glosszáknak nem ritkán jelen
tős tudományos értékük van, sőt olykor egymással irodalmi kapcsolatban is 
állnak (egyes glosszák különböző kéziratokban is előfordulnak). Mégis túlzás
nak tűnik glossza-kompozíciók szilárd hagyományáról vagy éppenséggel glosz-
szaapparátusokról beszélni ebben a vonatkozásban45. Noha általánosan feltéte
lezik, hogy a részleges egyházjog nem képezte a tudományos szintű egyetemi 
oktatás tárgyát4, ez a fajta glosszázás néha mégis összefügghetett a káptalani 
iskolákban vagy más felsőbb iskolákban folyó oktatással. E tartományi könyv 
egyik régi, széljegyzetekkel ellátott nyomtatott példánya például az 1519-ben 
alapított Poznani Akadémia egyházjog tanárának kézi példánya volt47. 

b) A prágai tartományi könyv 

A prágai tartományi könyv jellege történelmi okok folytán egészen más volt. 
E könyv alapvető részét a tartomány 1349-es első statútumai alkották48, melye
ket az önálló cseh egyháztartomány 1344-ben történt megalapítása után az első 
érsek, Pardubicei Arnost adott ki4 . A Prágai Egyházmegye alapításától (972) 
fogva főegyházmegyévé való emeléséig a Mainzi Egyháztartományhoz tarto
zott, így magától értetődő, hogy a Mainzi Egyháztartomány részleges joga Prá
gában is hatályban volt. Mivel a XIV. század további folyamán már nem került 
sor mainzi tartományi zsinatra, az 1310-es mainzi tartományi statútumok voltak 
a Prágai Tartomány első zsinati könyvének legfontosabb forrásai. Ez utóbbi 
tartományi könyv azonban nem veszi át mainzi elődjétől az öt könyvre való 
felosztást. Ahol pedig tartalmilag megismétli a mainzi statútumokat, szövegüket 
általában rövidített formában közli5 . A prágai zsinati könyv néhány helyen 
ennél gondosabban, gyakran szó szerint követi a Corpus Iuris Canonicihez tar
tozó egyetemes egyházjogi gyűjtemények bizonyos részeinek szövegét51. Ebben 
a tekintetben mainzi elődjénél pontosabbnak bizonyul. A prágai nagy szinodális 

45 Vö. ERDŐ: Die Glossen... 
46 Azt a hagyományos tételt, amely szerint a középkori jogtudomány szinte kizárólag az egye

temes joggyűjteményeket magyarázta, nem pedig a részleges jog forrásszövegeit, az utóbbi időben 
már sokkal árnyaltabban és óvatosabban szokás fogalmazni; vö. pl. K. PENNINGTON: Learned Law, 
Droit Savant, Gelehrtes Recht: The Tyranny ofa Concept. = Rivista Internazionale di Diritto Comu-
ne (5.) 1994. 206-209; G. DILCHER: Kaiserrecht. Universalität und Partikularität in den Rechts
ordnungen des Mittelalters. = Rivista Internazionale di Diritto Comune (5.) 1994. 211-245 stb. 

47 SAWICKI: Analecta... 363. 
48 Kiadta R. ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes. - Apollinaris (45.) 

1972.497-532,698-717. 
49 Vö. pl. V. CHALOUPECKY: Arnost z Pardubic prvni arcibiskup prazsky (1346-1364). Praha, 

1946. 97-99. („Stopami veku" Monografie z es. dejin kulturnich 1946, C. 14-15; ed. 2.) 
50 Vö. ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 474-475. 
51 Vö. ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 475-476. A „Corpus 

Iuris canonici"-ből átvett helyek jegyzékét lásd uo. 476, 10. jegyzet. 
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könyv különböző változataiban az 1349-es tartományi statútumokon (és esetleg 
későbbi tartományi határozatokon) kívül gyakran szerepel egy meghatározott 
gyóntatói summa: Thomas de Hibernia (Hibernicus, Thomas of Palmerston) 
Summulája, mégpedig mind számos kéziratos kódexben52, mind ősnyomtat
ványokban és más régi nyomtatványokban53. Feltűnő azonban, hogy az 1349-es 
statútumok, melyek a szinodális könyv alapvető részét alkotják, többnyire a 
Summula előtt állnak, a többi zsinati szövegek viszont csak a Summula után 
következnek. Ez az 1349-es tartományi könyv különleges tekintélye jelének 
fogható fel. Már a viszonylag korai zsinatok előírták, hogy minden plébánosnak 
rendelkeznie kell a tartományi statútumok egy példányával, az egyházmegyei 
zsinatok statútumaival és Thomas de Hibernia Summa de tribus punctis című 
művével54. Ez az előírás magyarázza., hogy miért találhatók olyan gyakran 
együtt a kéziratokban ezek a szövegek. Hogy hogyan tartották meg a papok ezt 
a szabályt, kitűnik például Janowicz Pál prágai archidiakónus 1379-1382-es 
vizitációs jegyzőkönyveiből. A vizitátor megállapítja, hogy a plébánosok gyak
ran a statútumokból nem rendelkeznek szöveggel, vagy csupán egy kivonatuk 
van belőlük, vagy esetleg csak a tartományi statútum van meg nekik, de a többi 
dokumentumok hiányoznak, s a tartományi statútum is igen gyakran csak papí
ron, nem pedig pergamenen található meg náluk, nincs bekötve vagy rossz álla
potban van55. Az ilyen tudósítások alapján Jaroslav Polc az ismert kéziratokat 
előállításuk körülményei szerint osztályozta. Különbséget tett hivatalos célra 
másolt és magánhasználatra leírt példányok között. A hivatalosak között talál
hatók egyesek, melyeket magának az érseki kancelláriának a belső használatára 
írtak. Ezek más, nem zsinati részleges egyházi statútumokat is tartalmazhatnak. 
Másokat mintapéldánynak készítettek további másolásra. Ezek is a kancelláriá
ban íródtak és ott voltak használatban. Ismét másokat ugyanilyen célból a kan
celláriában írtak, de utána kiosztották őket további másolásra. Különleges sze
repet töltött be az a példány, amelyet referencia példányként lánccal rögzítettek 
a prágai székesegyház kórusán (és a tartomány többi székes- és társas egyházá-

52 Vö. J. V. POLC: Councils and Synods of Prague and Their Stautes. 1362-1395. = Apollina-
ris (52.) 1979. 222-228; J. KAÜLEC: Synods of Prague and Their Statutes, 1396-1414. = Apolli-
naris (64.) 1991. 237-240. 

53 Vö. ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 477-478. 
54 Lásd pl. Statuta synodalia, Prága a. 1362-1363, cap. 2: „Item mandat quod illi, qui nondum 

habent statuta provincialia, ut illa vobis una cum tractatibus seu summulis annexis presbiteris et 
omnibus clericis ad sciendum summe necessariis procuretis. Nam qui per visitatores ipsius domi-
ni archiepiscopi, quos proxime per dyocesi/m/ decrevit mittere, ipsa repertus fuerit non habere, 
per eo sine dubio graviter punietur" (POLC: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 
495); vö. POLC: Uo. 204; I. HLAVÁCEK-Z. HLEDÍKOVÁ: Protocollum visitationis archidiaconatus 
Pragensis annis 1379-1382 per Paulum Janowicz, archidiaconum Pragensem factae. Praha, 
1973. 283.) 

55 Vö. POLC: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 204-205; HLAVÁCEK-HLE-
DÍKOVÁ passim. 



158 Erdő Péter 

ban). Egyes zsinati határozatokat beírtak a kancellária regiszterébe is. Az úgy 
nevezett magánpéldányokat a hivatalosan készített mintapéldányokról másolták 
egyes papok vagy intézmények használatára. Főként ezek az utóbbiak gyakran 
csak kivonatok, rövidítmények voltak a különböző statútumokból, melyeket 
többé-kevésbé önkényesen állítottak össze56. 

A mondottakból érthető, hogy a későbbi verziók későbbi tartományi, illetve 
egyházmegyei zsinatok határozatait, gyóntatói summákat, népszerűsítő egyház
jogi és teológiai irodalmat tartalmaznak. A könyv szerkezete tehát nem lehetett 
egészen olyan egységes mint a lengyel tartományi könyvé, hiszen a tartomány 
saját egyházjogi hagyománya nem az első alapvető szinodális mű előtt, hanem 
csak annak összeállítása után fejlődött ki. A prágai tartományi könyv elterjedé
se és befolyása különösen széleskörű volt. Mintegy 80 kéziratot ismerünk ezek
kel a zsinati szövegekkel57. 

Mint mondtuk, itt is elő volt írva a tartományi statútumok lemásolása58. Ez az 
előírás azonban Prágában különösen is világos és nyomatékos volt, hiszen már 
a Prágai Egyháztartomány megalapítását megelőzően 1343-ban Pardubicei 
Arnost által tartott egyházmegyei zsinat előírta - akkor még a mainzi - tarto
mányi statútumok megtartását, ismeretét és nyilvános közlését az új egyházme
gyei statútumokkal együtt59. Annál aktuálisabb lett azután ez a követelmény az 

POLC: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 205-206. 
57 78 kéziratos példányt és egy régi nyomtatványt említ Rostislav ZELENY {Councils and 

Synods of Prague and Their Statutes... 481; a kéziratok listája: uo. 484—488). Mivel a kéziratok 
többnyire a hajdani Csehszlovákia és Ausztria könyvtáraiban találhatók, bizonyos mértékig érde
kes lehet, hogy Magyarországon is őriznek egy további, a jegyzékben nem szereplő kéziratos 
példányt (Eger, Főegyházmegyei Könyvtár, Aa. I*. 33, fol. 11-23). 

58 Vö. ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 474. 
59 „Quamvis autem in provincialibus constitutionibus teneatur expresse, quod ipsarum consti-

tutionum libellus singulis annis in nostra synodo, si commode fieri potest, integraliter legi debeat 
et etiam publicari, alioquin alibi, ubi hoc commodius videtur expedire...precipimus et mandamus 
quatenus libellum ipsum constitutionum provincialium etiam synodalium mox seribi faciant, ip-
sum quem si non habebunt infra 6 menses a publicatione presentium, scriptum specialiter et com-
pletum, quo habito eum coram se et aliis suarum ecclesiarum clericis in capellis vei alibi ubi com
modius fieri poterit, ineipiendo die sequenti post dominicain Invocabit venturam nunc proxime, 
de verbo ad verbum legi et publicari ac demum continuatim usque ad dominicain Passionis immé
diate sequentem finire et complere...nichilominus libellus ipse constitutionum in Pragensi eccle-
sia publice in choro, cathena ferrea sie anneetatur proinde, quod nee perdi nee deportari valeat, 
sed omnibus in eo legere volentibus publicus pateat vel manifestus existât" (Statuta synodalia, 
Praga a. 1343, cap. 6: ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 492). Meg
jegyzendő, hogy már az 1310-es mainzi tartományi statútumok előírták: „daß gegenwärtige Pro-
vinzialstatutenbuch innerhalb dreier Monate, von gegenwärtigen Publikation an gerechnet, abge
schrieben und in den Cathedralkirchen unter unserm Siegel, in allen anderen Collegiatkirchen 
unter dem Siegel der Ordinarien, ohne alle Entschuldigung aufbewahrt werde und im Chore liege, 
so daß es jeder öffnen, lesen und sehen kann....so legen wir unseren ehrwürdigen Brüdern und 
Mitbischöfen auf...daß sie dieselben gleich abschreiben lassen und sorgen, daß sie jährlich in den 
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új egyháztartomány saját szinodális könyvének kihirdetése után. Arnost érsek 
1349-ben mint metropolita a saját nevében adta ki a tartományi statútumokat 
(bár utalt a szuffragáneusok egyetértésére, consensusára is)60. E tekintetben 
másként járt el, mint némely más érsek (például a salzburgi metropolita - lásd 
alább), akik a tartományi zsinatok rendelkezéseit a tartomány összes püspökei
nek nevében adták ki és rendelték el megtartásukat. Az előszóban a prágai érsek 
megmagyarázza szándékát és szinte definíciószerű leírást ad az új tartományi 
könyvről. Hangsúlyozza, hogy ez a mü a Mainzi Egyháztartomány egyes kánon
jainak és tartományi jogszabályainak összefoglalása tekintettel arra, hogy ezek 
a normák korábban az új Prágai Egyháztartományban is érvényesek voltak, továb
bá hogy tartalmaz korábbi egyházmegyei jogszabályokat is, amelyek a szuff-
ragáneus püspökök és a többi prelátusok hozzájárulásával a tartomány számára 
ebben az egyetlen rövid és világos könyvben kerültek összefoglalásra . 

Ez a könyv tehát a szövegébe fel nem vett korábbi tartományi jogot hatályon kí
vül helyezte62. Néhány korábbi tartományi jogszokást viszont az új egyháztartomány 
számára jóváhagyott6 . A püspökök kötelesek voltak az új tartományi könyvet egy
házmegyei zsinatokon közzétenni és lemásoltatni64. Ebben a rendelkezésben érződik 
annak az elméletnek a nyoma, amely szerint a metropolitáknak közvetlen hatalma 

Diözesansynoden, ...wenn es fugig geschehen kann, sonst anderswo vorgelesen werden; dann 
auch, daß sie ihren Untergebenen einschärfen, daß ein Jeder sich dieselben anschaffe und den In
halt auswendig lerne; vorzüglich sollen sie die Archidi'akonen und deren Untergebene, nämlich 
die Dekane, Camerarien und Hauptpfarrer dazu anhalten" (cap. 4: BINTERIM 6. 221-222). 

60„...ex iniuncti nostri officii debito...providere volentes...unananimi consilio et consensu 
suffraganeorum" (Statuta provincialia, Praga a. 1349, Proemium: ZELENY: Councils and Synods 
of Prague and Their Statutes... 500). 

61 „Summám aliquorum canonum, institutionum provincialium ecclesie Maguntine, que olim 
in nostra provincia tenebantur ac etiam statutorum sinodalium per nos et nostros predesessores 
editorum, quas pro morum correctione et decisione causarum et casuum frequentius occurrentium 
magis utiles et transgressoribus periculosiores iudicavimus et unanimi consilio et consensu suffra
ganeorum, capitulorum, conventuum omniumque prelatorum, personatus, dignitates vel officia 
ecclesiastica regentium ceterorumque subditorum nostrorum quocumque nomine censeantur, 
piano et breviori stilo, ut facilius possent memorie commendari, in unum libellum duximus redi-
gendum" (Statuta provincialia, Praga a. 1349, Proemium: ZELENY: Councils and Synods of 
Prague and Their Statutes... 500-501). 

62 „...quem et nullum alium pro constitutionibus provincialibus reputari volumus et haberi, 
omnes alias constitutiones provinciales ecclesie Maguntine quoad nostram totam provinciám et 
omnia statuta sinodalia a predecessoribus nostris vel a nobis usque ad presens édita quoad no
stram diecesim presentibus non insertas et inserta irritantes ymo irritas et irrita nuntiantes et omni 
carere decrevimus roboris firmitate" (Statuta provincialia, Praga a. 1349, Proemium: ZELENY: 
Councils and Synods of Prague and Their Statutes. ..501). 

63 „...eas in provincia nostra inviolabiliter conservandas et tenendas de cetero hoc sacro appro-
bante concilio diffinimus" (Statuta provincialia, Praga a. 1349, Cap. 4: ZELENY: Councils and Sy
nods of Prague and Their Statutes... 503). 

64 Lásd alább 72. jegyzet. 
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inkább csak a szufíragáneus püspökök (in suffraganeos), de nem azok alattvalói (in 
subditos suffraganeorum) felett van65. Minden székes- és társasegyházban rendel
keznie kellett a káptalannak a tartományi könyv két egyforma példányával: az egyi
ket az érsek pecsétjével a sekrestyében, a másikat láncra verve a templom valamely 
nyilvánosan hozzáférhető helyén kellett elhelyezni. Az esperesek és plébánosok 
kötelesek voltak másolatot beszerezni maguknak a tartományi szinodális könyvről66. 

A későbbi tartományi és egyházmegyei zsinatok Csehországban gyakran sok ren
delkezést átvesznek az 1349-es prágai tartományi zsinattól, vagy a maguk egészében 
kifejezetten elfogadják a tartományi statútumokat. A későbbi átvétel és feldolgozás 
világos példái egyrészt a még Pardubicei Arnost idejében tartott további prágai 
zsinatok 7, másrészt azok a különböző rövidített összefoglalások, amelyeket az 
1349-es tartományi zsinati könyv alapján készítettek68. Pardubicei Arnost utódainak 
zsinatairól meg kell jegyeznünk, hogy a tartományi zsinatokat Arnost érseknek az 
1353-as őszi zsinaton kiadott és hosszú egyetemes egyházjogi hagyományra vissza
vezethető előírása ellenére69 nem rendezték meg minden évben sőt azok igen ritkák 

Vö. X 5.31.8; J. GAUDEMET: Le gouvernement de l'Eglise è l'époque classique. IIe partie. 
Le gouvernement local. Paris, 1979. 26-27. (Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en 
Occident, dir. G. LEBRAS-J. GAUDEMET VIII/2.); P. ERDŐ: Caputh. De Metropolitis. In: Comen-
tario exegético al Código de Derecho Canónico. Ed. A. MARZOA-J. MIRAS-R. RODRÍGUEZ-OCA-
NA. Pamplona, 1996. 2. 903-909. 

66 „Kathedralium vero et collegiatarum ecclesiarum capitula habeant earundem constitutionum 
duo paria: unum sub sigillo nostro quod in sacrsitia servent, aliud quod in ecclesia sua in loco pa-
tenti affixum katenula a die publicationis earundem infra trium mensium spácium reponi faciant. 
Archidiaconi autem, decani rurales et parochialium ecclesiarum rectores singuli unum libellum 
ipsarum constitutionum pro se compareant, nam lapsis tribus mensibus memoratis nemo per igno-
rantiam earundem poterit se tueri" (Statuta provinciába, Prága a. 1349, Proemium: ZELENY: 
Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 501 ). 

67 ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 476 („All Statutes of subsé
quent synods issued by Ernest of Pardubice are put into relation with those of 1349 by either 
repeating them in a shorter form, or by amending their wording"); vö. UŐ.: Statuta brevia 
Arnosta z Pardubic z r. 1353. — Studie o rukopisech 1968. 69-76. 

68 így az 1349-es tartományi statútumok rövid verziója (Ex statutis provinciaiibus), mely az 
alábbi kéziratban található: Praha, Knihovna metropolitní kapituli, D LVII, fol. 166v-168r (XV. 
század; vö. ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 482); valamint egy má
sik kivonat (ún. Clementinae): Olomouc, Kapitulní knihovna, C.O.530 (vö. ZELENY: UO. 480). 

69 ZELENY: Councils and Synods ofPraue and Their Statutes... 519; vö. Conc. 1 Nicaenum c. 
5: J. ALBERIGO et alii (ed.): Conciliorum oecumenicorum décréta, consulente H. JEDIN (3. kiad.; 
Bologna, 1973) (COD) 6 (= D.18 c.3); Conc. Chalced. c. 19: COD 96 (= D.18 c.6; vö. C.ll q.l 
c.46; C.16 q.3 c l ) ; Conc. 2 Nicaenum c. 6: COD 134-144 (= D.18 c.7) - e kánon hatástörténeté
ről és azokról az egyházjogi gyűjteményekről, melyek e szöveg anyagukba iktatásával az évi egy
szeri és nem kétszeri tartományi zsinat mellett foglaltak állást lásd J. GAUDEMET: Le deuxième 
concile de Nicée (787) dans les Collections canoniques occidentales. = Annuarium Históriáé 
Conciliorum (21.) 1989. 285; Conc. 4 Lateranense c. 6 : A. GARCIA Y GARCÎA (ed.): Constitu-
tiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum. Città del Vaticano, 
1981. 53. 1-13. sor. (Monumenta Iuris Canonici, Ser. A, Vol. 2.) (=X 5.1.25.) 
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és kevéssé jelentősek voltak (lásd az 1381. április 29-i zsinatot)70. Ugyanakkor az 
egyházmegyei zsinatokra évente kétszer (június 16-án, Szent Vidnek, a prágai szé
kesegyház védőszentjének ünnepén és október 18-án, Szent Lukács ünnepén) sza
bályszerűen sor került71. Ezeken az egyházmegyei zsinatokon gyakran nem adtak ki 
új statútumokat, hanem csak ismét a résztvevők lelkére kötötték - magának a „Pro
vinciáiéinak a rendelkezése szerint - a korábbi egyházmegyei és tartományi jog
szabályok megtartását72. Említésre méltó, hogy a résztvevők, különösen a fóespere-
sek és az esperesek kötelesek voltak területük papságát helyi rendezvényeken és 
levélben tájékoztatni a zsinat határozatairól. Ez a kötelezettség akkor is fennállt, ha 
nem adtak ki új statútumokat, hanem csupán a régieket újították meg73. Mindezek
ből az igen részletes előírásokból világosan kitűnik, hogy a tartományi zsinatok ren
delkezéseinek kihirdetésére és megtartásuk ellenőrzésére szolgáló egyetemes egy
házjogi szabályok, különösen a IV. Lateráni Zsinat előírásai74, fontos kiegészítést és 
különös hangsúlyt nyertek a Prágai Egyháztartományban. Az egyetemes és a saját 
tartományi egyházi fegyelem elterjesztésének és érvényesítésének egyik legfőbb 
eszköze éppen a tartományi zsinati könyv volt. 

c) A salzburgi tartományi könyv 

Salzburgnak ismét más volt a fejlődési útja. A középkorban aligha találunk 
egyetlen zsinatot ebben a tartományban, amely a többinél olyan egyértelműen 
fontosabb lett volna, mint az 1349-es prágai és az 1420-as Wielun-Kalisz-i (gni-

70 Nincs elegendő alap annak feltételezésére, hogy az októberben rendszeresen megtartott zsi
natoknak tartományi jellege lett volna. Lásd POLC: Councils and Synods of Prague and Their 
Statutes... 207-209. 

71 Vö. POLC: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 201. 
72 „Ut autem constitutiones ipse ad singulorum perveniant notitiam clariorem, venerabilibus fratribus 

et coepiscopis nostris in virtute sancte obedientie districte precipiendo mandamus quatenus ipsas mox si-
bi seribi faciant et procurent, ac singulis annis cum suas synodos célébrant vei celebrabunt, clero suo eamn-
dem stúdium observantiamque studiosius recommendent" (Statuta provincialia, Praga a. 1349, Proe-
mium: ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 501). Vö. POLC: Councils and 
Synods of Prague and Their Statutes... 202. A püspökök már a vizigót Hispániában kötelesek voltak ar
ra, hogy a tartományi zsinatok határozatait egyházmegyei gyűléseken ismertessék. Ez a rendelkezés a 
Decretum Gratiani útján általánosan ismertté vált (D.18 c.17), a IV. Lateráni Zsinat pedig mindezt még 
világosabb formában előírta - lásd alább 74. jegyzet; vö. D. Bourx: Du concile provincial ou traité des 
questions de théologie et de droit canon qui concernent les conciles provinciaux. Paris, 1850. 549—550. 

73 Vö. POLC: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 202, 6. jegyzet. 
74 Conc. 4 Lateranense c. 6 : GARCÍA Y GARCIA (ed.): Constitutiones Concilii quarti Lateranen-

sis... 53. 7-14 („Vt autem id ualeat efficacius adimpleri, per singulas diocèses statuant personas 
idoneas, prouidas uidelicet et honestas, que per totum annum simpliciter et de piano, absque ulla 
iurisdictione sollicite inuestigent que correctione et reformatione sunt digna, et ea fideliter proférant 
ad metropolitanum et suffraganeos in concilio subsequenti...Et quod statuerint faciant obseruari, 
publicaturi ea in episcopalibus synodis annuatùn per singulas diocèses celebrandis") (= X 5.1.25.) 
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eznói) tartományi zsinat. Bár a salzburgi érsekek már a XI-XII. században szo
kásként követték a szabályt, hogy a freisingi, régensburgi, passaui és gurki püs
pököt zsinatra hívják össze, ezekről a zsinatokról inkább csak közvetett említé
seket vagy egyes rendelkezéseket ismerünk; konstitúciók teljes sorozatai nem 
maradtak fenn tőlük75. A XIII. századból viszont már olyan fontos dokumentu
mok ismeretesek, amelyek közel állnak a klasszikus tartományi könyv műfajá
hoz. Az 1267-ben Bécsben Guido bíboros által tartott legátusi zsinat jelentős 
konstitúciókat adott ki a Salzburgi Egyháztartomány számára (de a Prágai Egy
házmegye számára is)76. Bár ezek hét év leforgása alatt mint jogszabályok már 
kimentek a szokásból (in dissuetudinem transierunt) mégis 1274-ben a tartomá
nyi zsinaton Friedrich érsek újra kihirdette és új tartományi statútumokkal 
egészítette ki őket78. Guido bíboros bécsi zsinatának konstitúciói az egész kö
zép-kelet-európai térségben jelentős hatással rendelkeztek és az 1420-as lengyel 
tartományi könyvben is megjelennek79. Az 1274-ben kiadott új salzburgi statú
tumok a jövőre nézve további tartományi zsinatokat irányoztak elő80. Ez világo
san jelezte az érsek szándékát, hogy ezekez a zsinatokat szabályos időközön
ként rendezze meg. Az 1281. évre az érsek tényleg össze is hívott egy tartomá
nyi zsinatot. A tartomány püspökei testületnek, kollégiumnak fogták fel magu
kat ebben a korban és ebben a minőségükben tartották magukat illetékesnek a 

A Salzburgi Egyháztartomány régi tartományi zsinatainak történetét összefoglalta: G. B. 
WINKLER: Die Salzburger Provinzialsynoden. = Rottenburger Jahrbuch fúr Kirchengeschichte 
(5.) 1986. 25-26. 

76 Szövegkiadás: F. DALHAM (ed.): Concilia Salisburgensia provincialia et dioecesana iam 
inde ab hierarchiáé huius origine, quoad Codices suppetebant, ad nostram usque aetatem celeb-
rata. Adjectis quoque temporum posteriorum recessibus, ac convenus inter Archiepiscopos, et vi-
cinos principes rerum ecclesiasticarum causa initis. Augustae apud Vindelicos, 1788. 105-112. 

77 Kiadása: DALHAM 117-125. 
78 „...praecipimus: ut Episcopi, Abbates, Archidiaconi, et alii Ecclesiarum Praelati, statuta sac-

ri generalis Concilii celebrati proxime in Lugduno, in Ecclesiis et subditis suis, clericis et laicis, 
secundum quod eadem statuta istis et Ulis conveniunt, et quantum eos tangunt, sic solicite et 
fréquenter studeant publicare; ut ipsorum pronuntiantium et subditorum memoriae et observantiae 
imprimantur. Sed et constitutiones venerandae memoriae quondam Domini Guidonis, Sancti 
Laurentii in Lucina Presbyteri Cardinalis, in Provincia Salzburgensi Apostolicae Sedis Legati; 
quae licet Ecclesiarum utilitatem contineant, et salutem suadeant animarum, in dissuetudinem 
transierunt, cum praedicti generalis Concilii ordinationibus et statutis, nee non his, quae pro utili-
tate locorum et temporum in hoc provinciali Concilio apponentur a nobis, ad notitiam subditorum 
taliter deducantur, ne quemquam totius provinciáé probabilis error ac ignorantia valeant excu-
sare" (Concilium provinciale Salisburgense a. 1274, Praefatio: DALHAM 117-118). 

79 Lásd pl. Statuta Provinciáé Gneznensis a. 1420, lib. V cap. 3: FIJALEK-VETULANI 91-93 es 
Concilium Apostolicae Sedis Legati Card. Guidonis a. 1267 Viennae celebratum, cap. 15-18: 
DALHAM 110-111. 

80 Concilium provinciale Salisburgense a. 1274, cap. 1, 4, 7: DALHAM 118-119 („in proximo 
provinciali Concilio"). 
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tartományi törvényhozásra81. Ennek a zsinatnak a konstitúcióit tehát nem egye
dül az érsek nevében hirdették ki, hanem az összes jelenlévő püspökök nevé
ben82. Ez a jelenség Angliában és Franciaországban is előfordul bizonyos for
mában, noha ott párhuzamosan az az irányzat is érvényesül, hogy a tartományi 
statútumokat egyedül a metropolita nevében adják ki83. Ez utóbbi felfogásra 
már említettünk példákat Prágából és Lengyelországból is. Megismételjük 
azonban, hogy ez utóbbi tartományi statútumokban sem mulasztja el az érsek, 
hogy utaljon a szuffragáneus püspökök hozzájárulására84. 

Az 1287-ben János tusculumi püspök által tartott würzburgi legátusi zsinat a 
Salzburgi Egyháztartomány számára évszázadokon keresztül a tartományi 
szintű részleges jog forrása maradt (lásd alább). 

Egy tartományi zsinati könyv megjelenésének jele az 1386-os tartományi 
zsinat záró rendelkezése, mely egyrészt arról tudósít, hogy az egyháztartomány 
korábbi előírásai a jog és a régebbi tartományi statútumok rendelkezése ellené
re a szuffragáneus egyházmegyékben nem kerültek kellő nyilvánosságra és nem 
terjedtek el, másrészt elrendeli, hogy minden prelátus, főesperes, plébános és 
templomigazgató rendelkezzék a Szentszék legátusainak és maguknak az érse
keknek a konstitúcióival, ha pedig még nem volna meg neki, saját költségére 
másoltasson ezekből a szövegekből az érseki kancellárián85. Hogy ez a tartomá
nyi zsinat mennyire akarta tudatosan követni a prágai példát a tartományi sta
tútumok másolása és terjesztése terén, azt eddig nem sikerült megállapítanunk. 
Mindenesetre ebből az előírásból világosan kitűnik, hogy a Salzburgi Egyház-

81 Vö. többek közt WINKLER: Die Salzburger Provinzialsynoden... 26-27 („Die Synoden fun
gierten von ihren Anfangen im 8. Jahrhundert an bereits als gesetzgebende Versammlung für die 
Disziplin des Klerus. Daran wird sich bis zur letzten nachtridentinisehen Synode [1576] nichts 
ändern"). 

82 Concilium provinciale Salisburgense a. 1281, Praefatio: DALHAM 126 („Episcopi, Salzbur-
gae in provinciali Concilio congregati, infra scriptas contitutiones ex causis rationabilibus solem-
niter ac communiter edidimus, et promulgatas publice mandamus per eamdem provinciám invio-
labiliter observari"). 

83 Vö. G. LE BRAS: Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale. Première partie, 
Livres II à VI. Paris, 1964. 534. (Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours, fondée 
par A. Fliche-V. Martin, dir. J.-B. Duroselle-E. Jarry 12.) Később szokássá vált, hogy a tartomá
nyi zsinat határozatait a metropolita neve alatt adták ki; vö. Bouix: Du concile provincial... 99. 

84 Lásd fent 19. és 60. jegyzet. 
85 Concilium provinciale Salisburgense a. 1386, cap. 17: DALHAM 165 („Dudum fuit in nostra 

provincia constitutum, ut Episcopi Suffraganei omnes provinciales Constitutiones habeant singil-
latim, easque suis subditis, sicut Juris est, studeant publicare. Verum quia hujusmodi statútum 
fructum modicum hucusque produxit: Nos igitur illud ampliare et poenae adjectione vallare 
volentes, ne ipsarum ignorantiam ipsi vei subditi praetendere valeant, vei quoslibet allegare; sta-
tuimus et districte praecipiendo mandamus, quatenus omnes et singuli Ecclesiarum Praelati, Ar-
chidiaconi, ac parochi, Ecclesiarum Rectores, tarn Legatorum Sedis Apostolicae quam Nostras et 
Praedecessorum nostrorum constitutiones scriptas habeant, quas non habentibus de nostra 
Cancellaria praecipimus exhiberi, sub petentium tarnen sumptibus et expensis"). 
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tartomány ebben az időben nem rendelkezett egységesen megszerkesztett és 
kizárólagos zsinati könyvvel, hanem csak a legátusok és a különböző tartomá
nyi zsinatok rendelkezéseinek történetileg egymásra rakódott sorával. 

Ez a helyzet azonban részben megváltozik III. Eberhard érsek tartományi zsi
nata révén, mely közvetlenül a Konstanzi Zsinat86 után, 1418-ban került meg
rendezésre. E zsinat konstitúcióinak 34 fejezete87 ugyan olyan címfelírásokkal 
rendelkezik, melyek a nagy dekretális gyűjtemények titulusaival gyakran egy
beesnek, a szöveg azonban nincs öt könyvre felosztva és nem szabályozza olyan 
teljesen és részletesen az egyházi életet, mint a cseh és a lengyel tartományi 
könyv. A konstitúcióknak nincs kizárólagos jellege sem, sőt található bennük 
egy jegyzék azokról a legátusi és tartományi statútumokról, amelyek továbbra is 
hatályban vannak. Az 1418-as új rendelkezéseket tehát a korábbik kiegészítése
ként fogták fel88. Csak ezeknek az új statútumoknak az egyházmegyei zsinaton 
való közzétételét és másolását (ismét csak a másolatot kérők költségére) írják 
elő89. Bár Salzburgra nézve nem rendelkezünk olyan átfogó képpel a tartományi 
statútumok minden egyes kéziratos példányáról, mint Prága vagy Gniezno ese
tében, ismerünk olyan kéziratokat, amelyek az 1386-os és 1418-as tartományi 
zsinatok említett rendelkezésének megfelelően a salzburgi tartományi egyház
jog különböző jellegű és korú forrásait tartalmazzák90. 

A kései középkorban a Salzburgi Egyháztartományban is szokássá vált az egyetemes zsina
tok tartományi zsinatokon való előkészítése, illetve utólagos feldolgozása. így ezt a zsinatot a 
Konstanzi Zsinattal (1414-1418) összefüggésben kell szemlélnünk (WINKLER: Die Salzburger 
Provinzialsynoden... 27). 

87 Kiadása: DALHAM 167-187. 
88 Concilium provinciale Salisburgense a. 1418, Praefatio: DALHAM 168-169 („Hinc est, quod 

Nos Eberhardus praefatus, Albertus Ratisponensis, Hermannus Frisingensis, Engelmarus Chie-
mensis, Ulricus Seccoviensis, Wolffhardus Lavantinensis, cum venerabilium fratrum nostrorum 
absentium...Procuratorum...et totius sacri Concilii Salzburgensis approbatione, consilio, et 
consensu, omnia et singula statuta Reverendissimi Patris et Domini, Domini Guidonis, tune 
Sancti Laurentii in Lucina Presbyteri Cardinalis, et Reverendi Patris et Domini, Domini Joannis 
Episcopi Tusculani, Apostolicae Sedis Legatorum, dum in nostra provincia legationis officio 
fungerentur, et Reverendissimorum Patrum ac Dominorum divae Memoriae Friderici, Chunradi, 
Pilgrini, Sanctae Salzburgensis Ecclesiae Archi Episcoporum ac Legatorum Sedis Apostolicae, 
Praedecessorum nostrorum, édita in ipsorum provineiis, seu conciliis provincialibus, innovamus 
et observari praeeipimus"). 

89Concilium provinciale Salisburgense a. 1418, Praefatio: DALHAM 169 („...praeeipientes, 
easdem nostras constitutiones ab omnibus et singulis nostris suffraganeis, et eorum subditis firmi-
ter observari et publicari in ipsorum Synodis, copiasque illarum petentibus decernimus sub peten-
tium sumptibus et expensis"). 

90 Vö. pl. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 55 (lásd: E. BARTONIEK: Codices 
Latini medii aevi. Bp. 1940. 47-48. [Catalogus Bibliothecae Musaei Nationalis Hungarici 12, 
Codices manuseripti latini 1.]); Cod. Lat. 170 (lásd BARTONIEK 140) és Budapest, Egyetemi 
Könyvtár, Cod. Lat. 40 (lásd L. MEZEY: Codices latini medii aevi Bibliothecae Universitatis 
Budapestinensis. [Bp. 1961.] 58-60.); vö. ERDŐ: A részleges egyházjog... 306-307. 
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1420-ban egyházmegyei zsinatot tartottak János prépost, salzburgi főesperes 
vezetése alatt . Ez a szinódus kiadta a korábbi tartományi és legátusi statútu
mok gyűjteményét, mely azonban anyagának elrendezésében nem követ vilá
gos, szisztematikus rendet92. Ennek a szövegnek azonban inkább csupán pro 
memoria szerepe volt, mivel nem lehetett kötelező az egész tartomány számára 
és nem helyezhette hatályon kívül a korábbi forrásokat, hiszen pusztán egyház
megyei zsinattól származott. 

Az 1450/5l-ben Nicolaus Cusanus által tartott legátusi zsinat a Bázeli Zsi
nattal volt összefüggésében93. 

1490-ben V. Frigyes érsek tartományi zsinatot rendezett, melyen 45 statútu
mot fogadtak el94. Ezek a tartományi statútumok azonban nem vonatkoznak az 
egyházfegyelem egészére, hanem többnyire csak a klerikusok és a szerzetesek 
ügyeire, és nem is tartanak igényt arra, hogy ebben a témában a jövőben kizá
rólagos szabályként, tehát a korábbi ide vonatkozó anyag eltörlésével, kövessék 
őket. E statútumok felosztása nem követi a dekretális gyűjtemények szerkezetét. 

Az 1512-ben tartott tartományi zsinat az V. Lateráni Zsinat (1512-1517) elő
készítését szolgálta95. Ezen a zsinaton megállapították, hogy a tartomány már 
elegendő tartományi törvénnyel (constitutiones - e szabályok sohasem szere
pelnek canones néven) rendelkezik, melyeket azonban nem tartanak meg, sőt 
feledésbe merültek96. Ezért vizitációt rendelnek el az egész tartományban, de 
nem adnak ki új zsinati könyvet97. Az 1537-ben és 1549-ben tartott tartományi 

A késő középkori salzburgi zsinatokat egyébként a helyettesítés rendszere jellemzte. Az ez
zel kapcsolatos helyzet leírása, melyet Gerhard B. Winkler a trentói időszakról ad, lényegében 
már a XV. századra is érvényes: „Die eigentliche Synodalarbeit leisteten bürgerliche Bischöfe, 
Vikare in spiritualibus u. a., die auch sonst die geistlichen Angelegenheiten der Fürstenbistümer 
betrieben. Die Tatsache, daß die Teilnahme deutscher Fürstbischöfe am 'Weltkonzil' von Trient 
eine Episode blieb, wiederholte sich analog auf der Ebene der Provinz. In allen Reden und Zere
monien wurde die Versammlung als coetus episcoporum apostrophiert. In Wirklichkeit war es ein 
coetus vicariorum, d. h. von Inhabern delegierter Gewalt", amit Rotterdami Erasmus (1466-1536) 
Encomion Moriae (A balgaság dicsérete) c. müvében már 1510 körül az évszázad legnagyobb os
tobaságának minősített. „Der Gurker und der Chiemseer führten die Verhandlungen, die eigentli
chen Fürsten signierten" (WINKLER: Die Salzburger Provinzialsynoden... 30). 

92 Kiadása: DALHAM 190-206. 
93 Vö. WINKLER: Die Salzburger Provinzialsynoden... 27. 
94 Kiadása: DALHAM 244-264. 
95 Vö. WINKLER: Die Salzburger Provinzialsynoden... 27. 
96 Concilium provinciale Salisburgense a. 1512, Deliberata: DALHAM 279 („...per praedeces-

sores Archiepiscopos Salzeburgenses ultra Juris communis dispositionem de vita et moribus sub-
ditorum... in Comitiis provincialibus varia statuta cum insertis poenis édita sunt, quibus, si exacte 
observentur, novas adjungere constitutiones supervacaneum foret. Sed quia frustra Sanctorum 
décréta canonum, ac statuta provincialia antiquis fuissent ordináta temporibus, si illorum executio 
negligatur,...et ea, quae proinde statuta sunt, negligi et penitus ac in oblivionem duci "). 

97 Concilium provinciale Salisburgense a. 1512, Deliberata: DALHAM 279. 
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zsinatokat a Trentói Zsinattal összefüggésben hívták egybe . 1537-ben a zsinat 
23 statútumot adott ki, melyeket azonban nem a korábbi tartományi jogszabály
ok módosításának, hanem kiegészítésüknek szántak". Az 1549-es tartományi 
zsinat tíz konstitúciót bocsátott ki. Az előszóban az érsek mentegetőzik, mivel a 
korábbi tartományi statútumokat nem gyűjtötte össze és nem szerkesztette 
egyetlen könyvvé (ilyen könyvet szerkesztettek pl. ebben az időben Mainzban -
lásd alább), hanem ezúttal csak egy rövid szöveget ad ki100. Ez annak a jele, 
hogy Salzburg ebben az időben nem rendelkezett szervesen felépített, valódi 
tartományi könyvvel. 

A tartományi szövegek lemásolása az esperesi kerületekben itt is kötelező volt101. 
A főesperesek a tartományi statútumokat ebben az egyháztartományban sajátos 
gyűléseken, úgy nevezett főesperesi zsinatokon hirdették ki102. Ezeken a zsinatokon 
többnyire az érsek delegátusai is jelen voltak103. A statútumokat, amelyeket itt köz
zétettek, minden templom igazgatójának egy hónapon belül be kellett szereznie és a 
többi papoknak egyszer egy évben fel kellett olvasnia és el kellett magyaráznia10 . A 
fentiekből azonban az is kitűnik, hogy voltak azért olyan összefoglaló jellegű zsi
natok, amelyek a tartomány saját kánonjogi hagyományát megalapozták. 

Ez a hagyomány is túlélte részben a Trentói Zsinatot. Ez a zsinat105 a tarto
mányi zsinatokat általában úgy fogta fel mint az egyházi reform végrehajtó 
szerveit. Ezzel részben adott is volt a feszültség az ideál és a valós lehetőségek 
között. Egy olyan szerv, mely történetének tanúsága szerint inkább törvényho
zói és bírói funkciót látott el, főként közigazgatási területen kellett volna, hogy 
tevékenykedjék. Az állami hatalom egyre abszolutisztikusabbá váló igényei a 
tartományi zsinati tevékenységet - legalábbis a Salzburgi Egyháztartományban 
- nem könnyítették meg106. Mégis sor került három fontos tartományi zsinatra a 

98 Vö. WlNKLER: Die Salzburger Provinzialsynoden... 27. 
"Concilium provinciale Salisburgense a. 1537, Statuta: DALHAM 305 („Nolumus tarnen per 

haec nostra statuta, ordinationes et constitutiones majorum et antecessorum, simul ac nostris antea 
factis Provincialibus, ac Synodalibus statutis in aliquo derogare, sed volumus, quod haec nihilo-
minus etiam observetur, et sicut primus efficax per omnia robur obtineant firmitatis"). 

100 Concilium provinciale Salisburgense a. 1549, Praefatio: DALHAM 331. 
101 Vö. fent 86. jegyzet. 
102 Vö. DALHAM 152-156, id. 152 („Fuit quippe propositum in more veteri Archidiaconorum 

Salisburgiensium celebrare Synodos Archidiaconales"). 
103 Ezt legalábbis a késői ilyen zsinatokon kifejezetten mondják is; vö. Synodus Archidiacona-

tus Garsensis a. 1572 Müldorfí habita: DALHAM 152. 
104 Statuta Frisacensia a. 1337: DALHAM 156. A tartományi statútumok közzétételének általá

nos kötelezettségéről lásd pl. Concilium provinciale Salisburgense a. 1386, Praefatio: DALHAM 
161 („...infra scriptas Constiitutiones edidimus...quas per locorum Ordinarios, Praelatos, Archi-
diaconos, et alios Ecclesiarum Rectores per totam nostram provinciám publicari, et sub poenis in 
eis contentis praecipimus inviolabiliter observari"). 

105 Concilium Tridentinum, 11 nov. 1563, Sess. 24, can. 2. 
Vö. G. B. WINKLER: Die nachtridentinischen Synoden im Reich. Salzburger Provinzialkon-

zilien 1569, 1573, 1576. Wien-Köln-Graz, 1988. 24-26. 



Tartományi szinodális könyvek Közép-Kelet-Európában (Gniezno, Prága, Salzburg) 167 

Trentói egyetemes Zsinat után (1569, 1573, 1576). Ezek közül már az első úgy 
határozott, hogy nem csupán az egyetemes egyházjogot, hanem a korábbi tar
tományi statútumokat is meg kell tartani107. 

d) A magyar zsinati könyv problémája 

Mint a bevezetőben már említettük, a tartományi könyv klasszikus kritériu
mainak megfelelő mü Magyarországról nem ismeretes. Mégis az 1279-es1 8 és 
az 1309-es legátusi zsinatok fontos szerepet játszottak az egész ország (tehát 
mindkét egyháztartomány) egyházi fegyelmének fejlődésében 09. Sőt az 1420-as 
nagy lengyel tartományi könyvben megtaláljuk Gentilis bíboros előírásait a 
kánoni választásról, méghozzá abban a formában, ahogyan azokat 1309-ben 
Magyarországon a legátusi zsinaton kiadták110. A legtöbb lengyel kézirat még a 
szövegben szereplő magyar helységneveket is megőrizte111. Am a késő közép
kori magyar egyházmegyei zsinatok mégsem beszélnek a tartományi statútumok 

107 Concilium provinciale Salisburgense a. 1569, cap. 5: DALHAM 367 („Caeterum sacrorum 
etiam Canonum statuta omnia, ac constitutiones Provinciales, tani a nostris praedecessoribus, 
quam a nobis in praesenti Synodo éditas, ab omnibus nostris Provincialibus non solum cognitas 
esse, sed etiam diligenter observari mandamus"). 

108 Ennek a Budán, Fülöp fermói püspök által tartott legátusi zsinatnak mind a 129 cikkelyéről 
az egyetlen teljes kiadás HUBE: Antiquissimae constitutiones synodales provinciáé Gneznensis... 
72-130; vö. Z. J. KOSZTOLNYIK: Rome and the Church in Hungary in 1279: The Synod of Buda. 
= Annuarium Históriáé Conciliorum (22.) 1990. 76-79. Fülöp fermói püspök Lengyelországra 
szóló legátusi megbízatással is rendelkezett és ebben a minőségében 1282-ben Lengyelországban 
ennek az országnak a számára is kihirdette 1279-ben Budán tartott korábbi legátusi zsinatának 
döntéseit; vö. KOSZTOLNYIK: Rome and the Church... 83. 

109 Gentilis bíboros 1309-es legátusi zsinatának rendelkezései kifejezetten előírják, hogy őket 
kibocsátójuk legátusi küldetésének egész területén ki kell hirdetni: „Statuimus, et sub poena ex-
communicationis districte praecipimus, ut omnes, et singuli Archi Episcopi, et alii Ecclesiarum 
Praelati, Capitula et Conventus tarn Reguläres quam saeculares exempti...in Legationis nostrae 
civitatibus, seu locis insignibus constituti nostras, quas ad Communem Ecclesiarum Regis, et 
Regni Hungáriáé, aliarumque partium commissarum nobis utilitatem, statumque dante Domino 
prosperum constitutiones edidimus, infra duorum mensium spatium a publicatione ipsarum nume-
randum de regestro Camerae nostrae recipiant, easque, vel saltem earum articulos, sive puncta in 
eorum Synodis diebus solemnibus, et in Ecclesiis, et alibi, ubi expedire viderint, ita sollicite pub-
licent, et diligenter exponant, quod in plenam notitiam devenire valeant singulorum, illasque in-
violabiliter servent, et ab aliis eorum subditis, per poenas, et sententias, in illis contentas firmiter 
faciant observari" (cap. 16: I. BATTHYÁNY (ed.): Leges ecclesiasticae regni Hungáriáé et provin
ciarum adiacentium [3 kötet; Albae Carolinae, Claudiopoli 1785-1827] 3. 35b-36a). Ezekben a 
rendelkezésekben azonban nincs szó a szöveg lemásolásáról és őrzéséről. 

110FIJALEK-VETULANI 15-25; vö. BATTHYÁNY 3. 36b-44a. Gentilis bíboros is egyidejűleg 
rendelkezett 1309-ben pápai legátusi megbízatással Magyarországra és Lengyelországra nézve. 

1 ' ' Kivételt képezett a Berkeley, Robbins Collection, MS 3 jelzetű kézirat, mely a magyar helységne
veket törölte és helyükre szisztematikusan sziléziai helységneveket írt, vö. ERDŐ: Die Glossen... 
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lemásolásáról és terjesztéséről, mint ahogyan azt a lengyel és cseh zsinatok 
teszik, hanem olykor különleges tisztelettel említik a metropolitai egyházmegye 
és egyben prímási egyház, Esztergom 1382-es egyházmegyei statútumait 2. 
Ezeket az esztergomi egyházmegyei határozatokat mégsem hirdetik ki tartomá
nyi könyv módjára a maguk teljes formájában a szuffragáneus egyházmegyék
ben, s nem másolják és nem csupán kiegészítik azokat az egyes egyházmegyék 
egyházmegyei statútumaival, hanem inkább átdolgozzák őket, s mintájukra 
szerkesztik meg a saját egyházmegyei zsinati határozataikat. Az egyetemes egy
házjognak a tartományi zsinatoknak évi megtartásáról szóló előírásait Magya
rországon egyáltalán nem tartották tiszteletben. A legátusi zsinatok sem kötőd
tek egyetlen egyháztartományhoz, hiszen hazánkban már igen korai időktől fog
va két tartomány létezett. Ennyiben az ország hierarchikus helyzete eltért mind 
a cseh, mind a korai lengyel állapotoktól. így a legátusi zsinatok kapcsán is 
inkább nemzeti, mint tartományi zsinatokról beszélhetünk113, figyelemmel ter
mészetesen a legátusi zsinat sajátos intézményi arculatára. így a kortársak a pá
pai legátusok határozatainak terjesztésében bizonyára nem egyszerűen az egye
temes egyházjognak a tartományi zsinatokról szóló előírásai teljesítését látták. 

3. Összefoglalás és kitekintés 

A tartományi zsinatok a keresztény ókortól fogva az egyetemes egyházjog 
intézményei közé tartoztak. A Decretum Gratianiban már abban a formában 
jelennek meg, ahogyan a gregoriánus reform után felfogták és - főként a pápai 
legátusok vezetésével - II. Orbán (1088-1099)114 és II. Honorius (1124-1130) 
uralkodása alatt Nyugat-Európában (Itália, Ibériai-félsziget, Franciaország, Né-

112 Vö. pl. Statuta dioecesana ecclesiae Vesprimiensis a. 1515: C. PÉTERFFY (ed.): Sacra Con
cilia Ecclesiae Romano Catholicae in Regno Hungáriáé celebrata ab anno Christi MXVl usque 
ad annum MDCCXXXIV. Vol. 1. 2. kiadás.; Viennae, 1742. 221 („Constituimus, et matúra deli-
beratione praehabita, consultis quibusque senioribus fratribus nostris, ac eorum assensu, et super 
reformationem Cleri nostri habita sana informatione, adhaerentibus sacris synodalibus constitutio-
nibus Ecclesiae Metropolitane Strigoniensis; additis etiam quibusdam sanctionibus, salutem et 
utilitatem subditorum nostrorum concernentibus, Décréta ipsa in unum librum redigi fecimus"). 
Újabb kiadása SOLYMOSI L.: A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai. Bp. 1997. 45. 

113 A Lengyelország és Magyarország területére illetékes pápai legátus, Fülöp fermói püspök 
különbséget tesz az 1279-es budai legátusi zsinaton ezen zsinatának lengyel és magyar hierarchi
kus helyzete között: „praecipimus, quod nulli de caetero in Regno Hungáriáé et Provincia Polo-
niae in Archidiaconos assummantur, nisi injure Canonico...sint instructi" (BATTHYÁNY 2. 444a). 

114 Vö. BONICELLI: Iconciliparticolari... 22-23; A. GARCÍA Y GARCIA: Los conciliosparticu-
lares en la Edad Media. In: El Concilio de Braga y lafunción de la legislación particular en la 
Iglesia. Trabajos de la XIV Semana Internacional de Deerecho Canónico celebrada en Braga 
bajo el Patrocinio del Senor Arzobispo Primado, el C.S.I.C. y el Instituto „San Raimundo de 
Pehafort". Salamanca, 1975. 142-149. 
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metország, Anglia) gyakorolták őket115. Gratianus saját dictumai szerint a tar
tományi zsinatokat a bírói és közigazgatási hatalom gyakorlására képesnek 
tartotta, de a törvényhozásra nem116. Ennek a felfogásnak az összefüggésében 
érthető, miért tűnt oly fontosnak a pápai legátusok közreműködése a tartományi 
törvényhozásban. A hatályon kívül helyezendő tartományi jogszabályok koráb
bi pápai megerősítésén vagy a módosítandó legátusi zsinati rendelkezések te
kintélyén kívül ennek a felfogásnak a továbbélése is magyarázhatja azt a szo
kást, hogy a tartományi zsinatok már ebben a korban olykor határozataik pápai 
megerősítéséért folyamodnak117. Hasonló lehet egy későbbi terminológiai szo
kás magyarázata is: a tartományi zsinatok jogszabályait számos forrás feltűnő 
szándékossággal nem canonnak, hanem csak constitutiónak nevezi118. 

A IV. Lateráni Zsinat után a tartományi zsinatok új támogatást kapnak az 
egyetemes egyházjog részéről. A IV. Lateránum mindenesetre elismerte, hogy a 
tartományi zsinatok bizonyos jogalkotói képességgel rendelkeznek a magasabb 
jog által meghatározott keretek között119. Ezek a zsinatok azonban munkájuk 
eredményét nem mindenütt azonos formában adták ki. A tartományi statútumok 
megjelenhettek rövidebb kánoni rendelkezések módjára. Egy idő után össze-
gyűjthették és későbbi zsinatokon összefoglalhatták őket. Határozataik közzé
tételének egyik különös formája volt, ha a zsinatok (vagy a tartományi zsinaton 
a metropolita, miként az egyetemes zsinatok határozatainak kihirdetése esetén a 
pápa a latin középkorban) egyetlen organikusan megszerkesztett könyvet adtak 
ki az egyházi fegyelem fontos kérdéseinek egész soráról. Az ilyen műveket 
talán anyaguk átfogó jellegének hangsúlyozására, a nagy dekretális gyűjtemé-

115 W. GÓRALSKi: Synody prowincjonalne w Dekrecie Gracjana. = Prawo Kanoniczne (26.) 
1983. Nr. 3^1, 164-165. Vö. M. MACCARONE: // IV Concilio Lateranense. = Divinitas 1961. Nr. 
2, 271-272; BONICELLI: Iconciliparticolari... 24. 

116 GÓRALSKi: Synody prowincjonalne... 172-178. A tartományi zsinatok törvényhozói hatal
mának problémájához általában lásd F. J. MURPHY: Legislative Powers ofthe Provincial Council. 
Washington, D. C. 1947. (Canon Law Studies 257.). 

1,7 Vö. Antonii Augustini Archiepiscopi Tarraconensis opera omnia. (8 kötet, Lucae, 1765— 
1774, 3. 1767) 374 (Antonio Augustin egyes korai tartományi zsinatok pápai confírmatiójáról az 
alábbi megjegyzést teszi: „Sunt etiam nonnulla Romanorum Pontifícum rescripta hic relata, 
quibus aut confírmantur provincialia concilia, aut aliqua jubentur ad provinciáé statum et mores 
pertinentia"). Bár I. Ince pápa korától (337-351) maradtak fenn olyan pápai dokumentumok, 
melyek azt állítják, hogy senki nem adhat ki kánonokat Róma püspökének tudta nélkül „az egyhá
zak" számára (vö. Sokrates, HE II, 17; Sózomenos, HE III, 10), a tartományi zsinatok határoza
tainak kihirdetésük előtti pápai felülvizsgálata (nem megerősítése) mint intézmény csak a Trentói 
Zsinat utáni korban vált világossá. Vö. Benedictus XIV, De synodo dioecesana, Lib. XIII, c. 3: 
(Ferrariae, 1767.) 2.151 („Ea, antequam promulgentur, transmitti jussit Sixtus V ad sacram 
congregationem concilii, non quidem ut postea confirmationem reportent a Sede Apostolica, sed 
ut corrigantur"); Bouix: Du concile provincial... 380-397. 

118 Vö. BOUIX: Du concile provincial... 466-473. 
119 Conc. 4 Lateranense c. 6 - lásd fent 69. és 74. jegyzet. Az előzményekhez vö. M. MACCA-

RONE: IIIV Concilio Lateranense. = Divinitas (2.) 1961. 271-272. 
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nyék mintájára olykor öt könyvre osztották fel, ahogyan ez a Mainzi Egyház
tartomány 1310-es „Provincialé"-ja vagy a vizsgált régióban az 1420-as 
gnieznói tartományi könyv esetében történt120. A gazdag tartalom és az erős 
törvényhozói akarat azonban másképpen felépített tartományi könyveket is 
szilárd hagyomány alapjává tehetett. Ezek a könyvek, melyek Gnieznóban és 
Prágában a kizárólagosságra támasztott kifejezett igényükkel hatályon kívül 
helyezték a korábbi tartományi jogot, összefoglalásai és megújító továbbfor-
málásai voltak a helyi fegyelmi hagyománynak, s évszázadokon keresztül meg
ismételték, követték és nem ritkán glosszákkal is ellátták őket121. Határozataik 
közül némelyeket a Trentói Zsinat utáni új tartományi könyvekbe is felvettek122. 
Másképpen jár el egy Tridentinum előtti nyugati tartományi zsinat (Sens 1528). 
Bár nem idézi oly gyakran kifejezetten a régi tartományi statútumokat, de hang
súlyozza a tartományi zsinatok aktualitását, valamint a Biblia és a zsinatok 
tekintélyét, melyeket a reformátorok megkérdőjeleztek, s különösen fontosnak 
tartja a tartományi zsinatokat a protestáns reformáció leküzdésére123. A vizsgált 
régióban a folyamatosság köteléke a tartományi könyvekben képviselt régi he
lyi fegyelemmel igen erős volt. Ez a tartományi zsinatok Tridentinum utáni 

120 Később a korábbi és újabb tartományi statútumokat más országokban is egységes művekbe 
gyűjtötték, melyek a nagy dekretális gyűjtemények mintájára öt könyvre, titulusokra és fejezetekre 
oszlottak. Kiemelkedő képviselője az ilyen tartományi könyvek ezen későbbi típusának Antonio 
Augustin (1517-1586) összeállítása, mely a különböző időpontokból származó tartományi statú
tumokat öt könyvbe szerkeszti. Az egyes fejezeteknek ebben a műben mindig két felirata van: az 
egyik a kibocsátó megjelölése (atributio) a másik a tartalmi összefoglalás (summarium). Ez a Pro
vinciale (Constituionum provincialium Tarraconensium libri quinqué) 1580-ban jelent meg elő
ször. Későbbi kiadása: Antonii Augustini Archiepiscopi Tarraconensis opera omnia 3. 383-489; 
vö. J. GROHE: Die Synoden im Bereich der Krone Aragon von 1418 bis 1429. Paderborn-Mün
chen-Wien-Zürich, 1991. 152., 5. jegyzet. (Konziliengeschichte, ed.. W. Brandmüller, Reihe A.) 

121 A lengyel szinodális könyv különböző kéziratainak glosszái (vö. ERDŐ: Die Glossen...), de 
egyes széljegyzetek a prágai Provinciale kézirataiban is (vö. ZELENY: Councils and Synods of 
Prague and Their Statutes... 516) ezt példázzák. A XV. században a tartományi könyvek glosz-
szákkal való ellátása más országokban, így Spanyolország területén is ismert jelenség volt, vö. 
GROHE: Die Synoden im Bereich der Krone Aragon... 152, 5. jegyzet. 

122 Klasszikus nyugati példa erre a jelenségre a Mainzi Egyháztartomány, ahol az 1549-es tar
tományi konstitúciók a lapszélen forráshelyek egész sorát tüntetik fel. A Biblián kívül itt főleg az 
egyetemes egyházjogra (kb. ötször) és a tartomány részleges jogára, főleg az 1310-es zsinati 
könyvre (huszonötször) találunk utalást. Az ebben a régi tartományi könyvben képviselt hagyo
mányból merítik az 1549-es konstitúciók szerkesztői teljes anyaguknak mintegy a negyed részét. 
Vö. Constitutiones conciliiprovinciális Moguntini etc., Moguntiae, 1549., fol. 1-32, cap. 19, 25, 
27, 29, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 69, 78, 79, 80, 81, 85, 89, 91, 92, 95, 101, 103. 

1 Décréta provinciális concilii Senonensis celebrati...Anno domini 1528. Parisiis, 1529, fol. 
2r („...prouide admodum a sanctis patribus institutum est, ut metropolitani prouincialia concilia 
conuocarent, quibus, una cum sui suffraganeis, irrepentibus animorum morbis et commissae sibi 
plebis contagioni, digna cautione mederentur"), és fol. 2v (az eretnekek „sacrosanctam concilio-
rum authoritatem respuant, nullum uel apertissimum scripturae locum non dépravent, sed corrup-
tum, atque adulteratum in suam utcunque sententiam detorqueant"). 
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nyomtatott kiadásaiban különösen Lengyelországban és Salzburgban világosan 
kitűnik. Sőt Lengyelországban a régi tartományi statútumokat - különösen a 
Trentói Zsinat előtt - az újakkal együtt újból kiadták124. 

A régió tartományi könyveinek vizsgálata azt mutatja, hogy a középkori Kö
zép- és Közép-Kelet-Európában a tartományi, regionális vagy egy egész nem
zetet átfogó egyházak hosszú és erős saját jogi hagyománnyal rendelkeztek. 

A saját tradíció erejét azonban - ahogyan a gnieznói tartományi könyv pél
dáján is látjuk - feltűnő módon éppen a pápai tekintélyből vezették le. Prágában 
is megfigyelhető, hogy a tartományi könyv, mely a tartomány saját fegyelmé
nek tulajdonképpeni hordozója volt, az egyetemes egyházjog alapján tartott 
igényt az egyházmegyei kihirdetésre, elterjesztésre és követésre. Magyarorszá
gon és a Salzburgi Egyháztartományban, de más zsinati szövegek közvetítése 
révén, mindenekelőtt az 1420-as nagy zsinati könyv útján (mely úgy a Salzburg 
és Prága számára tartott, mint a Magyarország és Lengyelország számára ren
dezett legátusi zsinatok anyagából fontos szövegeket vett fel rendelkezései kö
zé) Lengyelországban is, a legátusi zsinatok rendelkezései az egyes régiók saját 
egyházjogi hagyománya kikristályosodását igen erősen elősegítették és befolyá
solták. Az egyetemes és a tartományi egyházjog viszonya tehát ebben a korban 
Közép-Kelet-Európában dialektikus jellegűnek tűnik. A pápaság és az egyete
mes zsinatok hozzájárultak a tartományi egyházjog fejlődéséhez és különösen a 
nagy tartományi könyvek keletkezéséhez és elterjedéséhez. Ebben a régióban 
világosan meghatározható és organikus műként megalkotott tartományi köny
vek inkább azokban az országokban keletkeztek, ahol az egyháztartomány egy 
nemzettel - legalább is hosszú időn át - nagy mértékben azonosítható volt. 

Prága és Gniezno a szó irodalomtörténeti értelmében is rendelkeztek tarto
mányi zsinati könyvvel. Ezek a művek organikusan felépített és kezdetben jo
gilag kizárólagos foglalatai voltak a tartomány egyházjogának. Salzburg ebben 
a korban csupán kodikológiai értelemben vett tartományi könyvvel rendelke
zett: a zsinatokon meghatározott forrásokból álló történelmileg keletkezett nor-
maegyüttest, amely az egész tartomány számára kötelező volt, mindenütt lemá
solták. Ennek eredményét sajátos összetételű kötetek őrzik. Ebben az utóbbi 
értelemben elvileg létezhetett volna akár az Esztergomi Egyháztartományban, 
akár mindkét magyar egyháztartományban tartományi könyv. Ilyen könyvekről 
azonban egyházi könyvtáraink nagymértékű pusztulása miatt, de talán nem 
csupán ezért, nincsenek értesüléseink. Ezekre egyházmegyei zsinati szövegek 
sem utalnak. 

Lásd fent 27. jegyzet. 
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PÉTER ERDŐ 

Des livres synodaux provinciaux dans l'Europe Centro-Orientale 
(Gniezno, Prague, Salzburg) 

L'étude présente les livres synodaux provinciaux les plus répandus dans l'Europe Centro-
Orientale (mentionnés souvent par les contemporains sous le nom de „Provinciale") et décrit les 
formes d'apparition du genre, l'utilisation et le rôle de ces livres dans le processus de la coopéra
tion du droit canonique universel et partiel. Les manuscrits connus en Hongrie ne contiennent 
pour la plupart que des livres synodaux diocésains, mais on peut trouver en Hongrie des livres 
provinciaux provenant d'autres provinces ecclésiastiques (Gniezno, Prague, Salzburg) aussi. 

L'auteur soumet à une analyse approfonie les livres synodaux provinciaux provenant des trois 
grandes provinces mentionnée. L'analyse des livres provinciaux de la région démontre que dans 
l'Europe Centrale et Centro-Orientale, au moyen-âge, les églises provinciales, régionales ou emb
rassant toute une nation avaient une tradition juridique spéciale longue et puissante. Mais la 
valeur de la tradition spéciale fut déduite expressément de l'autorité papale. A cette époque, le 
rapport du droit canonique universel et provincial dans l'Europe Centro-Orientale semble être de 
caractère dialetrique. Prague et Gniezno avaient, même au sensé d'histoire littéraire du mot, des 
livres synodaux provinciaux. A cette époque, Salzburg n'avait un livre provincial que dans le sens 
codicologique du mot. En principe, on ne peut pas exclure l'existence d'un livre provincial ni 
dans la province ecclésiastique antique d'Esztergom, ni dans toutes les deux provinces ecclé
siastiques hongroises, mais nous n'en avons pas de renseignements. 



KOPECZI BELA 
Olasz írók Magyarországról a XVIII. század elején 

Az olasz XVII. századot sokan a dekadencia korának tartják az ország szétta
goltsága, elrekedt gazdasági fejlődése, sőt kulturális hanyatlása miatt. Az igaz
ság az, hogy a század végén a pápaság a maga diplomáciájával igyekezett hatni az 
egész európai közvéleményre, hozzájárulva a Habsburg Birodalmat támogató 
Szent Liga létrejöttéhez. A spanyol örökösödési háborúban azonban francia és 
császári hadak jelentek meg Itáliában s a Vatikán szerepe megingott. 

Az olaszok ebben az időben jelentős helyet foglaltak el a kontinens életében, így 
különösen a Habsburg Birodalomban. Bécsben, I. Lipót udvarában az olasz csak
nem a hivatalos nyelv szerepét játszotta s tanácsadói között nem kevés olaszt lehe
tett találni.1 1683 után a császári hadseregben olyan főtisztek szolgáltak, mind a 
rosszhírű eperjesi hóhér, Antonio Caraffa, akiről a fiatal G. B. Vico dicsérő életraj
zot írt, vagy a török harcokban kitűnt és ott elesett Federico Veterani, a tudós had
mérnök Luigi Marsili (Marsigli), aki érdekes leírást adott a Dunáról, amely latinul 
és franciául is megjelent és aki kitűnt a karlócai béke kapcsán az Ottoman Biroda
lommal kialakított határ kitűzésében. Olyan olasz történetíró, mint Gualdo Priorato 
vagy folytatója Giovanni Comazzi, akik munkáikban a Habsburg Birodalmat ma
gasztalták, s ugyanezt tették azok az újságírók és írók, akik a Thököly-felkelést, 
majd a Rákóczi-szabadságharcot elítélték. Sok olasz pap működött a Habsburg 
Birodalomban, akik egyházi, katonai és diplomáciai szolgálatokat láttak el. Nem 
kevés zenész dolgozott Bécsben, sőt egyik-másik, mint Angelini-Bontempi törté
nészként is szolgált. Az olasz kolónia a Habsburg Birodalomban azt képviselte, amit 
Itáliában nem tudott megvalósítani: kiállt a centralizáló hatalom, annak hadserege és 
diplomáciája mellett és terjeszthette I. Lipót protestánsellenes katolicizmusát. 

I. 

A török háború közeli befejezését remélve a császár bizalmasai a felszaba
dult Magyarország „berendezkedésével" kezdtek foglalkozni. Ezt a célt szol
gálta Kollonich Lipót győri, majd bécsi püspök, aki 1689-ben írta meg a máig 

1 Vö. WANDRUSCHKA, A.: Österreich und Italien im XVIH-ten Jahrhundert. Wien, 1963. 
2 KÖPECZI Béla: Magyarország a kereszténység ellensége. Bp. 1976., és németül: Staatsräson 

und christliche Solidarität. Wien-Budapest, 1982., és JÁSZAY Magda: A kereszténység védőbás
tyája olasz szemmel. Bp. 1996. 
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kéziratban maradt munkáját, az ún. „Einrichtungswerk"-et, amely Magyaror
szág centralizálását és katolizálását tűzte ki célul, fenntartva a feudalizmust, de 
javasolva a manufaktúrák megteremtését és az új adózási rendszer bevezetését. 
A tervezet nem nyerte el a hadsereg tetszését s ezért csak kis részben, főleg 
vallási tekintetben került megvalósításra.3 

A befolyásos olaszok, akik tudtak ezekről a tervezetekről, maguk is igye
keztek hozzájárulni a magyarországi reformokhoz. 1700-ban vagy 1701-ben 
került kiadásra egy munka, amely címében utánozta az olasz Casimiro 
Freschot Idea generale del Regno d'Ungheria 1684-ben megjelent kiadványát 
és a Nuova idea dell'Ungheria címet kapta, mégpedig 148 oldalon. Az aján
lás aláírása szerint a kiadványt Girolamo Armenio Giuseppe Ceschi di Santa 
Croce fogalmazta és I. Lipótnak és fiának, I. Józsefnek dedikálta. A szerző, 
G. Tovazzi „Biblioteca tirolese o sia memorie storiche degli serittori della 
contea di Tirolo" kéziratos munkája szerint (amely MS. 167. számot viseli a 
Biblioteca Communale di Trento könyvtárában; itt mondok köszönetet a se
gítségért) 1665 táján született Borgo Valsuganóban és 1742-ben halt meg 
Innsbruckban. Jogi doktorátust szerzett, a császári kormány megbízásából 
dolgozott és a határvidék állandó megbízottja lett. 1723-ban VI. Károly csá
szár bárói ranggal tüntette ki. 

Tovazzi szerint az említett, Magyarországról szóló munkát, amely „politikai 
és morális gondolatokat" közöl, 1690 és 1704 között jelentette meg. Vélemé
nyünk szerint a kiadás időpontja 1700 vagy 1701, mert a tartalomból kiderül, 
hogy a karlócai béke megkötése után (1699) írta. A Dizionario di opere ano
nimé e pseudonime di serittori italiani, amelyet egy G. M. nevű szerző jelente
tett meg 1872-ben Milánóban, a könyvről megjegyzi: 

„Azt mondják, hogy amikor Ceschi bemutatta javaslatairól szóló művét a csá
szárnak, melyeknek megerősítését remélte, a könyv megjelentetését megtiltották, 
ezért törölte nevét a két ajánlás alól."4 

Ez azonban csak részben történhetett meg, hiszen a budapesti Széchényi 
Könyvtár és a bécsi Staatsbibliothek példánya a névaláírást megőrizte. Nem 
tudjuk, hogy melyik kiadó és hol jelentette meg a munkát, erre adatokat nem 
találtam. 

A bevezetés arra szólítja fel a Habsburgokat, hogy kövessék Nagy Sándort, 
aki az erény és a könyörületesség mintaképe volt. Bemutatja az ország földraj
zát, kiemeli termékenységét, viszont elítéli népét: 

„Ezt az egész szép testet nem lelkesíti a megfelelő lélek, mert népei a vallási kü
lönbségektől megrontottak, sokféle és gyalázatos eretnekségekkel terheltek, jellemük 
heves, lázadó és nyugtalan, kevéssé alkalmasak a kereskedelemre és még kevésbé a 

3 MAYER, TH. : Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit. Wien-Leipzig, 1911. 
4 /. m. II. 256-257. A könyvről olaszul szóltam az 1997-ben Rómában megrendezett hungaro

lógiai konferencián. 
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mezőgazdaságra, olyan szokásaik vannak, amelyek megtartják a régi szkíta barbár
ságot, akiktől származnak, általában inkább portyázok, mint harcosok."5 

Összehasonlítja a magyarokat a nápolyiakkal, még ha a vallás tekintetében 
különbségek is vannak közöttük. 

Javaslataiban felhasználja az antik történetírók műveit és a jelenkori esemé
nyeket s ezekről próbál következtetni. 

Mit kell először tenni? Ki kell irtani az eretnekséget, mert ez magyarázza a 
felkeléseket. Meg kell erősíteni a katolikus egyházat, méghozzá Carlo Borro
meo és François de Sales szellemében. Ez a belső vallásosság szerinte rábírhat
ja az eretnekeket az engedelmességre. Létre kell hozni kolostorokat és misszio
náriusokat kell kiküldeni az eretnekek közé, olyanokat, mint Marco Daviano, 
akinek híre bejárta Európát. Be kell vezetni a relikviák tiszteletét, és a Mária
kultuszt. Meg kell szervezni a püspöki vizitációkat és ellenőrizni a belső egyhá
zi tevékenységet. 

Felmerül a kérdés, hogy az államnak szabad-e a vallás ügyeibe beavatkozni 
és lehet-e erőszakot alkalmazni? Szerinte mennyiségileg kell különbséget tenni: 
Franciaországban, ahol a hugenották kis számban éltek, lehetséges volt az álla
mi erőszak alkalmazása, viszont ahol sok a protestáns, ott szembe kell nézni a 
lázadásokkal. Megjegyzi, hogy a törökök nem avatkoztak be a vallási kérdések
be. Végül is óvatos álláspontot foglal el, miután Magyarországon sok a protes
táns és itt vigyázni kell az állami beavatkozással. 

„A második baj, amely erőteljesen befolyásolja a magyarok lelkületét, a 
végtelen gyűlölet és ellenszenv a német nemzettel szemben."6 Elismeri, hogy a 
Habsburgok „nem nemzetiek", de I. Ferdinánd óta Magyarország királyai és 
nem voltak rosszabbak, mint a hajdani „nemzetiek". Azt javasolja, hogy a 
Habsburgok látogassák meg Magyarországot, ismerjék meg viszonyait és hall
gassák meg az alattvalók panaszait. Eszköz erre a jó igazságszolgáltatás is, 
amely megszabadítja „az alattvalókat a nagyok és a miniszterek sérelmeitől".7 

Magyarországon sok felkelés volt, ezeket igazságosan és kegyelmesen kell 
megítélni, ahogy XIV. Lajos tette Franciaországban a Fronde után. 

A helyzet javítását szolgálja a nemesek megbecsülése, akikből hivatalnokok 
és irányítók lesznek. Kiemeli a kevés vagyonnal rendelkező nemességet (bassa 
condizione della fortuna), amelynek számára iskolákat kell építeni, ahol a fia
talokat egyházi, politikai és katonai pályákra kell felkészíteni. A vagyonos ne
mességet tisztségekkel kell kielégíteni, e célból újakat is létre kell hozni. 

5 Ma tutto questo bel corpo non viene animato da anima correspondente, poichè sono i suoi 
popoli deformati dalla diversité di religione, insettati da moite e abbeminevoli eresie, di genio tor-
bido, sedizioso e inquieto, poco diviti al traffico e nemo all'agricultura, di costumi che in gran an-
cora parte ritengono l'antica barbaria scitica, da cui tragono origine, generalmente piutosto 
armigeri che guerrieri. /. m. 2. 

6 II secondo male che gravamente infesta gli animi del gli Ungheri è quello dell' odio impla-
cabile e aversione eh' anno verso la natione alemana. /. m. 29. 

7 Ma sente le doglianze de' sudditi contro li potentie i ministri. /. m. 37. 



176 Köpeczi Béla 

Elítéli azt a „szigorúságot és megvetést" (rigore e disprezzo), amellyel a né
metek fellépnek a magyarokkal szemben. Elismeri, hogy a császári katonák 
nem a szabályoknak megfelelően jártak el az országban. Tudja, hogy a nemes
ség nagy része engedelmességre kényszerített a Habsburg-ház örökösségének 
elismerésével és I. József megkoronázásával, de ez nem jelenti, hogy az elége
detlenség megszűnt volna, és hogy ne történhetne újabb felkelés. A magyarok 
vezetői - Nádasdy Tamás, Zrínyi Péter, Thököly Imre - elhitték, hogy a török 
zsarnokság jobb és kívánatosabb, mint a német uralom. Azt ajánlja, hogy a 
magyarok tanuljanak meg németül, mint ahogy a barbárok tették a római idők
ben vagy a franciák más népekkel saját területeiken. Javasolja a német-magyar 
közös házasságokat s e tekintetben is példája Nagy Sándor. 

A magyarok és a németek közötti ellenszenvnek van azonban egy más oka is. 

„A harmadik ok az a halálos gyengeség, amely erőteljesen befolyásolja a Magyar 
Királyságot, és ezt a szép kertet nagy mértékben értéktelenné és terméketlenné teszi, 
az a műveletlenség, általánosságban szólva a lelkületek többé-kevésbé barbár jelle
ge."8 

A magyarok magaviselete azért barbár, mert nem ismerik sem a tudományt, 
sem a művészeteket. És itt Ovidiust idézi: 

Ingenuas didicisse fideliter artes, 
Emolit mores, nec sinit esse feros. 

Létre kell hozni akadémiákat Magyarországon és Erdélyben. Javasolni kell 
a fiatalok külföldi utazásait, hogy megismerjék a világot és lássanak olyan 
országokat, ahol „már virágzik a műveltség, mert talán kevésbé lennének mű
veletlenek és inkább elviselhetőbbek" (dove più fíorisce la civiltà, sarebbero 
anche essi forse menő midi e più trattabili). Igaz, Mátyás király korában vi
rágzott a műveltség Magyarországon, de az erre való emlékezés csak marad
vány. A műveltséggel kapcsolatban a szerző elítéli a „licenciózus időtöltést" 
és azt kívánja, hogy az emberek úgy viselkedjenek, ahogy azt „minden ke
resztény teszi a politikai köztársaságokban". A lényeg, hogy új szokásokat 
kell bevezetni, amely a magyarokat kedvesekké, közlékenyebbé és kelleme
sebbekké teheti. 

Magyarország gazdaságát dicsérve, szól különböző termékeiről, a búzáról, a 
gyümölcsökről, a sok húsról és a halról. Magyarország egy olyan világ, ahol „a 
lakosok azt hiszik, hogy már az elíziumi mezőkön élnek" ( si credono essere ne' 
Campi Elisei). Hogyan lehet a barbárságon változtatni? Az ipar és a kereske
delem fejlesztésével, amely visszaadhatja az ország régi dicsőségét. Ez esetben 
„sok ezer személyt lehetne alkalmazni, nőket és gyermekeket manufaktúrákban 

8 La terza mortale infermità che infesta gravamente il Regno dell' Ungheria e rende quel bel 
giardino grandamente sterile e infecondo, consiste nella ruvidezza, e parlando generalmente, nella 
poco menoche barbára indole di quegl'ingegni. /. m. 55. 
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és más munkahelyeken".9 Példát ad erre Hollandia, a Velencei Köztársaság 
vagy Franciaország. Magyarországnak nagy mennyiségű erőforrás áll rendelke
zésére, amely képes ellátni akármennyi iparost és kereskedőt. Van érc, állat, 
kender, len, selyem, vannak hajózható folyók és hajóácsolásra alkalmas erdők. 
Ez a tevékenység nemcsak az ország számára lehetne hasznos, hanem az Ottó-
mán Birodalommal való kereskedelem érdekében is. 

A szerző igyekszik Magyarországot Európában is elhelyezni. Szerinte Len
gyelország segíteni fogja a császárt Magyarország birtoklásában, bár itt számí
tani lehet, hogy Franciaország innen támogatni fogja a magyar „elégedetlene
ket". Havaselve és Moldva Magyarország „régi tagjai", a „kereszténység védő
bástyái", jó kapcsolatot fognak fenntartani Béccsel, segíteni fogják a dunai 
hajózást, még ha néha együttműködnek is az „elégedetlenekkel". Ami az Otto
man Birodalmat illeti, ügyelni kell a törökök bosszúvágyára és itt Polibiust 
idézi, emlékeztetve a karlócai béke utáni helyzetre.10 Külön gondot okoz a ma
gyar „elégedetlenek" és a Porta kapcsolata, mert a magyarok „most engedelme
sek, de inkább félelemből mint szeretetből, miután nem változtatták meg termé
szetüket, minden veszélyes kísérlet fenyegetővé teszi a helyzetet ebben a Ki
rályságban".11 Velence a fejlett Magyarországgal gazdaságilag ellentétbe kerül
het, de bizonyára nem fogja segíteni a „lázadókat". 

Ezek után Magyarország katonai helyzetére tér vissza, amelyről személy sze
rint is vannak tapasztalatai. Azt állítja, hogy az országot külföldi csapatokkal 
megerősített helyőrségekkel kell megvédeni. A magyar katonákat a belső béke 
fenntartása érdekében kell felhasználni. A fejlődő ipar és a kereskedelem el 
fogja látni a hadsereget, de a klérus támogatására is szükség van, ahogy ezt 
annak idején Franciaországban tették. Az új adótörvények ugyancsak hozzájá
rulnak a hadsereg fenntartásához. Az uralkodónak azt ajánlja, hogy takarékosan 
bánjék a pénzzel, de adjon példát a „bőkezűségre és a nagylelkűségre is" 
(libéralité i magnifícenza). 

A könyv nemcsak az antik példáival és jelenkori analógiáival jelentett újdon
ságot, hanem konkrét javaslataival is. Ezek a javaslatok a bécsi centralizációt 
kívánták szolgálni a katolikus egyház erősítésével és a külföldi hadsereg fenn
tartásával. Érdekesek azok az ajánlásai is, amelyek a németek és a magyarok 
közötti kiegyezési lehetőségekről szólnak. Újdonsága a magyar barbárság el
ítélése és javaslatai a műveletlenség megszüntetésére. Újszerű, amit a manu
faktúrák és a kereskedelem fejlesztéséről mond, hiszen ezzel jóval megelőzi 

9 Si impegano moite migliaia di personne, e sino le donne e ragazzi nelle manufatture e lavo-
rieri. I m. 73. 

10 A szöveg így hangzik: e come che il írattató di Carloviz e stato il primo, in quella formidabi-
le potenza resa invinsibile nelle sole campagne deli' Ungheria, ha dovuto cedere regni e provintie, 
che per altro era solita di conquistare e ritenere. I, m. 90. 

Sono ora gl' Ungheri tutti ubbedienti, a generalmente piu per timoré che per amore, onde 
sino che non hanno mutata natura e massima, ogni cimento sinistro e per riuscire pericoloso in 
quel Regno. I. m. 93. 
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korát. Úgy vélem, hogy ezek a modernizációs törekvések váltották ki a császári 
udvar ellenszenvét. A könyv nehéz, barokkos mondataival tűnik ki, s időnként 
patetikus megfogalmazásaival, de kétségtelen, hogy a korabeli olasz politikai
történeti irodalomnak egyik legjelesebb munkája. 

II. 

Ebből az időből származik a Nizzában született Angelo Gábriellé de Stizza 
minorita emlékirata, akit Magyarországon a tüzérségben végzett munkája kap
csán Tüzes Gábornak neveztek el és aki II governo deli 'Ongaria. L 'anno 1701 
címmel adta bejelentését a bécsi udvarnak. (Megjelent olaszul: Történelmi Tár 
1900.219-263.) 

Bevezetőjében elmondja: „A legújabb összeesküvés Magyarországon meg
világítja a Legkegyelmesebb Ő Császári és Királyi Szent Felsége előtt a felfe
dezett, de el nem nyomott rebellió árulását."12 Az irat tehát 1701 végéről datá
lódik, amikor már letartóztatták II. Rákóczi Ferencet és társait. Úgy véli, hogy 
az összeesküvők ellen fel kell lépni, ami a császár számára egyenesen köteles
ség: „A lázadókat meg kell büntetni, igazságos cselekedet, a megbocsájtás, 
kegyesség, de elvenni tőlük a lehetőséget, hogy máskor is fel tudjanak lázadni, 
ez a Felség kötelessége."13 

Fő feladatának azt tartja, hogy át kell szervezni az ország kormányzását, te
hát egy olyan tanácsot kell létrehozni a császár mellett, akár külföldiekből is, 
amely a legfőbb fórum, és ez alá kell rendelni a magyar udvari kancelláriát. 
Javasolja egy, magyarországi országos tanács létrehozását, amelyben korlátozni 
kell a nádor hatalmát az előbb említett udvari tanács ellenőrzésével. E tanács 
tagjait a király nevezi ki a négy rendből és lehet „a népnek" és „az idegeneknek 
és a nemzetiségeknek" képviselője. A „kockázatos és veszélyes" diéták mellett 
a tanács ülésezzék, az előbbiekre csak ritkán kerüljön sor. Ki kell alakítani az 
országon belül 6 kormányzati körzetet, amelyek igazgatják a megyéket és a 
városokat. A megyék hatalmát vissza kell szorítani, javasolni kell a megyei 
gyűlések megszüntetését, mert - szerinte - „a királyi hatalomra" és „nem a 
nemességre" kell építeni. Kifogásolja a földesúri kizsákmányolást és olyan 
törvényeket akar életbe léptetni, amelyek korlátozzák hatalmukat. „Ott marad a 
szegény nép súlyosan megterhelve, minden segítségtől megfosztva, megkötöz
ve, hogy ne tudjon védekezni, se kifejezésre juttatni sérelmeit."14 Szól a kuriális 
nemesek és a megyei és a városi armalisták túlzott számáról, akik szerinte 
„készek bármikor fegyvert fogni". 

12 La moderna conspirazione deli' Ongeria manifesta all'Augustissima Vostra Sacra Cesarea e 
Real Maestà le félonie d'una ribellione scoperta, ma non stirpata. /. m. 219. 

13 II punire i ribelli è atto di giustizia; il perdonarli è clemenza; ma il toglierli l'occasione de 
mai piu ribellarsi è obligo di Maestà. Uo. 

14 Resta di esser aggravata la povera plèbe, priva di ogni ricorso, e litigata di non poter litigare, 
ne manifestarsi gl'aggravii. /. m. 221. 
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A gazdasági élet átszervezését a kormányzati körzetekre akarja építeni, 
amelyek pontos nyilvántartásokat vezessenek és szigorú ellenőrzést gyakorolja
nak. Elsősorban a mezőgazdaságra kíván támaszkodni és nem javasolja az ipar 
és a kereskedelem fejlesztését. 

A hadsereg átszervezésénél tekintetbe kell venni, hogy „egy olyan nemzettel 
állunk szemben, amely vad és ellenséges indulatú minden idegen ügy iránt és 
vagy a hadsereg erős, de nem túlságosan kemény zablájával kell féken tartani 
vagy szabadjára engedve hagyni, hogy vesztébe rohanjon".15 

Egy 45 ezer külföldiből álló hadsereget kell szervezni és ehhez mintegy 2-3 
milliónyi költségre van szükség, amelyet biztosok útján kell elosztani. Un. 
„nemzeti katonaságra" nincs szükség. A nemesi felkelés jogát meg kell szüntet
ni. A körzetekben kis magyar csapatot kell fenntartani két kapitánnyal, aki ma
gyar katona kíván lenni, a német hadseregnél jelentkezzék. Felsorolja a helyőr
ségeket és a határőrségeket, hangsúlyozva, hogy a parancsnokok és a tisztek 
egy helyen csak rövid ideig szolgálhatnak, birtokokat nem vásárolhatnak, kato
nákat nem használhatnak saját ügyeik intézésére. 

Intézkedik a fegyverviselés jogáról, kimondva, hogy senki sem tarthat kézi
es tűzfegyvereket, kivéve a nemeseket, az armalistákat és a kuriálisokat, akik 
önmaguk védelmére bizonyos feltételek mellett megőrizhetik azt. 

Különös részletességgel szól az igazságszolgáltatásról. Azt állítja, hogy a 
protonótárius, a brève- és az oktávián bíróságok „megfelelhetnek egy szabad 
választású koronának, de nem az örökös királyságnak". Át kell tehát szervezni 
az igazságszolgáltatást, mégpedig úgy, hogy felkészült bírákra, ügyvédekre, 
nótáriusokra van szükség, akiknek kinevezését a már említett tanács hagyja 
jóvá. A városok bírói magisztrátusánál és a megyék bíróságainál korlátok beve
zetését javasolja. Két királyi tábla felállítását ajánlja (Pozsonyban vagy Budán, 
illetve Kassán vagy Eperjesen.) Az országos tanács legyen a fellebbviteli bíró
ság és az udvari tanács végezze el a szükséges revíziót. 

Befejezésül azzal érvel, hogy javaslatai, az igazságszolgáltatást kivéve, nem 
tértek el „a királyság legális gyökereitől és szokásjogától", ami veszélyes állí
tás, hiszen ajánlásai szemben állnak az ország tényleges helyzetével. 

A minorita az ország igazgatásának centralizációját javasolja, az udvari és a 
magyar tanács létrehozásával és a politikai, gazdasági és katonai reformmal. 
Fellép a földesurak hatalma ellen és kifogásolja a nép sérelmeit. A felkelések
kel szemben erős, külföldiekből álló hadsereget kíván létrehozni. Érdekes, hogy 
bár minoritáról van szó, nem foglalkozik a vallási kérdésekkel, úgy tetszik, 
hogy e tekintetben a katolikus egyház vezetőit tartja illetékeseknek. 

Tüzes Gábor javaslatainak egy részét csak később, II. József idején, a felvi
lágosult abszolutizmus alatt lehetett bizonyos mértékig megvalósítani, főként a 
centralizáció vonatkozásában. 

15 Una nazione tanto féroce et inimica del giogo farastiero, ô bisogna ritinerlo con un forte si, 
ma non troppo duro freno délie armi, ô tirando calci, lasciarlo precipitare. /. m. 239. 
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III. 

Apponyi Sándor Hungarica-gyűjteményében szerepel egy olasz kiadvány, 
amelyek címe: L 'idea della ribellione nel Regno di Ungheria sotto Francesco 
Ragozzi Comminciata del'anno 1700, descritta da F. S.16 A címlapon csak az 
író monogramja szerepel, nem tudjuk, hogy hol és melyik nyomda adta ki, 208 
lapon jelent meg. A szerzőről feltételezzük, hogy egyházi személy, aki az 1700-
as évek elején a császári fővárosban élt, és aki ún. „affarí civili"-vel, tehát 
„polgári ügyekkel" is foglalkozott. A tartalomból kiderül, hogy 1706-ban jelent 
meg, tehát a nagyszombati béketárgyalások előtt, az eseményeket 1700-tól 1705 
végéig mondja el. A kiadványt kerestem az olaszországi nagy könyvtárakban, 
de eredménytelenül. Feltételezhető, hogy Milánóban adták ki egy odavalósi 
nyomda kiadványaként. A magyar történetírás nem használta fel, pedig a Rá
kóczi-szabadságharc első éveiről fontos dolgokat mond el és része annak a 
nemzetközi politikai irodalomnak, amely e témakörrel foglalkozott.17 

A szerző bevezetőjében elmondja, hogy nem annyira a képzelethez, mint az 
intellektushoz kíván szólni, mert „békés hazájában" és az egyházi élet magá
nyában ezt tanulta meg tisztelni és ezt a meggyőződését erősítették meg a kü
lönböző udvarokban a „polgári ügyek" vitelében szerzett tapasztalatai. Ami a 
magyarországi „forrongásokat" (rivoluzioni) illeti, azt írja le, ami történt és 
nem azt, aminek történnie kellett volna. Emellett olyan dolgokról szól, amelyek 
mindenki számára tudottak, de talán „a szükséges körülmények" ismerete nél
kül. Arra nem vállalkozik, hogy a fejedelmek dolgozószobáiba lépjen, „csak a 
sasok repülései hatolnak be az államtitkok világába". 

Magyarország történetének ismertetését a korabeli olasz történetírás egyik 
közhelyével kezdi: ez az ország rendkívüli változások „teátruma", s a halandók 
bámulatát vívta ki, mert benne a magyar „nemzet" egyik alaptulajdonsága, az 
„inconstanza constante", tehát az „állandó álhatatlanság" jelentkezik. Ez nyil
vánul meg azokban a felkelésekben, amelyeket a magyarok Báthorytól kezdve a 
császár ellen folytattak, pedig tulajdonképpen hálásnak kellene lenniök, hiszen 
éppen I. Lipót szabadította fel őket az ottomán iga alól. 

Ezt a rebellis szellemet folytatja II. Rákóczi Ferenc, aki jeles tulajdonságai
nál fogva kiváló emberré válhatott volna, de a nagyravágyás megrontotta, 
Jogarokra és koronákra" vágyott. A császár elleni felkelésre ösztönözték saját 
elődei, Thököly és a hegyaljai felkelés maradékai és mindazok, akik elégedet
lenek voltak a fennálló viszonyokkal. A hegyaljai felkelés idején Rákóczi óva-

16 Apponyi a Hungarica IV. kötetében a 2379 szám alatt írja: „Diese kleine Schrifft, wie ich glau
be, sehr selten, ich fand sie nirgends angeführt." Egy olyan gyűjteményben szerepel, amelynek része 
a Memorie del Cavalier di San Giorgio s ez 1714-ben jelent meg Milánóban Pandolfo Malatesta 
nyomdájában. Magam a Széchényi Könyvtár 263.510 számú példányát használtam. A tanulmány 
egyik változata megjelent a Benkő Loránd Emlékkönyvben. Vö. JÁSZAY Magda: í. m. 274-280. 

17 Vö. KÖPECZI B.: A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország. Bp., 1966., és francia válto
zata: Bp., 1971. 



Olasz írók Magyarországról a XVIII. század elején 181 

tosan viselkedett s egy ideig Batthyány Ádámnál húzta meg magát, de nem 
szűnt meg intrikálni. A szerző áttételesen Villars marsallt, a bécsi francia kö
vetet vádolja, hogy a császár ellen bíztatta, bár megengedi, hogy a fejedelem 
volt a kezdeményező a francia udvarral való kapcsolatok felvételében. Dicséri 
Longuevalt, aki felfedte a bécsi udvar előtt az összeesküvők tervét. A tervezés
ben mindenekelőtt Bercsényi és Szirmai szerepét emeli ki. Rákóczi szökését a 
bécsújhelyi börtönből feleségének és Lehmann kapitánynak tulajdonítja, a je
zsuiták közreműködéséről nem szól. Ismerteti a fejedelemnek a börtönben ha
gyott s a császárnak szóló levelét, és hangsúlyozza, hogy I. Lipót jóindulatot 
tanúsított iránta. 

A felkelést a spanyol örökösödési háborúval hozza kapcsolatba és nagy je
lentőséget tulajdonít Rákóczi és Miksa Emánuel bajor választó együttműködési 
kísérletének. Ezzel kapcsolatban ismerteti a bajor-császári viszony alakulását. 
A magyarországi események leírásában a hangsúlyt nem annyira a hadi cselek
ményekre, mint inkább a béketárgyalásokra teszi. Azt bizonyítja, hogy I. Lipót 
kész volt az engedményekre, de csak bizonyos határok között. A magyarok 
viszont olyan követelésekkel léptek fel, amelyek elfogadhatatlanok voltak még 
egy olyan „kegyes monarcha" számára is, mint amilyen a császár. 

Ismerteti Lipót 1703. október 16-i nyílt levelét, amelyben Magyarország kivált
ságainak fenntartását és amnesztiát ígért, de fenyegetted is, ha 6 héten belül a 
„rebellisek" nem térnek hűségére. A békekezdeményezést Esterházy Pál nádor 
indítja el, aki titkárát, Jeszenszky Istvánt küldi Bercsényihez, mert őt tartja a fel
kelés tényleges vezetőjének, de elutasításra talál. A kurucok viszont rokonszenvet 
éreznek Széchényi Pál18 kalocsai érsek iránt, aki az 1696-os bécsi tanácskozáson 
egyedül állt ki a magyar követelések mellett. A császár egyik bizalmasa, Széché
nyi régi ismerőse, Gerolamo Scalvinioni udvari tanácsos és kincstáros 1703. de
cember 10-én felkéri a kalocsai érseket, hogy közvetítsen az udvar és a felkelők 
között és 1704. január 2-án Lipót hivatalosan is megbízza őt ezzel a feladattal. 

A szerző láthatólag azoknak a bécsi udvari köröknek a véleményét visszhan
gozza, akik nem bíznak a béketárgyalásokban. Ezek között nemcsak a közis
merten magyar ellenes Siegbert Heister tábornokot találjuk, hanem Szavojai 
Jenőt is, aki a fejgyver általi legyőzetést tartja egyedül célszerűnek, bár kezdet
ben Batthyány Ádám özvegye útján kísérletet tesz a kapcsolatfelvételre. Mö
göttük áll Harrach főminiszter, de Kolonics érsek és a jezsuita rend is, amely 
félti magyarországi pozícióit. Ezzel a párttal szemben lép fel Salm herceg és 
Kaunitz gróf, akik a megegyezés hívei és akiket később János Vilmos pfalzi 
gróf, az új főminiszter is támogat.19 A császár ingadozik, annál is inkább, mert 
1703 végén és 1704 elején nem áll rendelkezésére elegendő erő a magyar fel
kelés leveréséhez s mert szövetségesei, az angolok és a hollandok sürgetik, 
hogy küldjön csapatokat az itáliai és a nyugati frontra. 

18 Vö. B. SZABÓ László: A Szécsényi-család története. I. Bp., 1911. 
19 így mutatja be az udvari pártokat J. J. Hamel-Bruyninxc, bécsi holland követ. Weensche 
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Széchényi megkezdi tárgyalásait és január 28-án összefoglalja a császár szá
mára a kurucok követeléseit. Az érsek nemcsak közvetíti ezeket, hanem részben 
egyetértését is kifejezi, főleg a közjogi és a gazdasági sérelmek kapcsán, és ő 
veti fel a külföldi garanciák megadásának az igényét is. Ez a beadvány az udva
ri körökben nagy felháborodást vált ki s kiadványunk szerzője elítéli az érsek 
közvetítését. Egyházi személyről lévén szó, szokatlanul éles szavakkal veti az 
érsek szemére, hogy kétarcú politikát folytat és ártalmas szerepre vállalkozik. 
Szerinte a prelátus nem alkalmas politikai ügyek vitelére, eddig inkább azzal 
tűnt ki, hogy „illendő eleganciával szónokolt, de nem azzal, hogy a megfelelő 
óvatossággal politikáról tárgyaljon".20 Egyik hatalmas protektora juttatta ehhez 
a szerephez, akit nem nevez meg, de feltételezzük, hogy Scalvinionira utal, mert 
elmondja róla, hogy a császár valet de chambre-jából lett báró és udvari taná
csos. Szerinte a közvetítő kiválasztása ellentmond minden „regola di stato e di 
buon governo"-nak, hiszen Széchényi már a múltban is kapcsolatban állt az 
elégedetlenekkel. 

A szerző szerint Széchényi értesült az udvari pletykákról és ismerteti annak a 
levélnek a szövegét, amelyet a császárhoz írt, s amelyben visszautasítja a rá
galmakat. Ismerteti azt a levelet is, amelyet egyik barátjának írt Bécsbe s 
amelyben azt hangsúlyozza, hogy egyszerre akarja szolgálni a császárt és hazá
ját. A császár megnyugtatja az érseket, sőt biztosítja bizalmáról, mire a prelátus 
elmondja, hogy birtokait „a német katonaság" feldúlta és embereit súlyosan 
megsebesítették.21 Ezekből az idézetekből azt látjuk, hogy szerzőnk ismerte 
Széchényi levelezését és azt is, hogy ellene foglalt állást: „De bármint legyen 
is, a prelátus a császár számára több rossz, mint jó szolgálatot tett, ha nem is 
rosszakaratával, de szolgáival és társaival, akik mind dühödt rebellisek és nem 
különbözve uruktól, szembenállnak és ellenszenveznek a németekkel, akikkel 
szemben megengedték maguknak, hogy nevezett uruk összes alattvalói is fel
keljenek."22 Itt a szerző Heister vádjait ismétli meg, amelyekből annyi igaz, 
hogy a veszprémi püspökség területén sokan kurucokká lettek és szembeszáll
tak az irtózatosan kegyetlenkedő császári katonasággal. 

A szerző ezután ismerteti az első gyöngyösi békeértekezlet lefolyását és közli 
azt a 25 pontot, méghozzá latinul, amelyek a felkelők követeléseit tartalmazzák 
és amelyeket a császári küldöttség állított össze. Közreadja az udvar június 20-i 
válaszát is. Megemlékezik a második gyöngyösi tárgyalásról, amely csak a 

20 Onde piu tosto valere per orare con eleganza polita, ma non per trattare con prudenza poli-
tica. /. m. 57. 

21 Szécsényi Pál levelei megjelentek: Epistolae archiepiscoporum Georgii et Pauli Szécsényi. 
Miller Jakab kiad., Pest, 1807. Feltehetőleg az 1704. április 7-i és 15-i levelekről van szó. 

22 Ma comunque fosse, certo è che il disservigio del Prelato era per Cesare sino allora stato 
maggiore del servitio, se non per la sua malvolenza, almeno per quella de' suoi domestici e de' 
suoi compagni tutti rabiossimi ribelli, e non dissimili de loro Signore, mal affetti e mai contenti 
de' Tedeschi contra quali havevano permesso di risorgere a tutti li sudditi de detto loro patroné. 
/. m. 64. 
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fegyverszünet kérdése körül forgott. Kifogásolja, hogy a magyar elégedetlenek 
egyenlő félként és teljesíthetetlen kívánságokkal léptek fel. 

1704 októberében Selmecen folytatódtak a tanácskozások, amelyeken már az 
angol és a holland békeközvetítők is részt vettek. A szerző a Bécsbe érkezett 
jelentéseket úgy használja fel, mintha ő maga a békeközvetítőktől hallotta vol
na. Azt akarja bebizonyítani, hogy a mediátorok rá akarták beszélni a magyaro
kat a megegyezésre, de sikertelenül, mert azok kitartottak követeléseik mellett. 
Istfánffyt idézve, történelmi példákat ad annak igazolására, hogy a magyarok 
hálátlanok, többször is felkeltek törvényes uralkodójuk ellen, sőt még a törökök 
segítségét is kérték. Mindenekelőtt a Habsburg-ház örökösödési jogát védi a 
magyar trónra, hangsúlyozva, hogy a választott királyság nem volt mindig jel
lemző a magyar alkotmányra és hogy az új körülmények új államformát kíván
nak meg. A Habsburgok mindig „kegyelmesek voltak" a magyarokhoz és most 
is készek az amnesztia megadására. Ha a magyarok nem hajlandók a megegye
zésre a császári feltételek mellett, akkor a fegyver fog dönteni és az ország el
pusztul. Mindezt az angol küldött szájába adja, aki a bibliából hoz fel példákat 
arra, hogy miként lehet az országot a nyomorúságtól megmenteni. 

Hogy tárgyilagosságát bizonyítsa, a szerző ismerteti a magyar fél érveit is. 
Szerinte Bercsényi „természetes és mesterséges elokvenciával" bizonyítja, hogy 
a magyarok nem rebellisek, amint a császári biztosok állítják, mert jogaikért 
küzdenek és lelkiismeretük szavára hallgatnak.23 Hiába igyekeztek a közvetítők 
a magyarokat jobb belátásra bírni, azok végül is nem engedtek, sőt maguk is 
bibliai és történeti példákkal próbálták alátámasztani harcuk jogosságát. Idézi 
Rákóczi szavait, aki szerint „ugyanúgy fogják keresni szabadságukat, mint 
ahogy azt a hollandok keresték és megtalálták, amikor felkeltek a spanyol ura
lom ellen. Ezek után a szerző utal Széchényinek egy levelére, amelyben az ja
vaslatot tesz egyes kuruc vezetők megnyerésére, de ezt ironikus hangsúllyal 
idézi.24 

Közben új császár kerül a trónra és meghal az érsek „potente protettore"-ja 
is. Az új minisztérium nem bízik a prelátusban, a magyar lázadók pedig szem-
beszállnak I. József engedményeivel. A magyarok makacsságával kapcsolatban 
kitér arra, hogy az elégedetlenek nem protestánsok, hanem katolikusok. En
gedték magukat elámítani a németellenességtől, pedig a protestánsok a katoli
kus vallás elpusztítására törekszenek. Ismerteti a szécsényi országgyűlés lefo
lyását és az ott elfogadott határozatokat, amelyek azt bizonyítják, hogy a felkelt 
magyarok nem akarnak megegyezni. 

Reméli, hogy a munka második részében folytatni fogja a történetet. Miért 
írta meg az első részt? „Siralmas dolog itt látni a megfertőzött vallást, a meg
romlott erkölcsöket, a széthúzásokat, az oly gyakori csalásokat és tumultusokat, 
amelyek (az országot) szánalmas nyomorúságba döntötték, olyan módon, hogy 
a fegyverek zaja sokkal inkább, mint az én szerény tollam, ezt az egész világ 

23 Che corne e'Olanda haveva cercato e trovato la sua, cosi essi cercavano la loro liberté. / m. 109. 
24 Im. 127-128. 
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előtt kitűnően mutatja, amely szánalmat érez iránta."25 Önmagát azzal vigasz
talja, hogy senkit sem akar dicsérni, az igazságot szerette volna megírni. Nem 
volt szándéka gyalázni a magyarokat, „akik közül a jók mindig jók fognak ma
radni, a magam és a világ részéről, a rosszak elítéltetnek, a jók pedig mindig 
tiszteletet és szeretetet váltanak ki."26 

A kiadvány végén (a 192-208. oldalig) egy latin nyelvű manifesztumot ol
vashatunk az olaszul nem tudó magyar olvasók számára, amely a kuruc Recru-
descunt-oX igyekszik utánozni, tartalmilag pedig megcáfolni. Bemutatja a Rá
kóczi-családot, amelyet azzal vádol, hogy mások kárán gazdagodott meg és tett 
szert hatalomra. Rákóczi Ferencnek azt veti szemére, hogy nagyravágyásból 
ősei nyomdokait követve Erdély fejedelme akart lenni és ezért robbantotta ki a 
felkelést. Ismerteti Longuevall szerepét, Rákóczi letartóztatását és szökését. 
Szerinte Velencébe menekült, majd Párizsba ment és onnan Lengyelországba. 
(Ez így nem felel meg a valóságnak.) A felkelés kezdetén felvette a kapcsolatot 
a törökökkel és az ő segítségüket is kérte. Azt állítja, hogy a kurucok meg akar
ták ölni a császárt. Kifogásolja azokat az iratokat, amelyet a rebellisek kiadtak 
egy olyan uralkodóház ellen, „amely az orthodox vallás erős bázisa" és „az 
egész keresztény világ példaképe". Különösen zokon veszi, hogy Rákóczi Lipót 
császárt zsarnoknak nevezi, amikor az megszabadította a magyarokat a törö
köktől. Mátyás király és Miksa császár egyezményére hivatkozva jogosnak ítéli 
a Habsburgok örökös királyságát s azt a stabilitás fontos tényezőjének tartja. 
Hivatkozik Bonfinire, aki maga is elítélte a zavargásokat, amelyek annyira jel
lemzik a magyar népet s amelyek ellen féket jelent az erős hatalom. Rákóczi, 
amint azt az angol-holland mediáció eredménytelensége bizonyította, nem akar 
megegyezést, rosszul fog járni: a császár jogos hatalmát fegyverrel fogja ér
vényrejuttatni. 

Mint láttuk, az egyházi szerző széleskörű apparátusra támaszkodik, felhasz
nálja Széchényi leveleit, a béketárgyalások iratait, a közvetítők intelmeit, sőt a 
kuruc követeléseket is. A kalocsai érseket súlyos kritikával illeti, miután felté
telezi, hogy a rebellisekkel ért egyet. Kitart a Habsburgok örökös királysága és 
centralizálási törekvései mellett. Nagy barokkos körmondatokban ír, mivel 
minden elmélkedése ellenére be akarja bizonyítani, hogy literátus ember. Ola
szul ír, de a magyar olvasók számára latin manifesztumot is közöl. A munkát 
nem folytathatta, mert a következő években császári és kuruc forrásokból meg
ismerhették a nagyszombati béketárgyalások anyagát, a hadi eseményeket és a 
szatmári megállapodást. Ez az utolsó olyan olasz munka, amely Bécs néző
pontjából ismertette a Rákóczi-felkelés első éveinek történetét. 

25 Quivi è cosa lacrimevole veder la religione contaminata, li costumi guasti, le discordie, le 
frodi e tumuli si frequenti, che l'hanno ridotta ad una deplorabil calamitá, di forma che il rumore 
délie sue armi più che le mia oscura penna è bastante levarne per tutto il mondo distinta contezza 
per cavarne compassione. /. m. 190-191. 

26 Di cui li buoni resteranno sempre buoni, e quanto da me, e da tutto il mondo vengono abbo-
minati li cattivi, tanto li buoni saran sempre riveriti e amati. /. m. 192. 
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A XVIII. század következő évtizedeiben Magyarország és Erdély az olasz 
történeti irodalomban a Habsburg-birodalom részeként szerepelt, s ha néhány 
szerző megemlékezett róluk, akkor általában a régebbi időszakokat idézték.27 

BELA KÖPECZI 

Des écrivains italiens sur la Hongrie au commencement du XVIIIe siècle 

Dans l'Empire Habsbourg, à la fin du XVIIe siècle, beaucoup de prêtres italiens s'engagèrent 
au service ecclésiastique, militaire et diplomatique. Après l'achèvement de la guerre turque, les 
Italiens influents écrirent, eux aussi, plusieurs ouvrages, par lesquels ils voulurent contribuer aux 
efforts centralisateurs et catholicisants de Vienne. L'étude analyse trois ouvrages de cette sorte. 
Le premier est l'ouvrage de Girolamo Armenio Giuseppe Ceschi di Santa Croce, intitulé Nuova 
idea dell'Ungheria, paru en 1700-1701, dans lequel il présente le pays, mais il condamne 
âprement son peuple à cause de ses qualités rebelles, barbares et hérétiques. Par ses propositions, 
par le renforcement de l'église catholique, il veut servir la centralisation de Vienne. Par la suite, 
l'auteur analyse le mémorial du minorité Angelo Gabriele de Stizza („Gabriel l'Ardent"), écrit en 
1701. Ce mémorial propose la punition des rebelles, la réorganisation du gouvernement, de 
l'armée et de la vie économique, le refoulement en arrière des comitats et des diètes. Il se déclare 
contre le pouvoir des seigneurs terriens et il propose la centralisation de l'administration. À la fin, 
l'étude s'achève par l'analyse de l'ouvrage intitulé L 'idea délia ribellione nel Regno di Ungheria 
sotto Francesco Ragozzi, paru en 1706, qui rend compte des événements de 1700 à 1705, et 
contient des choses importantes sur les premières années de la guerre d'indépendance de Rákóczi. 
Il explique les insurrections par l'esprit rebelle des Hongrois; d'après l'auteur, c'est l'ambition 
qui a corrompu François II Rákóczi. Il rend compte d'une manière détaillée des négociations de 
paix et il blâme les Hongrois à cause de leur obstination. Ce fut le dernier ouvrage italien qui 
rendît compte des premières années de la résurrection du point de vue de Vienne. 

27 Marsigli említett írásai (Danubius Pannonico-Mysicus, 1725, és La Hongrie et le Danube, 
1741) mellett Carolo DE AQUINO: Fragmenta historica de bello hungarico, amely a XVII. század 
végi török elleni hadjáratokról szól, vagy Francisco Antonio DE SIMEONIBUS: De bello transylva-
nico et pannonico (1713), amely 1656-tól 1665-ig mondja el a harcok történetét. Az 1711 után 
megjelent olasz Európa-történetekben természetesen szerepel a Rákóczi-szabadságharc is, így pl. 
C. FRESCHOT: Rerum per Europa gestarum (1715). Jászay Magda idézi az 1716-17-es Török 
háború magyar vonatkozású olasz iratait. JÁSZAY M.: i. m. 281-283. 



BOGNÁR ZSUZSA 
Eisler Mihály József és társai - Lukács György 

szellemi vonzásköre a Pester Lloydban (1907-1914) 
II. 

4. Stephani Elsa és Balázs Béla 

Stephani Elza 1900 és 1914 között mindössze egyetlen évben ír a Pester 
Lloydba., ám rögtön magára vonja a figyelmet karakteres arculatával. Csak any-
nyit tudunk róla, hogy eredetileg Stern Elzának hívták, író volt és műfordító. 
Feltehetően részt vett Lukács drámakönyvének németre fordításában. Férjei 
révén nyilván kapcsolatba került a baloldali mozgalommal is. 

Kritikai gondolatmenete nagyban követi a Lukács-esszék felépítését; nála le
het legerőteljesebben érezni a közvetlen Lukács-hatást a Pester Lloyd kritikusai 
közül. Preferált írói Maeterlinck, Balázs Béla, legintenzívebben fejtegetett té
mái a tragikum lényege, a halál, a lélek, a bűn, a világnézet meghatározó szere
pe a művészetben. Módszerére jellemző, hogy egy-egy konkrét műből kiindulva 
esztétikai fejtegetésekbe kezd, majd általános törvényszerűségekig jut el a for
mát, a műfajt illetően. Eklatánsán tükrözi szemléletmódját Schnitzler Freiwild 
című darabjáról írt kritikája. Nem hiányzik belőle a tudományos pontosság, a 
biográfiai aprómunka sem. Kezdetnek kijelöli a Freiwild helyét mind a darabok 
sorrendjét, mint tematikáját illetően. Előre bocsátja, hogy a mű Schnitzler egyik 
leggyengébb darabja, viszont a teljes életmű szempontjából „kommt ihm eine 
gewisse Bedeutung zu".1 Tehát nem hagyományos kritikával van dolgunk, hi
szen a cikkíró célja nem a közönséget orientáló értékítélet kialakítása. 

Stephani nem azzal foglalkozik, miért rossz a mű, őt a jelenség mögötti lé
nyeg, a Schnitzler-hősök problematikája izgatja, s ennek illusztrálására, úgy 
látszik, ez a „gyenge" darab a legalkalmasabb. Célja a Schnitzler-műben rejlő 
mélység feltárása, annak a közkeletű nézetnek az eloszlatása, hogy a szerző 
szórakoztató irodalmat művel. 

„Doch gerade er ist es, der die kranken Wurzeln und die tiefen Schatten dieser 
'Unterhaltung' im weitesten Sinne sieht und empfindet, und der von ihnen zu erzäh
len weiß, nicht mit dem Eifer des Moralpredigers, sondern mit der feinen skepti
schen Melancholie dessen, der selbst mit dazugehört."2 

1 STEPHANI, Elsa: „Freiwild. " Drama in 3 Aufzügen von Arthur Schnitzler. (Erstaufführung im 
Ungarischen Theater.) - PL 1913. M 242. 

2Uo. 
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Stephani egy másik, Balázs Béláról írt recenziója tanúsága szerint - talán 
Lukács drámakönyvének hatására - úgy gondolja, tragikum csak a kényszerű
ség érzéséből eredhet. De hogyan képes a tipikus Schnitzler-hős, „der junge 
Mann vom guten Hause", aki anyagi biztonságánál és társadalmi helyzeténél 
fogva nagy fokú lelki függetlenséget élvez, „wie es der tragischen Schicksalge
staltung am allerwenigsten entgegenkommt", tragikusságot vinni a drámába?3 

Ez szigorúan esztétikai kérdés, és formai jellegű a kritikusnő válasza is, ameny-
nyiben váratlan fordulattal a jó házból való úrifiú mellé a halált társítja. 

A halál mint formateremtő kategória Balázs Béla Halálesztétikájából isme
rős, de itt nem zárlatként van értelme: „Der Tod schließt die Tragödie nicht ab, 
sondern verursacht sie. [...] nicht Krönung, sondern Keim der Tragik."4 A tra
gikus érzést nem a férfiak, hanem a haláluk miatt tönkremenő nők szenvedik el. 
Befejezésül a kritikus egy szellemes paradoxonnal a halálfelfogástól a legvégső 
lényegig, a szerző világképéig visz el: „Man muss das Leben sehr lieben, um 
den Tod so unbestritten als sein tragischestes Erlebnis zu empfinden."5 

Ehhez hasonló gondolati ívet tudunk felvázolni a Selma Lagerlöf életét 
elemző írásában is. Stephani itt hamarabb eljut az írónő világnézetéig, azután 
azonban meg is haladja. Rövid tanulmánya voltaképpen az írónő művei mögött 
kirajzolódó világkép esztétikai vetületének értelmezése, újabb alkalom a fogal
mi tisztázásra, a tragikum esztétikájának boncolgatására. Eszmefuttatásának 
legérdekesebb része „Schuld" és „Sühne" megkülönböztetése. Az írónő Stepha
ni szerint egy mélyen vallásos, keresztény, romantikus világnézet alapján alkot, 
mivel központi gondolata a bűn, mellyel együtt jár a megváltás kegyelme. A 
bűn (Sünde) keresztény értelmezése magában hordja a megváltás lehetőségét, 
nincsenek olyan végzetes következményei, mint a tragikus vétségnek (Schuld). 
„Der Begriff 'Schuld' ist zeitlos, 'die Sünde' ist christlich."6 Ennélfogva „Sel
ma Lagerlöf ist Mystikerin, Tragikerin ist sie nicht."7 

„A 'kegyelem' és a 'megváltás' fogalmaival dolgozó keresztény filozófiának 
pedig a tragikum semmiképpen nem lehet legfőbb fogalma, még esztétikájában 
is arra kell törekednie, hogy elkerülje" - írja Lukács „A 'románc' esztétikája" 
című kéziratos tanulmányában 1911-1912 körül.8 Emlékeztetünk arra, hogy a 
bűn-feloldozás-szükségszerűség problémakörét érintette már Eisler is az emlí
tett Malte-kritikában kortárs irodalmi példák alapján.9 

Maeterlincknél Stephanit nem foglalkoztatja a forma. A kék madár magyar 
bemutatója alkalmából írt kritikájában annál erősébben érvényesül az írói vi
lágnézetnek a mű világképével való megfeleltetése. Világnézeten itt nem vá-

3Uo. 
4Uo. 
5Uo. 
6 STEPHANI, Elsa: Selma Lagerlöf. = PL 1913. M 89. 
7Uo. 
8 L. Gy.: Ifjúkori... 785. 
9 EISLER, J. M.: Rilke... = PL 1911. M 49. 
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lasztott értékek és felismerések valamiféle rendszerét érti a kritikus, hanem a 
korszellem (Zeitgeist) tükröződését. 

Stephani szerint jelenleg a művészet elértéktelenedése következik be, amely 
nem a művészetet érő támadásokban nyilvánul meg, hanem rejtettebben, bo
nyolultabban. Amit tapasztal, „eine leise Verächtlichkeit, die die Kunst unter 
die angenehmen, aber herzlich nebensächlichen Dinge des Lebens einreihen 
möchte."10 Ez a felfogás éppen ellentétes az övékkel, amelyet Baumgarten, 
emlékeztetünk rá, úgy jellemzett, hogy az olvasás maga az élet. Stephani a je
lenség okát a természettudományos világkép felülkerekedésében véli megtalál
ni, ebből eredezteti a hagyományos emberközpontú világkép talajvesztését, 
amely kiterjed az összes tudatformára. Maeterlinck darabja nem más, mint az 
embert elhagyó kornak művészi kifejeződése: 

„Diese subtile und scheinbar so lebensfremde Kunst ist die echteste und or
ganisch wahrste Ergänzung einer Zeit, deren religiöses und wissenschaftliches 
Weltbild aufgehört hat, ein anthropozentrisches zu sein."11 Az emberről való 
lemondás gesztusa „als tiefste dichterische Notwendigkeit" valódi művészi nye
reséggé válik a kritikus számára és a dolgok önálló életre keltésében e világkép 
esztétikai igazolását látja. 

Hozzá képest többet tud Maeterlinckről Balázs Béla, aki 50. születésnapja 
alkalmából méltatja az író életművét. O nem a korszellembe ágyazza, hanem az 
irodalomtörténet immanens fejlődésvonalába. A naturalizmustól indít, amely 
szerinte művészileg értéktelennek bizonyult, ezért a formakáosz után logikus 
ellenhatás volt a neoklasszicizmus túlzó formafegyelme: „Es war der hehre Stil 
der alten Jamben und Hexameter und Alexandriner..."12 A jelen helyzet össze
foglalása: „Kampf um den neuen Stil"; „eine gewaltige Sehnsucht nach Ein
fachheit und Reduktion".13 Látható, Balázs Béla már elégtelennek érzi a neo
klasszicizmus eszköztárát a korérzés kifejezésére. Amikor megállapítja, hogy 
Maeterlincknél a redukció eredményeként stílusbeli egyszerűség, cselekmény
ben egységesség és hangnembeli egyneműség jön létre, valójában szecessziós 
vonásokról beszél a szimbolista drámák ürügyén. Kiss Endre szecesszióelmé
letében a redukció, a stilizálás az az alkotói módszer, amely a részleges mimé
zis elvéből következik. Kiss a magyar szecesszió legjellemzőbb írójának tekinti 
Balázs Bélát, mivel „1914 előtti dramaturgiájának középpontjában a részleges 
mimézis, még ennél is nagyobb mértékben azonban a művészi gondolat önérvé
nyesítésnek problémája áll."14 

Mind Stephani, mind Balázs Béla kulcsfogalma Maeterlinck értelmezésében 
a „lélek". Stephani egy spekulatív, körülhatárolt meghatározását adja a foga-

10 STEPHANI, Elsa: Ungarisches Theater. „A kék madár" von Maurice Maeterlinck. Erstauffüh
rung am 9. Mai 1913. = PL 1913. M 110. 

11 Uo. 
12 BALÁZS Béla: Maeternlinck. = PL 1912. M 203. 
13 Uo. 
14 Kiss Endre: Szecesszió egykor és ma. Bp., Kossuth K., 1984. 206. 
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lomnak, amely nem összetettebb, mint A kék madár állat- és tárgyfiguráinak 
emberszerü viselkedési mintái. Balázs Bélánál a lélekfogalom szimbolikus 
többértelműséget sejtet: 

„Maeterlincks Formen sind stilvoll einfach, aber sie haben eine Atmosphäre von 
Ahnungen, in der so viel Leben zittert, wie nur je der Naturalismus aufbringen 
konnte."15 

Balázs befejezésül az anyagi világnak már a hatásaitól is függetleníti a fo
galmat a misztikum régiójába emelve. 

A misztikus művészettel való találkozást Stephani Elza számára Balázs Béla 
drámái jelentik. A Szent Szűz vére kapcsán előtte már Lukács György értekezett 
a Pester Lloydban tragikum és misztikum drámai összeegyeztethetőségének 
problémájáról, ezért ő, mint már bevezetőnkben hivatkoztunk rá, Lukács meg
fellebbezhetetlen esztétikai állásfoglalását tiszteletben tartva színpadi forma és 
tartalom kapcsolatára koncentrál.16 Forma és tartalom szoros és mély összefüg
gésének követelménye alapján vizsgálja a darabokat. Az ideális egység legkirí
vóbb ellentéte szerinte egyfelől „das seelenlose Ausstattungsstück", másfelől a 
könyvdráma, mivel nem hordozza magában a „Bühnennotwendigkeit" feltéte
lét.1 A Szent Szűz vére és A kékszakállú herceg vára bemutatójáról megállapít
ja, hogy a misztikus hatást erősítő színpadi kellékek szerencsésen egybeforrtak 
a drámai tartalommal, elmélyítették a szöveg mondanivalóját. 

Még egy momentum feltétlen kiemelendő Stephani kritikájából, amely némileg 
ellensúlyozza az egyoldalú világirodalmi orientációt: cikke bevezetésében a Ba
lázs Béla-misztériumok magyar irodalmi jelentőségének érzékeltetésére helyzet
jelentést ad a magyar drámáról. A kép, amit lefest róla, különbözik az eddig meg
szólaltatott kritikusok, színházi szakemberek véleményétől. Nem azt állítja, hogy 
rossz vagy színpadra alkalmatlan a magyar dráma, hanem azt, hogy nem létezik. 
Hiányosnak és töredékesnek látja a magyar kultúrát, amelyet azonban a fejlet
tebbnek ítélt, rokonnak érzett német iránti szimpátiájával együtt magáénak vall: 

„Das große Ringen um eine neue Bühnenkunst hat zu uns noch nicht herüberge
griffen. Weder das Drama im literarischen Sinne noch das Drama als szenisches 
Problem hat hier [...] einen Anlauf zu neuen Formen angenommen. Und die neue 
Kunst, deren echte heimische Akkorde wir hier hörten, sieht sich hier nicht dem 
trotzigen festen Bau einer geschlossenen Kunstepoche gegenüber wie in Deutsch
land, sondern den kaschierten Herrlichkeiten einer pseudomodernen, sehr lukrativen 
Unterhaltungsdramatik."18 

Ebből az idézetből az is kiderül, hogy ennél a rendkívül fiatal kritikusgenerá
ciónál - a legidősebb is csak 30 körül jár ekkor - széleskörű, főleg németes 

15 BALÁZS B.: Maeterlinck. = PL 1912. M 203. 
16 STEPHANI, E.: Zwei ungarische Mysterien. = PL 1913. A 91. 
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műveltsége olyan elméleti, tipikusan nyugati kulturális problémákat hívott elő, 
melyekre a magyar irodalmi fejlődés eltérő, nemzeti tendenciája miatt sok eset
ben nem lehetett reflektálni. 

5. Lorsy Ernő 

A magyar irodalommal való intenzív foglalkozás szükségszerűen behatárolja 
a témák körét. Ezt érezzük Lorsy Ernő (1889-1961) kritikái kapcsán, aki e sok 
szállal összefűzött körnek a peremén helyezkedik el. Vannak írásai, melyben 
társaitól eltérően nem immanens esztétikai, hanem befogadásszociológiai kér
désfeltevéssel jelentkezik. Ugyanakkor ő is odafigyel Balázs Bélára, foglal
koztatja művészet és élet kapcsolata, a drámai műfaj törvényszerűségei, világ
nézet és mű összefüggése. Stephani mellett az 1913-as év kritikusa. A Galilei 
Kör tagja volt, majd a Tanácsköztársaság sajtófőnöke, Károlyi titkára a párizsi 
emigrációban.19 Nyíri János Kristóf említett kutatásai szerint ekkor már túl van 
A lélek és a formák egyes szövegeinek németre fordításán.20 

Lukácsra emlékeztetnek Szép Ernő Az egyszeri királyfi című drámájáról írt 
kritikájában a drámai műfaj törvényszerűségeiről tett megállapításai, az a tétele, 
hogy a dráma logikai, míg a líra érzelmi szükségszerűségen (Notwendigkeit) 
kell hogy alapuljon. Szép Ernő műve erős érzelmi töltése miatt mégcsak nem is 
lírai dráma, hanem dramatizált líra szerinte, ami teljességei kizárja a tragikus 
hatást és ilyenformán a katarzist is: „Wir sind gerührt, aber nicht erschüttert 
und in unserer Rührung werden wir uns keiner sittlichen Läuterung bewußt." 
Am mintha a kritika végén lemondana arról, hogy tragikumot és szükségszerű
séget kérjen számon egy olyan darabtól, amely műfajilag „ein ungarisches 
Volksmärchen". A belátás e gesztusa azonban váratlan fordulat, nem logikus 
folytatása az előző drámaelméleti fejtegetéseknek. 

Stephanihoz hasonlóan Balázs Bélának ő is a magyar dráma történetében 
vállalt úttörő szerepét hangsúlyozza Az utolsó nap című drámája kapcsán: 

„Das Prinzip, das Balázs mit seinem Drama vertritt, vertritt er in unserer Literatur 
allein, aber er vertritt es gewichtig. Er ist der Freskomaler unter den Dramatikern, 
und das Fresko bringt der Totalität unserer Kunst einen bedeutenden Zuwachs."22 

Az alaképítésnek azt a módszerét látja itt érvényesülni, amelyet Kiss Endre 
„a művészi gondolat önérvényesítésével" hozott összefüggésbe, tudniillik hogy 

19 Thomas Mann és Magyarország. Vál. és szerk. MÁDL Antal és GYŐRI Judit. Bp., Gondolat 
K., 1980. 399. 

20 NYÍRI János Kristóf: Lukács: Die Seele und die Formen c. esszékötetének fordítástörténeté
hez. = Magyar Filozófiai Szemle 1974. 2-3. 

21 LORSY, Ernst: „Es war einmal ein Prinz... " - Uraufführung des Märchenstücks „Az egysze
ri királyfi" von Ernst Szép im Nationaltheater. - PL 1913. M 300. 

22 Kiss E. i. m. 
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a figurák nem drámai jellemek, hanem elsősorban elvek, gondolatok megjele
nítői. 

Mint említettük, új hangot képvisel eközben szociológiai megközelítésmód
jával, amely két cikkében erősödik fel, a Kiss József-köszöntőben és a magyar 
irodalom németországi térnyerésének tényezőit vizsgáló feuilletonban. 

Véleménye szerint Kiss József „Kulturfaktor".23 Amikor helyét keresi a ma
gyar irodalomban, nern^ Hét irodalomtörténeti jelentőségével kezdi, hanem azt 
emeli ki mindenekelőtt, hogy a magyar zsidóság általa vonult be a magyar nem
zeti irodalomba, költészete pedig impozáns bizonyítéka a magyar-zsidó kultúr-
közösségnek. Kissnek tulajdonítja a városi költészet létrehozását, amelynek 
szellemében A Hét megszületett. Fő érdemeit a modern irodalom esztétikájának 
megalapozásában, egy új írógeneráció kinevelésében és a szociológiai szemlélet 
meghonosításában látja. 

„Ungarische Literatur in Deutschland" című cikkében lényegében ízlésszo
ciológiai szempontból magyarázza a magyar rövidpróza feltűnően kedvező 
németországi fogadtatását: 

„Dem, von deutscher Lektüre kommenden Deutschen zeigen sie besonders aus
geprägt einen undeutschen Zug: das Mühelose. Wir exportieren zumindest Feuille
tonromane und das, was die Engländer short story nennen."24 

Tehát feszes, jól megírt novellákat és szellemes tárcastílust. Mindazt, ami a 
német irodalomból hiányzik: „Leichtigkeit, Ungezwungenheit, Unkompliziert-
heit".25 Nem sekélyes ponyvát, hanem második-harmadik vonalbeli műveket. A 
kritikus keble nem dagad a büszkeségtől, még attól sem, hogy a sikert Molnár 
Ferenc, Bródy Sándor, Kóbor Tamás, Bíró Lajos neve fémjelzi. A mérce csú
csára ő is az oroszokat és a skandinávokat teszi, a regényirodalomban a gogoli 
és a stendhali totalitás az eszménye, a lírában Adyt tartja a legnagyobbra világ
viszonylatban. A magyar irodalmi exportot jellemző minősítések ezzel a maga
sabb mércével mérve valójában negatív értékítéletet fejeznek ki: 

„Wird sich an uns das ex oriente lux nicht endlich einmal bewahrheiten wollen? 
Werden wir immer nur unterhalten, wenn es hochgeht, fesseln? Werden wir nie be
fruchten?"26 

Vagyis a kritikus azt szeretné, ha a nemzetközi kulturális cserében a magyar 
lenne az impulzusadó fél, noha tisztában van a nyelvi korlátokkal és a nemzeti
kulturális sajátosságok közvetíthetetlenségével: „Unsere grössten Schätze sind 
nicht transportabel" - kénytelen beismerni.27 Mivel helyzetértékelésében az 
ellentmondások feltárására helyezi a hangsúlyt, s eközben abszolút elvárásokat 

23 LORSY, Ernst: Josef Kiss. = PL 1913. M 283. 
24 LoRSY, Ernst: Ungarische Literatur in Ungarn. = PL 1914. M 49. 
25 Uo. 
26 Uo. 
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támaszt a magyar féllel szemben, a cikk az optimistának tűnő felütés ellenére 
végső soron mélységes elégedetlenségének ad hangot. 

Thomas Mann-portréja megjelenéséig, 1913. december 6-ig a legjobb elem
zés a német íróról a lapban. A kritikus abból indul ki, mit jelent Thomas 
Mann a német irodalomban, s ezzel máris irodalomtörténeti dimenzióba helyezi 
az eddigi életművet: „Eine Blüte der deutschen Kultur ist er und ein Beweis für 
ihre Gesundheit."29 Hangsúlyozza az életmű szerves illeszkedését a német 
kultúrtradícióba: „Er hat die ganze Kultur Deutschlands zur Voraussetzung." 
Majd értő elemzését adja a „Tod in Venedig" című elbeszélésnek. Góthtal el
lentétben biztosan orientálja az olvasót a művészproblematikára. Művészet és 
élet, az életműre való aszketikus összpontosítás és nyers, eleven valóság tragi
kus összetalálkozását látja a műben. Ennél többet majd Anton Kuh ír róla 1915-
ben, amennyiben „Die vorahnende Literatur" című esszéjében a világháború 
előérzetét elemzi ki belőle.31 

Az életmű koronáját Lorsy Ernő számára is a Buddenbrooks jelenti, amely
ben „ein solider und vornehmer Geist sich in vorbildlicher Allseitigkeit und 
Totalität offenbart", a legtöbbre tartott német regényekkel, Goethe Wahlver
wandtschaften és Keller Der grüne Heinrich című művével említi egy sorban. 
Külön kiemeli „Vertrautheit und Distanz" metszéspontján az iróniát mint a 
manni stílus karakterjegyét, és az írói éleslátást látja megmutatkozni általa.32 

Öntörvényű, hermetikusan elszigetelt alkotómunka és a gyakorlatban való 
kockázatos alámerülés dilemmáját tartja a Hermann Bahr-életmű sarkalatos 
problémájának a neves író-esszéista 50. születésnapjára írt köszöntőjében.33 

Rendkívül nagyra értékeli Bahr irodalomszervező tevékenységét a bécsi mo
dern irodalom felvirágoztatásában; jellemző a magyar irodalom történetében 
való jártasságára, hogy Kazinczyval hasonlítja össze. Úgy érzi, Bahr túlságosan 
is összenőtt korával, ezért nehézségekbe ütközik életműve jelentőségének fel
becsülésében a maradandó és a múló érték elválasztása. Az eredetileg elvi jel
legű esztétikai kérdésfeltevés nála is etikai momentumot tartalmaz: 

„Was hat mehr zu gelten, sich an ein Werk, das für die Ewigkeit sein soll, ganz 
hinzugeben, oder sich der Gemeinschaft jede Minute unmittelbar zur Verfügung zu 
stellen?"34 

Lorsy válaszában az etikai érték lesz hangsúlyos az esztétikaival szemben, 
hiszen Bahr személyiségét művei fölé helyezi. 

28 Thomas Mann és Magyarország. Bp., Gondolat K., 1980. 50-51.: egyéb Lorsy-cikk Th. 
Mannhoz a lapban. 

29 LORSY, Ernst: Thomas Mann. = PL 1913. M 288. 
30 Uo. 
31 KUH, Anton: Die vorahnende Literatur.- PL 1915. M 11. 
32 LORSY Ernő: Thomas Mann. = PL 1913. M 288. 
33 LORSY, Ernst: Hermann Bahr. = PL 1913. M 170. 
34 Uo. 
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6. Összefoglalás 

Az ebben a fejezetben bemutatott kritikusok között természetesen Lukács 
György a kulcsalak. A többiek kritikusi portréi remélhetőleg árnyalják a Lukács 
szellemi kívülmaradásáról kialakított képet, melyet ő maga is megerősít, amikor 
az életéről készített riportban azt mondja, „epizodikus jelentőségű" író volt a 
Nyugatnál.35 A Pester Lloydban, ha nem is tényleges megjelenése, mint inkább 
szellemi kisugárzása folytán, 1910-től figyelemre méltó a hatása. A külön-külön 
csakugyan epizodikus szerepet betöltő Baumgarten Ferenc, Balázs Béla és 
Stephani Elza mellett főleg Eisler Mihály Józseffel való erős szellemi rokonsá
gát szeretnénk hangsúlyozni, akivel témák, motívumok sora és alapvető esztéti
kai normák közössége köti össze, és aki a többiekkel ellentétben hosszú időn át 
volt egyre markánsabb kritikusa a lapnak. 

Összetett, illetve vitatott e kritikusoknak a korszak stílusirányaihoz fűződő 
kapcsolata. Láttuk, hogy drámaeszményük a neoklasszicista tragédia. Balázs 
Bélát ugyanakkor a szecesszióhoz szokták sorolni, s a szecessziós világlátás
hoz közelíti Lukács Györgyöt is mind Kenyeres Zoltán, mind Kiss Endre.36'37 

Hermann István viszont Lukácsnál az „avantgárdé gondolatok iránti érzé
kenységet" hangsúlyozza, s ezt látszik igazolni többek között a Nyolcak mű
vészi törekvései iránti rokonszenve az említett „Az utak elváltak" című kriti
kában is.38 

Ugyanez a sokféleség mutatható fel Eislernél is. Drámaeszménye neki is 
Paul Ernst, maga szigorúan zárt szonetteket ír neoklasszicista modorban; 
ugyanakkor lelkesen méltatja az iparművészeti szecessziót, 1907-ben a sze
cessziós grafikusművész Aubrey Beardsley munkásságáról tart előadást, míg 
egyetlen, a Nyugatban megjelenő cikkében az expresszionista Bokros-Birman 
Dezsőről ír.3 

A Lukács-körben az avantgárdé törekvések felvállalása nem jelent radikális 
szembenállást a kor teljes művészetével, e kritikusok folytonosságot teremtenek 
a neoklasszicista, a szecessziós elvek és az expresszionizmus között. 

Végezetül nem hagyható figyelmen kívül, hogy a berlini Julius Bab kritikái
ból rekonstruálható normarendszer több ponton találkozik az Eisler-Lukács-
féle kör kritikai irányával. Meghatározó közösséget teremt a művészet társa
dalmi meghatározottságán túl mindenekelőtt a tiszta forma alapelve, további 
hasonlóság a neo-irányzatok felé tapogatózás - amely Babnál az újromantiku-
sok műveinek felkarolásában jelenik meg - , másfelől viszont a korai expresszi
onizmus képzőművészeti alkotásainak nagyra értékelése. Közös az impresszio-

LUKÁCS György: Megélt gondolkodás. Életrajz magnószalagon. Bp., Magvető K., 1989. 121. 
KENYERES Zoltán: Gondolkodó irodalom. Bp., Szépirodalmi K., 1974. 49-50. 
KlSSE.: i. m. 
HERMANN István: Lukács György élete. Bp., Corvina K., 1985. 25. 
EISLER Mihály József: Bokros Dezső. = Nyugat 1914.1. 431-432. 
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nizmustól való elhatárolódás is, amelyhez Babnál a „Gesamtkunstwerk" eluta
sítása társul a tiszta forma alapnormájából kiindulva. 

Alapvető egyezés a kritika mibenlétéről vallott felfogásuk. Már Góth Ernő 
sem osztja az egyébként általa igen nagyra becsült Alfred Kerr alaptételét mű
vészet és mükritika, művész és kritikus azonosságáról. Góth kritikakoncepció
jában az ítélkezés mozzanatán túlmenően a művész életérzésének-világnézeté-
nek feltárása a kritikus elsődleges feladata. 

Eisler és Lukács részben közösséget vállalnak ezzel a szemlélettel, de meg 
is haladják, amennyiben magasabb absztrakciós szinten a kritikus-esszéista 
kérdésfeltevése szerintük az életre irányul, amely náluk végső konzekvenciáit 
tekintve a létezéssel egyenértékű, vagyis filozófiai jelleggel rendelkezik. Fi
gyelemre méltóan egybehangzik ezzel a megközelítéssel Julius Bab 1907-es 
írása a kritika lényegéről („Vom Wesen der Kritik"), amelyben megismerő és 
újraalkotó, a művészettel egyenrangú filozófiai jelentőséget tulajdonít a kriti
kusi tevékenységnek: 

„Der kritische Geist will dem künstlerischen weder dienen noch ihn nach
ahmen. Er will wie jener die Welt noch einmal geben - aber in seinen besonderen 
Zeichen, in den Zeichen begrifflichen Denkens. Gleich elementar und groß steht 
von Anbeginn neben dem künstlerisch-gestaltenden der philosophisch-kritische 
Trieb in der Menschheit. Was wir im engeren Sinne „Kunstkritik" nennen, hat 
Sinn und Eigenrecht als Ausstrahlung dieses philosophischen Erkenntnistriebes 
auf die Einzelerscheinungen in jenem Kreise von Erfahrungen, der uns „Kunst" 
heißt.40 

BAB, Julius: Chronik des deutschen Dramas l Berlin, Oesterheld, 1911. 14-15. 
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ZSUZSA BOGNÁR 

Joseph Michael Eisler und seine Kameraden - Der geistige Anziehungskreis 
von Georg Lukács im Pester Lloyd (1907-1914). I-IL* 

Die Studie ist die erweiterte Fassung eines Kapitels der Dissertation „Literaturkritisches Den
ken im Pester Lloyd 1900-1914", die versucht, die dominanten literaturkritischen Richtungen des 
Pester Lloyd, der als führende deutschsprachige Tageszeitung 90 Jahre lang im ungarischen Zei
tungswesen eine grosse Rolle spielte, zu bestimmen, und dadurch der Geschichte der ungarischen 
Literaturkritik um die Jahrhundertwende einen Dienst zu erweisen. 

Die hier behandelten Kritiker bilden eine, im Pester Lloyd in diesem Zeitraum in dem Masse 
sonst nicht bemerkbar homogene Gruppe. Die berühmteste Gestalt unter ihnen ist Georg Lukács; 
in der gewählten Zeitspanne findet man neun Aufsätze von seinen neulich hochangesehenen ju
gendlichen Schriften im Pester Lloyd. Einen festen Platz haben ebenso auch Béla Balázs und 
Franz Baumgarten von den Mitarbeitern der Zeitung in der ungarischen Literaturgeschichte. Bei
nahe unbekannt sind demgegenüber Elsa Stephani, Ernst Lorsy, und vor allem der im Titel her
vorgehobene Psychiater- Feuilletonist Joseph Michael Eisler, der sowohl der Anzahl, als auch der 
Tiefe und der theoretischen Begründetheit seiner Kritiken nach die bedeutendste Figur eines im 
Pester Lloyd konstituierten Lukács-Kreises zu sein scheint. 

Die Studie bemüht sich, anhand des Briefwechsels von Lukács, der Tagbücher von Balázs und 
anderer Zeitdokumente die rein persönlichen beziehungsweise die geistigen Kontakte unter die
sen Kritikern zu erschliessen, sowie die Ähnlichkeit der aus den Kritiken rekonstruierbaren Nor
men und die Gemeinsamkeit der vertretenen ästhetischen Positionen aufzuzeigen, wobei den Be
zugspunkt durchgehends die ästhetischen Ansichten des jungen Lukács darstellen. 

Die Untersuchung weist letzlich darauf hin, dass man die Anwesenheit dieser philosophisch 
verankerten, weltliterarisch orientierten Richtung in der Geschichte der ungarischen Literaturkri
tik, die gewöhnlich eher von der viel umstrittenen Kategorie der impressionistischen Kritik Ge
brauch macht, nicht ignorieren kann. 

* A tanulmány I. részét 1. MKsz 1999. 1. sz. 46-64. 



KŐSZEGFALVI FERENC 
Az Espersit-téka és utóélete 

Espersit János hírét igazából talán csak könyvei őrzik.* A hódmezővásárhe
lyi újságírónak, a makói ügyvédnek, a radikális köztársasági politikusnak, Tor
nyai János barátjának, a művészetek mecénásának tisztes neve lassan felejtődik, 
halványuló alakjára könyvei, legendás hírű tékája vet el nem múló fényt, neve a 
Gutenberg galaxis sorsával fonódott össze örökre. Espersit elsősorban az az 
ember, aki utolsó fillérjén is könyvet vásárolt, a szépmesterségekért minden ál
dozatra kész volt, s akinek elhíresült könyvesháza a magyar irodalomtörténet 
két halhatatlanjának, Juhász Gyulának és József Attilának adott menedéket, 
békés munkahelyet. 

A Torontál megyei Nagyszentmiklóson, 1879. január 18-án született Esper
sit, Makón végzett alsóbb iskolái után 1893 őszétől a vásárhelyi Bethlen Gábor 
gimnáziumban tanult, ahol érlelő, gyarapító, fontos évek után 1898-ban tett 
érettségit. A frissen maturált, 19 éves ifjú nem költözött vissza Makóra, Vásár
hely, amely éppen a századforduló éveiben ért dualizmuskori fejlődésnek tető
pontjára, s ahol barátokra talált, vonzóbbnak tűnhet számára. Itt négy nyomda 
működik, öt újságot adnak ki nagyjából egy időben ezekben az években. Vetró 
Lajos Endre már 1898-ban napilappal próbálkozott, Németh László későbbi 
regényhőse, Kenéz Sándor ügyvéd 1900-ban megindítja Vásárhelyi Híradó 
című modern, liberális lapját. Megindul Szeremlei Sámuel ötkötetes várostörté
netének kiadása. 1904-ben megrendezik az első tárlatot, megalapítják a város 
múzeumát. Az utóbbiakban jelentős szerepe van az 1899-ben hazaköltöző Tor
nyai János festőművésznek, Endre Bélának, s a körülöttük kialakuló baráti kör
nek. E kör egyik tagja éppen Espersit János. A fiatalember rövid hivatalnokos-
kodás után megtalálta a számára legmegfelelőbb foglalkozást, az újságírást, 
1901. február l-jén belépett Kenéz Sándor már említett induló lapjához, a Vá
sárhelyi Híradóhoz. Onkéntesi éve után, 1902 őszétől felelős szerkesztője a 
lapnak, ahol vezércikktől tudósításig mindent írt. Eperjesi János, Endre János, 
Bizon (Bölény) álneveken szépirodalmat, tárcát, verset is. Lapalapításra is gon
dolt, amikor 1904 márciusában az Ady feltétlen hívének számító Gonda József-

* E tanulmány írója, mint a Németh László Városi Könyvtár helyismereti gyűjteményének 
gondozója kevés híján húsz éve naponta találkozhatott munkahelyén az Espersit-könyvekkel. 
Minden további velük kapcsolatos, - az alábbiakban tételesen alá nem támasztott és általános is
meret ennek az együttélésnek köszönhető. [K. F.] 
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fel együtt megindították a Vásárhelyi Ellenzéket. A nyolc hónapig élő lapnál 
Gonda volt a fő-, Espersit a felelős szerkesztő. A vásárhelyi újságíró-évek utol
só állomása a Vásárhelyi Reggeli Újság, ahol 1906 márciusától néhány hónapig 
a frissen indult, akkor még függetlenségi lap társszerkesztőjeként működött. Az 
életkörülményeiben ekkortájt bekövetkezett változás pályamódosításra késztet
te. 1903-ban megnősült, folytatta, majd befejezte a még 1900-ban megkezdett, s 
megszakításokkal végzett jogi tanulmányait, s 1907-ben, családjával Makóra 
költözött. Ügyvédjelölt, majd 1912-től önálló ügyvéd, de az újságírást sem 
hagyta abba, dolgozott a függetlenségi Makói Újságba, felelős szerkesztő a Ma
kói Független Újságnál. Ezek a háborúba torkolló esztendők Espersit tevékeny 
életének talán legsűrűbb évei. Hazaköltözése után szinte azonnal megrendezte 
Makó első tárlatát, 1909. február 2-án, Tornyai János számára. 1912-ben sem 
csak ügyvédi irodáját nyitotta meg, ekkor Endre Béla tárlata következett. Az 
ebben az évben, Vásárhelyen megalakuló Országos Köztársasági Párt is azon
nal soraiban tudhatja, 1913. április 14-én a rendőrség éppen az ő lakásán veri 
szét a párt országos gyűlését. Ugyanebben az évben ismerkedett meg az akkor 
Makón tanító Juhász Gyulával. Előad, szaval, cikket ír, szervez, önmagára, 
családjára van a legkevesebb ideje. Házassága meg is sínylette ezt. Felesége 
számonkérte az apai támogatást, szót emelt a polgári felfogás szerinti tékozlás, 
a könyvekre, műtárgyakra „kidobott" pénz miatt, s 1914-ben gyermekeivel ha
zaköltözve szüleihez külön is vált tőle. A háború utáni újrakezdés során a tisz
talelkű idealista a hatalomra került ellenforradalommal szemben is töretlenül 
vállalta régi eszményeit, a polgári demokrácia, a liberalizmus eszméit. Megis
merte, otthonába fogadta az árva, fiatal József Attilát, bemutatta Juhász Gyulá
nak, akivel elmélyült, megszilárdult háború előttről datálódó barátsága. 

A máról holnapra élő, „erőn felül mecénás" Espersit a háború után sem csak 
költőket pártfogolt; a húszas években folytatta az 1909-ben, a Tornyai kiállítás
sal megkezdett műbaráti tevékenységet is, noha, mint 1926-ban, naplójában 
megjegyzi, a koronás infláció után már négy ezer (!) pengő volt adósságainak 
összege. 

A szellem és a szépség igézetében telt élet fájdalmasan korán, idő előtt ért 
véget, a pályakép jónéhány vonással szegényebb maradt. Eletének megújítása 
előtt, a reménnyel teli új házasság után alig két héttel érte a kegyetlen, gyors 
vég; 1931. november 29-én, vasárnap este állt meg a fáradt szív.1 

1 Espersit János életéről 1. PÉTER László: Espersit János. Ismeretlen adatok Juhász Gyula és 
József Attila életéhez, költészetéhez. Bp., Akadémiai K. 1955., VARGA Dezső: Espersit János és 
baráti köre. Makó, 1979., TÖRÖK József: A makói mecénás. = 360° (Háromszázhatvan fok), 1988. 
1. sz. 79-96., SIPKA Sándor: Gonda József. Hódmezővásárhely, 1955., Kiss Lajos: Vásárhelyi 
művészélet. Hódmezővásárhely, 1957. 104., A Bethlen Gábor gimnázium évkönyvei a Németh 
László Városi Könyvtárban (a továbbiakban NLK). 
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1932. szeptember 6-án a következő tudósítást közölte a Vásárhelyi Friss Új
ság című napilap: 

„A város árverésen megvette néhai Espersit János dr értékes könyvtárát. Az el
múlt hét szombatján [szeptember 3.] polgármesteri megbízásból Pitvaroson jártak 
Draskovits Ernő főszámvevő és Gravátz Ferenc, a közkönyvtár kezelője. Útjuknak 
célja az volt, hogy megszerezzék a város részére néhai Espersit János dr értékes 
könyvtárát, mely az elhunyt ismert író és kultúrbarát hagyatékának egy része gyanánt 
Pitvaroson árverés alá került. Az út teljes sikerrel járt. A város megbízottai az 1800 
kötetes könyvtárat 944 Pengő árverési áron megvették s intézkedtek annak hazaszál
lításáról." 

Egy másik helyi lapból, a Vásárhelyi Újságból azt is megtudjuk, hogy a 
könyvek „egy része szépirodalmi mű, nagyobbik fele szociológiai és jogi szak
munka". (Megrovóan említi a lap, hogy Espersit sok festménye „az első árveré
sen 10-20 pengőkért árverési hiénák kezére került megfelelő nyilvánosság hiá
nyában".2 

Az eseményt a hódmezővásárhelyi fióklevéltár iratai is dokumentálják.3 Ezek 
között ezt olvashatjuk a főszámvevő augusztus 29-én kelt beadványából: 

„Méltóságos Polgármester Úr! Tudomásomra jutott, hogy néhai Espersitz [sic!] 
János volt makói, majd pitvarosi ügyvéd hagyatékát szeptember 3-án árverezik el 
Pitvaroson. Tekintettel arra, hogy meggyőződésem szerint nevezettnek értékes 
könyvtára volt, amely Közkönyvtárunk gyarapítására esetleg előnyösen megszerez
hető volna, tisztelettel javasolom, Gravátz Ferenc közkönyvtárkezelőt ezen árverésre 
kiküldeni azzal, hogy a könyvtárt átnézve, előnyös feltételek mellett a közkönyvtár 
részére vásároljuk meg. A vételár fedezésére méltóztassék kezeimhez elszámolási 
kötelezettséggel 500 Pengőt kiutalványozni." 

A beadvány a benne közölt adatokon kívül több okból is méltó figyelmünkre. 
Jellemző ugyanis, a könyvtár hírét, ismertségét minősíti, hogy még egy olyan 
eltérő érdeklődésű hivatalnok is, mint a főszámvevő - aki Espersit nevét is hi
básan írja - , ismeri a gyűjteményt, értékesnek tartja. Az viszont már az ő isme
reteit minősíti, hogy ugyanakkor a tékát 500 pengőért megszerezhetőnek véli. 
(Mint az előző újságcikkből láttuk, ennek duplájáért vásárolta meg a város.) 

A főszámvevő szeptember 7-én a következőket jelentette a polgármesternek: 

„A 15.159 és 15.536/1932. polg. m. számú határozatokra tisztelettel jelentem, 
miszerint a kapott megbízásnak eleget tettem, f. hó 3-án Gravátz Ferenc közkönyvtár 
kezelővel Pitvaroson megjelentem, s a néhai Espersitz (!) János hagyatéka árverésén 
a városi közkönyvtár részére az elhalt túlnyomó részben díszkötéses, mintegy 1.900 
kötetet számláló könyvtárát, és 3 darab vásárhelyi vonatkozású festményt és pedig 2 
Tornyait és 1 Endre Bélát a város közkönyvtára részére igen előnyös áron megvásá
roltam. A vásárolt könyveket és képeket f. hó 5-én személyesen csomagolva a város 
teherautóján haza szállítottuk s a közkönyvtárban elhelyeztük... A vásárolt 3 darab 
kép és pedig az Endre Béla önarcképe 30.-Pengő Tornyai János szalma kazla 25.-

2 Vásárhelyi Friss Újság 1932. szept. 6. 3., Vásárhelyi Újság 1932. szept. 6. 1. 
3 Hódmezővásárhelyi Fióklevéltár (HL) II. 65/1932. sz. irat. 
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Pengő és a vízfestménye 7.75 P értékben veendő leltárba. A közkönyvtár részére vá
sárolt könyvek összes leltári értéke 1.000 Pengő." 

A tiszteletreméltó szellemi építmény, az Espersit-könyvtár - milyen groteszk 
fintora a sorsnak - , visszahelyeződött tehát abba a városba, ahol alapozása, 
mintegy negyven évvel azelőtt kezdődött. 

Espersit János eszmélő korának kezdete lényegében egybeesett Vásárhelyre 
kerülésének időpontjával, ösztönös, örökölt betűszeretete itt alakult át bibliofí-
liává. Alkati adottságai mellett jeles nevelő iskolája, a gimnázium hatásának 
kell ezt tulajdonítanunk, de minden bizonnyal szerepe volt könyvbaráttá válá
sában képzőművész, újságíró baráti körének, s a város kulturális kínálatának, 
például könyvesboltjainak. A dokumentálhatatlan, rövidebb életű, jelentéktelen, 
inkább csak szatócsbolt jellegű kisvállalkozásokat leszámítva Vásárhelyen, az 
1890-es években kettő, a következő évtizedben három könyvesbolt működött.4 

Ezeknek a könyvesboltoknak a kínálatával naponta találkozhatott Espersit, hisz 
akár a gimnáziumba, a városházára, a Fekete Sasba, a művészek találkozóhelyé
re a Plohn-műterembe, vagy a Híradó szerkesztőségébe ment, szemébe ötlöttek 
a főutcái, főtéri könyves üzletek kirakatai. Hogy vásárlójuk is volt, erre korai 
könyveinek egyike szolgáltat konkrét bizonyítékot. Arany János Buda halála 
című remekének Espersit-könyvtári példánya szerencsésen fönnmaradt a vásár
helyi Németh László Könyvtárban. A hetedik kiadású darab 1897-ben jelent 
meg Ráth Mór gondozásában. A könyv címlapján Lepage Lajos „könyv és ze
nemű kereskedésiének ovális bélyegzőlenyomata mellett a tulajdonos bejegy
zései is láthatók. Alul a bal sarokban „896. decz. 20.", majd a jobb fölső sarok
ban: „120, Espersit" bejegyzés olvasható. Tehát a milleniumi év karácsonyára 
lephette meg magát vele, s ez volt a százhuszadik könyve. A tudatos gyűjtő 
megjelenését, a gyűjtés megkezdését egy másik, ugyancsak a vásárhelyi könyv
tárban őrzött kötet bejegyzése alapján azonban az előbbinél is korábbi időpont
ra tolhatjuk ki. A Toldi népszerű, ifjúsági kiadását Ráth Mór Aranynak a „Szent 
László füve", a „Jóka ördöge" és „Az első lopás" című kisepikai munkáival 
egybekötve, 1890-ben jelentette meg. E kötetben a tulajdonosra utaló névaláírá
son kívül az ajándékozás tényét, s az ajándékozó nevét is föltüntette; a kemény 
borító verzóján ezt olvashatjuk: „Kaptam a makói polg. fiúisk. tettes (tekinte
tes?) igazgatójától Molnár Alberttól. Espersit János III. gymn. o.t." A két idő
pont - 1893 és 1896 - közé esik gyűjtői tudatossága ébredésének egy újabb 
érdekes bizonyítéka, egy afféle könyvkatalógus megnyitása. A gyerekember 
komolykodó játékosságával, nem mentesen némi színpadiasságtól sem, az aláb
bi szöveg beírásával nyitotta meg a vaskos, nagyalakú, üres lapokból álló köny
vet: „Jelen könyv ... oldallapot tartalmazónak találtatván - magánhasználatra - , 
hitelesíttetik. Hmvásárhely 1894 évi szeptember hó 5 ik napján, ifj. Espersit 
János főgimn. tanuló VI." A lap alján „Az előszó Espersit által írandó" kitétel 

4 KŐSZEGFALVI Ferenc: A hódmezővásárhelyi könyvterjesztés kezdete és virágkora. = Magyar 
Könyvszemle 1995. 4. sz. 416-426. 
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olvasható. A makói múzeumban őrzött könyvkatalógus, amely több díjnyertes 
iskolai pályaművének szövegét is őrzi, 1071 folyamatosan beírt tételt tartalmaz; 
művek szerzőjét, címét. Sajnos azonban az nem állapítható meg, hogy mikortól 
meddig vezette katalógusát a gyűjtő, mivel a tételek sora nemcsak a betűrendet, 
de az időrendet is mellőzi. A legvalószínűbb, hogy 1894-ben csak a katalógus 
megnyitása történt, s az ezernyi tételt csak jóval később, viszonylag rövid idő 
alatt írta be - szinte már egy kész gyűjteményt írva le - , mivel a művek közt 
egyaránt előfordul századfordulós kiadású könyv, de jóval későbbi is, egymás
sal összekeveredve. Érdekes a lajstrom rovatbeosztása is, a szerző és cím, a 
kiadás helyének, idejének megnevezése mellett föltüntette a művek sorozatcí
mét, de például a könyv kötésének színét, minőségét is. 

E könyvkatalógus, az ezer fölötti tételszám mindenesetre arra utal, hogy a 
könyvtár építése rendszeres vásárlással folyamatos volt, sőt - a család, főleg apó
sa kárhoztatásából is következtethetően - önálló egzisztenciájának megteremté
sétől kezdve pedig egyre többet költött könyvekre, képekre. A vásárhelyi köny
vesboltok után, leánya egykori közlése szerint, vásárolt egyenesen a kiadóktól is, 
Makón, ahol az 1920-as években két bolt működött, Vészi könyvkereskedő új 
könyvekből álló csomagját először mindig ő nézte át, de törzsvevője volt a szege
di Bartosnak is, aki Espersithez hasonlóan szintén szabadkőműves volt.5 Rövid 
ideig vezetett naplójában szerencsére azt is följegyezte, milyen könyveket vásá
rolt például 1925-ben. A rövid címlista, véleményünk szerint - cseppként a ten
gert - , jellemzően megmutatja, milyen korszerű, értékes könyvtárat épített 
Espersit. 1925-ben a következő müvek kerültek többek között könyvtárába: Le 
Boné: A tömegek lélektana, Anatole France: A vörös liliom, Haraszti Gyula: Ed
mond Rostand, Lukács György: A modern dráma, Mösner Pál: A német tudomá
nyos szocializmus, Wildner Ödön: Nietzsche romantikus korszaka. 

Pontosan nem tudjuk, de bizonyára volt valamilyen szakrend a gyűjtemény
ben, leánya szerint sokat és nagy kedvvel foglalkozott könyveinek, képeinek 
rendezésével, átrendezésével. Kölcsön nem adott senkinek sem, helyben, mint 
láttuk, azonban korlátlanul használta Juhász Gyula, József Attila is. 

A jellegzetes, sötét tónusú kötéstábla, aranyozott gerincnyomás mellett az 
Espersit-tékához való tartozást ex librissel is hangsúlyozta a gyűjtő. A rendkívül 
erőteljes hatású, mozgalmas, szecessziós kisgrafikát Bodzássy István készítette, 
valószínűleg 1921-ben. A Makón, 1887. december 11-én született művész, aki 
Aradon végezte a gimnáziumot, s a háború után Szegeden telepedett le, Juhász 
Gyula közvetítésével került Makóra, Espersit pártfogoltjai közé. Itt 1921-ben 
kiállítása is volt, sok műve került Espersithez. Apró Ferenc szerint az ex libris 
is 1921-ben készült, mindenesetre 1923, a művész Németországba költözése 
előtt. A kisgrafíka az „Ex libris doctoris Joh. Espersit" feliratot hordozza, a 
római lictorok vesszőnyalábja fölött ülő, s könyvet nyújtó óriási egyszarvú em
beralak rajzát pedig az „Abusus optimi pessimus" jelmondat kíséri, ami (szabad 

5 Dr. Árva Józsefné Espersit Mária közlései Hódmezővásárhelyen, 1983-ban. 
6 PÉTER László: i. m. 44. 
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fordításban) arra figyelmeztet, miszerint „A legjobbal való visszaélés a legrosz-
szabb."7 

József Jolán, aki 1923-ban látogatta meg először Attilát Espersitnél, a követ
kezőképpen emlékezett meg a házról, s a fénykorát élő gyűjteményről, könyv
tárról: 

„... még nem találkoztam emberrel, aki annyira szerette volna a verseket... olyan 
volt az egész ember, mint a háza... amikor az ember belépett a csukott tornácra, cso
dálkozva nézett körül. A kerek, íves ablakok alatt roskadozó könyvespolc... ami 
konyha volt valaha, ott is könyv meg könyv sorakozott a falhoz tapadó állványokon. 
Két kicsi szoba nyílt kétoldalt, az egyik padlótól mennyezetig csupa könyv, a másik 
csupa kép. Itt egy nagy dívány állott a szoba közepén, mellette könyvekkel telerakott 
alacsony asztalka. A másik szobában rengeteg könyv közepette hatalmas íróasztal 
terpeszkedett, körülrakva szobrokkal. Az íróasztalhoz támaszkodva nagy fóliánsok 
állottak, albumok, tömve rézkarcokkal, fametszetekkel." 

Bányai László, József Attila sógora ugyancsak megörökítette Espersittel, s 
otthonával kapcsolatos benyomásait. O így írt Négyszemközt József Attilával 
című emlékezésében: 

„Espersit egyéniségét felesleges külön díszítő jelzőkkel ellátni. Elegendő meg
említeni a kis földszintes házat, ahol három-négy szobában visszavonultan éldegélt 
ez a kívül-medve, belül-ember. Ezek a szobák zsúfolásig tele voltak rakva váloga
tottan értékes tartalmú és kiadású könyvekkel." 

A gyűjtemény pontosabb leírásával mindketten adósok maradnak, igaz ez 
nem is lett volna elvárható az emlékezőktől. József Jolán és Bányai László még 
a gyűjtemény nagyságát illetően is kétségekben hagy bennünket. Erre nézve 
csak az árverés, a könyvtár megbontása körül napvilágra került adatok tájékoz
tatnak, pedig ezek megtévesztők is lehetnek. Nem állíthatjuk ugyanis, minden 
kétséget kizáróan, hogy a Hódmezővásárhely város által megvásárolt könyv
mennyiség azonos a gyűjtemény fénykorának darabszámával. Az utóbbi ugya
nis nyilván nagyobb volt, hiszen előfordulhatott, hogy a tulajdonos halála után 
valamelyik gyermeke, vagy akár második felesége megpróbált az árverés elől 
„megmenteni" bizonyos mennyiségű könyvet, esetleg még maga Espersit vált 
meg néhány kötettől Pitvarosra költözése előtt. Vizsgálódásunk alapja tehát 
tulajdonképpen nem a teljes Espersit-könyvtár, annak csak Vásárhelyre került 
része, hiteles adatokkal, leltárkönyvi bejegyzésekkel legalábbis csak erről ren
delkezünk. (Varga József, a vásárhelyi közkönyvtár kezelője az Espersit-
gyűjtemény feldolgozása során 1933. június 13. és 1937. december 14. között a 
makói mecénás 1492 kötet könyvét és folyóiratát leltározta be, amely kötetek 
2043 művet tartalmaztak.)10 Kézbe persze még a Vásárhelyre került köteteket 

7 Dr. Apró Ferenc 1984. október 29-én kelt levele a szerzőnek címezve, nála. 
8 JÓZSEF Jolán: József Attila élete. Bp., Cserépfalvi. 1941. 218-219. 
9 BÁNYAI László: Négyszemközt József Attilával. Bp. 1943. 54. 

10 Lásd az NLK régi leltárkönyveit a könyvtár helyismereti gyűjteményében. 
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sem vehetjük mind, hisz az Espersit-téka darabjai egy polgári kölcsönkönyvtár 
kötetei közé kerülve, azok sorsában osztoztak. Ma a száz éve megalapozott 
legendás gyűjteménynek összesen 504 kötetét tehetjük szenzuális vizsgálat 
tárgyává, a téka Vásárhelyre került részének körülbelül harmadrészét. Egykori 
otthonában, az Espersit-házban, (a művek számát tekintve a gyűjtemény min
tegy tizedrésze van; az 1979-ben nyílt emlékház kiállításában 185 válogatott 
szak- és szépirodalmi kötet látható a Németh László Könyvtár tartós letéteként, 
s 34 kötet a Bethlen Gimnáziumtól.11 A maradvány további része - szakkönyv, 
szépirodalmi mű és bekötött folyóirat - , kevés kivétellel a vásárhelyi könyvtár 
segédkönyvtári és belsöraktári állományrészében található, illetve néhány kép
zőművészeti kötetet, és az Ethnographia évfolyamait pedig az 1940-es évek 
közepén a Tornyai János Múzeum könyvei közé leltároztatott át a múzeum és 
könyvtár akkori közös igazgatója, Galyasi Miklós. Mint említettük, még a 
Bethlen Gábor gimnázium könyvtárába is került 34 kötet, amit ők szintén átad
tak az Espersit-háznak. A sokat idézett római bölcsesség tehát az Espersit 
könyvtár esetében is mélységesen igaz: „Habent sua fata libelli." 

Milyen volt tulajdonképpen ez a gyűjtemény, és hova tűnt a jeles könyvtár 
állományának nagyobb része? 

Amikor Hódmezővásárhely városa a jószemű főjegyző javaslatára megvásá
rolta az Espersit-gyűjteményt, a szétszóratástól mentette meg azt. Ugyanakkor 
azzal, hogy a könyveket azonnal közkönyvtári használatba adták, a viszonyla
gos védettség mellett tulajdonképpen mégis csak szétszóratásra ítélték, ha las
súbbra is. Nem kárhoztathatjuk őket ezért, hisz a vásárlással nem kultúrmissziót 
teljesítettek, ez számukra pusztán jó üzlet, alkalmi vétel, jó vásárlás volt. Mi 
történt tehát a könyvekkel? A tartalmi elemzés előtt próbáljuk meg áttekinteni 
útjukat az árveréstől napjainkig. 

Amint korábban az idevonatkozó levéltári iratból idéztük, a vásárolt könyve
ket (és festményeket) 1932. szeptember 5-én, a város teherautóján szállították 
haza, s helyezték el a közkönyvtárban, ami akkor a Ferenc József sugárúti (ma 
Szántó Kovács János utca) úgynevezett kultúrpalotában működött a múzeum
mal együtt. A reprezentatív külsejű köteteket nem egyszerre adták használatba, 
az értékes szerzemény darabjait, mint már említettük, 1933. június 13-án kezdte 
el állományba venni Varga József könyvtárkezelő, és kisebb-nagyobb megsza
kításokkal, más beszerzésekkel vegyesen majd öt évig leltározta; 1937. decem
ber 14-én írta be az utolsót a leltárkönyvbe. Az első sorszám a 14 458-as, az 
utolsó pedig a 17 055-ös volt. (Amint szintén említettük, 1492 kötetet, s ezek
ben 2043 művet vettek számba.)12 A viszonylag alacsony olvasói létszám, a 
szűk kölcsönzési idő, meg a gyűjtemény darabjainak jó fizikuma ellenére a 
kurrens kötetek (regények, kisebb mértékben a drámák, versek) ettől kezdve 
éppen úgy koptak, pusztultak, vesztek, mint a legutolsó detektívregény, hisz 

11 Az NLK és a Bethlen Gábor Gimnázium 1980. április 14-én, illetve április l-jén kelt átadás
átvételi jegyzéke az NLK-ban. 

12 Vö. a 10. sz. jegyzettel. 
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éppúgy jártak kézről kézre, vagy - újdonságukból kifolyólag - talán még foko
zottabban. 

Az Espersit-tételek megjegyzés rovatában is föltűnnek a következő bejegyzé
sek: „Elveszett." „Ellopták." „Az olvasó ismeretlen helyre költözött, a bíróság 
sem tudta megtalálni." 

Az egyszerű, hétköznapi kopás, pusztulás mellett azonban legalább ekkora, 
ha nem nagyobb rendet vágott a könyvtár polcain, így az Espersit kötetek között 
is a politika. Súlyos történelmünkből közismert, közmondásos az a szinte máni
ákus ellenérzés, amivel az akár jobb, akár baloldali szélsőséges rendszerek bi
zonyos könyvek iránt viseltettek, az a félelem, gyűlölet, amivel hatalomra jutá
suk után pusztították, égették általában a könyveket. Az Espersit- könyvtár da
rabjai 1939 és 1944 között zsidó, egy-két évvel később pedig ugyanazok a 
könyvek polgári irodalomként váltak gyanússá. A könyvtár korabeli leltárköny
vei a történelmi változásokat is dokumentálják. Az első öt leltárkönyv előzék
lapján 1944-ben a következő bejegyzést eszközölték (nyilván felsőbb utasítás
ra): „10 800/944 M.E. rendelet alapján, 8894/944 [és] 9216/944 pgm.sz. [pol
gármesteri számon] a zsidó szerzők könyveit a leltárból töröltük. Hódmezővá
sárhely, 1944. VI. 19-én. Varga József könyvtárkezelő." Az egyes, áthúzott té
telek megjegyzés rovatában pedig ott a szűkszavú, rosszalló minősítés: „Zsidó." 
Nemcsak a marxista szerzők, Adler, Bebel, Kautsky jártak így, de Balázs Béla, 
Bíró Lajos, Ignotus Hugó, Jászi Oszkár, s még sokan mások. A zsidózást le
számítva a könyvtár a frontok átvonulását szerencsésen átvészelte. Bár meg
kapta a vagont a kiürítéshez, a zűrzavarban sikerült azt elszabotálni, a gyűjte
mény, hála a könyvtáros csendes bátorságának, a múzeum kincseivel együtt 
itthon maradt. 1945-46-ban már „A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus 
sajtótermékek jegyzéke" című index négy egymást követő listája alapján selej
teztek. A háborút követően, a koalíciós évek során, a fönti „demokratikus" se
lejtezés, de a gyakori könyvtáros változás, a lazább kölcsönzési fegyelem, ba
ráti kölcsönzések következtében ugrásszerűen megnőtt az állományból kivont, 
az elveszett könyvek száma; egy 1949-es számvevőségi vizsgálat a 18 170 
meglévő kötet mellett másfélezernyi hiányzóról adott számot.1 A hiánylistán 
szereplő könyveket ebben az évben polgármesteri engedéllyel törölték. 1949-
ben - amint a leltárkönyvi bélyegzőlenyomatok Claude Fairere, Gobineau, vagy 
Herczeg Ferenc nemegy művének címe mellett tanúsítják - az Országos 
Könyvtári Központ 09 088-as és 09 494. számú rendeleteiben közölt jegyzékek 
szerint is irtották a könyveket. Némely esetben talán okkal, legalábbis magya
rázhatóan, igen sokszor azonban oktalanul, vakbuzgón. A könyvtáros rövid 
úton, saját hatáskörében is kivont néhány kötetet a forgalomból, amint azt pél
dául Wyhs Béla: Nem! Nem! Nem! című könyve bizonyítja. A helyi kiadású, 
irredenta (?) regény címlapján ugyanis ezt olvashatjuk: „Az olvasók kívánságá
ra forgalomból kivonva. 1946. V. 27." Ha nem is nagy számban, de a leltár
könyvek Espersit-tételeinél is előfordulnak a „Demokráciaellenes", „Ponyva, 

13 HL V. ügyosztály 218/1949. sz. irat. 



204 Kőszegfalvi Ferenc 

selejtezve" megjelölések. (Például Georges Ohnet, vagy ahogy írták, Ohnet 
György munkáinál.) 

A jobb sorsra méltó városi gyűjteménynek nemcsak az éppen hatalmon lévő 
rendszertől kellett félnie az alapvető társadalmi-politikai változások idején, ha
nem voltaképpen saját igazgatójától is, aki 1949-50-ben, a könyvtár és a múze
um különválasztása előtt a gyűjtemény értékesebb művei, régi folyóiratai közül 
többszáz kötetet egyszerűen átleltároztatott a múzeum kezeletlen, föltáratlan, 
alkalmi kis zárt könyvtára számára. Szerinte egy olyan „mozgékony népkönyv
tár" számára, mint a városi, csak „ballaszt", fölösleges teher a tudományos 
anyag. Ezt a múzeum „szakkönyvtárának" kell átvennie, hogy „szakemberek
nek, búvárkodóknak" rendelkezésre bocsáthassa. Mint a tanácshoz intézett be
adványából kiderül, szándékában állott a városi könyvtár állományából minden 
régi (1850 előtti) és tudományos jellegű művet (csak az olvasmányokat, szép
irodalmat hagyva ott) a múzeumba átirányirtatni.14 Szerencsére a könyvtáros 
ellenállása, illetve idő hiánya miatt ez a szándék nem valósult meg teljesen, 
„csak" 660 kötet néprajzi, régészeti, várostörténeti mű és több tucat évfolyam 
bekötött folyóirat került át a múzeumba, és veszett el a közművelődés számára. 
Az Espersit-kötetek közül a „Múzeumi tudományos könyvtárba átvéve" feliratú 
bélyegző lenyomata ötvenegynél található a régi leltárkönyvekben. Az 1949-es, 
már említett számvevőségi vizsgálat nyomán töröltek közül 47 kötet volt valaha 
Espersité. (Ebben az 1949-es jegyzékben szerepeltek egyébként az 1945-46-
ban a rendőrség, államvédelmi hatóság által, elismervény nélkül elhurcolt 
„fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus" sajtótermékek is.) Amint a bejegy
zés, vagy a bélyegzőlenyomat tanúsítja, a „zsidó" billogot a makói bibliofil 27 
kötetére sütötték rá, az Országos Könyvtári Központ 1949-es selejtezési utasí
tásai alapján pedig 25 Espersit-könyvet vontak ki az állományból. A semleges, 
semmitmondó „selejtbe téve", s a jelzés, vagy bélyegzőlenyomat nélkül egysze
rűen csak kihúzott tételeket is ideszámítva összegzésképpen azt a meglepő 
konklúziót vonhatjuk le, hogy az Espersit-téka a hódmezővásárhelyi városi 
könyvtárral való közös élete első szűk húsz évében, 1950 végéig, a politikai 
változások ellenére tulajdonképpen intakt maradt, lényegében nem szenvedett 
súlyosabb károkat; állományának durván számítva csak (?) mintegy 15%-át 
vesztette el. Ezerötszáz kötetből körülbelül kétszázat. 

Az Espersit-gyűjtemény ekkor még nem szenvedett súlyosabb károkat, pedig 
a könyvtár társadalmi kulturális hátterét pusztító változások már 1949-ben meg
kezdődtek. A régi, városi közkönyvtár, a polgári kölcsönkönyvtár ideje - ahol 
az egy szem könyvtárkezelő (nem könyvtáros!) hetenként kétszer-háromszor 
„könyvosztást" tartott az összesen 4-500 olvasónak az évente körülbelül há
romszáz kötettel gyarapodó állományból -, a nyugalmas, kissé zárt intézmény 
ideje a háború után nemsokára lejárt. 1948 után, a voluntarizmusba forduló 
kulturális forradalom Vásárhelyen is módszeres elszántsággal látott hozzá a 
polgári könyvkultúra intézményi-szervezeti rendszerének, objektumainak szét-

HL oktatás-népművelési osztály iratai 1610-9-1/1950-51. sz. 
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zúzásához. Hat könyvesbolt szűnt meg (miután egyetlen állami üzlet kezdett el 
működni), öt nyomdát államosítottak. Fölszámolták a városi könyvtár „hátorszá
gát" jelentő kisgyűjteményeket: megszüntették a város ötven olvasókörét, előbb 
kiselejtezték, majd 1951 elején elkobozták a még működő két magán-kölcsön-
könyvtár anyagát. Mindezek pótlását, helyettesítését a rendkívül egyszerű közmű
velődési könyvtárak, az úgynevezett népkönyvtárak gáttalan szaporításával, az 
olvasók számának állandó, versenyszerű emelésével kívánták elérni. 

A vásárhelyi könyvtár ilyen körülmények között kezdte meg rövid önálló éle
tét, miután a múzeumtól, annak államosítása következtében, 1951. január else
jén végre különvált. A társadalmi hátterétől megfosztott, fölkavart állományú, 
egy főutcái lakóház négy szobájában, meg mosókonyhájában és padlásán (!) 
elhelyezett egyszemélyes könyvtárnak nemcsak önmagát kellett volna megújí
tani és fölépíteni, a nyomorúságos körülmények közt vergődő intézménynek át 
kellett venni az új, területi könyvtári hálózat irányítását is; 1952. december 21-
én, Sztálin 73. születésnapja tiszteletére kinevezték megyei könyvtárnak.15 Az 
igazi nehézségek ezzel kezdődtek az intézmény számára, az Espersit-könyvtár e 
második húsz év folyamán, 1952 és 1973 között, a megyei könyvtári időszak
ban szenvedte el a súlyosabb károkat. (Habár a lehetetlen tárolási körülmények 
már 1951-52-ben is bizonyára okoztak veszteséget.) 

Az ötvenes évek elején az új, és a kisgyűjteményekben „államosított" régi 
könyvek egyre fokozódó sebességgel özönlöttek a könyvtárba: 1953-ban 
4300, 1954-ben 5300 kötet. A régi, városi könyvtári állomány a szó szoros 
értelmében szinte elsüllyedt a rázúduló „új" könyvek tömege alatt, s mivel a 
régi leltárkönyveket is sutba dobták, a polgári, tehát gyanús, nem is kölcsö
nözhető állományrész, így az Espersit könyvek is, elvesztették arcukat, a 
raktár mélyére szorultak. Az új könyvtárosnemzedék tagjai már különben sem 
tudták, ki volt Espersit János, s hogy könyvei milyen értéket jelentenek. Az 
alkalmi raktárakban pusztuló köteteket persze még mindig szerencsésebbnek 
mondhatjuk, mármint ha megmaradtak, hisz a politika által irányított hivatal
nok könyvtárvezetés a legelőbb törlendő anyagot is ezek között találta meg, 
mondván: „Ez elsősorban kölcsönző könyvtár, kell a hely az új könyveknek, 
nem őrzünk ennyi régi kacatot." így került az ötvenes, hatvanas években, de 
még később is, nemegy darabja az egykori Espersit-tékának papírhulladék
ként a MÉH-telepre (!). 

A státusváltozással járó újraleltározási kötelezettség csak fokozta a fiatal 
megyei könyvtár zűrzavaros helyzetét. Vörös Géza, az egyik munkatárs, a Vá
sárhelyi Szó 1955. novemberi száma által közölt cikkében ilyen képet fest a 
gyűjtemény korabeli körülményeiről: 

„Könyvtárunk ez év közepén megkezdte a mintegy 30.000 kötetes könyvállo
mányának újraleltározását, feldolgozását... Ez óriási munka, több évet vesz igénybe, 

15 KŐSZEGFALVI Ferenc: A hódmezővásárhelyi közkönyvtár 1944-1952 között. = Könyvtáros 
1988. 2. sz. 105-112. 
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amit jelenleg gátol az a körülmény, hogy könyvtárunk mindössze 9 fővel dolgozik, s 
ezeknek a megyei hálózati munkát is el kell látniok. Többezer kötet könyvünk úgy
szólván ömlesztett állapotban van, polchiány miatt..." 

A megyei könyvtár ezekben az években (a többszáz népkönyvtárról nem is 
beszélve) három járási, egy városi, és tizenkét, függetlenített könyvtárossal 
dolgozó községi könyvtár szakmai felügyeletét kellett ellássa (miközben a vá
rosban is volt négy fiókkönyvtár), ugyanakkor a munkatársak, mint láttuk, azt 
sem tudták, hogy tulajdonképpen hány kötet könyvért tartoznak felelősséggel, 
mennyi hever „úgyszólván ömlesztett" állapotban pincében, padláson saját 
raktárukban. Mindehhez 1955 végén egy újabb költözködés is járult, a gyűjte
ményt a négyszobás főutcái lakóházból egy másik, valamivel nagyobb, ugyan
csak államosított, volt nagygazda-házba helyezték át. (Valószínűleg nem járunk 
messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy a költözködések során is elkallódott 
néhány kötet.) 

A megyei könyvtár saját, régi és 1949 után az államosításokból kapott „új" 
könyveinek újrafeldolgozása, feldolgozása, mint Vörös Gézánál olvashattuk, 
szintén 1955-ben kezdődött. A többéves, hosszú folyamat során azonban az 
újrafeldolgozott kötetek között az Espersit-tékának, becslésünk szerint, már 
csak legfeljebb alig fele szerepelhetett. Maximum hat-hétszáz kötet kaphatott 
így „kegyelmet", mobilizálódhatott, került be újra a körforgásba (elsősorban a 
60-as évek elején), miközben egy-kétszáz Espersit-kötet - másokkal együtt - , 
még mindig alkalmi tárolóhelyen maradt, ezek apródonkénti újrafeldolgozása 
csak a 70-es évekre történt meg. 

A többi, körülbelül ötszáz kötetről azt kell gondolnunk, hogy az alkalmi, 
illetve alkalmatlan tárolási körülmények miatt mentek tönkre, valamint a két 
költözködés idején vesztek, pusztultak el, ezenkívül az 1955-ig tartó „inter
regnum" idején féllegálisan, majd innen kezdve a hatvanas évek eleji „kon
szolidációig" legálisan törölték, selejtezték. (Mintegy kétszáz kötet pedig, 
mint korábban kifejtettük, az első szűk két évtizedben, 1933 és 1950 között 
pusztult el.) 

Az újrafeldolgozott könyvek élettartama, ellentétben az újrafeldolgozással 
párhuzamosan folyó törlés során halálraítélt könyvekével, meghosszabbodott, 
bár a kölcsönzési állomány köteteinek igénybevétele sokszorosa volt a városi 
könyvtári időszakának. Az igénybevétel, különösen az 1960-as évek elejétől, 
csak egyre fokozódott, hisz, míg az 1930-as években a négy-ötszáz olvasó csak 
mintegy 20 ezer kötetet használt egy évben, addig például 1955-ben már 3 ezer 
olvasó vette igénybe a könyvtár szolgáltatásait, 80 ezer kötetet kölcsönzött, 
ettől az évtől kezdve már mindennapos kölcsönzési idő alatt. 1959. január el
sejétől a hatalmas határ népe is rendszeres olvasóvá válhatott; ettől a naptól 
művelődési autó hozta-vitte a könyveket a tanyai kisközpontokba. (1962-ben 
már a második bibliobuszt állították be.) Nemkülönben földrengésszerű válto
zást jelentett a könyvtár állománya számára a szabadpolcos kölcsönzésre való 
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áttérés. Egyszeri hatásában és következményeiben egyaránt, ugyanis már az 
erre való fölkészülés során alaposan átrostálták az állományt, 1960. november 
11-től pedig nagyobb kollekcióból válogathattak az olvasók szabadon, mint az 
egykori városi könyvtár teljes állománya. 

A 60-as évektől tehát, a nagyüzemmé váló könyvtárban, az olvasók ezreinek 
kezén, az egykori Espersit-könyvtár sok esetben már hetven-nyolcvan éves 
darabjai sokkal hamarabb koptak, pusztultak, vesztek, mint korábban. Egy jó 
évtized alatt vagy háromszázzal lettek kevesebben. Elpusztult a kötéstábla, a 
szennylap, s az ezeken található ex libris, aláírás híján az azonosítás csak a régi 
leltárkönyvek alapján történhetett volna, azonban az 1977-es állományellenőr
zésig ezek is elfelejtve, sutbadobva hevertek a pincében. 

Kedvezőbb helyzetben voltak azok a kötetek, amelyeket az újrafeldolgozás 
nem kölcsönözhető állományegységbe, a segédkönyvtárba és a helyismereti 
gyűjteménybe irányított, vagy az ún. belsőraktárba helyezett. (Az elsősorban a 
megőrzés céljából különválasztott, nyitó állománybeli, vagy az 1949 után ide-
ömlesztett régi, ritka könyveket magába foglaló raktári egységet 1972-ben állí
tották föl.) 

Adatszerű összegzést adva a gyűjtemény maradványának állapotáról, napja
inkban, a 90-es évek végén tehát azt mondhatjuk el, hogy a Vásárhelyre került 
másfél ezer kötetes Espersit-kollekcióból 504 könyv vehető kézbe. Ebből 185-öt a 
Németh László Városi Könyvtár átadott tartós letétként a makói Espersit-
emlékház kiállításába 1980-ban. (Ugyanekkor a Bethlen Gábor Gimnázium is 
átadta Makóra azt a 34 kötetet, amelyek az akkori megyei könyvtárból 1971-
ben egy meggondolatlan selejtezés nyomán az iskolába kerültek.) A városi 
könyvtárban, a Makóra átadottakon túl - immár külön kezelve, kölcsönzésből 
kiemelve - , 172 szak- és szépirodalmi munkát és 85 kötési egység periodikát, 
összesen 257 kötetet őriznek. 

A Tornyai János Múzeum könyvtárában 26 kötet képzőművészeti és néprajzi 
könyv, periodika hever, ennyi maradt a negyvenes évek közepén oda átleltá-
roztatott 51 Espersit-kötetből. S végül, bizonyára a már említett 197l-es selej
tezés maradványaként, két könyv még ma is a Bethlen Gábor Gimnázium téká
jában található. (Edvard, David: Szocializmus és mezőgazdaság. I-II. 1909. és 
Rácz Gyula: Gazdasági önállóság alkotja meg nemzeti és világgazdasági füg
getlenségünket. 1905. Ez utóbbi ex librissel, aláírással.) 

Az egyes művekkel kapcsolatban a könyvtár régi leltárkönyveiből mindössze 
a szerző nevét, a mű címét, a kötetszámot és a kiadó nevét tudjuk meg, ponto
sabb képet csak a ma is kézbe vehető kötetek áttekintése után kaphatunk a 
gyűjtemény minőségéről. (Amennyiben természetesen az egykori teljes könyv
tár mintegy harmadát kitevő kollekciót az egykori egész, ti. a Vásárhelyre ke
rült mennyiség jellemző mintájaként foghatjuk föl.) 

16 TÓTH János: Művelődési autók Csongrád megyében. Kézirat. 1966. Az NLK-ban. KÁRÁSZ 
József: A szabadpolcos közművelődési könyvtár kialakulása Magyarországon. 1961. Kézirat az 
NLK-ban. 
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Bányai László, amint már korábban is idéztük, „válogatottan értékes tartalmú 
és kiadású könyvek"-et látott Espersit otthonában. A gyűjtemény megvásárlásá
ról beszámoló egyik vásárhelyi lap szerint a könyvek „egy része szépirodalmi 
mű, nagyobbik fele szociológiai és jogi szakmunka". Egy levéltári irat annyit 
tesz még ehhez hozzá, hogy a kollekció „túlnyomó részben díszkötéses" köny
vekből áll. A fönti elejtett szavakon, utalásokon túl, a könyvtár leltárkönyvei, s 
a gyűjtemény köteteinek kézbevétele után megállapítható, hogy az Espersit-
könyvtár 86%-ban magyar, 13%-ban német nyelvű, majd kétharmad részben 
szépirodalmi munkákat tartalmazó, s túlnyomó részben az 1880-as, 1890-es évek
ben, s a 20. század első két évtizedében kiadott művekből állt. Ezekhez tucatnyi 
reformkori és mindössze három 18. századi könyv, egy 1790-es latin-német szó
tár, ezen kívül Gracianus 1752-es könyvének, a De prudentia civili maximae (Az 
udvari ember, vagy a polgári erkölcsről), és John Locke A gyermekek neveléséről 
c. művének 177l-es kolozsvári kiadású példánya járult. (A gyűjtő elsősorban 
használni akarta könyveit, nem könyvmúzeumot létesíteni.) 

Jellemző a kollekcióra a nagyszámú kolligátum is: a művelt, bibliofil gyűjtő a 
hasonló témájú, valamilyen szempontból rokonítható könyvek közül, alighanem 
helykihasználás céljából is, kettőt - hármat, négyet-ötöt egybeköttetett, 174 tár
saskötetet hozva így létre. (Pl. az 191 l-l920-as Modern Könyvtár kötetei.) 

„Még nem találkoztam emberrel, aki annyira szerette volna a verseket" - írta 
Espersitről József Jolán 1923-ban. A gyűjtemény szépirodalmi hányadának 12%-a 
a vers, főleg magyar klasszikusok, kortárs külföldi költők egyéni kötetei, anto
lógiái. A dráma majdnem duplája ennek a mennyiségnek. A legtöbb persze az 
elbeszélés, regény, az összes szépirodalmi műnek majd kétharmada. Itt legtöbb a 
francia és a skandináv szerző. A drámai és epikai gyűjteményt olyan nevek fém
jelzik, mint Balzac, Anatole France, Flaubert, Hamsun, Ibsen, Maupassant, 
Romain Rolland, Strindberg, Zola, de szerepel itt Tolsztoj, Dosztojevszkij, s a 
századelő néhány divatos szerzője, például Maeterlinck, Mereskovszkij. A ma
gyarok közül elsősorban a Nyugat íróinak munkái vannak jelen. 

Az Espersit-könyvtár 38%-át kitevő szakirodalmi művek ugyancsak a gyűjtő 
igényességét, műveltségét bizonyítják. Az elsősorban kortárs szakírók, valami
vel több külföldi, mint hazai, rendkívül széles körben, legalább húszféle tudo
mányágból közvetítik a legfrissebb ismereteket. A legtöbb persze az irodalom-
és történettudományi munka (Petőfiről majd negyven különböző írás), majd 
körülbelül egyenlő arányban 60-70 kötettel a szociológia, lélektan, filozófia, 
művészettörténet. Az orvostudomány, biológia, fizika szintén ilyen arányú, de a 
természettudományi anyag általában kevesebb. Képviselteti magát még a föld
rajz, a vallástörténet, és legalább tucatnyi munkával jelen van a jog, könyvtár
tan, közgazdaságtan, nyelvtudomány, zene, de találni a gyűjteményben szótárat, 
útikalauzt és például a szabadkőművességről szóló könyveket is. (Espersit maga 
is szabadkőműves volt.) A kollekció nyelvi szempontból is homogénnek mond
ható, a magyar, s a főleg szépirodalmi és történettudományi munkákat, műfor
dításokat magában foglaló 254 német nyelvű kötet mellett mindössze öt-öt latin 
és francia, négy angol, két spanyol és egy olasz nyelvű könyvet tartalmaz. 
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Nem volt jellemző az Espersit-könyvtárra a bibliofil vagy dedikált művek 
nagy száma sem, a kevés kivétel közé tartozik például a gyűjtemény alighanem 
legszebb könyve, Gonda Józsefnek a Tevan kiadásban megjelent (1912) Semper 
idem című gyűjteményes kötete. Az egykori vásárhelyi társ, az Ady-követő 
polgári radikális író, szerkesztő (1877-1913) a következő meleghangú ajánlás
sal adta barátjának könyvét: „Kedves, régi harcostársamnak, jó barátomnak 
szeretettel: Hódmezővásárhely, 912. nov. 25. Gonda József." 

Másik barátja, Ormos Ede, a szociáldemokrata újságíró, ügyvéd (1873-1944) 
saját példányát ajándékozta Espersitnek Fustel de Coulanges: Az ókori község 
című jogtörténeti munkájának 1888-as kiadásából, legalábbis erre enged követ
keztetni a könyvben az „Ormos Ede 1891" possessor bejegyzés. 

A gyűjtő igényesen válogatott könyveinek esztétikumát az egységes külső és 
az ex libris adta. Az általában sötét tónusú félvászon kötéshez könyvkötői két
féle papírt használtak; a gerinc és a könyv sarkainak burkolása elütő volt a kö
téstábla többi részétől, a gerincre vízszintesen, több sorban aranyozták föl a 
szerző nevét és a címet. Törekedett a színazonosságra magyar, idegennyelvű 
könyvei és a folyóiratok köttetésénél. A jelesebb kiadói kötésű könyveket meg
hagyta eredeti alakjában. 

Az Espersit-könyvtárat nagyszámú irodalmi, kulturális, társadalomtudományi 
folyóirat, évkönyv, kalendárium egészítette ki. A gyűjtemény 1932-ben 160 
kötési egység periodikummal érkezett Vásárhelyre, ezekből jelenleg is megvan 
85 kötet. Tucatnyi folyóiratnak legalább három évfolyamon át előfizetője volt 
(legalábbis ezt mutatja a meglévő anyag). Legtovább a Nyugatot járatta, ennek 
1909-től 1928-ig húsz, József Attila, Juhász Gyula és Móra Ferenc kezenyomát 
őrző évfolyama található a vásárhelyi könyvtárban. Továbbá három vagy több 
évfolyama volt könyvtárában a Budapesti Szemlének, az Ethnographiának, A 
gyűjtőnek, a Huszadik Századnak, az Irodalomtörténetnek, a Jövendőnek, a 
Szabadgondolatnak, a Századoknak, a Századunknak, a Szocializmusnak (ezek 
javarészt meg is vannak Vásárhelyen), de az érdeklődése határait kijelölő szín
skála magában foglalta a Könyvbarátok Lapja, a Literatúra, a Magyar Bibliofil 
Szemle és a Széphalom egy-két évfolyamát is. 
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FERENC KŐSZEGFALVI 

Die Espersit-Thcka und ihre Nachwelt 

Die Schriftstellerlaufbahn des Makóer bürgerlichradikalen Advokaten, Literaturfreundes und 
Kunstliebhabers János Espersit (1870-1931) begann zu Hódmezővásárhely. Nach seinen Mittel
schulestudien begann er bei den dortigen Zeitschriften zu arbeiten. Damals legte er den Grund 
seiner später berühmt gewordenen Bibliothek. Auf Grund seiner Bildung, die er im protestanti
schen Gábor Bethlen Gymnasium und im Kreise des berühmten Mahlers János Tornyai erwarb, 
sammelte, kaufte er mit sicherem Geschmack und Anspruch seine Bücher und Zeitschriften. Seine 
Bibliothek (das Material zu Vásárhely) enthielt ungarische (86%), deutsche (13%) Bücher (des
sen Zweidrittel bildeten belletristische Werke, französische, deutsche, skandinavische, russische 
Schriftsteller, die Schriftsteller der Zeitschrift Nyugat), die in ihrer Mehrheit zwischen 1890 und 
1920 herausgegeben wurden. Die Mehrheit seiner Fachbücher bildeten literaturhistorische, histo
rische Werke, es waren aber unter ihnen Bücher aus den verschiedensten Gebieten der Wissen
schaften, von der Philosophie bis zur Physik. Er wollte nicht antike oder Bibliophil-Bände erwer
ben, seine Bücher waren in gleichförmigen Einbänden mit Ex-libris versehen. 

Diese Sammlung, die - wie es allgemein bekannt ist - auch von Gyula Juhász und Attila Jó
zsef benutzt wurde, wurde nach dem Tode des Sammlers, 1932, versteigert. Die Theka wurde von 
der Stadt Hódmezővásárhely für ihre öffentlische Bibliothek gekauft. Nach die Katalogisierung 
wurde die Sammlung sofort zum Gebrauch übergeben. Aus der Kollektion, die 1492 Bände (2043 
Werke) enthielt, kennen wir heute nur 504 Bände. Daraus sind 219 Bände in der Gedenkausstel
lung des Makóer Espersit-Hauses, die übrigen in der Németh László-Bibliothek zu Hódmezővá
sárhely zu finden, als eine nicht leihbare Einheit. 



KÖZLEMÉNYEK 

Két fragmentum művelődéstörténeti értékéről.* Az Egyetemi Könyvtár U. Fr. 1. m. 60. jelzetű, 
négy oldalas, hajdan Platónnak tulajdonított alkímiai témájú töredéke és a Központi Szeminárium S. 
Fr. 1. m. 36. jelzetű, szintén alkímiai és szintén négyoldalas Geber-féle töredéke a középkor végén 
minden bizonnyal egyazon kódex lapjaiként volt olvasható.1 Az előbbi részlet Pseudo-Plátón Liber 
quartus cum commento Hebuhabes Hamed explicatus ab Hestole műve negyedik könyvének egy 
részlete, az utóbbi pedig Pseudo Geber Summa perfectionis magisterii in sua natura című híres 
traktátusának a Vénusz és a Szaturnusz lényegét tárgyaló részében olvasható. Mindkét mű viszonylag 
korán hozzáférhetővé vált nyomtatásban is,2 így a kéziratokat - gyanús témájuk mellett - talán éppen 
a nyomtatott változatok megléte tette fölöslegessé, és ezért használta egy 17. századi könyvkötő -
minimális antikváriusi tiszteletet tanúsítva az illusztrált középkori manuscriptumok iránt - tiszta bőr 
helyett kötőanyagul őket. Fennmaradásukat mindenesetre éppen méltatlan sorsuknak köszönhetik. A 
szerény hazai forrásanyag kiegészítését célzó fragmentum-kutatás talált rájuk, mikor a II. József féle 
kolostorfelosztások eredményezte abolíciós anyagból származó, majd az Egyetemi Könyvtárba és a 
Szemináriumba kerülő őrzőkönyvekről lefejtették az efféle új forrásokat, vállalva az azonosítással és 
a proveniencia kutatással járó bizonytalanságokat.3 

A most bemutatandó szövegrészletek betudott szerzői ráirányítják a figyelmünket a középkori 
alkímia két forrására, az inkább szellemi természetű, spirituális görög, és a gyakorlatibb, kísérle-
tezőbb arab tradícióra. Bár magának Platónnak komoly kutatás természetesen nem tulajdonít 
alkímiai korpuszt, művei (köztük a Timaiosz) gazdag táptalajai az alkímiai interpretációknak. A 
tulajdonképpeni alkímia azonban csak ezután születik, a Kr. u.-i első évszázadokban, a helleniz
mus és a szinkretizmus bölcsőjében, a gnosztikus, neoplatonikus, neopythagoreus, sztoikus, epi
kureus, görög és egyiptomi tradíciók bábáskodása mellett. Keresztapja Hermész Triszmegisztosz, 
fiatalkora pedig az arab filozófia jegyében telik. Az arabok közül a legjelentősebb alkimista a 
nyolcadik században élt Abu Musa Jabir ben Hajjan ben Abdallah El-sufi El-Tarsufi El-Kufi 

* A téma részletes feldolgozása az Iskolakultúra 1995. 5. számában olvasható. 
MEZEY László (rec): Fragmenta latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestiensis. 

Bp. 1983. 78—79. UŐ.: Fragmenta latina codicum in bibliotheca Seminarii Cleri Hungáriáé 
Centralis. Bp. 1988. 46—47. J. FODOR Adrienne: A nagyszombati jezsuiták könyveiről lefejtett 
kódextöredékek. = Ars Hungarica 1989. 1. sz. 51-56. 

2 Ps-Platón fragmentum sorait: Theatrum Chemicum. Argentorati, 1622, Vol. 5. 197-200. A Ps-
Gebert pedig egyrészt: GEBER: Summa perfectionis Magisterii in sua natura, ex Bibliothecae Vaticanae 
exemplarí. Liber Investigationis Magisterii et Testamentum: Gedani, apud Brunonem Laurentium 
Tanchen, 1682. 1-199. a 124-127. és 133-136. oldalakon, másrészt: G. GRATUROLUS: Verae alchimiae 
artisque metallicae citra aenigmata doctrna certusque modus scripts... Vol. I-II. Basel, 1561, I. 118-
184., valamint: MANGET: Bibliotheca chemica curiosa. Vol. I-II. Genova, 1702.1. 519-557. 

Vö. MADAS Edit: Adalékok a Központi Szeminárium Pozsonyból származó kódextöredékei
nek provenienciájához. - Ars Hungarica 1989. 17. sz. 1. 
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(latin szerzőknél egyszerűen: Gabir vagy Geber), akinek híre olyan nagy volt, hogy több írás -
köztük a vizsgálatunknak kitett szövegek egyike - az ő művének tüntette fel magát. 

Az érdeklődők válogathatnak a bőséges, és változatos színvonalú szakirodalomból,4 amely be
mutatja az alkimista laboratóriumban folyó titkos eseményeket, a sokrétű szimbolizmussal telített 
alkímiai ikonográfiát, vagy a transzmutáció pszichológiai értelmezését kínálja.5 A történeti mű
vekben viszonylag kevés adat található a kézirattárakban is ritkább Ps-Platón szöveghez. Nem a 
Liber Quartus az egyetlen Platónnak tulajdonított alkímiai vagy mágikus mű, Badawi még tizen
kettőt említ, amelyeknek vagy csak a címét ismerjük, vagy kéziratuk is fennmaradt,6 de ez a leg
ismertebb. Berthelot nagy alkímia-történetében a szövegben előforduló 'Áron noster' szókapcso
latból arra következtet, hogy zsidó műről van szó, de ezt további argumentációval nem támasztja 
alá.7 Sok találgatásra ad okot a kommentátor személye: Hebuhabes Hamed, valamint a szövegben 
előforduló másik név, Thebit. Ez utóbbi - Badawi szerint Thâbit ibn Qurrah - kéri az előbbit -
Ahmad ibn al-Husain ibn Jahar Bukhtart - magyarázza meg, mit tanított Platón az okkult dolgok
ról, mely kérésnek Hebuhames a tömör és aforisztikus platóni főszöveghez csatlakozó bő fizikai 
és alkimista jegyzetekben tesz eleget. Ha jól dekódoljuk a Thebit nevet, és valóban Thâbit ibn 
Qurrahról van szó, akkor a kommentátor személyében nem alkímiai, hanem asztrológiai autoritást 
tisztelhetünk.8 Patai megemlíti, hogy a 'habes' lehet puszta félreértése az 'aben' vagyis 'ibn' 
szónak, így esetleg Hebua ibn Hamed néven kellene azonosítani kommentátorunkat.9 Berthelot 
véleményét a zsidó szerzőségről a lehetőség szintjén elfogadva felteszi Patai, hogy a látszólag 
arab nevek valójában héber bibliai nevek elferdített változatai is lehetnek.10 A kérdésnek azért 
jelentős a tétje, mert ez alapján lehetne állást foglalni afelől, vajon a mű latin hamisítvány, vagy 
arabból, esetleg héberből fordították.11 A korántsem eldöntött kérdésben Berthelot határozottan a 
fordításverzió mellett foglal állást, és a fordítás elkészülésének idejét 1200 körűire teszi.12 

4 E. J. HOLMYARD: Alchemy. London, 1957., W. GANZENMÜLLER: Die Alchemie im Mittelalter. Pa-
dembom, 1938., P. KIBRE: Stndies in Médiéval Science, Alchemy, Astrology, Mathematics and Medicine. 
London, 1984., L. THORNDKE: A History of Magic and Experimentál Science. Vol I—VIII, New York, 
1934-1958., R. KŒCKHEFER: Magic in the Middle Ages. Cambridge, 1989., M BERTHELOT: La Chimie 
au Moyen Age. Vol. I-III. Paris, 1893., R. PATAI: The Jewish Alchemists. A History and a Source Book. 
Princeton, 1994., WAITE: The Secret Tradition in Alchemy. 1926., SZATHMÁRY László: Az aurum 
potabile, az örök élet itala. = A magyar gyógyszertudományi társaság értesítője (9.) 1933. 108-116. UŐ.: 
A magyar iatrokemikusok. uo. 297-320., UŐ.: Az alkémiai jelképek megfejtéséről, uo. (10.) 1934. 323-
340., UŐ.: Az asztrológia, alkémia és misztika Mátyás király udvarában. In: Mátyás király emlékkönyv. 
Bp. 1940., UŐ.: Magyar alkémisták. Bp. 1986., FÓNAGY Iván: A mágia és a titkos tudományok története. 
Bp. 1943., ENDREI Walter: Régi vegyjelek. Bp. 1974 és azAmbix című folyóirat 1937-től kezdve. 

5 Pszichológiai interpretációt nyújt számos művében Jung, valamint az ő nyomán többek közt: 
Johannes FABRICIUS: Alchemy. The Médiéval Alchemists and their Royal Art. Wellinborough, 1989. 

6 A. BADAWI: La transmission de la philosophie grecque au monde arabe. Paris, 1968. 42-45. 
7 BERTHELOT: i. m. Vol. I. 248. es 398. A Berthelot e véleményét idéző szakirodalom (THORN-

DIKE Vol II. 783. n. 2., BADAWI 43. stb.) egy kezdeti tévedés miatt, majd a hibát ellenőrzés nélkül 
hagyományozva Vol. II. 398. p.-re hivatkozik. Az Áron noster a nyomtatott változatban (Theat-
rum chemicum, Vol V.) a 120. p.-n fordul elő. 

8 Róla lásd még: Francis J. CARMODY: The Astronomical Works ofThabit ben Qurra. Berke
ley, i960., Marie-Thérèse D'ALVERNY: La transmission des textes philosophiques et scientifiques 
au Moyen Age. Paris, 1994. 

9 PATAI: /. m. 372. 
1 0Uo.n.9. 

Lásd még M. STEINSCHNEIDER: Die europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen bis 
Mitte des 17. Jahrhunderts. Wien, 1906. 44. 

12 BERTHELOT: I. m. Vol. I. 398. 
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„Liber Quartus" kéziratokkal mindenesetre a 13. századtól kezdve rendelkezünk,13 a Ps-Geber-
hez képest kevés könyvtárban találkozunk vele, és különösen ritkák és értékesek a korai, 13. 
századi kéziratok, mint amilyen a vizsgálatunk tárgyát képező töredék.14 

Különösen érdekes, hogy Magyarországon, az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában is 
találunk egy „Dixit Plató, opus ducitur" kezdetű kéziratot a 15. századból (1487-ből?), ez azon
ban nem azonos a „Liber Quartus"-szal (MS. 272. ff. 135-138.), de ugyanitt megtaláljuk Geber 
Chimia című könyvének egy részletét (ff. 2-76.), ez pedig éppen a Summa perfectionis alternatív 
címe.15 Ezek szerint, és a későbbiekben bemutatásra kerülő párizsi kézirat szerint Platónnak és 
Gebernek tulajdonított alkímiai iratok egybekötése nem volt példa nélkül álló. 

Ahogy a Széchényi Könyvtár-béli alkímiai gyűjtemény, valószínűleg a mi eredeti könyvünk is 
több írást tartalmazott. A lapok tetején mindenesetre az olvasás megkönnyítésére - és az azonosí
tást végző utókor hálájára - fejlécben jelezték, hogy éppen melyik iratról van szó. Többek közt 
ezek a kék és piros betűkből álló fejlécek (Plató L. 4. és GEB L. 5'), (valamint a hasonló méretű 
írástükrök) segítettek megállapítani, hogy a két töredék ugyanabból a kódexből származik. A 
Platónnak tulajdonított nagyobb betűs, rejtélyes, tömör szöveg és a Hebuhabes Hamed féle ap
róbb betűs, bővebb, tudományos magyarázat más kéz írása. A szöveg megszokott rövidítésekkel 
él, kék és vörös kezdőbetűket tartalmaz, az olvasást csak a leromlott állapota, hajtogatások, sza
kadások, hiányok nehezítik meg. 

A fragmentum keletkezésének lokalizálásához és datálásához fontos adalékokat, kodikológiai 
szempontból értékes információkat szolgáltathat az iniciálék művészettörténeti vizsgálata, mely 
esetünkben egy színes iniciálé (később) félig befeketített férfifejére, talán Platón arcképére tá
maszkodhatott. A szakértő szerint a keret, a betű formája, a végén a csomókkal közép-európai 
jellegű, „az iniciáléban látható fej rajza és formái távoli cseh-morva igazodást mutatnak. (...) Az 
iniciálé feltételezésünk szerint 1360 körüli munka."16 

13 Leggyakrabban az alábbi incipitekkel: Consideravi res ex quattuor naturis et inveni; Cum res 
ex eodem génère sint radiées; Dixit Plató. Cum res ex eodem génère; Dixit Plato. Et corpus cum 
separaveris ipsum; Dixit Thebit, dixit Eubohabes Hames; Dixit Thebeth Hames filio Hasom filio 
Gahar elegimus apud finem; Hec scientia incipit a potentia et pervenit ad actum; L. THORNDIKE-
P. KlBRE: A Catalogue oflncipits of Médiéval Scientific Writings in Latin. Cambridge, 1937., es 
bővített kiadás: Cambridge, 1963. 

14 Oxford, Digby 219, 16. sz. vége, ff. 120-143; San Marco, XVI, 2, 14. sz. ff. 43-46; San 
Marco, XVI, 3, 15. sz. ff. 291-303; Bologna 138, 15. sz. ff. 216v-221v; Bologna X 270, 15. 
vagy 16. sz. f. 135r; Bologna 303 (500), 15. sz. ff. 305r-308r; Venezia, Bibliotheca Marciana 
XVI, 3, c. 1472, ff 291-303; Paris, Bibliothèque Nationale 6514, c.1300. ff 88r-101r; Ugyanezt a 
forrást más katalógusok szerényebben 13-14. századra datálják. A kérdésnek azért van jelentősé
ge, mert ez az egyetlen kézirat, amely régiségben rivalizálhat a mi töredékünkkel, valamint - bár 
erről a szakirodalom elfelejt megemlékezni - ebben is megtaláljuk a Ps-Geber féle Summát! Lásd 
THORNDIKE-KIBRE: A Catalogue oflncipits... Dorothea WALEY SINGER: Catalogue of Latin Ver-
nacular Writings. Vol. I-III. Brüssel, 1928-1931., F. J. CARMODY: Arabie Astronomical and 
Astrological Sciences in Latin Translation. London, 1956. 

15 BARTONIEK Emma: Codices latini medii aevi. Bp. 1940. Országos Széchényi Könyvtár, 
244-247. MS. 272. (régi jelzeten: 611 Quart. Lat.) ff. 135-138. „Dixit Plato opus ducitur x 
dealbat Venerem et firmát se. Explicit de libro abdij. Anno domini Millesimo quadringentesimo 
Octuagesimo septimo. Quartodecimo die mensis Juli. Per dominum Johannem Starckhenperger... 
plebano in hospitali civium salczburgensium, Scriptorem verő Laurencium Hepperger cuius 
anime et omnium fídelium requiescant in pace Amen etc. ." 

16 WEHLI Tünde: Kódexkutatás és művészettörténet. = Ars Hungarica 1989. 1. sz. 70-71. 
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A Ps-Geber féle Summa Perfectionis sokkal elterjedtebb olvasmány volt a középkorban, és a 
jelenkori szakirodalmat is jobban foglakoztatja mint a „Liber Quartus".17 Ez volt talán a legfonto
sabb alkímiai szöveggyűjtemény a késő-középkori nyugaton, kritikus pozíciót töltött be az alkí
mia fejlődésében. Az attribuáció ebben az esetben kevésbé átlátszóan hamis mint Platónnál. 
Geber valóban jelentős korpusszal gyarapította az alkímia irodalmát, ezért léphetett be a 
diszciplína azon autoritásai közé, akiknek különösen szívesen tulajdonítottak további iratokat. A 
Summa perfectionis esetében azonban a szöveg elrendezésének szabatossága, didaktikus skolasz
tikus argumentációja is (mint arra maga a „Summa" cím is utal) növeli gyanúnkat, hogy á szöve
get végül ne fordításnak, hanem latin hamisítványnak véljük. Nincsen továbbá tudomásunk az 
arab eredetiről, legyen az valóban Geber műve, vagy arab hamisítvány, valamint a szöveg termi
nus választása és a benne kifejtett alkímiai elmélet is inkább a 12-13. századi latin és arab művek
re emlékeztet. Berthelot végül amellett foglal állást, hogy az írás nem régebbi ebben a formájában 
a 13. századnál, bár lehet, hogy anyagában, mondataiban korábbról is kölcsönöz, akár még 
Gebeitől is. Szerinte a legvalószínűbb hipotézis, hogy 13. századi latin szerzők felhasználták a 
tudós Geber nevét saját felfedezéseik publikálásához.18 William Newman a (Sumával együtt öt 
összetartozó írást egybefoglaló) corpus geberianum vizsgálatakor mikrofilológiai vizsgálatok 
alapján 13-14. századi szerzőségre, név szerint Paulus de Tarentóra következtet. Taranto más 
művei ugyanis és a corpus geberianum szövegei mintha kereszthivatkozásokat tartalmaznának, 
függenének egymástól, emlékeztetnek egymásra.19 

A Summa kéziratait szinte minden nagyobb európai kéziratgyűjtemény katalógusában megta
láljuk,20 és a Ps-Platón esetével ellentétben itt több olyan kéziratot találunk, mely régiségben 
versenyre tud kelni a miénkkel.21 Ezek egyike pedig éppen az a Bibliothèque Nationale-beli 
miszcellán irat, amely egyszerre tartalmazza a két forrást, talán éppen úgy, mint a mi eredeti 

17 THORNDIKE: i. m. Vol. III. 41. Vol. VI. 18., GANZENMÜLLER: i. m. 48-51., HOLMYARD: /'. m. 
134-141. Uö.: The Identity of Geber. = Nature No. 2780, III. Feb. 10, 1923. 191-193., STEIN
SCHNEIDER: i. m. 20-21., E. E»ÄRMSTAEDTER: Die Alchemie des Geber übersetzt underklärt. Ber
lin, 1922., H. KOPP: Beiträge zur Geschichte der Chemie. Drittes Stück. Braunschweig, 1875. 13-
53., LIPPMANN: Entstehung und Ausbreitung der Alchemie. Berlin, 1919. 485. stb. 

18 Uo. 149-150. 
19 W. NEWMAN: Summa Perfectionis of Ps-Geber. = Archives internationales d'histoire des 

sciences 35: 114-115. (1985.) 240-302. UÖ.: New Light on the Identity of Geber. = Sudhoffs 
Archiv - Zeitschrift für Wissenschaftgeschichte, 69:1 (1985.) 76-90. 

20 Az alábbi incipitek egyikén: Istam veram scientiam quam ex libris; Nunc vero totam inten-
tionem sublimationis; Sunt ergo impedimenta; Totam nostram metallorum transmutandorum 
scientiam; Totam nostram scientiam (intentionem) quam ex libris; THORNDIKE-KIBRE: A 
Catalogue of Incipits... 

21 Cambridge, Corpus Christi College 99, 15. sz; Copenhagen, Bibliotheca regia Hafniensis, 
Gl. kgl. S. 236, F. 15. sz. ff. 99-107; Cues 299, 14. sz. ff. 50v-74v; Florence, Riccardian Library, 
1165, 14. sz. f. llr-37r; St. Gallen, Stadtbibliothek, 300, 13-14. sz. ff. 37r-56v; Wolfenbüttel, 
Landesbibliothek, 4504, 14. sz. ff. 195r-231r; Bayerische Staatsbibliothek, 353, 13. sz. ff. 85r-
116v; Bayerische Staatsbibliothek, 276, 14. sz. ff. 50v-75v; Bayerische Staatsbibliothek, 455, 15. 
sz. ff. 23r-90v; Bayerische Staatsbibliothek, 12026, 15. sz. ff. 15v-31v; Praha, 1984, 14. sz. ff. 
79r-117r; Wien, 2449, 14, sz.; Wien, 5286, 5509, 5477, 5286, 11336. stb.; Paris, Bibliothèque 
Nationale 6514, c.1300. ff. 61r-84v és 174-186; Lásd még J. CORBETT: Catalogue des manusrits 
alchimique latins. I. 1939. Párizshoz, II. 1951. Párizson kívüli francia területekhez, I. 22, 35, 38, 
74. II. 75. 159. D. WALEY SINGER: Í. m. 105. Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui 
in C. R. Bibliotheca publica atque universitatis pragensis asservantur, auctore Iosepho TRUHLAR. 
Pragae, 1905. 106. Tabulae codicum manu scriptorum in bibliotheca palatina vindobonensi 
asservatorum. Vindebonae, 1868. 
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kódexünk, amelyből jelenleg csak a két töredékről tudjuk biztosan, hogy fennmaradtak, bár felte
hetően a töredékeket tartalmazó műveken kívül más alkímiai könyvek is szerepeltek benne. Ez a 
könyv azon alkímiai gyűjteményeknek egy példánya, melyekbe, hasonlóan, mint az OSzK béli 
202-be22, vagy 272-be, tematikusán egybekötötték a rendelkezésre álló és alapvető szakirodalmat 
a Raymundus Lullusnak tulajdonított hatalmas alkímiai korpusz egyes darabjaitól kezdve külön
böző Tractatus de alchimiákon és Praecepta alchimicákon keresztül „secundum Hermetem Regem 
Egipciorum" könyvekig, Rhazestől Avicennán át Geberig. Ezek közt megemlíthetjük még a bécsi 
5477-es kódexet, mely a „Summa magisterii" után közvetlenül tartalmaz egy írást a következő 
címmel: „Interrogationes régis Kalich et responsines Morieni de omnibus, in quibus effícacia 
magisterij Hametis constat probari".23 A Hames név márpedig ismerős a számunkra, éppen a Ps-
Platónban megnyilatkozó kommentátor neve volt ez. 

Térjünk azonban most vissza szűkebb témánkhoz, a töredékhez. A szöveget egy kéz írta, ke
vésbé sérült, mint a Ps-Platón, viszont sokkal jobban elhalványodott, és ez helyenként az olvasást 
is megakadályozza. A fejléc, mint fentebb szó esett róla, vörös és kék betűkkel igazítja útba az 
olvasót, hogy mely alkímiai írást is tanulmányozza éppen. 

Nyitva maradt még a töredékek eredetének és használatának kérdése, amire még felszínes vá
laszt is csak egy összetett vizsgálat elvégzése után lehet adni. Ez a vizsgálat magában foglalja a 
tárgyalt töredék, az őrzőkönyv és a tömítőanyag vizsgálatát, de nem feledkezhetünk meg a többi 
töredékről sem, hiszen nem zárható ki, hogy - mint esetünkben - további részletekre bukkanunk 
ugyanabból a kódexből.24 Ilyen és ehhez hasonló kutatások szükségesek ahhoz, hogy nyugodt 
lelkiismerettel állást foglalhassunk a provenientia originis és az usus felől. A Geber töredék hor
dozókönyve Ludovicus Granatensis Introductio ad Symbolum Fidei (Coloniae, 1588) írása, 
melyet 1632-ben kötöttek membrana scripta a nagyszombati jezsuita könyvtár 1690-es katalógusa 
szerint.25 Az Egyetemi Könyvtár állományának előtörténetét ismerve26 valószínűnek mondható, 
hogy az Egyetemi Könyvtár és a Központi Szeminárium fragmentumainak hordozókönyvei közül 
a többség 1632 és 1640 közt került kötésre, feltehetően egyazon könyvkötő műhelyben. Az 1632-
es könyvtárrendezés során felmerült új rákötési igények folytán hirtelen megugró bekötendő 
könyvmennyiség tette indokolttá, hogy a könyvkötők a drágább tiszta pergamen helyett a beírt 
pergamenekhez forduljanak. Ezt az eljárást nagyobbrészt az ekkoriban feleslegessé váló liturgikus 
kódexek bánták, ezek szomorú sorsában osztozott a mi alkímiai kódexünk. Fodor Adrienne felté
telezése szerint a beírt pergameneket kínáló, változatos tematikájú (jogi, természetfilozófiai, 
orvosi) kódexgyűjtemény Esztergomból eredhet, ahonnan a török előrenyomulása miatt szállítot
ták a biztonságosabb nagyszombati könyvtárba.27 

Kecsegtet némi remény, hogy a katalógusok további elemzése, valamint fragmentum-lefejtés 
és kutatás révén az eredeti kódexből további részletekre bukkanunk, kötéstáblában, vagy kalando
sabb úton fennmaradtak. Addig is be kell érnünk a Ps-Gebert és Ps-Platónt egyaránt tartalmazó 

22 Ennek jelkulcsát ENDREI könyvében bemutatja, í, m. számozatlan oldal. 
2 Tabulae codicum manu scriptomm in bibliotheca palatina vindobonensi asservatorum. 

Vindebonae, Vol. IV. 1870. 130-131. 
24 Lásd még: MADAS Edit: i. m. 47-48. 
25 FARKAS Gábor: Nagyszombat 1632-1690. In: Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. 

II. Szeged, 1997. 85. és 233. 
26 (Az Egyetemi Könyvtár állományának előtörténetét korábban Dümmerth Dezső, újabban 

Farkas Gábor dolgozta fel) DÜMMERTH Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének 
keletkezése (1561-1635). In: UÖ.: írástudók küzdelmei. Bp. 1987. 93-120., UŐ.: A budapesti 
Egyetemi Könyvtár állományának alapjai (1586-1605). Uo. 121-154., és FARKAS Gábor: i. m. 

27 J. FODOR Adrienne: i. m. 
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BN 6514-el, a bécsi 5477-es kódexszel és az OSzK 272-vel, melyek elpusztult kódexunkéhoz 
hasonló szellemiségükkel talán vígasztalnak az előbbi elvesztéséért. További kutatások tárgyául is 
érdemes választanunk ezeket mert egyfelől kodikológiai és könyvtártörténeti tanulságok lappang
hatnak bennük észrevétlenül, másfelől pedig a létező magyar alkímiatörténeteket kiegészíthetnénk 
egy még hiányzó, középkori fejezettel. 

LÁNG BENEDEK 

Bártfai históriák. Bártfai históriákkal, egész história-sorozatokkal szép számmal találkozha
tunk Gutgesell Dávid működésének idejéből: 1582 körül (Huszti Péter: Aeneise, Szegedi Veres 
Gáspár: Szép rövid história két nemes ifjak igaz barátságokról, Sztárai Mihály: Akháb és Illés 
históriája, Torkos János: Absolon históriája)^ és az 1590-es évek végén (Dézsi András: Az ifjú 
Tóbiásnak históriája, név nélküli szerzőtől: Abigail históriája és Kákonyi Péter: Egy szép histó
ria a nagy erős Sámsonról.)2 A másik bártfai nyomdásztól, idősebb Jákob Klösstől viszont már 
csak két históriakiadás maradt fenn, valószínűleg a 17. század első-második évtizedéből: Póli 
István: Jovenianus ... históriája és Munkácsi János: Tóbiás élete című műve.3 Fia, ifjabbik Jákob 
Klöss pedig mintha már fel is hagyott volna a korábban oly népszerű históriák kiadásával, annyira 
kevés az, amelyet tőle e téren ismerünk. Valójában azonban más a helyzet: a most ismertetendő 
három kiadvány mindegyike a bártfai nyomda terméke három különböző évtizedből, és ifjabb 
Jákob Klöss nevéhez kapcsolható. 

1. SZATTAY Kristóf(?): Icon vicissitudinis humanae vitae - [Bártfa] 

A három tárgyalandó história közül az Icon vicissitudinis humanae vitae című, Ali budai basá
ról szóló históriát már korábban is a bártfai nyomtatványok között tartották számon. 16. század 
véginek, időben közel a históriában megénekelt eseményekhez: Kalajlikoz Ali először 1580-1583 
között, másodszor 1586-1587-ben volt budai basa, 1587 februárjában bekövetkezett haláláig; az 
ő házasságáról és szörnyű haláláról tudósít a moralizáló história. A mű egy csonka példánya Ihász 
Gábor adományaként került a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárába. Szövegét Szilády 
Áron tette közzé, aki egy másik (lőcsei) kiadás töredékéről is beszámolt.4 Az Icon vicissitudinis 
humanae vitae szerzője5 sokáig rejtély volt a szakirodalomban, annak ellenére, hogy a záró strófa 
szerint az énekszerző már hatodik históriájáról beszélt. Az utóbbi időben Szentmártoni Szabó 
Géza állt elő a szerző személyére vonatkozó megalapozott feltételezéssel: a históriában többször 
név szerint szereplő Szattay Kristóf, aki Homonnai Drugeth István megbízásából Budán 1586— 
1587-ben követséget viselt, lehetett a mű szerzője.6 

A továbbiakban az Ali basáról szóló históriának arról a bártfai kiadásáról lesz szó, amelynek 
egyetlen példányát az Akadémiai könyvtárban őrzik.7 Címlap nélküli nyomtatvány; a história 

1 RMNy 499, 500B, 501, 502. 
2 RMNy 820, 826, 792. 
3 RMNy 924, 950. 
4 ItK 1893. 80-87. - A lőcsei kiadás egy újabb példányáról Pékár Károly adott hírt: ItK 1903. 

375-377. 
5 Korábban Ihász névteleneként, majd Nádasdi vagy Újhelyi névtelenként is említették a histó

ria keletkezési helye alapján. 
6 Új Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerk. PÉTER László. Bp., 1994. 3. köt. 1913. 
7 Kézirattári jelzete: RM I. 4rét 235. 
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szövege az Al levél rektóján kezdődik, és az A4 levél verzóján őrszóval szakad meg. Incipitje: 
„Ali Passa dolgát mondom, halljátok." A hely és év nélkül megjelent, csonkán fennmaradt 
nyomtatványt Szabó Károly 16. század végi bártfai nyomtatványnak tartotta.8 A Régi Magyaror
szági Nyomtatványok első kötete ezen időmeghatározást a következőképpen cáfolta: 

„1600 utáni nyomtatvány. - A töredékben található könyvdíszek eredetileg a 
bártfai Gutgesell-, illetve a vizsolyi nyomda készletéhez tartoztak (Soltészné: 
Könyvdíszítés LIX. tábla 1, XLVII. tábla la). Ezeket, valamint a betűtípusokat ké
sőbb Jákob Klöss használta Bártfán, de együtt csak a XVII. században. A könyvdí
szek elhasználtsága, a helyesírási sajátosságok (pl. Wr helyett Vr) és a vízjel 1640 
tájára utal."9 

A bártfai nyomtatás a nyomtatványon látható betűtípusok, iniciálé és könyvdísz alapján két
ségtelen, a megjelenés idejére vonatkozó újabb feltételezést azonban az alaposabb vizsgálatok 
nem igazolják. Farkas Ágnesnek a bártfai Klöss-nyomda anyagáról készült repertóriuma10 szerint 
az Icon lapjain előforduló betűtípusokat a bártfai nyomda a következő időben használta: a szö
vegtípust, egy 114 mm húszsorméretű antikvát, 1614-1636 között; a margón lévő kisebb típust 
pedig 1597-1633 között. 

Az Icon vicissitudinis humanae vitae bártfai kiadásának szövegtípusa még nem elhasznált. 
Egyes, 17. századi bártfai nyomtatványokat kézbevéve megállapíthatjuk, hogy 1628-ban, Prágai 
András Fejedelmek serkentő órájábann már használtabb ez a 114 mm-es szövegtípus, mint a 
most tárgyalt históriában. (1636-ban pedig már nagyon kopott: valóban szükség volt arra, hogy 
ifjabb Jákob Klöss felújítsa ekkor a bártfai tipográfiát.) A betű elhasználódása alapján az Icon 
ezen bártfai kiadása tehát 1628 elé tehető. 

A história szövegtípusának feltűnő jellegzetessége, hogy ö betű helyett sokszor ő-t is használ. 
E jellegzetesség a bártfai nyomtatványokon azonban csak 1623-tól fedezhető fel.12 Az Iconbm 
még hiányzik, tehát a datálandó nyomtatványnak 1623 előttinek kell lennie, pontosabban 1614— 
1622 közöttinek. 

Az WR - VR helyesírási változattal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy e különbség 
alapján valójában nem lehet a nyomtatványt datálni, mert az Vr alak ennél a betűtípusnál már 
1616-ban is előfordult.13 

Rátérve a nyomtatás további jellegzetességeire: a 26^25 mm nagyságú, sávozott A iniciálét (a 
repertóriumban ez a „c" iniciálésorozat) megtalálhatjuk 1616-os, 1622-es bártfai nyomtatvá
nyon,14 1628-ban azonban ilyen méretben már egy másik iniciálésorozatot használtak helyette.15 

Az Icon címe fölött látható, 17x72 mm nagyságú fejléc (a repertóriumban a X. számú könyvdísz) 
1608-1632 között ismert bártfai nyomtatványokon, de lenyomata nem mindig egyforma. Jobb 
oldali széle 1632-ben már többszörösen töredezett vonalú,16 úgy, mint az Iconban. 1616-ban a 
könyvdísz széle még teljesen ép. 

8 RMK I. 320. 
9 RMNy App 68. 

10 A kézirat megtalálható az Országos Széchényi Könyvtárban, a Régi Magyarországi Nyom
tatványok Szerkesztőségében. 

"RMNy 1400. 
12 L. RMNy 1283, 1295, 1347, 1454. 
13 RMNy 1100, pl. az A4a lapon. 
14 RMNy 1098, 1258. 
15 RMNy 1401. 
16 RMNy 1520, 2a lev. 
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A nyomtatvány legpontosabb datálását tehát a szövegtípus teszi lehetővé, de - tágabb időkör
rel - a könyvdísz is megerősíti. Még a nyomtatvány papírján található vízjelet is megvizsgáltuk 
ebből a szempontból. Azon a papíron, amelyre az Ali basa históriáját nyomtatták, címerpajzsban 
kettős keresztes magyar címer látható.17 Számos bártfai nyomtatvány papírját megvizsgálva ezt a 
vízjelet 1622-ben fedeztem fel.18 

Az Akadémiai könyvtári példány érdekessége, hogy címlapján kézírásos datálást tartalmaz, kora
belinek látszó kézírással: „... esztendőben", ahol az évszám majdnem a felismerhetetlenségig át lett 
firkálva. Úgy tűnik mégis, hogy az áthúzott évszám utolsó két számjegye 21: a kettes számot jel
legzetes Z formában írták, és a nagyon kis hely miatt valószínűleg csak egyes számjegy fért ki utána. 

Összesítve a tipográfiai megállapításokat, elmondhatjuk, hogy az Icon vicissitudinis humanae 
vitae 1616-ban még nem jelenhetett meg Bártfán (még ép volt ekkor az említett fejléc), 1623-ban 
pedig az ékezetes ô betű miatt már nem jelenhetett meg. A papír vízjele alapján pedig legvalószí
nűbben 1622-ben vagy 1621-ben nyomtatták. (S végül, ami nem lehet perdöntő: a kézírásos 
bejegyzés szerint talán 1621-ben.) A história bibliográfiai leírása, amely egyben a Régi Magyar
országi Nyomtatványok második kötetének pótlása kíván lenni: 

S 1200 Bártfa 1620 körül 
[Szattay Kristóf]: Icon vicissitvdinis hvmanae vitae. [Bártfa ca 1620 Klöss jun.] 

A5? = [5?]fol.-4°-Orn., init. 

RMK I. 320 - RMNy App 68 - Caploviö 175 
Bp AcadQ) 

Szilády Áron és Pékár Károly19 az Ali basa históriájának fent említett másik kiadását lőcsei 
nyomtatványnak határozta meg, mégpedig a könyvdísz alapján 1629 körülinek. A latin címet (és 
bármilyen címet) elhagyó história szövegében a bártfai kiadást követte, de annak lapszéli jegyze
teit az első levél kivételével már nem közölte. A lőcsei kiadás 1629-es datálása sem állja meg a 
helyét: az Ali basa históriáját Lőcsén olyan betűtípussal nyomtatták, amelyet a Brewer-nyomda 
első felújítását követően, 1634-től évtizedeken keresztül használt.20 A kiadvány közelebbi datálá
sát a papírján található vízjel is segíti: ez felfüggesztett négyzet közepén látható szív alakú minta. 
Lőcsei nyomtatványok papírján már az 1630-as évek közepétől többféle változatban előfordult, de 
abban a formában, ahogyan az Ali basa históriakiadás papírján, csak 1643-ban.21 Ennek alapján a 
história lőcsei kiadása 1643 körűire feltételezhető.22 Az Iconnak tehát mai ismereteink szerint a 
16. századból nem maradt fenn nyomtatott kiadása, csak a 17. századból ismerünk kettőt, egy 
1620 körüli bártfait és egy 1643 körüli lőcseit.23 

17 Az A4 levélen látható a vízjel fölső, nagyobbik része. 
18 RMNy 1258, OSzK-példány és RMNy 1257, a miskolci Lévay József Tudományos Könyv

tár példánya. Köszönettel tartozom a könyvtár vezetőjének, Kis Józsefnének, hogy Kecskeméti C. 
János műve unikum példányának megtekintését számomra Budapesten lehetővé tette. 

19 Vö. 4-5. jegyzet. 
20 PAVERCSIK Ilona: A lőcsei Brewer-nyomda a XVII-XVIII. században. II. rész. - OSzK Év

könyve 1980, 349-473. - A nyilvántartásban a 14 A: 396. A nyomdafelújításról: 377-379. 
21 Vö. RMK II. 623, II. 626, Egyetemi könyvtári példányok papírjával. 
22 A vásárolt papírt, amelynek azonos a vízjele, a tipográfiák igen rövid időn belül, egy-két, 

nagy mennyiségnél maximum három éven belül felhasználták. Ezért 1643-tól legfeljebb egy-két 
év eltérés feltételezhető, ha a lőcsei kiadvány megjelenési évéről szólunk. 

23 A Repertoire de la poésie hongroise ancienne (ed. HORVÁTH Iván, H. HUBERT Gabriella. 
Paris, 1992. Tom. I. 44.) három kiadást feltételezett (régebbi nyilvántartás alapján) a 17. század-
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2. HUNYADI Ferenc: História az reghi es hires neves Troia varossanak, tiz esztendeig való meg 
szállásáról és rettentetes veszedelméről. 

Címlap nélküli, negyedrét formátumú história-kiadás. 7 levélnyi töredék (ebből négy egybe
függő, az A füzet), amelyet kötéstáblából áztattak ki. Az Egyetemi Könyvtár töredékének jelzete: 
RMKI. 43a. Hely nélküli nyomtatvány, nem azonosítható egyetlen más ismert kiadással sem. 

Leírása Szabó Károly bibliográfiájában ill. Sztripszky pótlásaiban még nem szerepelt. Bibliográfi-
ailag először Ján Caploviö írta le, 1640 körüli lőcsei nyomtatványként.24 A meghatározás alapja 
valószínűleg a Trója história szövegtípusa lehetett. Ilyen méretű (114 mm húszsorméretű) típust, 
jellegzetesen ilyen ékezetes betűkkel valóban használt a lőcsei Brewer-nyomda, de nem 1640 körül, 
hanem a nyomda alapításától első felújításáig, 1625-től 1634-ig.25 Valójában azonban e história
kiadás sem 1640 körüli, sem korábbi lőcsei nyomtatvány nem lehet, mert Lőcsén csak megtéveszté
sig hasonló, de nem pontosan ilyen betűtípussal nyomtattak; a szövegtípus néhány eltérő jellegzetes
sége alapján biztosan állíthatjuk, hogy a kérdéses Trója história nem Lőcsén készült. 

A história szövegtípusát fellelhetjük viszont abban a már említett nyomdai típusrepertórium
ban, amelyet Farkas Ágnes állított össze a bártfai Klöss-műhelyről. Nyilvántartásában a 3* A tí
pussal azonosítható, amely 1614-1632 közötti bártfai nyomtatványokon fordult elő; ugyanaz a 
szövegtípus, amellyel az Icon vicissitudinis humanae vitaet nyomtatták. Bibliográfiai meghatáro
zás során a bártfai típusokkal (olyan esetekben, amikor könyvdísz, iniciálé nincs a segítségünkre) 
óvatosan kell eljárnunk, hiszen bártfai nyomdai anyag került Kassára is, amikor idősebb Jákob 
Klöss vejének, Johannes Fischernek nyújtott segítséget az első kassai tipográfia megalapításában. 
A Trója-história így akár kassai nyomtatású is lehetne, akár Fischernek, akár utódjának, Johannes 
Festnek a munkája. A kassai tipográfia 1610-1622 közötti működésével legutóbb Farkas Ágnes 
és Ecsedy Judit foglalkozott, rendszerezve az 1622-ben megszűnt Fest-nyomda felszerelését.26 

Megvizsgálva tehát annak lehetőségét, hogy a bártfai nyomtatás mellett szóba jöhet-e a kassai 
is, nemleges eredményre jutunk. Klössnek kétféle, 114 mm-es antikva szövegtípusa volt: a 3 A, 
amelyet 1598-1612 között használt és a már említett 3* A, amellyel 1614-ben kezdett dolgozni. 
A 3 A verzálisai közül pl. a B, a D, kurrensei közül az m jellegzetesen szélesebb a 3* A típus 
betűinél.27 A két nagyobb hasonló „kenyérbetűből" a 3 A volt az, amelyből a Kassára távozó 
Fischer bizonyos mennyiséget kapott, a 3* A csak Bártfán volt használatban. - Lőcsén szintén (a 
3 A-val azonosítható bártfai), Kassáról átszármazott típust használták 1625-től, egészen addig, 
amíg az 1633-as, 1634-es nyomdafelújítás során be nem olvasztották.28 

A Trója-história megmaradt töredékén sem iniciálé, sem könyvdísz nem látható, de a cím, 
ill. fejezetcím típusait segítségül kell hívnunk a megbízható bibliográfiai meghatározáshoz. 

ban: 1635. évit az RMNy App 68-ból, 1643. évit, már az itt említett meghatározás alapján; végül 
az Országos Széchényi Könyvtár I. 1618i: jelzetű példányát 1700 előtti hery nélküli kiadásnak 
vette. Valójában ez utóbbi azonos az 1643 körüli lőcsei kiadással. 

24 CAPLOVIÖ, Ján: Bibliográfia tlaci vydanych na Slovensku do roku 1700, Diel II. Martin 
1984. 859a tétel. 

25 PAVERCSIK: i. h. 376-377, 389. 
26 FARKAS Ágnes - V. ECSEDY Judit: A kassai nyomda 1610-1622 közötti munkássága. -

OSzK Évkönyv 1986/90. 351-382., XI tábla. 
27 A repertórium szerint a 3 A típusnak átöntéséből, felfrissítéséből keletkezett a 3* A típus, 

holott ez nincs így, a két betűtípus egymástól független, két - bár első látásra, nehezen megkülön
böztethető - típus. 

28 PAVERCSIK: /. h. 376-377. 
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Mind a 8,5 mm-es, mind a 6 mm-es kiemelő típus megvolt a bártfai nyomdakészletben (a 
repertóriumban 12 A és 1 A), Kassán és Lőcsén viszont csak a nagyobbik típus, a kisebbik 
nem. Mind a szövegtípus, mind a kiemelő betűk tehát megerősítik azt a feltételezést, hogy az 
Egyetemi Könyvtár Trója-história töredéke bártfai nyomtatású, és sem lőcsei, sem kassai kiad
vány nem lehet. 

A töredék hozzávetőleges megjelenési idejének meghatározásánál a szövegtípus a mérvadó 
(mint említettük, 1614-től kezdte idősebb Jákob Klöss használni), mert a kiemelő típusok már 
korábban is használatban voltak (1603-tól ill. 1612-től). A Trója históriában a szövegtípus álla
pota már nem új, kopottnak tűnik. Bártfai nyomtatványokat kézbe véve, ezen a szövegtípuson 
1625-1626 körül mutatkoznak először a kopottság jelei, és egy nagyterjedelmű kiadvány, Prágai 
András Guevara-fordításának {Fejedelmek serkentő órája)29 megjelentetésével válnak jobban 
észrevehetővé. A szövegtípus állapota az 1630-as évek bártfai kiadványaiban volt ahhoz hasonló, 
amelyet a Trója-históriában látunk. De csak az 1637 előtti kiadványoknál: a végső határév 1637, 
az utolsó év ifjabb Klöss nyomdafelújítása előtt, amikor ezt a típust a bártfai tipográfusa még 
egyáltalán használhatta. 

A bártfai kiadású Trója-história egyéb jellegzetességeit vizsgálva, terjedelméről a követke
zőket mondhatjuk: a töredéknek megmaradt a teljes A íve (a história első éneke teljes egészé
ben, a 2. ének eleje), a Cl és C3 levél (a 3. ének közepétől majdnem végéig) és a jelöletlen, 
számításom szerint az E3 levél (ez az 5. ének második feléből közöl egy kevés szöveget). 
Hunyadi Ferenc összesen 2300 soros históriája30 - a nyomtatási jellegzetességekből kiszámít
hatóan - valószínűleg a G2 levél verzóján fejeződhetett be. A bártfai kiadás terjedelme így 26 
levél lehetett. 

Hunyadi Ferenc históriájának a 16. századból négy kiadását ismerjük: Kolozsvár 1577, Debre
cen 1582, ismét Kolozsvár 1586, Sicz (Manlius) 1592. A példányban megmaradtak címe latin és 
magyar nyelven egyaránt szerepel, az egyes kiadványok terjedelme 36-46 levél.31 A Régi Ma
gyarországi Nyomtatványok 2. kötetében mindössze egy további kiadás adatát találjuk: Kolozsvár 
1631. Ennek az újabb kolozsvári kiadású Trója históriának terjedelme: A4-F4 G2 = 26 levél.32 A 
história címét már csak magyar nyelven tüntették fel, úgy, ahogyan a bártfai kiadáson is, amely
nek feltételezett lapszáma is azonosítható a kolozsvári kiadáséval. 

Nagyon valószínűnek tartom, hogy a Trója história bártfai kiadásának ez a kolozsvári kiadás 
volt a mintája, Klöss ezt nyomtatta le valamikor 1631 után. (Kolozsvárott ekkor még mindig szép 
számmal jelentettek meg históriákat, világi verseket, ezért is valószínűbb az átvétel Kolozsvárról 
és nem megfordítva.) Feltételezésem szerint a Trója históriát Bártfán 1630-1636 között, átlagos 
évet megjelölve valamikor 1633 körül nyomtatták ki. A kiadvány bibliográfiai leírása, amely 
egyúttal a Régi Magyarországi Nyomtatványok 2. kötetének pótlása is kíván lenni: 

S 1555 A Bártfal633 
Hunyadi Ferenc: História az reghi es hires neves Troia varossanak, tiz esztendeig 

való meg szállásáról es rettenetes veszedelméről. [Bártfa ca 1633 Klöss jun.] 
A4 [B4] C4 [D4] E4 [F4 G2?] = [26?] fol. - 4° 

Caplovic 859a 
Bp Univ © 

29 RMNy 1400. 
30 Szövegkiadását ld. Régi Magyar Költők Tára 16. század 8. kötetében, 50-118. 
31RMNy388, 508, 586 és 703. 
32 RMNy 1503. 
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3. Iason és Medea históriája. 

A Bártfán kiadott históriák számát ezzel a - Tinódi históriájától különböző - ismeretlen szer
zőtől származó históriával is gyarapítanunk kell. Incipitje a töredékben megmaradt mű első ép 
sora: „Akaratja nélkül Jásont késleli." Az Akadémiai könyvtár RM I. 8°701 jelzetű töredéke az 
A2, Bl, B4, C2 és C4 leveleket tartalmazza. A história a C4a lapon fejeződött be. Keletkezéséről 
szinte csak annyit tudunk, amennyit a mű utolsó versszaka elárul: „Az ki deákból magyarrá fordí-
tá, Ezerhatszázhuszonhatban formálá, Januariusban ezeket írá, az ifjaknak mulatságul ajánlá." 
Szövegét Stoll Béla és Komlovszki Tibor adta ki.33 Megállapításuk szerint hiányzik a história 24-
66., 90-133., 156-175. és 198-219. versszaka. (Egy lapra 11 versszak fért el.) Valójában ennél is 
több hiányzik a szövegből. Az A2a lapon leírtakkal nem kezdődhetett a história, tartalma alapján 
sem, hiszen itt már a Lemnos szigeti epizód következik, Jason és társainak többéves időzése a nők 
államában, és nincs szó az argonauták útrakeléséről. Formai érvek alapján a história elejéről 
valószínűleg két lapnyi, kb. 20-22 versszakra terjedő szöveg hiányozhat. A nyomtatványnak vagy 
nem volt önálló címlapja, vagy pedig, ha volt, az ragasztott címlap is lehetett. A szövegkiadás 
nem foglal állást abban a kérdésben, hogy a história egyetlen ismert példányát hol és mikor 
nyomtatták. 

A megmaradt töredéken látható háromféle betűtípus egyértelműen ifj. Jákob Klöss bártfai mű
helyére utal, mégpedig a tipográfia felújítása utáni időre, tehát 1637 utánra. A nyomtatvány szö
vegtípusát legkorábban 1638-tól használták Bártfán. A Iason és Medea szövegtípusa azonban 
kismértékben már használt, s így nem származhat a nyomdafelújítást közvetlenül követő évekből. 
A további két betűtípus a históriában a ,Tertia pars' kezdetén fordul elő: egy 5 mm-es kurzív és 
egy 8 mm-es antikva kiemelő típus. Az 1640-es évek bártfai nyomtatványait megvizsgálva, kö
zöttük nem találtam olyat, amelyen a kurzív típus előfordult volna; először 1650-es bártfai 
nyomtatvány címlapján34 fedeztem fel. Ugyanitt már a 8 mm-es antikva kiemelő típust is hasz
nálták. Ez azonban már szedett iniciáléként az 1647-es bártfai énekeskönyvben35 is előfordult. 
Ugyanakkor azt is számításba kell vennünk, hogy a bártfai nyomda működése az 1650-es évekre 
rendszertelenné vált: mindezek alapján a Iason és Medea históriát legvalószínűbben az 1650 
körüli években nyomtatták Bártfán. 

PAVERCSIK ILONA 

Apaffy Mihály könyvajándéka a marosvásárhelyi scholának. A fejedelem, I. Apaffy Mihály 
(1632-1690) személyét nem kevés előítélet övezi. Cserei Mihály krónikás feljegyzéseiben a Fo-
garason elhunyt erdélyi uralkodóról azt írja, hogy őnagysága 

„a jámbor Apaffí Mihály, ki papnak lett volna alkalmasabb, mint fejedelem
nek" nem volt erélyes ember: „nem volt néki semmi gondja az ország dolgaira", 
minden fontos ügyet sógorára vagy feleségére bízott, maga „a vadászatot szerette 
s gyakorlottá ifjúságában, gyönyörködött igen az órákban, melyek sokféle formára 
csináltatván, renddel állanak vala a házban; mindenkor azok körül pepecselt, 

Régi Magyar Költők Tára XVII század. 8. kötet, 286-296. 
RMKII. 721. 
RMNy2163. 
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egyébkor vagy olvasott vagy könyveket fordított; lovakra, fegyverekre, köntösök
re, oeconomiára, mint férfiember nem volt semmi inclinatiója".1 

Az elmarasztalás a magánembert nem, az államférfit annál inkább megilleti, függetlenül attól, 
hogy egy hanyatló korban kényszerűségből vállalt olyan szerepet, amelyre senki és semmi nem 
készítette fel, életének eladdig egyetlen meghatározó eseménye a balul végződött lengyelországi 
hadjáratot követő tatár rabság volt, ahonnan azonban övéi kiváltották. Istenes, elmélkedő hajla
mát, mély vallásosságát csak megerősítette a csudával határos szabadulás, majd a fejedelmi trónra 
emelés, amelyben minden bizonnyal az eleve elrendeltség jelét vélte felfedezni. 

S ha nincs is teljesen igaza Cserei Mihálynak, akit már a kortársak is meggyanúsítottak elfo
gultsággal, értelmiségiként, felelős gondolkodóként a Habsburg korra bekövetkezett végzetes 
romlás, a szürke diktatúra okait keresve, Apaffyt is bűnbakká teszi joggal-jogtalanul. Azt azonban 
nem tagadja, hogy a fejedelem tudós ember volt. A könyvszerető, író, fordító fejedelem ritkaság, 
tulajdonképpen kivétel Erdély trónján. Báthori István és Kristóf Páduában járt egyetemre, de nem 
maradt utánuk számottevő irodalmi termés, humanistákkal, olaszokkal-magyarokkal és lengyelek
kel vették körül magukat, udvarukat az európai reneszánsz egyik menedékévé tették; Bethlen 
Gábor szívesen olvasott, elsősorban a Szent írást bújta - ha akadt ideje a hadjáratok szünetében -, 
támogatta a művelődést és áldozott a szellemi mozgalmak segélyezésére, jó stílusú misszilis 
leveleit kizárólag a címzetteknek szánta, végrendelete minden szépsége ellenére nem irodalmi, 
hanem politikai-gazdasági írás; a két Rákóczi György üzenetváltásait szűkebb pragmatizmus 
jellemzi, az igazán művelt Rákóczy Zsigmond, I. György fia, aki az irodalom-bölcselkedés ígérete 
is lehetett volna, korán elhunyt, nem is került Erdély trónjára. 

Kemény János Önéletírása. - regény -, ha létezett volna ilyen műfaj abban az időben irodal
munkban, könyörgéseit és curriculum vitaejét, a korrajzot ugyanaz a kényszerhelyzet szülte, mint 
a címben szereplő utódjának legnagyobb életélményét: a tatár kán krími rabsága. A gyötrelmek, a 
holt idő agyoncsapására ragadott tollat. Ha nincs tétlenségre kárhoztatva: levelet diktál, parancsot 
oszt, uralkodik, cselt sző. 

Apaffi három teológiai munkával rukkolt elő, amelyek a 17. századi magyar protestáns/kálvi
nista gondolkozásra kétségtelenül hatottak. Igaz, naplójánál aligha olvastunk e korból silányabb 
diáriumot. Hiányoznak belőle a lélek vagy elme rezdülései, személyes fénytörései, a senkivel 
össze nem téveszthető időjegyek, vonások, látásmód. Dátumok, útirányok, evés-ivás, alvás, foga
dás, járás-kelés, törökök és levélolvasás, jóformán még a jelzők sem tudnak kiülni csillogó verí-
tékcseppenként a papíros epidermiszére. 

Egyik sok példányban fennmaradt fordítása Marcus Fridericus Wendelinusnak A keresztyen 
isteni tudományról irott két könyvei Kolozsváron látott napvilágot 1674-ben Veresegyházi 
Szentyel Mihály nyomdászmester erőfeszítései nyomán.2 A coccejanus tanárok által kedvelt 
német szerző, Mark Friedrich Wendelin [1584-1652] művének eredeti címe Systema theologicum 
május et minus. Wendelinus a zerbsti (Anhalti hercegség) gimnázium tanára volt életfogytiglan, 
református teológusként írt logika és politika-tankönyvet, csillagászati kézikönyvet és természete
sen a bölcselet és teológia képezte munkásságának derékhadát. A Systema theologicum nem csak 
magyarul, de hollandi nyelven is napvilágot látott.3 Erdélyszerte igen elterjedt és olvasott auktor 
volt, nem hiába esett rá Apaffy Mihály fejedelem választása. A 17. század végi és a következő 

1 Nagyajtai és miklósvárszéki Cserey Mihály históriája 1661-1711, Kiadja KAZINCZY Gábor. 
Pest, 1852. 196. 

2RMKI. 1161. 
3 JÖCHER: Allgemeines Gelehrten Lexicon. Leipzig, 1751. IV., 1887-1888; HEREPEI János: 

Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. Bp.-Szeged, 1971. III., 21. 
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század elejéről kelt könyvjegyzékek, leltárak majd mindenikében előfordul Wendelinus neve, 
műveinek valamelyik kiadása.4 Ugyancsak felbukkan viszonylag szép számmal minden erdélyi 
református kollégium, schóla könyvtárának fönnmaradt leltárjegyzékében.5 Az Apaffy jegyezte 
fordítást leggyakrabban nemes egyszerűséggel a legtöbb helyen úgy örökítik meg a könyvtárno
kok, összeírok, mint a „magyar Vendelinus"-t. 

Szabó Károly a Régi Magyar Könyvtár első 1879-es kötetében nem kevesebb mint 24 lelőhe
lyet sorol föl, hozzátéve, hogy „s több magánosoknál" is előfordulnak példányok. Ebből tizenegy 
akkor még Erdélyben volt. Természetesen szerepel a jegyzékben a vásárhelyi Teleki Téka és a 
marosvásárhelyi Református Kollégium, nincs ezzel szemben föltüntetve a székelykeresztúri 
Unitárius Gimnázium, holott ebben a kis iskolai gyűjteményben is megtalálható a „magyar Ven-
delinus".6 

Közleményünk a marosvásárhelyi Református Kollégiumból származó példánnyal kíván a to
vábbiakban behatóbban foglalkozni. Tisztában vagyunk vele, hogy a mi darabunk nem kelhet 
versenyre a kolozsvári egykori Református Kollégium állományában őrzött darabbal, mely ara
nyozott, vörös bőrbe kötött, és amely valamikor a Bornemisza Annáé volt, miként ,supra librosa' 
tudtunkra adja. A fejedelemasszony radnóti könyvtárából került 1714-et követően az iskola 
bibliothékájába.7 A marosvásárhelyi darab8 mindjárt a megjelenés esztendejében eljutott végleges 
őrzőhelyére. 

„Az Méltóságos Erdélyi Fejedelem Apafi Mihály eö Nag(yság)a kegyelmesen 
conferalta Exemplarban a' M-Vásárhellyi Scholanak, midőn Görgényböl viszsza tért 
volna eo Nag(yság)a Radnotra Die 5 Mensis 8bris 1674. 

Az után köttette be az Scholanak privatiobeli közönséges pénzeivel 17. Febr. 
1677. 

Gidofalvi Balas 
p(ro) t(empore) Rect(or) Sch(olae) M(aros) V(ásárhelyiensis) 

m(anu) p(rop)ria" 

Ezek szerint tehát Görgény várából visszatérőben ajándékozta a vásárhelyi iskolának, midőn 
radnóti fejedelmi kastélyába igyekezett hazafelé. Gidofalvi Balázs akkori iskolamester emlékezete 
szerint 1674. október 5-én történt az adományozás. A donatio időpontja egy pénteki napra esett. 

Most pedig pillantsunk bele Apaffí Mihály fejedelem feljegyzéseibe: 

„October. 5. Indultam Görgénybűl ebédre Petelyébe, hálni Ernyére. 6.[octombris] 
[Maros]Kereszturra ebédre, hálni Radnothra. 16.[octobris] Indultam Radnothrul 
ebédre Péterlakára, hálni Elekesre."9 

Figyelembe véve az utak állapotát, a maitól némileg eltérő nyomvonalát, nem feledkezve meg 
arról, hogy a fejedelem áthaladása a falvakon és kisvárosokon nagy eseményszámba ment, tehát 

4 Erdélyi könyvesházak III. 1563-1757. Szeged, Scriptum, 1994. 18, 24, 74, 90 skk. Az Apaffy 
és bethleni Bethlen család illetve a környezetükben élő családok, alumnusok gyűjteményeit veszi 
számba ez a kötet. 

5 Ua. //. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Uo., 1991. 
Vö. a kötet mutatóival. 

6 Lásd 2. sz. jegyzetünket. A keresztúri példány mai jelzete 02154. A gyűjtemény 1951 után 
került Marosvásárhelyre. 

7 HEREPEI: ». m. III., 80; RMK I. 1131. 
8 Jelzete: Bo-22495, negyedrétű, jó állapotban levő példány. 
9 I. Apaffí Mihály naplója. Közli TÓTH Ernő. = Erdélyi Múzeum (17.) 1900. 154. 
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gyakorta megállott, hogy az elébe járulók ügyes-bajos dolgait meghallgassa, azt sem hagyva ki 
számításainkból, hogy nem a hajnalok hajnalán indult útnak, hogy az ebéd elköltése után bizonyá
ra ejtőzött egy darabig valamelyik kényelmes székben-heverőn: nos, viszonylag rövid távolságo
kat tett meg a nap két részre osztott szakaszában. Görgénytől a Szász- és Magyarrégen szomszéd
ságában levő Peteléig reggeltől délig alig 17-20 kilométert futott hintaja. A kor mértéke szerint 
egyetlen délelőtt - ha Bogdán István számításai szerint egy régi magyar mérföld nyolcezer métert 
tett ki - akkor csupán két bő „mélyföldet" kocsizott kíséretével.10 Az ebéd után megtett út Petele-
Nagyernye között még kevesebb, ui. csupán 16-17 km-t jelent, vagyis éppen üti a két mérföldnyi 
távolságot. Mentő körülményeket most is felhozhatunk, a már előszámláltakon kívül, októberben 
- tudjuk - korábban sötétedik, biztonságosabb még a teljes sötétség előtt elérni az ernyei kényel
mes udvarházat. Persze meghálhatott volna Vásárhelyen is, de amaz még tizenkét kilométerrel, 
másfél mérfölddel odébb nyújtózik a Maros balpartján. 

Ha hihetünk Gidófalvi Balázsnak, amennyiben az ajándékozás valóban október 5-én történt, 
akkor ez vagy Görgény és Petele, illetve Petele és Nagyernye között bármelyik ponton lezajlód
hatott. Eljátszhatunk a gondolattal: a fejedelem magával hozza a könyvet Görgényből és futárral, 
gyorsabb futású lovassal küldi előre a székely- vagy marosvásárhelyi scholának. Nincs ebben 
semmi rendkívüli, hiszen Apaffy csupán a régi kegyes uralkodók, erdélyi fejedelmek szokásit 
követi, midőn beneficiumokat conférai az iskolának, miként tették már Bethlen Gábor és a 
Rákócziak is előtte. 

Az sem teljesen elképzelhetetlen, hogy Marcus Fridericus Wendelinus könyvét az ajándé
kozó nagyúr akkor nyújtotta át a jövendő kollégiumnak (e rangemelésre még várni kell negy
vennégy évig), amikor áthaladt a székelység egyetlen szabad királyi városán, vagyis másnap, 
október hatodikán, azaz szombaton. A fejedelmi napló szűkszavúsága ezt a feltételezést sem 
küldi teljesen a fantazmagóriák birodalmába. Igaz, nem említi Vásárhelyt, de meg- és/vagy ki 
sem kerülhette a várost, ha Ernyéből Keresztúrra ment ebédelni, Gidófalvi sem árulja el, pon
tosan hol történt az adományozás, ő csak a fejedelmi utazás két végpontját említi, s e számunk
ra nem túlságosan nagy földrajzi térségben kellett tehát megtörténnie a könyvajándékozásnak. 
Figyeljünk a megtett út hosszúságára: a szentgyörgyi vámnál lépett be és Medgyesfalvánál a 
nagyúton hagyta el a várost, huszonegy kilométert, vagyis több mint harmadfél mérföldet 
kocsizott ebédidőig. A városi tanács elébe járult, ott voltak az elöljárók, az esküdt férfiak, a 
scholamester, Gidófalvi Gálgyor Balázs sem hiányozhatott. A fejedelem valamelyik kísérője, 
egyik főkomornyik)a, éppenséggel maga az uralkodó adta, adományozta, ajándékozta a rektor
nak ezt a Keresztyén isteni tudományokat. 

Miért nem jegyezte be a donátiót maga a fejedelem vagy valaki környezetéből a címoldalra? 
Nem tudjuk. Lehet, hogy a fejedelem kötelességének tartotta, hogy a friss müvei megajándé
kozza a többi iskolát is, Vásárhely csak egy volt a sorban. A korban már jelzett nagyszámú 
„magyar Vendelinus" jelenléte a közgyűjteményekben támogatja föltevésünket. Arra is utal
hatnánk, miszerint a kötetet kísérőlevél társaságában adták át az iskola akkori igazgató
tanárának. Ennek keleté, dátuma lehetett 1674. október 5-e, amit Apaffi ezek szerint még 
Görgényben, Petelén vagy bárhol másutt megírathatott és aztán mellékelték az ajándékhoz. Ma 
a levélnek nyoma sincsen. 

Vagy a crudában, „exemplárban", kötéstáblák nélkül kapott könyvre Gidófalvi futólag felje
gyezte néhány nappal-héttel később azt az örvendetes tényt, hogy Apaffy fejedelem gondolt az 
iskolai könyvesház gyarapítására, az ajándékozás pontos idejére, napjára azonban már nem emlé
kezett teljes biztonsággal. A friss, új, még nyomdaszagú könyvek, mint ismeretes, ritkán kerültek 

10 BOGDÁN István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig. Bp., Akadémi
ai Kiadó, 1978.85. 
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a piacra, ponyvára bekötve. Gidófalvi Gálgyor Balázs11 rektor tehát 1674-ben nyerte a könyvet, 
de csak 1677 februárjára készült el a mai fehér pergament kötés. A compactor az iskolától - nem 
a könyvtári alapból - kapott 93 dénárt munkájáért.12 A 18. század derekán Teleki Sándor - Sámu
el, a könyvtáralapító atyja - számára Enyedi Sámuel könyvkötő Pápai Pariz Ferenc magyar nyel
vű orvosi könyvét, a Pax corporist vonta be: „Kelletik készíteni minél hamarább ugyan ő 
Excell(enciája) számára egy uj Pax Corporist, tisztességes es tsinos compactioban mellynek árrát 
FI. 1.50. előre Enyedi uramnak... meg fizette ez úttal" Teleki Sándor.13 

Az iskola 1707-ben készült első, máig is olvasható könyvtárjegyzékében Kis-Éri György is
kolamester írásával a következő tételre bukkanunk: 

„Séries secunda, ordo interior [második polcsor, a belső rendben, sorban] [...] 
[Nr.] 11, 12, 13, 14, 15,16 
Marcus Friedicus Vendelinusnak a keresztyéni Isteni Tudományról irott két 

könyvei mellyeket a Néhai Nemes Erdély Országi M(é)l(tósá)gos Fejedelem Apafi 
Mihály magyarra fordított Colosváratt, mellyeket a külső számok meg külömböztet-
nek."14 

Ilyformán derül ki, hogy az adományozást követő harminchárom esztendő alatt a „magyar 
Vendelinusok" száma a schola particula gyűjteményében hatra szaporodott, hogy ezeket egyen
ként leltározták be, mindegyiknek van saját jelzete, amit a könyv bordájára (kötéstáblájára) ra
gasztottak fel. A külön jelzetek, véleményünk szerint, arra utalnak, hogy az egyes kötetek külön
böző időpontokban kerültek be az iskolai könyvtárban, tehát nem mind a hatot egy alkalommal 
adományozta I. Apaffy Mihály. Igaz nem a nagy, sok könyvet tartalmazó 1674-1707 közötti 
adományok keretén belül jutottak föl a polcokra, amelyekről viszonylag pontosan tudjuk, mit is 

11 Személyére nézve rendelkezünk néhány adattal. A marosvásárhelyi schola particula növen
déke, 1662. október 20-án esküszik fel az iskola törvényeire, amikor már az etymologia osztály 
tanítója, 1664-1665-ben ugyanott contrascriba. (TÓNK Sándor: A marosvásárhelyi Református 
Kollégium diáksága 1653-1848. Szeged, Scriptum, 1993. 231. sz. tétel., ül. 450, 455-456). 
Innen Nagyenyedre ment át, ott folytatta tanulmányait, még 1673-ban is. (HEREPEI János: 
Gidófalva deákos végzettségű fiai a XVII. században. In: Adattár. III. 277-278. és JAKÓ ZS. -
JUHÁSZ I.: Nagyenyedi diákok 1662-1848. Bukarest, Kriterion, 1979. 99. Ezek szerint 1667-ben 
lépett az iskola felesküdött tanulói közé, contrascriba volt Enyeden is. Utóbb odaírták a neve 
mellé: rector M. Vásárhelyiensis.) 1679. április l-jén iratkozott be a leideni egyetemre, theológiát 
hallgatott, ekkor harminc évesnek mondja magát. 1677-ben eredt útnak Teleki Mihály 
alumnusaként. 1681-ben tért haza. (HEREPEI: Uo.\ SZABÓ Miklós-TONK Sándor: Erdélyiek egye
temjárása a korai újkorban 1521-1700. Szeged, Scriptum, 1992. 287. tétel.) Közben 1673 au
gusztusa és 1677 áprilisa között a vásárhelyi iskola gyeplőit igazgatta, majd ugyanezt tette hol
landi peregrinációja után 1681. Szent György napjától ugyanazon esztendő augusztusáig, amikor 
Gyulafehérvárra vitték papnak. (KONCZ József: A marosvásárhelyi evang. Reform. Kollégium 
története. Marosvásárhelytt, 1896. 50-51.) Zoványi Jenő adataiból tudjuk, hogy 1698-ban 
Gidófalvi Balázs még életben van: a gyulafehérvári egyházmegye esperese és a város lelkésze is 
egyben. (ZOVÁNYI Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Harmadik javított és 
bővített kiadás. Bp., 1977. 235.) 

12 Ugyanazon az előzéklapon feljegyezve: „Compactus d. 93." 
13 Erdélyi könyvesházak III, 166. A kilencvenhárom dénár még egy forintot sem tett ki. Az 

1750-es feljegyzés egyfelől a pénzromlással magyarázható, hiszen Pápai Páriz könyve számos 
kiadást ért meg, igazi 18. századi könyvsiker volt. A nyolcadrétű karcsú kötet méreteiben az 
Apaffy fordításnál háromszor vékonyabb. 

14 Erdélyi könyvesházak II, 102. 
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tartalmaztak.15 Hogy a féltucatnyi jegyzékbe vett példányból 1707-ben melyik lehetett most már 
az Apaffy fejedelem ajándéka, az - úgy hiszem - mellékes. A lényeg, hogy a Református Kollégi
um állományából mára csak ez az egy darab vészelte át az idők és olvasók viharát. 

SEBESTYÉN MIHÁLY 

Possessori bejegyzések a debreceni Egyetemi Könyvtár 1700-1750 közötti külföldi köny
veiben IV. (Nemesek és polgárok könyvei.) Közleményemben az 1700-1750 közötti külföldi 
könyvek provenienciájáról teszek közzé adatokat; a kézírásos bejegyzéseken kívül számba vettem 
az ex libriseket is. Megpróbáltam kronológiai sorrendet követni, ami több esetben nem volt köny-
nyű feladat. A 18-19. században birtokolt könyveket az alábbi séma szerint ismertetem: 

A possessor neve. 
A könyv rövid címleírása; utalás ritka voltára, a hatjegyű arab számok a raktári jelzetek. 
A bejegyzés szövege, az ex libris leírása és szövege. 
A kétes olvasatokat [?] jel jelöli. 

Bausner Bertalan 
(1698-1774) 

KEMÉNY, Joannes: Commentatio historico- juridica de jure succedendi.. domus Austriacae in 
regnum Hungáriáé. Halle, 1731, Hilliger (796.110) 

Címeres ex libris a címlap verzóján.1 

A possessor városi tanácsos Nagyszebenben, külföldön tanult jogot, 1730-ban törvényszéki titkár, 
1768-ban szolgabíró volt. Kronosztichonokat írt.2 Nemességet azonos nevű apja nyert 1716-ban.3 

Sztankay István Antal 
(17-18. század) 

Histoire politique et amoureuse du cardinal Louis Portocarrero archevêque de Tolède. H. n., 
1710, Jeune le Sincère.4 (752.652) 

„Ex libris Nicolai Antonij Sztankay 1716." 
Sáros megye országgyűlési követe volt 1715-ben.5 

Eördögh György (lászlófalvi) 
(18. század első fele) 

DAMIANOS, Petrus: Vita et acta... patris et patriarchae Romualdi fundatoris Camaldulien-
sium. Wien, 1726, Voigt. (752.733) 

„Ex Libris Georgii Eördögh de Lászlófalva" 

15 KONCZ József: A marosvásárhelyi Helv. Hitv. Főtanodai könyvtár ismertetése. = MKsz 
1879. 313 skk. 

1 OJTOZI Eszter: Ex librisek a Debreceni Egyetemi Könyvtár 1700-1750 közötti külföldi köny
veiben. Debrecen, 1998. 5. tábla. 117x135 mm; rézmetszet. 

2 SZINNYEI 1.718-719. 
3 KEMPELEN I. 497. Uo. címerük leírása. 
4 A pamflet nyomdásza valószínűleg álnevet használt. 
5 KEMPELEN X. 229. L. még NAGY X. 856. 
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A családfát Nagy Iván ismerteti; hősünk 1730-ban Turóc megye jegyzője lehetett.6 

Okolicsányi Antal 
(18. század első fele) 

PATAVIUS, Dionysius Aurelianensis Soc. Jesu: Rationarum temporum. Leyden, 1724, Haak. 
(763.321) 

„Antonij Okolicsányi A[nn]o 1735" 
A possessor 1733-ban liptói alispánként működött.7 

Jurkovits Mátyás 
(18. századközepe) 

BussiERÈS, Joannes de Soc. Jesu: Scanberbegus, poema. Köln, 1700. Metternich. (752.978) 
„Hic liber est meus quem dédit mihi Deus quia illum querit hoc Nomen [?] Mathias natus 

Jurkovits vocatus quis furabit illum librum non videbit Jesum Christum." (Központozás nélkül!) 
Jurkovits 1739-ben kapja a nemességet III. Károlytól.8 

Herczegh János 
(18. század közepe) 

Simonffy Gábor (németújfalvi) 
(1792-1855) 

OKOLICSÁNYI Pál: História diplomatica in statu religionis evangelicae in Hungária in trés 
periodos distincta.9 Frankfurt, 1710, ny. n. (708.966) 

„Joannis Herczegh A. [nno] 1741" 

„Gabrielis Simonffy" 

Herczegh János 1724-ben a Debreceni Református Kollégiumban tanult, majd városi jegyző, 
később szenátor lesz.10 

Simonffy Gábor földbirtokos és községi tanácsos volt.11 

Hatvani Pál 
(1750-?) 

EUCLIDES: Elementorum sex priores libri recogniti opera Christiani Melder. Leyden, 1711, 
Boutesteyn-Luchtmans. (753.152/coll. 1.) 

6 NAGY IV. 47. 
7 NAGY VIII. 207. 
8 KEMPELEN V. 297. 
9 RMK III. 4721. A címlap verzóján kézírásos bejegyzések a könyv szerzőjének kilétéről: Bu

dai Ézsaiás szerint Okolicsányi Mihály lehetett az. 
10 THURY II. 202. 
11 KEMPELEN IX. 367. 
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PARDIES, Ignatius Gaston Soc. Jesu: Elementa geometriáé. Utrecht, 1711, Van De Vater 
(753.152/coll. 2.) 

A possessor a tudós Hatvani István fia; Debrecenben született. 1776-ban harmadéves a kollé
giumban.12 Tanulmányai befejeztével királyi táblai jegyző, majd Bihar és Szabolcs megyék tábla
bírája lett. Egy nyomtatott (Buda, 1794) és egy kéziratos munkáját ismerjük (1796).13 

Kolossváry Ferenc 
(18. századközepe) 

Breviárium Marianum, seu officia de Beatissima Virgine Maria secundum seriem mysteriorum 
vitae ejusdem in usum Mariophili collectum A.S.J.M. Ex Bibliotheca Catechetica S.J. ad. S. 
Annám. Wien 1742, Kirchberger. (753.426 coll./2.)14 

„Francisci Kolosswárij 1757" 
Az 1754/1755. évi országos nemesi összeíráskor a possessor Tolnában igazolja nemes

ségét.15 

Rády László 
(18. század közepe - második fele) 

CURTIUS, Rufus Quintus: De rebus gestis Alexandri Magni. Leipzig, 1701, Gleditsch. 
(720.418) 

„Sum Ex Libris Ladislai Rády cujus cathalogo inscriptus A[nn]o 1773" 
Rády Lászlót az 1754/1755. évi nemesi összeíráskor vették fel az igazolt nemesek közé.16 

A bejegyzés katalógust említ; a possessornak rendezett állományú könyvtára lehetett. 

Soltész János 
(18. századvége) 

SENFTLEBEN, Joannes Soc. Jesu: Philosophia morális ad politico-christianae conversandum. 
Praha, 1700, Typ. Univ. (752.630/coll. 1.) 

SENFTLEBEN, Joannes Soc. Jesu: Autumnus philosophicus quo fructus philosophiae morális ac 
Practicae. Ex philosophia Aristoteleo-theorica decerpti, collectique proponuntur. Praha, 1700, 
Typ. Univ. (752.630/coll. 2.) 

„Ex Bibliotheca Joannis Soltész" 

Soltész nevű nemesi családokról egész Magyarország területéről tudunk;17 a possessor nem 
azonosítható. A bejegyzést azért közlöm, mert arról tanúskodik, hogy Soltész Jánosnak könyvtára 
volt, és száz évvel korábban nyomtatott filozófiai műveket olvasott. 

12 THURY II. 329. 
13 SZINNYEI IV. 510. 
14 Sommervogel nem jegyzi a könyvet. 
15 KEMPELEN VI. 101. 
16 KEMPELEN IX. 31. 
17 KEMPELEN IX. 399-400. 
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Borsathy Ferenc 
(18. század második fele) 

Hé Káiné Diathéké-Novum Testamentum. Basel, 1749, Meckel. (146.605) 
„Francisci Borsathi comp.[aravit] Bernae Helv.[eticae] 1762 d.[ie] 9. Octob.[ris]" 
A possessor nemességét 1796-ban igazolta18 Svájci tartózkodásának jellegét nem sikerült tisztáznom. 

Lukácsffy József 
(18. századvége) 

ANDRÁSSY, Stephanus de Sikló: Maximae juris celebriores, illustratae eruditis casibus, 
exemplispracticis... Wien, 1748, Van Ghelen. (760.565) 

,,Jos.[ephus] Lukácsffy Cibinij 25a-Junijs 1[797]" 
A család leszármazási adatai a Teleki Levéltárban voltak, Marosvásárhelyt.19 

hányi László 
(18. század vége) 

CELLARIUS, Christophorus: Compendium antiquitatum Romanarum. Halle, 1748, Orphanotro-
pheum. (756.082) 

„Ex Libris Ladislai Ivaniji. A[nn]o 1772 Die 10a—Julij" 
A possessor 1794-ben kapta címeres nemesítő levelét Pest megyében.20 

Skublics Imre 
(18. század vége -19. századeleje) 

CICERO, Marcus Tullius: Opera omnia. Leipzig, 1737-1738, Martinus. (762.141) 
ERNESTI, Ioannes Augustus: Clavis Ciceroniaina. Leipzig, 1738, Martinus. (762.141) 
LUDOLFF, Hiob: Allgemeine Schaubühne der Welt. Frankfurt, 1716, Heinschheidt. (796.976) 
PATAROL, Laurentius: Séries augustorum, augustarum, caesarum, et tyrannorum omnium. 

Venezia, 1740, Recurti. (762.147) 
Címeres ex libris: Ex Bibliotheca Emerici Skublics N[umer]o felirattal, ovális mezőben. 
A sorszámok rovatai tollal vannak kitöltve; a könyvek gerincein felragasztott címkéken ugyan

ezek a számok találhatók. Skublics ex librisét Nyireő István ismertette; megjegyezve, hogy a 
tulajdonos Jeles könyvbarát".21 A Skublics család Zalában élt,22 Imre 1812-ben a Ludoviceára 
adakozott.23 A könyvek sorszámai legkevesebb kétezer kötetes állományról tanúskodnak. 

Koszta István 
(18. század vége -19. század eleje) 

GABRIEL, de juxta Hornad: Initia religionis christianae inter Hungaros Ecclesiae Orientali 
adserta. Frankfurt-Leipzig, 1740, ny. n. (781.136)24 

18 KEMPELEN II. 381. 
19 KEMPELEN VI. 443. 
2 0 NAGY V. 269. 
21 NYIREŐ István: Régi magyar exlibrisek (!). Bp., 1970. 36 tétel. 42x75 mm. rézmetszet. 
22 KEMPELEN IX. 391. 
23 NAGY X. 254. 
24 BMCPB LXXX. 985 hasáb. A szerzőt nem sikerült azonosítani. 
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„Ex Libris Stephani KosztcT 

A possessor a 19. század elején Tivadarfalván25, Bereg-Ugocsa megyében élt; családját Fényes 
Elek említi a helyi törzsökös lakosok között.26 

Tokody György 
(valószínűleg 18. századközepe -19. század eleje) 

[JOUIN, Nicolas]: Procès contre les Jésuites pour servir de suite aux causes célèbres. Brest, 
1750. Ny. n. (126.264) 

„Georgii Tokody" 
Talán II. Tokody György, aki 1752-ben született, 1791-1803 között bihari alispán és királyi 

tanácsos volt.27 

Dobrai Áron (egri) 
(18. század vége-?) 

HEINECCIUS, Johannes Gottlieb: Fundamenta stili cultioris. Leipzig, 1748, Fritsch. (761.033) 

„Dobrai Ároné Debre.[cen] 1792" 
Dobrai Mihály 1646-ban nyert nemeslevelet; a család 1842-ben újólag igazolta nemességét 

Bihar megye előtt.28 

Görgény Dámján (bözödi) 

SCHULTERUS, Albert: Institutiones ad fundamenta linguae Hebreae. Leyden, 1737, ny. n. 
(728.979) A könyv agyonhasznált, a címlap hiányzik. 

„Habet Dam.[ianus] Görgény A[nn]o 1797 die 20 Martij." 
A possessor családja Udvarhelyszéken élt,29 a 19. századra kihalt. 

Farkas Lajos (losonci) 
(1806-?) 

Geographia antiqua, hoc est: Scylacis periplus Maris Mediterránéi. Anonynimi periplus 
Maeotidispaludis et Pontis Euxini. Leyden, 1700, Luchtmans. (763.900) 

„Lud.fovicus] Farkas de Lossoncz comparatus Vienna 1839. Farkas Lajos könyvtárából 1879 
December 10-én." 

A possessor közalapítványi igazgatósági tiszteletbeli ügyvéd volt. Kéziratos értekezésével 
1826-ban Debrecenben dicséretet nyert.30 

Címerpecsétje a Teleki Levéltárban található.31 

25 NAGY VI. 382-383. 
26 Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. IV. 205. 
27 NAGY XI. 230. A possessor egy 16. századi könyvét a debreceni Egyetemi Könyvtár őrzi, 

azonos szövegű bejegyzéssel ellátva. 
28 HERPAY Gábor: Nemes családok Debreczenben. Debreczen, 1925. 32-33. 
29 KEMPELENIV. 354. 
30 SZINNYEI III. 180. 
31 KEMPELEN IV. 40. 
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Christoph Melchior Stadler von Blumberg 
német-római birodalmi lovag 

(18. század) 

POLYBIOS: De militia Romana libellas. Nürnberg, 1731, Felsecker. (761.901) 
Címeres ex-libris, felirata: Christoph, [orus] Melch.[ioris] Stadler nobilis á Blumberg 

S.[acri] R.[omani] I.[mperii] Eques. A címerkép feletti szalagon a jelmondat: „Colé virtutem 
et prudenter age."32 

Blumberg - ahonnan a possessor predikátumát nyerte - Baden-Württembergben található. A 
könyvben más possessori nyom nincsen. 

Rövidítések 

BMCPB = British Museum General Catalogue of Printed Books. 1-263. Vol. London, 1965-
1966. 

KEMPELEN = KEMPELEN Béla: Magyar nemesi családok. I-XI. Bp., 1911-1932. 
NAGY = NAGY Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I—XII. 

Pest, 1857-1865. 
SZINNYEI = SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. I-XIV. Bp., 1891-1914. 
THURY = THURY Etele: Iskolatörténeti adattár. I—II. Pápa, 1906-1908. 

OJTOZI ESZTER 

Leánynevelésünk és a felvilágosodás kori magyar sajtó. 1789-ben a Péczeli József által 
szerkesztett Mindenes Gyűjtemény, első ismeretterjesztő folyóiratunk egy rövid cikket közölt „Az 
Aszszonyokról" címmel, amely jellemzően foglalja össze a 18. század végi hazai nőnevelés hiá
nyosságait és jelöli ki a reformok útját: 

„Felette nevetséges dolog az sok Férfijakban, hogy ők az Aszszonyokat örökös 
tudatlanságra büntetik, és nehezen szenvedik, mikor ők a tudományok által ékesítik 
elméjeket. Talánt tsak a mi kevélységünk szab nékik illy érzéketlen törvényeket. 
Minthogy az Aszszonyok az ő kellemetes szépségekkel feljül-múlnak bennünket, at
tól félünk, hogy majd elméjekkel is meghaladnak. Valóban kevéssé értjük tulajdon 
hasznunkat, mikor őket gyengeségektől fogva a puhaságnak és a bal-vélekedésnek 
szabadon néki botsátjuk! Azt kívánjuk tölök, hogy okosok és virtusokkal ékeskedők 
légyenek, s azonban nem szóigáltatjuk ki az eszközöket, mellyek által arra mehetné
nek. Hogy eshetik meg, hogy illy roszszúl neveltetik az emberi nemzetnek szebbik 
fele? Hát ez a gyönyörű nem tsak azért teremtetett-é, hogy tsak bizonyos ideig gyö
nyörködjenek benne szemeink, mint a múlandó virágokban? Az illyen nevelés meg
foszt bennünket a valóságos gyönyörűségektől, t.i. az elmének gyönyörűségeitől, 
mellyeket kóstolhatnánk az ő vélek való társalkodásban. 

Az igaz és valóságos böltseségnek tanulása, a jó könyveknek olvasások által, úgy 
meg gyökerezne a virtus az Aszszonyoknak szívekben, hogy sok panaszoktól s ba
joktól meg menekednének a Férfijak. Mitsoda boldogságot készítenének előre az 

Az ex libris képe OJTOZI: i. m. 7. tábla. 95 x 143 mm. rézmetszet. 
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Aszszonyoknak azokra a bús napokra, mellyekben többé szépségek által a szemnek 
nem tetszhetnek. Akkor az ő elméjéknek szép tehetségeik által mind a Férfijak előtt 
kedvet találhatnának, mind pedig unalmokat enyhíthetnék. 

Minden Szüléknek azért, valakiktől kitelhetik, kellene taníttatnai Leányaikat a 
Históriára, Földnek le-írására, a Böltselkedésnek könnyebb részeire, az Erköltsi-
tudományra és a Poésisre. Sőt a kiktől meglehet, tanúitatni kellene vélek a Deák
nyelvet is, a melly minden tudománynak kúltsa. E mellett a gazda -aszszonykodást, s 
aszszonyi munkákat is gyakorolhatnák."1 

E rövid írás tehát szinte az összes problémát jelzi, melyek a korszak hazai nőnevelésével kap
csolatbanjelentkeztek. A leányt ekkor elsősorban a feleség és az anya szerepére készítették fel az 
otthoni, és a számukra rendelkezésre álló igen szűk körű intézményes nevelés keretei között is. A 
leány legfőbb erényei ebben a korban a szépség, az engedelmesség, a gazdasszonyi tudás. Ennél 
többre alig van szüksége élete során, vallják a legtöbben. Azonban ez az az időszak, melyben új 
hangok is jelentkeztek a leánynevelés terén. Előbb óvatosabban, majd egyre bátrabban követelnek 
egyesek a nők számára magasabb fokú műveltséget, sőt tudományos ismereteket. 

A 18. század vége felé - a nyugat-európai nőmozgalmak kibontakozásával csaknem egyidőben 
- hazánkban is a közérdeklődés előterébe kerülnek a nők művelődésével kapcsolatos kérdések. 
Különböző műfajú írások (röpiratok, egyházi beszédek, szépirodalmi művek, tudományos érteke
zések) hangsúlyozták, hogy a nők kizárólag akkor élvezhetnek majd a férfiakéval azonos jogokat, 
ha neveltetésük is hasonló lesz. A nők nem szolgái és rabjai a férfiaknak, nemcsak házi foglala
tosságokra rendeltettek, hanem arra is, hogy a társadalom hasznos tagjai legyenek, amely célhoz 
egyetlen út vezet, a jó nevelés - vallják a szerzők. 

A felvilágosodás kori magyar sajtó is sokat foglalkozott a leányok nevelésének, magasabb 
szintű művelődésének, intézményes oktatásának kérdéseivel. Neveléstörténetírásunk azonban 
mindeddig -jelentőségéhez képest - kevés figyelmet fordított a korabeli sajtó nőneveléssel kap
csolatos közleményeinek feldolgozására, pedig ezek számos érdekes, fontos és sokszor ismeretlen 
adatot tartalmaznak, melyek más forrásokból alig, vagy egyáltalán nem hozzáférhető adalékokkal 
szolgálnak a kérdésről. A sajtóban található szétszórt információk esetenként módosíthatják, 
árnyalhatják a szakirodalom által korábban már felvázolt képet. 

Az első magyar nyelvű újság, az 1780-ban Pozsonyban Rát Mátyás által megindított Magyar 
Hírmondó különösen gyakran közölt kulturális vonatkozású és ezen belül neveléssel kapcsolatos 
cikkeket is. Ezt, szerkesztőjének érdeklődése mellett az is indokolta, hogy az első magyar hírlap 
tudatosan igyekezett pótolni a még hiányzó magyar folyóiratokat is. Ezért vette programjába 
például a tájékoztatást a „közhasznú" könyvekről. Ilyennek minősítette a szerkesztő a külföldi 
művek magyar fordításait is. 

A nőnevelés szempontjából igen fontos könyv volt a felvilágosodás időszakában a francia 
Marie Beaumont „sikerkönyve", a Magazine des Enfants. 

A Magyar Hírmondó szerkesztője levelezőitől értesült arról, hogy ennek magyar fordítása ké
szül, és már a megjelenés előtt hírt adott erről a lapban: 

„...hasznos dolog nem tsak a nyomtatott és világra jött könyveket, hanem azokat-
is, amellyek együtt vagy másutt a nyomtató sajtó alá vagy alól készülnek, hírré adni. 
Szinte ezt írhatom ama híres Franczia Tanító Asszonynak, Bomon (Beaumont) Má
riának azon nagy hasznú s mindenek előtt kedvet talált könyvei felől, mellyek Ma
gazin név alatt, először Francziául, azután majd csaknem minden európai nyelvekre 
fordíttatva, az ifjúságnak, nevezetesen pedig a fejér népnek oktattathatása végett, 

1 Mindenes Gyűjtemény 1789.1. Negyed. 6. Levél. 83-84. 
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közre bocsáttattak. Ezeket régóta fordítgatja Magyarra, sok darabjait már el is ké
szítette, valamelly Nógrád-Vármegyei ifjú Asszonyság, Darvas Ilona Aszszonynak 
Leánya; kinek-is egyéb, ide tavaly nyomtatás végett fel-küldetett munkáitól talán jö
vendőben fogunk emlékezhetni. Most legközelebb pedig, Kolozsvárról hozzám kül
dött levelekbenn, több jeles könyvek között, a mellyek ottan a Ref. Kollégium 
könyv-nyomtató műhelyébenn rész szerént sajtó alatt vágynak, rész szerént nyomta
tásra elkészültének, ezt is olvasom: „Kisdedek Tár-háza, mellyet Franczia nyelven 
Beaumont Mária Asszony írt volt Magazines Enfans titulum alatt, mostan Német 
fordításból Magyarra fordítva, nyomtattatik 8 rétű formában: a több Magazinjai - is 
ezen Asszonynak utána következnek rövid időn, most éppen munkában lévén."2 

A Mindenes Gyűjtemény is gyakran adott hírt olyan külföldi szakmunkákról, amelyek a leá
nyok nevelésének korszerű elveit hangsúlyozták. Az 1789. december 2-i számban például egy 
frissen megjelent műről olvashatunk, Georg Fridrich Hofmann Wie können Frauenzimmer frohe 
Mutter gesunder Kinder werden, und dabei gesund und schön bleiben? című, még abban az 
évben napvilágot látott könyvéről.3 A mü rousseaui alapokon áll és azt hangsúlyozza, hogy a nők 
elsőrendű feladata egészséges gyermekek világrahozatala. A gyermeket, életének első szakaszá
ban az anyának magának kell táplálnia, gondoznia, nevelnie. Ha ezt elmulasztja az anya, a gyer
mek nem fejlődhet egészségesen a továbbiakban. A szerző elítéli azokat az anyákat, akik gyenge
ségre hivatkozva szoptatós dajkákra bízzák gyermekeiket, sokféle betegségnek kitéve őket ezzel. 
A szerkesztő hosszú jegyzetekben utal Weszprémi István hasonló témájú, de még 1760-ban Ko
lozsváron megjelent: A kisded gyermekek nevelésekről való rövid oktatás című müvére is, amely
ben hasonló nézetek kaptak hangot. Hofmann könyvéről az a véleménye, hogy sokkal hasznosabb 
lenne a leányok számára, ha ezt a művet olvasnák a német regények helyett. „Meg érdemelné e 
szép munka, hogy Hazánk tudós Orvosi köztt találkozna valaki, a ki ezt anyai nyelvünkre fordíta
ná" - hangsúlyozza. 

A Mindenes Gyűjtemény igyekezett folyamatosan tájékoztatni olvasóit a legújabb külföldi pe
dagógiai eredményekről, fontosnak tartotta, hogy nevelési tárgyú könyveket ismertessen.4 1789-
ben egy cikk, Hellenbak Károlyné Getrene Vaterweisung einer Mutter, an ihre einzige Tochter 
című, 1763-ban Lipcsében megjelent könyvének magyarra fordítását szorgalmazta. A szerző -
Péczeli szerint-

igen Jártas a külföldi leg-nagyobb Tudósok Tillótson, Rousseau, Kámpe, 
Saltzman, Féder s mások munkájukban. ... Valójában megérdemelné ez a szép, 
hasznos és gyönyörűséggel oktató munka, ha valaki találkoznék Hazánk Kedves Tu
dósi között a ki azt született Magyar Kis-és Leány asszonykáink kedvéért Magyarra 
fordítaná, hogy minden édes Anya az abban adatott oktatás szerént nevelné Leá
nyát."5 

A cikk arról is tudósította a magyar olvasóközönséget, hogy külföldön vannak már olyan fiatal 
leányok, akik a tudományos pályán is képesek eredményeket elérni: 

„Sokat ditsekesznek a Külföldiek, tudós Leány s Aszszonyaik szép munkáikkal, s 
valójában öröm is hallani; hogy p. o. ama híres és tudós Királyi Tanátsos Göttingai 

2 Magyar Hírmondó 1781. márc. 21. 164-165. Az említett könyv Kisdedek Tudománnyal Telt 
Tárháza címmel jelent meg Kolozsváron 1781-ben. 

3 Mindenes Gyűjtemény 1789. II. Negyed. 273-278. 
4 Mindenes Gyűjtemény 1789.1. Negyed. 145-147. 
5 Mindenes Gyűjtemény 1789.1. Negyed. 147. 
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Prófeszszor Schlötzer Úr 20. Esztendős Leány-aszszonya, az oda váló Akadémiának 
most két esztendeje tartatott 50. Esztendő Jubileuma alkalmatosságával, néhány Fe
jedelmek jelen-létekben, a böltsesség Grádusáért (pro gradu Doctoris Philophiae) 
disputáivan, a Doktori Grádust el is nyerte, s azólta letzkéket is ád, e múltt eszten
dőben a Jénai Tudós Társaságnak tagjai közzé is bé-számláltatott."6 

A Mindenes Gyűjtemény szerkesztői fontosnak tartották azt is, hogy a magyar nők tudományos 
vagy irodalmi törekvéseiről is hírt adjanak. Olvashatunk Petrőczy Kata fordításairól,7 Bethlen 
Kata értékes könyvtáráról.8 A cikkekhez fűzött megjegyzések példaként állítják e művelt asszo
nyokat a magyar nők elé. Nem győzik hangsúlyozni a nőnevelés hazai rendszerének hibáit és a 
változtatások szükségességét. 

A nőnevelés elméleti irodalma iránti érdeklődés is megnövekedett ebben a korban. A Magyar 
Merkurius című lap 1793. december 13-i száma közölte Andrád Sámuel rövid tudósítását arról, hogy 
elkezdte magyarra fordítani Campe Väterlicher Rat für meine Tocher (Atyai tanáts leányom számára) 
című munkáját. A németül 1789-ben megjelent mű igen népszerű nőnevelési munka volt, hasznos 
lett volna, ha magyarul is megjelenhet, de ez a fordítás - nem tudjuk mi okból - kéziratban maradt.9 

(A mű magyarul csak 1842-ben jelent meg Steinacker Gusztáv átdolgozásában.10) 
1791-ben, a Görög Demeter és Kerekes Sámuel által szerkesztett Hadi és más Nevezetes Tör

ténetek című lap, a nőnevelés szempontjából egy különlegesen érdekes cikket közölt „Az Aszszo-
nyi Nem a XIX. században - álomi látás"11 címmel. Az írás egy meg nem nevezett német szerző 
nagyobb kéziratban lévő munkájának részlete, amelyet a fordító küldött meg a lapnak, azzal a 
szándékkal, hogy „annak olvasása által fel- indíttasson valamely jószívű magyar Maecenast azon 
munkának kinyomtattatására." A lap szerkesztői közölték a műből a „Tanításról" szóló XIII. 
fejezetet. Az ismeretlen szerző nem kora leánynevelési viszonyairól ír, hanem arról, hogy milyen 
elvek és gyakorlat szerint nevelik majd a leányokat az eljövendő 19. században. 

A szerző úgy gondolja, hogy a leányok nevelésének elsődleges célja az, hogy jó kereszténnyé 
váljanak. Ezt a célt a jövőben oly módon lehet elérni, hogy a leányt mindig az életkorának meg
felelő módon ismertetjük meg vallása lényeges pontjaival. Elsősorban nem a tételes vallás megta
nítása a cél, hanem a vallásos érzés kialakítása. Nem vakbuzgó asszonyokat, hanem mély vallásos 
érzéstől áthatott nőket kell nevelni. 

Mit tanulnak majd a leánygyermekek a következő században? A szerző szerint „Szegény ele
ink azt tartották, hogy nem szükséges a leánykáknak írni tudni; elég ha könyvből imádkozhat
nak." A jövőben már ennél jóval többre van szükség. 

„A mi leánykáink 6 esztendős koruktól fogva míg a 12-ik esztendőt el nem érik, 
járják az oskolát; azalatt az írás és olvasás mellett egyebet is tanúinak: tanúinak 
helyessen írni; tanúinak históriákat s erkölcsi tudományokat, különösen pedig szám
adást. ...Nem czifra báboknak, hanem jó gazdaasszonyoknak neveltetnek."1 

6 Mindenes Gyűjtemény 1789.1. Negyed 147. 
7 Mindenes Gyűjtemény 1789.1. Negyed. 161-163. 
8 Mindenes Gyűjtemény 1789.1. Negyed. 193-195. 
9 CAMPÉ, J. H.: Atyai tanáts leányom számára. Ford. Andrád Sámuel. É. n. 640. f. MTAK RUI 

4-r. 63. A mű fordításához 1793-ban kezdett hozzá Andrád Sámuel. Erről tudósított a Magyar 
Merkurius című lap 1793. december 13-i száma. 

10 STEINACKER Gusztáv: Női hivatás és társalkodástan. Vezérfonal korunk érettebb növendé
kei és leányai számára. Pest, 1842. 

11 Hadi és más Nevezetes Történetek 1791.1. 523-525. 
12 Uo. 524. 
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A 18. századi szerző tehát megfogalmazza azt a vágyát, hogy a leányok a jövőben hat éven át 
tartó iskolázásban részesüljenek, és a korábbiaknál szélesebb körű és magasabb színvonalú isme
reteket szerezzenek. Érdekes, hogy a cikk kitér a tanítók személyére és finanszírozására is, mely a 
korszakban igen nagy probléma volt. Mivel nem volt szervezett tanítóképzés, a képzetlen tanárok 
alacsony színvonalon oktattak. Fizetésük igen alacsony volt, és így az oktatás mellett egyéb tevé
kenységek végzésére is kényszerültek. A szerző szerint a 19. században 

„A tanítók nem köszörűsből, vargából, asztalosból stb. lett kántorok; hanem ta
núit és királyi véd alatt levő személyek, kik, nem lévén egyéb kötelességök, tökélle-
tesen folytatják hivatal)okát."13 

A leánynevelés során fontos szempont lesz a 19. században a jó erkölcsi tulajdonságok kiala
kítása, a rend, a mértékletesség, a takarékosság és a józanság erényének kifejlesztése. A polgári 
nőnevelésben helyet kell kapnia a zene és a tánc, a szakácsmesterség és a kézimunka oktatásának. 
A cikk végén a szerző azt hangsúlyozza, hogy „a neveléstől függ az ember boldogsága". 

Vajon megvalósult-e ennek az álomnak minden eleme a 19. század folyamán? Milyen intéz
ményekben, milyen elvek szerint folyt a felvilágosodás kori Magyarországon a leányok nevelése, 
és mit tanultak ott? 

A 18. század utolsó harmadában a korábbiakhoz képest jelentős előrehaladás történt. Az 1777-
ben életbe lépett a Ratio Educationis, amely ugyan a tankötelezettséget még nem mondta ki, de 
melynek nyomán mégis egyre több leánynak nyílt alkalma (a fiúkkal együtt), hogy a falusi és 
városi anyanyelvi népiskolákban három-négy évi tanulással elsajátítsa az elemi ismereteket: az 
olvasást, az írást, az alapfokú számtani müveleteket és a vallás alapjait. A nagyobb városokban 
külön leányiskolák is alakultak a Mária Terézia korában hazánkba betelepült női szerzetesrendek 
irányítása alatt. Az angolkisasszonyok Budán, az orsolyiták Pozsonyban, Nagyszombatban, 
Nagyváradon és Nagyszebenben nyitottak leányiskolát. Ezekben a városi polgárleányok sajátít
hatták el az elemi ismereteket, bár a követelmények a fiúiskolákhoz képest valamivel szerényeb
bek voltak. A Ratio által előírt tananyagon túl a leányoknak itt kézimunkát is tanítottak, és a 
kézimunkázásra szánt idő alatt felolvasták a növendékek előtt Feneionnak a leányok neveléséről 
szóló munkáját, és részleteket Mme Beaumont Magazine des enfants című művéből, (melynek 
magyar fordítása a Magyar Hírmondó tudósítása szerint 1781-ben jelent meg Kolozsváron.). Az 
angolkisasszonyok intézetének 1790 körül 262 bejáró tanulója (túlnyomórészt pesti polgárleá
nyok), és 18 főnemesi származású bentlakó növendéke volt, köztük 18-29 éves nők is. A női 
szerzetesrendek iskoláiban német nyelven folyt az oktatás.14 

A Ratio rendelkezései csak a katolikus iskolákra vonatkoztak. Azonban a protestánsok is tö
rekedtek leánynevelésük reformjára. A reformátusok leányaik számára külön népiskolákat 
hoztak létre, melyek tananyagában az alapismereteken kívül egészségtani, természetrajzi, 
gazdaságtani és történelmi ismeretek oktatása is helyet kapott volna, de a tervek nem valósul
tak meg széles körben. 

Az evangélikusok külön tantervet készítettek leányiskoláik számára. A Schedius-féle tanterv15 

szerint az evangélikus leányosztályokban a szokásos elemi ismeretanyagon kívül neveléstani és 
egészségügyi ismereteket, történelmet, földrajzot és női kézimunkát is kell tanítani. 

13 Uo. 525. 
14 Systema rei scholasticae evangelicorum aug. conf. in Hungária. H. és é. n. 32. 
15 RICHTER M. Sarolta: Az angolkisasszonyok budapesti Sancta Maria intézetének története. 

1770-1937. Bp. 1937.22-55. 
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A korszakban nagy hírnévre tett szert Eperjesen egy evangélikus leányiskola, melyet Sennovits 
Mátyás (1763-1823) vezetett közel négy évtizeden át, és emelt kiemelkedő színvonalra. 
Sennovitz 1784-ben vette át Poclauff Jánostól az evangélikus iskola keretein belül már 1776 óta 
működő ún. felsőbb leányosztályok vezetését. 

A Magyar Kurír 1793-ban arról számolt be, hogy a július 4-én tartott vizsgákon milyen jól 
szerepeltek Sennovitz leánynövendékei:16 Bradais Mihály, a vizsga elnöke, aki megtisztelte je
lenlétével a „fel-serdült leányoknak közönséges megvizsgáltatásokat", örömmel tapasztalta, hogy 
milyen szép előmenetelre tettek szert a lányok „a vallásnak fundamentumos czikkelyeiben, az 
erköltsi tudományban, a Geográfiában, a közönséges hazai és természeti históriában, nem külön
ben a számvetésnek mesterségében, ékes beszédben, írásban, éneklésben." Ugyanerről a vizsgáról 
a bécsi Magyar Hírmondó is beszámolt.17 Ez a cikkíró is megelégedésének adott hangot. Azt írta, 
hogy a „felső tudományok szint olly el-múlhatatlanul szükségesek egy Magyar Leányban, mint a 
Gazdasszonyságban való gyakorlottság" és mindezt elsajátíthatják a leányok a Sennovitz által 
vezetett osztályokban. 

Talán a fenti sikerek is hozzájárultak ahhoz, hogy 1794. áprilisában Sennovitz több korabeli 
lapban, köztük a bécsi Magyar Hírmondóban,™ majd májusban ugyanazzal a szöveggel a Magyar 
Kurírban19 később a latin nyelven megjelenő Növi ecclesiastico-scholastici annales című folyó
iratban20 is tudósítást tett közzé „A szebb Nemnek felnevelését tárgyazó, és Eperjes Városában 
fel-állítandó Szerzetről" vagyis egy bentlakásos leánynevelő intézet alapításának tervéről. A 
bevezetésben arról ír, hogy kevesen ismerték fel, mennyire fontos és szükséges a leányok az 
eddigieknél gondosabb és korszerűbb nevelése. 

„Tagadhatatlan igazság az, hogy a szebb Nemnek illendőképpen való fel nevel
tetése, a mi időnkben egy leg szükségesebb dolog légyen, az is igaz, hogy mind ek
koráig egész Európának Tartományaiban igen kevesen találtattanak a meg világoso
dott időnkbéliek közzül ollyanok, a kik arra szemesen figyelmeztenek volna, hogy 
illyetén okos felneveltetés által; melly nagy boldogság háramolyon a mi Maradvá
nyainkra."21 

Leírja, hogy kilenc éve foglalatoskodik „a szebb Népnek oktatásában és pallérozásában" és 
legfőbb célja a továbbiakban is az, hogy 

„olly haszonnal munkálkodhassam kezem alá bízott nevendék Leányaim körül, 
hogy azokat gyermekségektől fogva azonnal a serénységhez, munkálkodáshoz, rend
tartáshoz, és tsinossághoz szoktathassam, szép és hasznos Tudományokat gyenge 
sziveikbe olthassak, elméjékből tejekkel bé szopott eggyügyű bal ítélet-tételeket ki 
irthassam, és így őket inkább értelmesen gondolkodó emberekké, mintsem Machi-
nákká formállyam."22 

Éppen ezért egy bentlakásos leánynevelő intézet megalapítását határozta el, amelyben 12-15 
növendék kaphatna helyet, és amely tervei szerint 1794. október l-jén nyitná meg kapuit. Célja, 

16 Magyar-Kurír 1793. augusztus 30. 287. 
17 Magyar Hírmondó (Bécs) 1793. augusztus 3. 172-Î73. 
18 Magyar Hírmondó (Bécs) 1794. május 23. Toldalék. 
19 Magyar Kurír 1794. május 16. 596-599. és május 20. 613-615. 
20 Növi ecclesiastico-scholastici annales III. 1795. 68-82. 
21 Magyar Hírmondó (Bécs) 1794. május 23. Toldalék. 775. 
22 Uo. 776. 
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hogy „áldott Hitves Társakat, jó Anyákat, gondos Gazda-Asszonyokat, és az emberi Nemnek va
lóságos tagjait" nevelje növendékeiből. 

Az iskola oktatói személyzete, tervei szerint, 5 főből állna. Sennovitz és jövendőbeli felesége 
végeznék a munka jelentős részét, de mellettük részt venne az oktatásban 

„egy ollyatén egy Férfi, a ki Német Országnak leg főbb Oskoláiban magának 
nagy Tudományokat szerzett, de főképpen a Gyermeki oktatásnak módját helyesen 
érti, az Iffjuságnak pedig különös baráttya, és valamint a Frantzia Nyelvet, úgy a 
Hazánkban gyakorlott Nyelveket is tökélletesen tudja". 

Mivel leányiskoláról van szó, Sennovitz megállapodást kötött egy svájci nevelőnővel, aki 
„mindenféle Asszonyi dolgokra,... a rajzolásra, Frantzia Nyelvre, tisztességes életnek módjára, és 
más egyébb szükséges Tudományokra is oktathat". Azt is tervezte, hogy egy külön zenetanárt is 
alkalmaz majd a megnyitandó intézetben, mely számára egy hat szobából álló épületet kíván 
bérelni. 

Sennovitz részletesen ismerteti a lapban tervezett leánynevelő intézetének tantervét is. Az is
kola tanítási nyelve magyar és német azért, hogy a növendékek „mind a kettőben folyvást beszél
hessenek, és tsinosan írhassanak". Vallástant, erkölcstudományt, egyetemes és magyar történel
met, számtant, „Lélekről való Tudomány"-t, földrajzot, természetrajzot, fizikát, valamint francia 
nyelvet, zenét, táncot, varrást és kötést valamit egyéb „Asszonyi munkák"-at kíván oktatni. 

A tanítás rendjét a következőképpen szabja meg Sennovitz: 

„naponként két óráig fognak dél előtt Nevelendőink a fenn említett Tudomá
nyokban általam a közönséges Oskolában oktattatni, a déllyesti órák pedig a 
rendszerént való Tanításnak óráin kívül a Nyelveknek, szép Tudományoknak, és 
Asszonyi kézi munkáknak tanítására, némelly meg vidámító mulattságoknak közben 
elegy íttésével fognak kiszabattatni." 

Az iskolába csak 14 éven aluli (7-12 éves) leányokat szándékozik felvenni, és a tanítás ideje 
sem lehet kevesebb három évnél. A leányok napi négyszeri bőséges étkezést és teljes ellátást 
kapnak évi 230 RFt-ért. 

A leánynevelő intézet, igaz csak 10 növendékkel, de 1794-ben megkezdte munkáját. Ettől az 
időtől kezdve megszakítás nélkül működött a Sennovitz által leírt elvek szerint 1823-ig, az alapító 
haláláig. 1794 és 1823 között a korabeli sajtó számos híradást közölt az intézetről. 1799-ben 
például a Magyar Kurír ismertette23 Sennovitz német nyelven kiadott tudósítását24 az intézet 
működéséről. A cikkből megtudhatjuk, hogy a tudósítás bevezetésében a szerző rámutat a korszak 
leánynevelésében megmutatkozó hiányosságokra, kiemelve a külföldi nevelőnők „Mamselek' 
vagy Gouvernántok" által okozott helyrehozhatatlan nevelési hibákat. 

A tudósítás további részeiben új adalékokat találunk az intézetben folyó nevelésre és a tanul
mányi rendre vonatkozóan. Sennovitz hangsúlyozza, hogy intézetében nemcsak a lélek nevelésé
re, hanem az „egesség fenn-tartására" és a „test pallérozására" is különös gondot fordítanak. Az 
előzőekben ismertetett tantárgyakon túl a növendékek 

„Taníttatnak a nevelés mesterségére is, s itten alkalmatosságok van 3-4 esztendős 
kisgyermekek nevelését látni, és az azokkal való bánást meg tanulni. Ez az a mely 

23 Magyar Kurír 1799. augusztus 9. 184-188. 
24 Worte eines Erziehers an alle gute Eltern, denen das Wohl ihrer Kinder am Herzen lieght. 

Eperies, 1799. 
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által az én Leány-nevelő oskolám magát minden más ilyen forma Intézetektől meg 
külömbözteti. 

Valóban különlegesség volt ebben az időszakban a nevelési ismeretek és a nevelés mestersé
gének tanítása. Még egy kuriózummal szolgált Sennovitz nevelőintézete. A leányokkal megis
mertették nevelőik „a leg-jobb Asszonyoknak való Könyvek"-et, megtanították őket „azoknak 
haszonnal való olvasására". 

Az eperjesi leányiskolát hazai nőnevelésünk nagy műveltségű úttörője, a filantropista elveket 
valló, széles látókörű, felvilágosult Sennovitz Mátyás igen magas színvonalra emelte. Nevelési 
elveit, tanulmányi rendjét még csak megközelíteni sem tudta a korszak egyetlen leánynevelő 
intézete sem. 

A Tessedik Sámuel által, Szarvason fenntartott „szorgalmatossági iskolában" a fiúk mellett le
ányok is tanultak, velük azonos színvonalú elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek. 1787-
ben a felsőbb osztályok leánytanulói természetrajzot, földrajzot, fizikát, számtant, mezőgazda
ságtant, egészségtant és vallástant is tanultak. Emellett elsajátították mindazt, amire hitvesként és 
családanyaként majd szükségük lesz. Tudjuk, hogy a serdültebb leánytanulók közösen tanulmá
nyozták Campe Väterlicher Rat für meine Tocher című művét,26 és mindenféle női munkákban is 
járatossá váltak képzésük során. Az iskola igen jó hírnévre tett szert. 1792-ben például azt írta a 
Magyar Hírmondó, hogy 

„a melly gondos Szülék jó Gazdasszonyokká akarják készíttetni gyermekeiket: 
tsak küldjék Szarvasra, meg fogják tapasztalni, hogy jobb, s gazdagabb örökséget 
nem hagyhattak volna soha is ezeknek, mint hogy azt a kevés költséget ki-adták 
érettek, amelyben kerül a Szarvason való tartás és taníttatás."27 

Tessedik többek között a selyemszövésre is megtanította a leánytanulókat, mint ahogy erről a 
Magyar Hírmondó 1794. évi egyik számából értesülhetünk. „Egy másánál több selymét... két 
Leányok kikészítettek és meg is fontak."28 Ugyanez a cikk adja hírül azt, hogy Tessedik iskolájá
ban „Tizenhárom Oskolabéli Leányok a magok kezek által készült ruhát viselnek." 

A 18-19. század fordulóján szaporodni kezdtek a magánkézben lévő bentlakásos leánynevelő 
intézetek. Majdnem minden nagyobb városban akadt vállalkozó, aki hatósági engedéllyel vagy 
anélkül „nőnöveldét" nyitott. Ezek a leányinternátusok nevelőmunkájukért borsos árat kértek, és 
így azok csak a legtehetősebb nemes- és polgárcsaládok leányai számára voltak elérhetőek. 

A magánkézben lévő leánynevelő intézetek a lehető legváltozatosabb képet mutatják. Egye
seknek csak 6-8, másoknak 50-60 növendékük is volt. Voltak, amelyek a leányok felvételekor 
megkövetelték az írni-olvasni tudást, mások ehhez nem ragaszkodtak. Akadtak olyanok, amelyek 
csak elemi fokú, de olyanok is, amelyek elemi és középfokú ismereteket nyújtottak. Néha még 
meghatározott tanulmányi tervük sem volt. A nevelők képzettségének iránya és még inkább a 
szülők kívánsága döntötte el, mit tanuljanak a növendékek. A tanítás német nyelven folyt. A 
francia és német társalgás, a zongora-, tánc- és rajzleckék, a női kézimunka, a divat és illemtan 
nélkülözhetetlen része volt minden intézet tananyagának. Akadt sok olyan intézet, amelyben sem 
a tanév eleje és vége, sem a leányok életkora nem volt pontosan megszabva. Általában 6 éves 
kortól 20 éves korig vettek fel növendékeket, a bentlakók mellé olykor bejárókat is. A nevelői és 
tanítói feladatokat legtöbbször a „nőnevelde" tulajdonosa és házastársa látta el néhány külső 

25 Magyar Kurír 1799. augusztus 9. 186. 
26 Tessedik Sámuel válogatott pedagógiai művei. Szerk. VlNCZE László. Bp., 1956. 107. 
27 Magyar Hírmondó (Bécs) 1792. július 13. 67-68. 
28 Magyar Hírmondó (Bécs 1794. december 2. Toldalék. 769. 
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szaktanító közreműködésével. E tulajdonosok között találunk kiszolgált házitanítókat vagy neve
lőnőket, hivatalnokok vagy katonatisztek özvegyeit, olykor egyszerűen olyan idegenből jött férfi
akat és nőket, akiknek minden tudásuk francia vagy angol anyanyelvük ismeretében merült ki. 
Tágasabb lakás és némi kezdő tőke elegendő volt ahhoz, hogy valaki „leánynöveldét" nyisson. A 
nevelők szaktudását senki sem ellenőrizte. Akadt persze közöttük néhány jól képzett, haladó 
szellemű pedagógus is, aki a rábízott növendékekkel lelkiismeretesen, nagy szaktudással foglal
kozott, de ennek ellenére e magánintézetek többségében nem voltak meg a sikeres pedagógiai 
munka feltételei. 

A századforduló táján keletkezett, magánkézben levő leányinternátusokat megbízható adatok 
hiánya miatt országos viszonylatban nehéz áttekinteni. A korabeli sajtó azonban mindeddig isme
retlen adatokkal szolgál számos ilyen intézetről. 

1799-ben a Magyar Kurír adott hírt egy kassai leányneveidéről,29 amelynek programjából kö
vetkeztethetünk az országban működő többi átlagos színvonalú leánynevelő intézetben folyó 
munkára. Kassán a Nikolay Mártonné által fenntartott intézet tulajdonosnője a 

„a reá biztattatott Kis-asszonykákat, jó szivüekké, munkásokká, varrókká, 
szövőkké, kötökké, Német nyelv tudókká s kellemetesekké formálta, és formálja, 
hogy azok nemtsak a szülék meg elégedéseket, s szereteket: de ... az Ifjak hajlandó
ságokat is akaratlanul is vonszék magok eránt."30 

Tipikusnak tekinthető, hogy a legfőbb nevelési cél ebben, és az ilyen jellegű intézetekben, a 
német nyelv elsajátíttatása, a kézimunka, a kellemes viselkedés tanítása, azért, hogy az itt nevelt 
leányok a fiatalemberek tetszését elnyerjék és hamar férjet találjanak maguknak. 

A század elején több magánintézet alakult Pesten és Budán. Pesten Hajnis tábornok özvegye 
és özvegy Stromayerné tartott fenn egy-egy kisebb intézetet 6-8 arisztokrata leány, és Tzigler 
Fridrik órásmester néhány polgárleány számára. Ismerjük Tzigler programját, melyet a Magyar 
Kurírban tett közzé 1800 nyarán.31 Az intézetbe a gyermektelen polgár házaspár egyszerre csak 
hat, 7-15 éves leánykát kívánt felvenni. A tanítás tárgyai a kézimunka, a német nyelven való 
beszéd, olvasás, írás és levél-írás. A tulajdonos szerint ennél többre nincs szüksége egy leánynak, 
kivéve a jó erkölcsre. A cikk szerint a leányok képeztetni fognak 

„mindenféle asszonyi kézi és házi munkákban, mellyek mind itt, mind Német Or
szágban szokásban vágynak; a Német nyelvben pedig olvasásra, írásra, levél írásra 
és tisztán s folyvást való beszéllésre fognak taníttatni. E lészen az ő oktatásoknak fő 
része. Minden egyéb, még a leg-pallérozottabb leányzónak is szükségtelen tudomá
nyok el maradnak, de annyival inkább lelkeknek és sziveknek nemesítésérül gond 
viseltetik." 

Ehhez hasonló programmal működtek a nagyobb leányinternátusok is. Példaként említhetjük 
Vogel Eszter intézetét. Vogel Eszter 1798-ban települt Svájcból Pestre. A saját lakásán két éven 
át nevelt néhány leányt, majd 1800 tavaszán a helytartótanács engedélyével internátust kívánt 
nyitni. A Magyar Kurírban közzétett felhívása32 szerint célja az, hogy intézetébe 

29 Magyar Kurír 1799. január 22. 110-111. 
30 Uo. 110. 
31 Magyar Kurír 1800. június 13. 47. 
32 Magyar Kurír 1800. március 25. 375-376. 
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„minden vallásbeli külömbség nélkül akármelly állapotú Kis-Aszszonyokat s Le
ányokat felvévén, azokat olly szorgalmatossággal s vigyázassál nevellye, hogy min
deneknek meg-megelégedéseket meg-nyerhesse." 

Valamivel igényesebb programja volt Richmanné, Mme Servais intézetének, aki 1804. április 25-
én Budán kelt hirdetményében a Schedius Lajos által szerkesztett német nyelvű lap, a Zeitschrift von 
und für Ungern hasábjain33 ajánlja a főrangú szülőknek intézetét. Richmanné francia származású 
hölgy volt, aki Pesten felállítandó intézetében 3 osztályt kívánt nyitni. Az I. osztályban 7 éves koron 
aluli, a II. osztályban 7-10 éves, a III. osztályban 10-15 éves leánykák tanulnak szokatlanul magas, 
évi 100 körmöci arany (1000 pengőforint) tandíj ellenében. (A többi intézetben a fizetendő díj 500-
750 forint körül mozgott.) Tantárgyak: vallástan, német, francia és olasz nyelv, szépírás és helyesírás, 
természetrajz, természettan, technológia (különös tekintettel a női foglalkozásokra), világtörténelem, 
földrajz, számtan (a háztartásra alkalmazva), zene, rajz, női kézimunkák. Az utolsó osztályban eze
ken kívül egészségtant, gyakorlati logikát, háztartástant, mitológiát és esztétikát is tanulnak. A társal
gás nyelve francia. A zene, a tánc, a rajz és a magyar nyelv esetleges tanításáért külön kell fizetni. A 
növendékeknek ruházaton és ágyneműn kívül ezüst evőeszközöket kell magukkal vinniük. A hirdet
mény kiemeli, hogy az intézet derék anyákat és jellemes nőket kíván nevelni. A fegyelmi eszközöket 
a növendékek egyéniségéhez kívánják alkalmazni, és az értelmi nevelést alá akarják rendelni az 
erkölcsi nevelésnek. Ma már nem tudjuk megállapítani, hogy e tárgyak tanítása milyen színvonalon 
folyt, és hogy a felhívásban közzétett pedagógiai elvek mennyiben valósultak meg. Az intézet 17 
növendékkel nyílt meg, de néhány év múlva megszűnt. 

Jóval többet tudunk a Folnesics-féle nőnevelő intézetről. Ismert az intézet 1813-ban közzétett 
felhívása, mely a Hazai s Külföldi Tudósítások című lapban jelent meg.34 A császári engedéllyel 
„az asszonyi ifjúság számára és tökélletesítésére" megnyitott intézet Budán működött az Uri utca 
46. szám alatt. Folnesics és francia felesége oktatta a lányokat, de működött az intézetben külön 
tánc és zenemester is. A lapban megjelentetett felhívás szerint az iskolában 

„Minden, a mi az aszszonyoknak telyes tökéletesítésére; minden, a mi az 
ízlésnek, értemének és szívének tökélletes nevelésére szükséges és hasznos; p. o. ol
vasás, írás és számvetés; geographia, história és természet leírása; természettudo
mány, technológia, gazdálkodás tudománya, morál, a köröskörül és előre látó sze-
mességnek és okosságnak tudománya, boldogság tudomány, a kegyességre és ájta
tosságra nevelő tudomány, az aszszony házi élete hat részeinek esmérete s.a t. mind 
ez léptsönként és öszveegygyező módon, plánum szerint és hézag nélkül fog tanítat-
ni, a legjobb nevelés-írások szerint, a mellyek még eddig az aszszonyi ifjúság 
tökélesitésére megjelentek."35 

Mindezeken kívül rajzolást, festést, mindenféle női kézimunkát, valamint francia, német és 
magyar nyelvet is oktatni kívántak. A leányok napi öt óra tanításban részesültek, ami jóval több 
volt, mint a többi hasonló intézetben. 

Folnesics felhívásában kitér azokra a nevelési elvekre is, melyeket követni szándékozik. Elítéli 
a korabeli leányinternátusok nevelési gyakorlatát, nem helyesli, hogy a divatos nyelveket és öl
tözködést, a táncot, zenét, rajzot és piperét helyezik a tanulmányok középpontjába. Szerinte a 
leányifjúság nevelésében az alapos anyanyelvi ismereteknek és a mély vallásos érzésnek kell 
uralkodó szerepet biztosítani. 

Zeitschrift von und fúr Ungern 1804. 5.319. 
Hazai s Külföldi Tudósítások 1813. 28. Toldalék. 
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Folnesics 1815. augusztusában egy értesítőt is kiadott, melyben a három éve fennálló intézet 
eredményeit foglalta össze.36 Ebből megtudhatjuk, hogy az intézet növendékei túlnyomórészt 
német anyanyelvűek, ezért a tanítási nyelv német. 8 bentlakó (Nagyváradról, Aradról, Gyuláról, 
Tolnáról) és 10 bejáró tanulója volt az iskolának, nevük után ítélve budai német polgárok leányai. 

Az értesítőben Folnesics részletesen beszámol a beszéd-, stílus- és fogalmazásgyakorlatok általa 
követett módszereiről és azokról az eredményekről, amelyek a növendékek német anyanyelvük 
grammatikájában, a stilisztikai és poétikai tudnivalókban elértek. A többi tantárgy, a számtan és 
mértan, a földrajz és történelem, a természetrajz és természettan, a mitológiai és esztétikai alapisme
retek az értesítő tanúsága szerint alárendelt szerepet foglaltak el a tantervben. Anyaguk a gyakorlati 
élet szükségleteihez igazodik, és alig haladja meg az elemi oktatás tananyagának színvonalát. 

A felsorolt tantárgyakat és az erősen hangsúlyozott vallástant maga Folnesics tanította, felesé
ge francia nyelvre, rajzolásra és kézimunkára oktatta a növendékeket. 

A magánintézetek között figyelmet érdemel Folnesics intézete a magyar nyelv felkarolása mi
att. A német ajkú növendékek a magyar nyelvi órákon beszéd- és fordításgyakorlatokat végeztek, 
a magyar nyelvben jártasabb növendékek pedig prózai és verses művek olvasásával mélyítették 
ismereteiket. 

Folnesics értesítője alapján bepillantást nyerhetünk a leányinternátus belső életébe. A növen
dékek korán kelnek, nyáron hideg tejből és kenyérből álló reggelit kapnak. Ebédjük „egyszerű" és 
„tápláló" négy tál étel. Hetente kétszer hosszabb és fárasztóbb sétát tesznek. Elég időt kapnak az 
öntevékenységre, de szabad óráikat is valamilyen hasznos elfoglaltsággal kell tölteniük. Gépies 
kézimunkát sem végeznek huzamosabb ideig, mert az felkeltheti az ábrándozásra való hajlandó
ságot. Az egész intézetet családias szellem és egyben mély vallásosság hatja át. 

Mindezekből arra következtethetünk, hogy Folnesics intézetében átgondolt és elméletileg 
megalapozott nevelőmunka folyt. 

A korabeli lapok még számos leánynevelő intézetről adtak hírt. A magánintézetek országszerte 
egyeduralomra tettek szert serdültebb leányifjúság magasabb fokú oktatásban. 

Ha végigtekintünk a korszak nőnevelési törekvésein, amelyekről a korabeli lapok is tájékoztatták ol
vasóikat, megállapíthatjuk: a 18. század utolsó és a 19. század első negyedében lányok iskolai oktatása 
terén több irányban megindultak a reformok. A felvilágosult abszolutizmus művelődéspolitikájának 
következtében mind a katolikusoknál, mind a protestánsoknál kibővült - bár nem vált általánossá - a 
leányok népiskolai oktatása. Megtörténtek az első lépések a leányok középfokú oktatásának megszerve
zése felé, az evangélikusoknál több helyen alakultak ilyen iskolák. Kísérletek történtek arra, hogy az 
iskolai oktatást a leányok kézműipari és mezőgazdasági tevékenységével kapcsolják össze, és a hagyo
mányos iskola helyett új iskolatípust, munka- vagy szorgalomiskolát hozzanak létre. E törekvések a 
leghaladóbb és legeredményesebb formában Tessedik szarvasi intézetében valósultak meg. 

A népiskolai fokot meghaladó, leányiskolák hatóköre a magyarországi polgárság egy részének 
viszonylag keskeny rétegére terjedt ki. A leányok középfokú iskolai oktatásának ügye így tovább
ra is megoldatlan probléma maradt. Ám a hazánkban is megélénkült polgári fejlődés és részben 
talán a hazai és külföldi nőemancipációs törekvések hatására a magasabb fokú nőmüvelés immár 
nálunk is társadalmi szükségletté kezdett válni. E szükségleteket a korszakban nagy számban 
alakuló magánkézben levő leánynevelő intézetek igyekeztek kielégíteni.* 

. FEHÉR KATALIN 

Winke für eibliche Erziehungsanstalten meines Vaterlandes. Erstes Heft. Ofen, 1815. 
* A tanulmány az OTKA támogatásával készült (T 025753). 
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„Ungarn und Deutschland." Kertbeny Károly kiadványáról. A mindössze 58 évet megélt 
Kertbeny Károly köztudomásúlag rendkívül termékeny író volt. Élete fő céljának tartotta a ma
gyar irodalom külföldön, első sorban német nyelvterületen való megismertetését, a Magyaror
szággal kapcsolatos téves nézetek helyesbítését, az előítéletek megszűntetését. E célját szolgálta 
mintegy 80 kötetet kitevő műfordításaival (többek között a már életében kritikával fogadott Pető
fi-fordításaira gondolunk itt), valamint a magyar irodalmat bemutató bibliográfiai összeállításaival 
{A magyar irodalom a világirodalomban. Az idegen nyelven, önállóan megjelent magyar művek 
fordításainak bibliográfiája és Magyarországi német könyvészet 1801-1860). Sokat vitatott tevé
kenységével azonban annyit mindenképpen elért, hogy felhívta a figyelmet a magyar irodalomra, 
neki is szerepe volt abban, hogy Petőfi Európa-szerte ismertté vált. 

E törekvései sorába illeszkedik berlini évei alatt 1872-ben Lipcsében megjelentetett Ungarn und 
Deutschland címet viselő kis vállalkozása, amelynek alcíme: „Zwanglose Hefte zur Vermittlung 
richtigeren Verständnisses zwischen beiden Nationen."1 A karcsú kis kötet előszavában nem tűz ki 
hatalmas célokat, nem ígéri, hogy sorozat vagy folyóirat lesz belőle. Az előszó végén magát mint né
metül író magyar írót jellemzi. Az előszót a német Reichstag egyik meg nem nevezett tagjához írt fiktív 
levél szövegébe szövi bele Kertbeny. Ebben kifejti, hogy a nagy nemzetek kevéssé ismerik a kis nemze
teket, így Németország sem tud sokat a magyarokról, az információk, amelyek eljutnak rólunk Német
országba, gyakran tévesek. Az osztrák Monarchia fennmaradásában nem hisz, véleménye szerint a német 
nyelvű részek Németországhoz fognak csatlakozni, a többieknek maguknak kell boldogulniuk. Német
ország és Magyarország között szolid a viszony és van érdeklődés egymás iránt. A magyarok részéről 
ennek nincs sok akadálya, hiszen nagy részük beszél németül, német újságokat olvas. A németek nem 
ismerik a magyar pártviszonyokat és ő e helyzet felszámolásához kíván hozzájárulni. Céljai - mint írja -
nagyon szerények, s az eredmény e meglehetősen heterogén és koncepciótlanul válogatott kötet. 

Az 1868 nyara óta Berlinben élő Kertbenyt 1870-ben szélütés érte, bal oldala megbénult, még nap
lóját sem tudta vezetni.2 Állapota hamarosan javult, s Jókaival ezt követően lépett összeköttetésbe, mert 
őt is éppen úgy szerette volna megismertetni német nyelvterületen mint Petőfit. Ettől kezdve szinte 
teljesen a Jókai-fordításoknak él. Detrich Márta Kertbeny-életrajzában nem említi meg az Ungarn und 
Deutschland címen megjelent válogatást. A kötetben elsőként két Jókai beszéd német szövege szerepel.3 

Az első „A magyar baloldal mint az igazi reformpárt"4, Jókainak 1872. április 8-án a terézvárosi válasz
tók előtt elhangzott beszéde, képviselői beszámolója, a másik 1872. május 5-i beszéde: „Ha az ellenzék 
többségre jut".5 Jókai egész életében a 48-as program talaján áll, a balközép párt tagja, elismerte a ki
egyezés eredményeit, ugyan nem volt teljesen elégedett, de bízott benne, hogy reformokkal még javít
ható. Három lapjában A Honban, az Üstökösben és az Igazmondóban valóságos hadjáratot folytatott a 
meglehetősen meggyengült Deák-párti kormány ellen.6 Az első beszédben Jókai beszámol a terézvárosi 
választópolgároknak az elmúlt hároméves országgyűlési periódus eredményeiről. A balközép 

1 A címet talán így lehetne fordítani: Kötetlen füzetek a két nép közti jobb megértés közvetíté
se céljából. 

2 DETRICH Márta: Kertbeny Károly élete és műfordítói munkássága. Szeged, 1936. 33. 
3 A két beszéd szövege megjelent magyarul: A Hon 1872. április 9. (reggeli kiadás) és A Hon 

1872. május 7. (reggeli kiadás). A Jókai Mór politicai beszédei című 1930-ban megjelent kiad
vány viszont nem tartalmazza e két beszédet. 

Jókai első beszédéről említést tesz Kertbeny naplójában 1872. április 11-én, s megjegyzi, 
hogy ő fordította. Lásd:OSzK Kézirattár Duód. Hung. 55/8. 

A második Jókai-beszéd megjelent önállóan is: Ha az ellenzék többségre jut. Programbeszéd. 
Pest 1872. 

6 LENGYEL Dénes: Jókai és az 1875-ös fúzió. = Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1963. 71-73. Jó
kai kiegyezés utáni politikai szerepéről lásd még: M. KONDOR Viktória: Megjegyzések Jókai Mór politi
kai szerepéhez a kiegyezést követő években. = Történelmi Szemle 1958. 1-2. sz. 125-135. 
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álláspontja, hogy az alkotmány reformokra szorul, de a reformok kizárólag törvényes úton vihe
tők végbe. Felsorolja azokat a területeket, amelyek szerinte reformokra szorulnak, így a honvé
delmet, a külpolitikát. Voksát Magyarország semlegessége mellé teszi le, valamint Magyarország 
pénzügyi függetlenedését, önálló magyar nemzeti bankot követel. Kitér a vallásszabadság kérdé
sére, a bíróságok átszervezésére, az ipartörvényre, a vasútfejlesztésre. A másik beszéd, választói
hoz intézett programbeszéde, lényegében ugyanezeket a követeléseket tartalmazza. 

Jókai beszédeit követi Szathmáry Károly írása az óvodákról. Szathmáry Károly (1830-1891) 
író, szerkesztő, a Kisfaludy Társaság tagja, több fontos lap (így a Divatcsarnok, A Hon, az Or
szággyűlési Napló) munkatársa, a Petőfi Társaság alapító tagja. 1873-ban megszervezte az Orszá
gos Kisdedvédő Egyletet, amelynek titkára, 1877-től elnöke. 1881-ben a kisdedóvó intézmények 
miniszteri biztosa, az erről szóló törvényjavaslatot ő készítette. Szathmáry azt a nézetet képviseli, 
hogy a gyermeknevelés alapja a gyermek és a pedagógus között meglévő kölcsönös bizalom, igen 
fontosnak tartja a gyermekek munkára nevelését, a munka megszerettetését. 

Ez után következik Kertbeny saját írása: „A szlovák egérfogó-kereskedők Németországban" 
címen. A különleges címet viselő írásban Kertbeny tulajdonképpen a szlovák népcsoport egyik 
foglalkozási ágának képviselői alapján tesz az egész szlovákságra vonatkozó megállapításokat. 
Hogy miért éppen az egérfogó-kereskedőket tartja a szlovákság egyik legjellemzőbb csoportjának, 
nem világos, hiszen Magyarországon a szlovákokat inkább „drótostót"-ként ismerték. írását az
zal a megállapítással kezdi, hogy amerre a világon a szlovák egérfogó-kereskedők járnak, minde
nütt magyarnak tartják őket. Erre vonatkozóan csak azt jegyezzük meg, hogy a szlovák népviselet 
jelentősen eltér a magyartól. Ezek után leírja festői külsejüket, majd a cigányokhoz hasonlítja 
őket, lévén azok szintén vándornép. Nem világos, a vándorló szlovák egérfogó-kereskedők miért 
jelentenek ürügyet számára a magyarországi nemzetiségek számszerű bemutatására. Ezek után a 
szlovákokat jellemzi vallási megoszlás szerint, majd a „népkarakterológia" a korban elterjedt 
sablonjait felhasználva közöl ilyen általánosságokat a szlovákokról, hogy jó, bátor katonák, szen
vedélyesek mint az olaszok. Külsejüket így jellemzi: ovális arc, kevés szakáll, hosszú haj, majd 
leszögezi, hogy külsejükkel tulajdonságaik - passzívak, ritkán kezdeményeznek, szorgalmasak -
is összhangban vannak. Nyáron, a betakarításkor, gyümölcsszedéskor alacsony bérekkel is beérik. 
Megállapítja, hogy a szlovák dalokban gazdag nép, és a szlovák parasztok a mezei munkák köz
ben gyakran énekelnek. Gáspár Imre is megjegyzi, hogy a szláv népek zenei érzéke köztudomású, 
bár ő a szlovák hangszeres zenét tartja fontosabbnak. „Hogy mégis létezik meghatározott hang
szerrel bíró tót népzene, az az általános zenei ösztönből magyarázható ki. De nem is több, mint 
egy kezdetlegesen nyilatkozó ösztön öntudatlan, álmatag nyilatkozása." - írja. Mint jellemző 
hangszert a fuvolát és a pásztorkürtöt emeli ki.7 A magyarok jól kijönnek a szlovákokkal - foly
tatja Kertbeny, amit saját tapasztalatból tud, mert - mint írja - sokat tolmácsolt a szlovákoknak, 
mikor megtakarított pénzüket német bankárokhoz vitték. Dolgos, türelmes és fejlődőképes nép. 
Ugyanakkor szlovák fiatalok bandái garázdálkodnak Európa-szerte és ezek rossz fényt vetnek az 
egész szlovákságra. A magyar országgyűlésnek meg kellene fontolnia, hogy a jó munkaerőket 
megtartsa, és Németországot az emberiség érdekében megszabadítsa a szociális féregtől. Nem 
derül ki azonban, hogy Kertbeny mindezt hogyan képzelte megvalósíthatónak, s hogy ez valóban 
akkora probléma volt-e a két nemzet (a magyar és a német) között, s hogy ennek megoldását miért 
kapcsolta a kötet kitűzött céljaihoz. További kutatást igényelne Kertbeny szlovákság-ismeretének 
forrása. Ismerve meglehetősen önkényes forráshasználatát, azt is el lehet képzelni, hogy az ismert 
tényeket saját fantáziájával egészítette ki. 

7 GÁSPÁR Imre: Hazánk tót népe. (A tót nép, a tót költészet). Bp. 1879. 39. 
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A kötetet Kertbeny jegyzetei zárják, amelyek Magyarországgal kapcsolatos különféle statiszti
kai adatokat tartalmaznak. Közli Magyarország népességét, a nemzetiségek és a választók szám
szerű megoszlását, a magyar országgyűlés költségeit, majd a magyar újságírás történetét dióhéj
ban, az újságok számadatait nyelvek és példányszámaik szerint, végezetül Jókai idegen nyelven 
hozzáférhető műveinek listája zárja a függeléket. Rövidsége ellenére mégis ez az utolsó rész 
közvetítette a legtöbb ismeretet a magyar valóságról a külföldi érdeklődő felé. A kötet végére 
érve azonban úgy érezzük, a kérdés továbbra is fennmarad, miért gondolta Kertbeny, hogy ezzel a 
tematikájában meglehetősen szerteágazó kötettel hozzájárulhat a német-magyar kapcsolatokhoz, a 
két nép egymás iránti szimpátiájának felkeltéséhez, egymás jobb megismeréséhez. 

RÓZSA MÁRIA 

Rácz Vilmos: párbajhős és lapkiadó. A régi, a háború előtti Budapest egyik ismert alakja volt 
Rácz Vilmos, a Párbajkódex1 szerzője. Alig akadt párbaj akkoriban, amelynek vezetősegédje ne ő 
lett volna. 1944-ben több mint 150 olyan emléktárgyat számolt össze otthonában, amelyet egy-
egy párbaj levezetéséért, vagy a lovagias ügy kedvező jegyzőkönyvi elintézéséért kapott. Rácz 
célja általában ez utóbbi volt. Könyve előszavát is így kezdi: „Párbajkódexem a lovagiasságért 
készült, de a párbajok ellen." Természetesen ehelyütt nem a vívótermekben elért sikerei kapcsán 
emlékezünk meg róla - főleg visszaemlékezései2 alapján - , hanem irodalmi, lapkiadói tevékeny
ségei miatt. 

1889. március 31-én született Budapesten. 1913-ban végzett a jogi karon, s közben jóhírű at
létaként két olimpián is részt vett. Alapító tagja volt a BEAC-nak. Kezdetben az Egyetemi Lapok 
sportrovatának vezetője volt, de hamarosan saját lapjait szerkesztette. 

Először a kék színű papírra nyomott Sporthírlapot alapította meg 1910-ben. Később a világ
háború után megvette Fodor Károly vívómestertől és Polónyi Dezső ügyvédtől a Nemzeti Sportot, 
illetve csak a lap címét, mert az 1912 óta szünetelt. így született meg a zöld színű Nemzeti Sport. 

1919 februárjában megszerezte az éppen tönkremenés előtt álló A Társaság című lapot. Korábbi 
tulajdonosa, Dobay István tagja volt valamennyi előkelő kaszinónak, s mindent tudott a felső tízezer 
dolgairól. Ezeket a „pletykákat" közölte hétről-hétre a lapjában. Ám a kezdeti ötezer példány a forra
dalmak idejére alig 600-ra apadt. Ekkor vette meg Rácz. Egyelőre persze nem adta ki, megvárta a 
Tanácsköztársaság bukását. Ezután felkereste Friedrich István miniszterelnököt - aki régi sporttársa 
volt az egyetemi időkből -, és megújíttatta A Társaság lapengedélyét. Maga köré gyűjtötte néhány jó 
tollú ismerősét, pl. Zilahy Lajost, Krúdy Gyulát, Újváry Sándort, valamint Major Henriket, a karika
turistát és kiadta az újjászületett lap első számát. A nyomdai munkákat a Hornyánszky-cég végezte -
s nem bánta meg, mert az induló 5000 példány után hamarosan 48 000-nél tartottak. Az első szám 
finom, halványsárga műnyomó papírra készült, mert a nyomdának csak ilyen volt raktáron... Termé
szetesen ez a felfutás csak időleges volt: a hatodik-hetedik szám után a többi lapkiadó is megjelent a 
piacon, és A Társaság újra az úri kaszinók kisebb példányszámú lapja lett. 

Ezzel egy időben a Károly krt. 3. alatt könyvkereskedést és - Budapesten elsőnek - színházi 
jegyirodát is nyitott, sőt elhatározta, hogy könyveket is kiad. Először Krúdy Gyula Asszonyságok 
díja című regényét jelentette meg. Kezdetben ugyan mással, nagyobb sikerrel kecsegtető könyvvel 
akart a piacra lépni, de Krúdy egy ügyes húzással élt: művébe belekerült egy bekezdés „Rácz 
Viliről", egy tettlegességgé fajuló kávéházi szóváltás hőséről. Egyúttal közölte Ráczcal, hogy ő 

1 RÁCZ Vilmos: Párbajkódex és lovagias eljárás. Bp. 1923. Hornyánszky ny. Pfeifer F. biz. 2191. 
2 RÁCZ Vilmos: „Szúrás kizárva". München, 1975. 
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csakis a kiadója kérésére szokott húzni bármit is a kéziratból... Rácz megértette a célzást, meg
vette a regényt, az ominózus bekezdés pedig más szöveggel jelent meg. E könyvet néhány kotta és 
dalszöveg, valamint a Buday Dénes tucatnyi slágerét tartalmazó album kiadása követte. 1941-ben 
pl. Móczár Gyula huszárkapitány Hazudik a muzsikaszó című dala 20 000 példányban kelt el, de 
miután a Rózsavölgyi cég megvette még ők is eladták ugyanennyiben. 

Mindezeken túl újabb és újabb lapokat alapított. Büszkén említi, hogy egy időben hat újságja 
volt egyszerre, és Miklós Andor, az Est-lapok milliomos kiadója „lapcsászár"-nak nevezte. Rácz 
adta ki a Színház és Divatot is 1916 és 1922 között, Faragó Jenő, az ismert színi-újságíró szer
kesztésében. Nem csoda, hogy ennyire vonzotta a színpadok világa, hiszen alapított is egy színhá
zat. Főleg a frontról hazatért, szerződés nélküli színészekből állt össze 1919-ben a Madách Szín
ház. Eleinte a Zeneakadémia kistermében játszottak, legnagyobb sikerük Karinthy Frigyes 
(szintén Rácz barátja) Holnap reggel című darabja volt: száznál több előadást ért meg. Később 
egy heves politikai vita gyújtópontjába került a színház, és még Rácz összeköttetései sem hasz
náltak: nem tudtak helyet szerezni, ahol játszhattak volna. így a társulat 1922-ben feloszlott. 

Ezek után Rácz újra az újságkiadásnak szentelte energiáit. Kisebb szaklapokat is kiadott, pl. a 
Pedagógiai Szeminárium címűt 1931-től, vagy a Pénzügyi Hírlapot 1929-től. Mindkét folyóirat 
1944-ig élt. 

1930-ban megvette a háború előtt oly sikeres Háztartás című lapot Erdős Józseftől, őt magát 
pedig szerződtette a kiadással járó adminisztrációs munka elvégzésére. Szerkesztőnek Szederké
nyi Annát, az ismert írónőt kérte fel. A lap azonban nehezen ment: úgy látszik a háztartás fogalma 
már nem volt elég népszerű és kelendő akkoriban. Ezért megváltoztatta a címét és a szerkesztőt is: 
ezután Bozzay Margit neve fémjelezte a Nők Újságja című régi-új lapot. Ám sikere továbbra sem 
lett. 1932-ben ezt felváltandó (és folytatva az évfolyamszámozást) adta ki Rácz az Új Magazint? 
egyszersmind a szerkesztését is magára vállalva. Külsejében és stílusában a Life című világlapot 
próbálta utánozni. Később minden számban, a belső borítólapon egy beragasztott sárga cédulán 
ez állt: „Csak felnőtteknek". Kezdetben kéthetente, 1933 májusától hetente jelent meg. Merészebb 
tárgyú novellákat, sőt aktképeket is közölt - természetesen kellően retusálva. 

Cikkírói között megtalálhatjuk Tersánszky J. Jenő, Karinthy Frigyes, Tábori Pál, Zilahy Lajos 
stb. nevét is. Állítólag még József Attila is írt álnéven a lapba...4 Munkatársai között volt Zichy 
Tivadar gróf, a bárzongorista, aki ellen több alkalommal folyt eljárás erkölcstelennek tartott regé
nyei miatt. Megindult egy könyvsorozat is a lap nevével, amely többek között a következő szer
zőkkel, és címekkel csábította az olvasókat: Zichy Tivadar: Orgia rt. ; Maryse Choissy: Egy hónap 
a rossz lányoknál; Nádas Sándor: 4000 nője volt; Germaine Ramos: Csak a tested... stb. 

1938-ban a jobbra tolódott kormányzat elérkezettnek látta az időt, hogy megalakítsa a Sajtókama
rát, s ezzel lehetősége nyílott, hogy eltávolítsa az újságírásból a számára nem kívánatos személye
ket. Az 1938. évi XVIII. törvénycikk úgy intézkedett, hogy amely időszaki lap az év végéig nem 
kapja meg a további megjelenésre az engedélyt, az megszűntnek tekintendő. így fejezte be működé
sét pl. a Supka Géza által szerkesztett Literatura, vagy Incze Sándor hatalmas sikerű Színházi Élet 
című hetilapja. Megszűnt az Új Magazin is. Ezáltal az ilyesfajta népszerű színházi lapok helyén 
hatalmas űr keletkezett, amelyet sokan szerettek volna betölteni. Nagy versengés indult meg a lapen
gedélyekért. Természetesen zsidó lapkiadó ekkor már nem jöhetett számításba. Rácz jó eséllyel 
indulhatott a versenyben, hiszen már negyedszázada lapkiadással foglalkozott. Látható volt azonban, 
hogy nem feltétlenül ez számít majd leginkább az engedélyek megadásánál. 

3 Tulajdonképpen a Nők Újságjába beolvadt Úrvezető című lap is előzménynek számít, később 
pedig a Magyar Magazint kebelezték be. De ezeket Rácz nem említi. 

4 LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Bp., 1972. 



246 Közlemények 

Rácz ekkor elővette az országgyűlési képviselők névjegyzékét. Megállapította, hogy a 245 hon
atya közül mintegy 150 személy a barátja, ismerőse vagy lekötelezettje. Egy kérvényt szerkesztett, és 
felkeresve őket a lakásukon, 148 képviselővel alá tudta íratni. Ezzel állított be Imrédy Bélához a 
miniszterelnökhöz, akinek akkoriban Kolosváry-Borcsa Mihály volt a titkára. Mindkettő régi ismerő
se volt, de Kolosváryval nem szívelték egymást (ő be sem akarta engedni az irodába), és Imrédy sem 
feltétlenül akart kedvezni az ellenzékhez tartozó Rácznak. A rengeteg aláírás azonban hatott: meg
kapta a kért lapengedélyt. így jelent meg 1938 karácsonyára Szeleczky Zitával, a Nemzeti Színház 
művésznőjével a címlapján a Színházi Magazin - 100 000 példányban.5 

Az új lapot az a kettősség jellemezte, hogy egyrészt újszerűt akart adni az olvasóknak, más
részt azért megtartotta a Színházi Élet már ismert és elfogadott vonásait. Pl. Rácz is minden szám
ban kiadott színdarab-mellékletet (ez annak idején Incze Sándor kényszerűségből született, de 
nagyszerűen bevált ötlete volt), leggyakrabban talán Kőváry Gyula művei szerepeltek itt. Minda
zonáltal ez a folyóirat sosem tudta elérni a Színházi Élet népszerűségét és színvonalát. 

A lap utolsó száma 1944. április 12-én jelent meg. Ezután Rácz már inkább birtokán, a Vác 
melletti Penczen tartózkodott. Jól is tette, mert az ostrom alatt a ház, amelyben a Színházi Maga
zin szerkesztősége volt, egy gyújtóbombától porig égett. Később, a fordulat éve után Rácz fizikai 
munkás lett a Gomb és Fésű Szövetkezetnél... 1955-ben családjával együtt elhagyta az országot. 
Új-Zélandban, Christchurch városában halt meg 1976. július 18-án. 

BÁLINT GÁBOR 

A két világháború közötti erdélyi kisebbségi magyar prózakötetek és a második világhá
ború utáni recepciójukat jelző újrakiadások megjelenésének dinamikája 1989 decemberéig.* 
Erdélyi kisebbségi magyar szerzők helybeli kiadók és nyomdák gondozásában 1920 és 1940 
között első kiadásban megjelent prózaköteteinek és az 1946, illetve 1955 utáni recepciójukat jelző 
újrakiadásoknak a táblázatos áttekintésére vállalkozom a megjelenések dinamikájában kifejezésre 
jutó törekvések érzékeltetése céljából. 

A táblázatok a kronológiai rendet műfaji és azon belül korszakonkénti bontásban a kiadók és a 
kiadási helyek figyelembevételével, majd a rövidprózaköteteket és regényeket egyaránt jegyző 
írók csoportjára vonatkoztatva érvényesítik. 

A táblázatok olvasását előkészítve, elöljáróban közlöm a szükség szerint alkalmazott 
rövidítések jegyzékét: H = helység, K = kiadó, Ö = összesen; Br = Brassó, D = Déva, Gy = 
Gyergyószentmiklós, Kd = Kézdivásárhely, Kv = Kolozsvár, L = Lúgos, Mv = Marosvá
sárhely, Nk = Nagykároly, Nsz = Nagyszeben, Nv = Nagyvárad, S = Sepsiszentgyörgy, 
Sz = Szilágysomlyó, Szt = Szatmárnémeti, Tv = Temesvár, U = Székelyudvarhely, Vh = 
Vajdahunyad; ÁIMK = Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, ÁK = Állami Könyvkiadó, 
Creangä = Ion Creangä Könyvkiadó, Dacia = Dacia Könyvkiadó, IfjK = Ifjúsági Könyv
kiadó, IK = Irodalmi Könyvkiadó, Krit = Kriterion Könyvkiadó. 

Az első táblázat a két világháború közötti rövidprózakötetekről ad számot. Az alapjául szol
gáló szerzői névsort a húszas évek novella- és elbeszéléspályázatainak, a húszas-harmincas évek 
antológiáinak, valamint a könyveket is megjelentető lap- és folyóirat-szerkesztőségek törekvései
nek az ismeretében, illetve szem előtt tartásával alakítottam ki. 

5 A lap az Athenaeum nyomdájában készült. Rácz említi Miklós Andor nevét, aki állítólag sze
mélyesen vállalta el a munkát, de ez nyilvánvalóan tévedés: Miklós akkor már öt éve halott volt. 

* Készült az OTKA (T 25895) támogatásával. 
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/. Erdélyi magyar rövidprózakötetek 1920-1940 

II. Két világháború közötti erdélyi magyar rövidprózát tartalmazó szerzői kötetek 1946-1987 
H Mv Bukarest Kv Ö 

\ K 
Év ^ \ Bolyai ÁIMK ÁK ÁIMK IfjK Creangä IK Krit Dacia 

1946 1 1 
1949 1 1 
1953 1 1 
1955 2 2 
1956 1 1 2 
1958 1 1 2 
1959 1 1 
1962 1 1 2 
1963 1 1 
1964 I 1 
1966 1 1 
1967 2 2 
1968 2 2 
1969 1 1 
1970 2 2 
1972 1 1 2 
1973 2 2 
1976 1 1 
1980 1 1 
1983 1 1 
1984 1 1 
1986 1 1 
1987 1 1 

0 1 2 1 5 2 1 9 8 3 32 
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Az első táblázat 59 rövidprózakötetéből 39 (66%) 1920 és 1929, további 20 (33%) pedig 1930 
és 1940 között látott napvilágot. 

Az 59 kötetet összesen 34 író jegyzi. Közülük 14 szerzőnek 1944 és 1989 - pontosabban 1946 
és 1987 - között is megjelentek húszas-harmincas évekbeli rövidprózát tartalmazó kötetei. 

A második táblázat ezeknek a köteteknek az adatait csoportosítja. 
A második táblázat 32 kötetéből 20 (62%) 1946 és 1969, 12 (37%) pedig 1970 és 1987 között 

hagyta el a sajtót. 
A két világháború között megjelent és a második világháború utáni kötetek együttes száma: 91. 

A két világháború közötti kötetek 71%-a (42 kötet) Kolozsvárt, a második világháború utáni 
kötetek 81%-a (26 kötet) Bukarest jelzéssel látott napvilágot. 

A harmadik táblázat a két világháború közötti regények adatait rendszerezi. Ebből a táblázat
ból csak a kommerszirodalom olcsó szórakozást kínáló, szenzációhajhászó termékeinek az adatai 
hiányoznak. 

A harmadik táblázat 204 regényéből 77 (37%) 1920 és 1929, további 127 (62%) pedig 1930 és 
1940 között jelent meg. 

A 204 regényt összesen 130 szerző jegyzi. Közülük 22 szerző két világháború közötti regényei 
1944 és 1989 - pontosabban 1955 és 1986 - között is az olvasók elé kerültek. 

A negyedik táblázat az újra kiadott regények adatait foglalja össze. 

IV. Újraközölt két világháború közötti erdélyi magyar regények 1955-1986 

H Bukarest Kolozsvár Ö 

\ . K 

Év X. 
ÁIMK IK IfjK Krit Dacia 

1955 3 3 
1956 2 2 
1957 2 2 
1961 1 1 
1962 3 3 
1965 4 4 
1966 2 1 3 
1967 2 2 
1968 3 3 
1969 4 4 
1970 3 3 
1971 1 1 
1973 2 1 3 
1974 2 2 
1977 2 2 
1978 1 1 
1979 1 1 2 
1980 1 1 
1981 2 2 4 
1982 1 1 2 
1984 1 1 2 
1985 1 1 
1986 . 1 1 

Ö 7 19 1 12 13 52 
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A negyedik táblázat 52 kötetéből 27 (51%) 1955 és 1969, további 25 (48%) pedig 1970 és 
1986 között látott napvilágot. 

A két világháború között megjelent és a második világháború után újra kiadott regények együttes 
száma: 256. A húszas-harmincas években megjelent regények 55%-a (114 mű) Kolozsvárt, a máso
dik világháború után újra kiadott regények 75%-a (39 mű) Bukarest jelzéssel hagyta el a sajtót. 

A húszas-harmincas években kiadott rövidprózakötetek és regények együttes száma: 263, az 
1946 és 1987 között megjelenteké: 84. 

A felmérésemben szereplő rövidprózakötetek és regények összesített száma: 347. 
Az erdélyi magyar prózaírók egy hányada- 21 szerző - 1920 és 1940 között rövidprózakötet

tel és regénnyel egyaránt jelentkezett. 
Az ötödik táblázat e szerzők prózaköteteinek az adatait veszi számba. 

V. Erdélyi magyar szerzők rövidprózakötetei és regényei 1920-1940 

Az ötödik táblázat rovataiban rendszerezett 104 kötetből, illetve műből 53 (50%) 1920 és 
1929, további 51 (49%) pedig 1930 és 1940 között került az olvasók asztalára. 
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A köteteket jegyző 21 szerző közül 17-nek a második világháború után is jelent meg húszas
harmincas évekbeli rövidprózát, illetve regényt tartalmazó kötete. 

A hatodik táblázat ezeknek a köteteknek az adatait rögzíti. 

VI. Két világháború közötti erdélyi magyar rövidprózát és regényt tartalmazó szerzői kötetek 
1946-1987 

\ Szerző 

Év \ 

2 
c «a 

2 
-o 
P3 

H-i 

1 C/5 I 
m >-. c o o 
i s W 

•a 
3 

isi 

1 
ei 
'> 1 
1 1 Q 1 1 1 

J 
'5 N O S 
u 
N 

1 
H 

1 
H 

c u 
u 
N 

1946 1 1 
1949 1 1 
1953 1 1 
1955 i 1 2 
1956 1 1 2 
1957 1 1 2 
1958 1 1 2 
1959 1 1 
1962 1 2 3 
1963 i 1 
1964 1 1 
1965 1 1 
1966 1 i 1 3 
1967 1 1 2 
1968 4 1 5 
1969 i i 1 3 
1970 1 2 3 
1971 1 1 
1972 1 1 2 
1973 i 1 1 3 
1974 1 1 
1976 1 1 
1977 i 1 2 
1979 1 1 2 
1980 1 1 
1981 1 1 1 3 
1982 1 1 2 
1983 i 1 
1984 1 1 1 3 
1985 1 1 
1986 1 1 
1987 1 1 
Ö 1 1 1 4 7 1 7 i 1 3 6 1 11 2 1 3 8 59 

A hatodik táblázat 59 kötetéből, illetve művéből 31 (52%) 1946 és 1969, további 28 (47%) 
pedig 1970 és 1987 között jelent meg. 
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A 21 író jegyezte két világháború közötti és második világháború utáni szerzői kötetek, illetve 
művek együttes száma: 163. A felmérésemben szereplő köteteknek, illetve műveknek ez nem 
kevesebb mint 46%-a. 

Az adatok ellenőrizhetőségének a kedvéért itt következik a számba vett rövidprózakötetek és 
regények szerzőinek az összevont névjegyzéke: 

Ádám Ferenc, Adorján Péter, Antal Áron, Antal János, Asztalos István, Asz
talos Sándor, Bach Gyula, Bajkó Erzsébet, Balázs Ferenc, Ballá Böske, Balogh 
Endre, Bánffy Miklós, Baradlai László, Bárd Oszkár, Bárdos Jenő, Barta Sándor, 
Benedek Elek, Berde Mária, Berey Géza, Berkó Károly, Berkovics Simon, Biró 
Vencel, Blaskó Mária, Bodnár Mária, Boér Margit, Botos János, Búzás Gerő, 
Castano-Kőszeghi Marianne, Czegei Carla, Czinczár Miklós, Csányi Piroska, 
Csermely Gyula, Dánér Lajos, Daróczi Lajos, Diamandy Viktória, Donath László, 
Dózsa Endre, Erdélyi Ágnes, Erdélyi Fekete Lajos, Erdődi Mária, Farkas Aladár, 
Finta Zoltán, Földi István, Gábor István, Gagyi László, Giszkalay János, 
Grandpierre Emil, Gulácsy Irén, Gyallay Domokos, Gyarmati Ferenc, Győri Illés 
István, Győry Endre, Hajnal László, Hamvai Sándor, Hegyi Ilona, Heigel Ákos, 
Héti Sándor, Huber Győző, Hubert Péter, Hunyady Sándor, Huszár Emil, Imets 
Béla, Jakab László, Jánossy Béla, Jantsovits Jenő, Jávor Béla, Kaczér Illés, Kacsó 
Sándor, Kádár Imre, Kahána Mózes, Kakassy Endre, Kallós Sára, Karácsony Be
nő, Károly József, Károly Sándor, Kelemenné Zathureczky Berta, Kemény János, 
Kertész Mihály, Kimmel Berta, Kiss Ida, Klein Jeromos, Kós Károly, Kovács De
zső, Kovács Ferenc, Kovács György, Kovács László, Körösi László, Kuncz Ala
dár, Ligeti Ernő, Mael Ferenc, Majrovits Méir Jehuda, Makkai Sándor, Markovits 
Rodion, Marót Sándor, Márton István, Mészáros Fleischer Zsigmond, Mihályfi 
Jenő, Molter Károly, Morvay Zoltán, Mózes András, Nádassy Ernő, Nagy Dániel, 
Nagy Gyula, Nagy István, Nagy László, Nagy Péter, Nemes Ferenc, Nyirő József, 
Orbán János, Ormos Iván, Osváth Tibor, Ötvös Béla, Palugyay Zoltán, Pap János, 
Pap József, Radoné Kempner Magda, Rokon Gábor, Rónai Ernő, Sarkady N. M. 
Miklós, Sárkány Béla, Sas László, Schimek Magda, Seidner Imre, Sipos Domo
kos, Szabó Imre, Szabó Mária, Szalacsy-Rácz Imre, Szántó György, Szász Ferenc, 
Székely Jenő, Szemlér Ferenc, Szenczei László, Szenkovits Elek, Szentimrei Je
nő, Szigyártó Sándor, Szilágyi András, Szörényi Béla, Tabéry Géza, Tamási 
Áron, Thury Zsuzsa, Tomcsa Sándor, Végh József, Wass Albert. 

A megjelenések dinamikájában kifejezésre jutó törekvéseket még átláthatóbbá teszi az alábbi 
táblázat, amely az 1930 előtt és után, valamint az 1970 előtt és után kiadott rövidprózakötetek és 
regények számát, valamint százalékos arányát méri fel műfaj onkénti és szerzőnkénti, ezen belül 
pedig korszakonkénti és alkorszakonkénti csoportosításban. 

A hetedik táblázatban a következő rövidítéseket alkalmazom: 

Szm = kötetek, illetve művek száma, Sza = kötetek, illetve művek százalékos ará
nya, Rpr = rövidprózai kötetek, Reg = regények, 21 sz = 21 szerző rövidprózakötetei 
és regényei, 122 sz = 122 szerző rövidprózakötetei, illetve regényei. 
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VII. Két világháború közötti erdélyi magyar rövidpróza- és regényirodalom 1920-1987 

Évek Szm Sza Szm Sza Szm Sza Szm 

hl 

ex 

1920-1929 39 66% 
59 64% 

91 26% 

347 

hl 

ex 
1930-1940 20 33% 59 64% 

91 26% 

347 

hl 

ex 1946-1969 20 62% 
32 35% 

91 26% 

347 

hl 

ex 

1970-1987 12 37% 32 35% 
91 26% 

347 1920-1929 77 37% 204 79% 
256 73% 

347 

1930-1940 127 62% 204 79% 
256 73% 

347 

1955-1969 27 51% 
52 20% 

256 73% 

347 

1970-1986 25 48% 52 20% 
256 73% 

347 

N 

CS 

1920-1929 53 50% 104 63% 
163 46% 347 

N 

CS 

1930-1940 51 49% 104 63% 
163 46% 347 

N 

CS 1946-1969 31 52% 
59 36% 

163 46% 347 

N 

CS 

1970-1987 28 47% 59 36% 
163 46% 347 

122 sz 184 53% 

347 

A tények, illetve az összefüggések némelyikére külön felhívnám a figyelmet. Például arra, 
hogy a két világháború közötti erdélyi kisebbségi magyar rövidpróza-kiadás legtermékenyebb 
éve: 1925. Ebben az évben 12 rövidprózakötet látott napvilágot (ebből 6 a marosvásárhelyi Ré
vész Béla kiadónál, 3 a kolozsvári Minerva gondozásában). A regénykiadás legtermékenyebb éve: 
1934. Ebben az évben 20 mű hagyta el a sajtót (ebből 12 a brassói Lap- és Könyvkiadónál, 4 a 
kolozsvári székhelyű Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában). 

A kiadók közül a legtöbb - szám szerint 11-11 - rövidprózakötetet a Minerva és az Erdélyi 
Szépmíves Céh, a legtöbb - szám szerint 53 - regényt az Erdélyi Szépmíves Céh adta közre. 

Az 1944 utáni ötödfél évtized folyamán két világháború közötti rövidprózát és regényt tartal
mazó kötetek megjelentetésére, illetve újrakiadására a korszak éveinek mintegy a felét kitevő 23-
23 évben került sor. 

A két világháború közötti korszak legtermékenyebb prózaírói: Tamási Áron, Szántó György, 
Ligeti Ernő és Nyirő József (11, 9 és 8-8 címmel). A második világháború utáni korszak leggyak
rabban kiadott/újraközölt két világháború közötti prózaírói: Nagy István, Tamási Áron, Kará
csony Benő és Kós Károly (11, 8 és 7-7 címmel). 

A két világháború közötti rövidprózakötetek 2/3-a 1920 és 1929, a regények közel 2/3-a 1930 
és 1940 között látott napvilágot. 

A címek 9/20-át jegyző 21 író köteteinek/műveinek 2/3-a 1940 előtt, 1/3-a 1944 után jelent 
meg, a két korszak két-két alkorszakában azonban a kötetek/művek száma csaknem egyenlő. 

A számba vett adatok egyértelműen a prózairodalom meggyökereztetésére s ezen belül a ve
zető műfajnak tekintett regényirodalom kibontakoztatására irányuló törekvésekről tanúskodnak; 
arról, hogy a két világháború közötti Erdély kisebbségi magyar irodalmában ezeknek a törekvé
seknek az állandóságát viszonylag nagy számú, két vagy több műfaj művelőjeként is számon 
tartott író munkássága biztosította; valamint arról, hogy az 1944 és 1989 közötti recepció - né
hány szerző nyilvánvaló mellőzése ellenére is - elsősorban az említett, tagadhatatlanul sokoldalú 
írók alkotásaira rezonált. 
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FIGYELŐ 

Emlékezések Rát Mátyásra, a magyar nyelvű újságírás megindítójára. Rát Mátyás születé
sének 250. évfordulója alkalmából a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete, 
a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Sopron Megyei jogú város és a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium 1999. április 13-án konferenciát rendezett Sopronban. Dr. Gyimesi Szabolcs polgár
mester köszöntője után Dr. Szebik Imre evangélikus püspök beszédében Rát Mátyásra, az evan
gélikus lelkészre emlékezett. Kókay György az első magyar újságírónak az anyanyelvű újságírás 
megteremtésében szerzett érdemeit méltatta, Bernáth László a MUOSZ elnökségének tagja pedig 
„Az információ a tegnap és a holnap újságírásában" címmel tartott előadást. Az evangélikus 
líceum diákjai prózai idézetekkel és zeneszámokkal emelték az ünnepi ülés hangulatát. A konfe
rencia után a líceum udvarán sor került a Kutas László szobrászművész által alkotott Rát Mátyás 
emléktábla felavatására. Ez alkalommal a köszöntőt Dr. Lampérth Gyula líceumi igazgató, az 
emlékbeszédet Dr. Szebik Imre püspök tartotta. 

A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete és a Magyar Újságírók Szövetsége egy héttel ké
sőbb, április 20-án Pozsonyban, a Magyar Intézet székházában „Rát Mátyás munkássága" címmel 
kamarakiállítást rendezett. A kiállítást Dr. Medgyasszay László országgyűlési képviselő nyitotta 
meg. Ezt követően Horváth Sándor MUOSZ sajtótitkár vezetésével kerekasztal-beszélgetésre 
került sor a magyar sajtó kezdeteiről Komlós Attila, Buzinkai Géza és Horváth József részvételé
vel. 

Kár, hogy a magyar sajtó - egy-két helyi lap és a Duna TV kivételével - nem tartotta elég je
lentősnek sem a hazai újságírás kiváló, felvilágosult szellemű megindítójának jubileumát, sem a 
róla szóló soproni és pozsonyi megemlékezéseket, hiszen még hírértékűnek sem minősítette őket. 
Ez viszont Rát Mátyás késői utódait minősíti. 

KÓKAY GYÖRGY 

Új könyvkötéstörténeti kézikönyv.* Otto Mazal professzor, a neves bizantinológus, könyvtá
ros szakember, tanár és kutató 35 évig szolgált az Osztrák Nemzeti Könyvtárban (ÖNB), s ebből 
23 éven át a Kézirattár és Ősnyomtatvány-gyűjtemény direktoraként. Amikor 1992-ben, 60 éve
sen nyugdíjba vonult, az Osztrák Könyvtárosok Egyesülete Eisenstadtban tartotta éves gyűlését, s 
ott neki ítélték a Nagy Érdemrend érmet. Köszöntése alkalmával arra kérték, hogy maga számol
jon be munkásságáról. Ennek eleget téve írta meg „Im Dienste des historischen Buchwesens. Ein 
Rückblick und Ausblick" c. cikkét (Mitteilungen der VÖB 45, 1992/3^, 33-44.). Ebben utalt 

* MAZAL, Otto: Einbandkunde. Die Geschichte des Bucheinbandes. Wiesbaden, 1997. Dr. 
Ludwig Reichert Verlag. 5161. 64 kép. (Elemente des Buch- und Bibliothekswesens, Bd. 16.) 
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arra, hogy számára a nyugállomány az adminisztratív munkától való megszabadulást jelenti, 
ugyanakkor nem mentesíti őt a feladat alól, hogy tudását erejéhez mérten továbbadja, így kiindu
lása lehet újabb aktivitásának. Valóban, Otto Mazal, a bámulatba ejtően termékeny szakíró azóta 
is folyamatosan publikál, s nyugdíjas tevékenységének egyik óriási hozadéka ez a most ismerte
tendő kötéstörténeti kézikönyv. Az „Elemente des Buch- und Bibliothekswesens" sorozatban 
Mázainak nem ez az első könyve. 1986-ban a sorozat 10. köteteként megjelent a Lehrbuch der 
Handschriftenkunde, 1987-ben pedig 11. kötetként a Zur Praxis des Handschriftenbearbeiters. 

Mazal szóbanforgó könyvéhez fogható könyvkötéstörténeti kézikönyvet Hans (Jean) Loubier 
jelentetett meg, először 1904-ben, majd bővített kiadásban 1926-ban (Der Bucheinband. Von 
seinen Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts). A karoling és a román kor kötéseit csak 
később azonosították, így ezek Loubier-nál még nem is szerepeltek (MAZAL 349.). Érdekes és 
érthetetlen, hogy míg az első kiadásban Loubier tárgyalta a 19. századi és a 20. század eleji 
„modern" kötéseket is, addig az 1926-ban megjelent, átdolgozott kiadásban ezt teljes egészében 
kihagyta. Mazal ezzel szemben az erópai kötéstörténetet szinte napjainkig bemutatja. Persze 
nagyon kellett válogatnia a 20. század modern könyvkötőművészei között, s nem tudott minden
kit, aki arra érdemes, könyvébe bevenni. Nekünk magyaroknak például fontos lett volna a Hol
landiában élő és tevékenykedő Szirmai János. S nem derül ki, hogy az Egyesült Államokban vagy 
Kanadában művelik-e egyáltalán a művészi könyvkötést ma. 

A könyvkötés kizárólag a mai könyvformának a tartozéka. Már az 1. századból maradtak ránk 
kódextöredékek, de csak a 4. századra győzedelmeskedett ez a könyvforma. Sikerét biztosan a 
tekerccsel és dyptichon táblákkal szembeni gyakorlati előnyeinek köszönheti. A keresztény kö
zösségek csaknem kezdettől fogva ezt a formát részesítették előnyben. Mazal is a koptok köny
veivel kezdi a könyvkötések történetét, s ez még az ókor utolsó századaira esik. Természetesen a 
fűzés módjáról és egyéb technikai ismeretekről is szól, bővebben a 2. fejezetben: mint az ívfüzet 
nagysága, a formátum, az íráshordozó anyaga, oromszegés, metszés stb. Itt is, és a könyvkötésdí
szítés technikáinak szentelt 3. fejezetben is, a kérdés egész majd kétezer éves történetét áttekinti. 
A 4. fejezetben a középkori díszkötésről olvashatunk, négy alfejezetre bontva. A díszkötések 
(Prachteinband) többségükben ötvös-, elefántcsont- és zománcdíszes kötések, keresztény ikonog
ráfiái jellemzőkkel. Mazal előbb a karoling kor előtti, majd a karoling és az Ottó-kori idők egyhá
zi könyveit elemzi, kötésük mellett valamennyire műfajilag is megmagyarázva (sacramentarium, 
epistolarium, lectionarium, graduale stb.), és elsősorban mint az istentiszteletek legfontosabb 
tartozékait, s a templomok és szerzetes közösségek legértékesebb tárgyait. A második alfejezet 
tárgya a románkori, a harmadiké a gótikus díszkötések; végül a negyedik alfejezet a bizánciakról 
szól. A bizánci (fém) díszkötések időben átfogják szinte az egész középkort. Számozás nélkül, e 
fejezet függelékébe kerültek az újkori díszkötések: ezek főleg szépen megmunkált fémdíszes, 
ezüst, ezüst-filigrán, zománcdíszes és féldrágaköves, aranyozott könyvkötések, de ide sorolja a 
szerző a festménnyel díszített könyveket és a szigorúan magán használatra szánt, gyöngyházdíszes 
noteszeket is. - A luxus a könyvek esetében a drága kötéseken juttatható érvényre, s a könyv 
kötése sokat árul el tulajdonosáról. Mindemellett jól követhetjük rajtuk a nagy művészettörténeti 
stílusok egymásutánját. 

A középkor használati könyvét fatáblás bőrkötéssel látták el. (A díszkötéseket nem is a kötés
történettel foglalkozók, hanem inkább iparművészek és művészettörténészek szokták vizsgálni.) 
Ténylegesen az 5. fejezettel, a karoling és Ottó-kori bőrkötésekkel kezdődnek az egyes kötéstör
téneti stíluskorszakok. - Az erőskezű, nagyon tehetséges frank uralkodót, Nagy Károlyt, akinek 
neve után nevezték el a kort is karolingnak, gyenge utódok követték. A német Ottók próbáltak 
aztán a romokból Európában egy új birodalmat felépíteni. A karoling és Ottó-kor időben részben 
átfedi egymást. A karoling kötések fölső időhatára kb. 1000 körül húzható meg. G. D. Hobson 78 



258 Figyelő 

karoling kori bőrkötést vett jegyzékbe a két világháború között. E csekély számban, a 9-10. szá
zadból fennmaradt kötések technikai jellemzője, hogy gyakran díszítetlenek vagy csak szerényen 
díszítettek, kötésük vadbőr, olykor pergamen, s a füzőszálat keresztülhúzták a gerincen, tehát a -
láncöltéses vagy laposöltéses - fűzés kívülről látható. Ezt az aktákra vagy egybefűzött levéltári 
iratokra jellemző kötést nevezik németül 'Kopert'-nek. Általában kisebb terjedelmű műveknél 
alkalmazzák. 

A román stílusú bőrkötések fölső időhatára 1300 utánra nyúlik (6. fejezet). 139 román kori 
bőrkötésről tudunk, ezeket vaknyomásos bélyegzőkkel, vagyis aranyozás nélkül díszítették. Ám
bár a bélyegzők motívumai párhuzamba állíthatók a korabeli könyvfestészet díszítő elemeivel, a 
kötéstáblák díszítése semmiképpen sem függ össze á kódex tartalmával. (Ez végig jellemző a 
történeti kötésekre. Csak a 20. század kézműipari könyvkötései fejezik ki művészileg is a könyv 
tartalmát, bár a könyvkötőművész alkalmazhat a tartalomtól független absztrakt vagy non
figuratív díszítést is.) A román kori kötések mind a növény-, mind az állatvilágból, sőt a Biblia 
világából és vallási területről, majd a világi életből is kölcsönöznek díszítésre alkalmas motívu
mokat. Olykor egész jeleneteket láthatunk a kötéseken, amelyeket a horror vacui szellemében 
teljesen beborítanak az egyébként kifejező kompozícióba csoportosított bélyegzők. A román kori 
kötések szülőföldje Franciaország, de Angliában és német földön is készültek és maradtak fenn ez 
időből bőrkötések. Érdekes, hogy a német nyelvterületről származó kötések túlnyomórészt pusz
tán ornamentális díszűek. Bár a román kori kötések valamelyest hatottak a korai gótikus kötések
re, igazában a reneszánsz korszak bőrkötésein születtek újjá egyes román kori motívumok, pl. a 
fonadékdíszek. 

A bőrmetszés már a 7. században ismert volt, mégis virágkora a 15. századra és elsősorban 
német nyelvterületre esik. Bizonyos szempontból luxus kötéseknek számítanak a többnyire igen 
szép bőrmetszéses kötések, mert csak nagyon jó rajzkészséggel bíró könyvkötő tudott ilyeneket 
készíteni. Ezek a művészek önállóan alkottak, nem tartoztak sem egyetemekhez, sem kolostorok
hoz. Ez a 7. fejezet tárgyalja a bőrrajzos kötéseket is. A salzburgi illuminátor és könyvkötő, 
Ulrich Schreier (iniciáléi: VSM= Ulrich Schreier Maler) Pozsonyban is dolgozott 1480 körül. 

A gótikus kötések fejezete (8.) terjedelmes, ami azzal magyarázható, hogy az előző korszakok
hoz képest sok, kb. tízezer gótikus kötés maradt ránk. Ezek zöme is a német kultúrkörből szárma
zik. A nyomtatott könyvek megjelenése nagy mértékben hozzájárult a kötések számának gyarapo
dásához. Megnőtt a név szerint ismert könyvkötők száma is. A kötéseket díszítő motívumokat a 
növény- és állatvilágból merítik, de most már nemcsak szimbolikus jelentésük kap hangsúlyt, 
hanem természetes ábrázolásuk óhaja is. A profán életből vett kedves ábrázolások a vadászjele
netek, s a játszó gyermek figurája. Természetesen nem hiányoznak a vallásos színezetű bélyegzők 
sem. Fontosak az ún. írás- és névbélyegzők, amelyeken rövid fohászt (Maria hilf, Ave Maria), 
szentek neveit, városneveket, s gyakran a könyvkötő nevét olvashatjuk. Mazal többször is hang
súlyozza, hogy a gótikus kötések díszítésében az 'átlós elv' (das diagonale Prinzip) jutott érvény
re. Az előtábla rendszerint díszesebb a háttáblánál. A korszak vége felé már megjelennek a gör-
getők és lemezek is, amelyek segítségével gyorsabban lehetett elvégezni egy kötés díszítését. A 
díszítő lemezek szülőhazája a Németalföld. A kolostori és az egyetemek vonzáskörében működő 
könyvkötőműhelyek mellett mind nagyobb számban jelennek meg a polgári műhelyek, sőt nem
sokára megkezdődik a céhbe tömörülés is. 1388-ból ismerünk Bécsből egy Margit nevű könyv
kötőnőt! Mazal - nagyrészt Ernst Kyriss munkája alapján - sorra veszi a német városok, majd a 
svájci és osztrák területek ilyen irányú tevékenységét. Elég egyértelmű, hogy a cseh és lengyel 
területek Prága és Krakkó központtal német hatás alatt álltak. A szerző a magyar kötéstörténet e 
korszakából Lövöldöt említi, hangsúlyozva, hogy hazánk hamar az itáliai reneszánsz befolyása alá 
került a 15. században. Nem ez az első eset, hogy Franciaországban a majdani vallásháború és 
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forradalom negatív következményeiként pusztításról olvashatunk: a francia gótikus kötések nagy 
része akkor pusztult el. De megsemmisüléshez vezettek a bibliofil igényű átköttetések is. (A 
gazdagság sem jó.) Angliában a németalföldi befolyás volt nagy. Az itáliai gótikus kötéseken nem 
alkalmaztak figurális bélyegzőket. A spanyol gótikus kötéseken természetesen iszlám hatás érez
hető (vö. mudejar-stílus). 

Mazal külön fejezetet (9.) szentel a középkori bizánci bőrkötéseknek. Felhívja a figyelmet a 
technikai különbségekre is: sima a gerinc, nincsenek bordák, a táblák nem nyúlnak túl a könyv
testen, ezzel szemben gyakorlati okból a táblák éleit hornyolják, az oromszegőt bőrrel vonják be, 
ennek következtében a gerinc hosszabb, mint a könyvtest. Kecske- és birkabőrt használnak. Már a 
10. században készültek idesorolható kötések, de a többség a 13. századtól kezdve készült. A 
műhelyek Konstantinápoly, Thesszaloniki, Misztra, Monemvasia, Athosz és a Meteorák kolosto
rai, Kréta és Ciprus. - Ezután egy rövid fejezet (10.) foglalkozik az olyan különleges formákkal, 
mint a fémből vagy fából készített könyvtok, a bőrből, az adott könyv méretére szabott könyvtás
ka (kopt és etióp vallásos könyveknél a legutóbbi időkből is találkozhattunk ilyennel), a többnyire 
textíliából készült tok ('camisia' vagy 'chemise' ~ a könyv ingecskéje), s a csuklyás és pólyás 
kötés. 

A 11. és 12. fejezet nyolc-nyolc alfejezetre oszlik, mert a reneszánsz és a barokk s rokokó kö
téseket is országonként tárgyalja a szerző. - A reneszánsz Mazal szerint forradalmat hozott a 
könyvkötésben technikailag és művészileg egyaránt. A fejezet általános bevezetőjében sorra is 
kerülnek ezek: a fatáblát fokozatosan felváltotta a papírtábla, újfajta, finomabb bőröket kezdtek 
használni, a bőröket élénkebb színűre festették, megindult az aranyozás, keleti hatásra a színes 
lakkfestés. A törökök előrenyomulása elől sok tudós és iparművész jött Európába, s tudásuk, 
művészetük termékenyítőén hatott. Az első reneszánsz könyvkötések Itália földjén születtek meg. 
Különleges csoportot alkotnak az antik ihletésű ún. cameós kötések. Nagyon sok olasz városban 
volt könyvkötőműhely (amint nyomda is, hisz a 15. század végére Itália megelőzte e téren még 
Németországot is). Az Anjou-királyoknak köszönhetően már a 14. században elérte Magyarorszá
got egy Itáliából induló korareneszánsz áramlat, Vitéz János és Mátyás király idején pedig kitelje
sedett ez az irány. Mazal természetesen kitér a korvinák kötéseire, ezek négy csoportjára és név 
szerint ismeretlen mesterére. Itt sajnos Ilse Schunke fél évszázaddal korábbi, megalapozatlan 
véleményét ismétli, amikor Mátyás könyvkötőjének hazáját Walachiába helyezi. Kutatásaim alap
ján kijelenthetem, hogy ez a könyvkötő olasz ember volt, és a király halála után szinte azonnal 
elhagyta Magyarországot. Az sem szerencsés, hogy az első korvina-csoportot ' fonadékdíszes'-nek 
nevezi, mert a többi csoportra is jellemző a fonadékminta. Koroknay elnevezése sokkal kifeje
zőbb, ő a korvinák első csoportját 'hangsúlyozott középdíszes'-ként jelölte. - Az ÖNB kitűnő 
kötésgyűjteménnyel rendelkezik, így gazdag francia reneszánsz kötésekben is. A szerző részlete
sen elemzi a Grolier-kötések csoportjait, a francia uralkodói körök bibliofíliáját, a francia rene
szánsz könyvkötések stílusának fejlődését (petits fers-, majd semé- és fanfaré-stílust), és sok 
francia könyvkötőt említ név szerint. Franciaország mindig is, de a 16. századtól kezdve biztosan 
a mai napig vezető helyet foglal el a művészi könyvkötések terén. - A német reneszánsz kötések 
merőben más formát követtek. Uralkodó díszük a különböző jeleneteket, portrékat vagy címereket 
ábrázoló lemezek és a görgetőkkel nyert, figurális és növényi vagy geometrikus mintájú keretek. 
Német földön is készültek olasz és francia ízlést követő, aranyozott bőrkötések, de ezeket ők 
maguk 'welsch'-nek, idegennek mondták. Konrád Haeblernek a lemezeket és görgetőket rendsze
rező alapvető munkája alapján Mazal sorra veszi a német városokat, műhelyeket és mestereket. -
A Németalföldön nagyon hamar alkalmazták a lemezes kötésdíszítést, viszont vagy nagyobb 
méretűt, az egész táblát betöltőt, vagy többet egymás alá és fölé helyezve nyomtak a bőrkötés 
táblájába. Ez utóbbi technikai problémájáról, hogy ti. ha több, ismétlődő lemezt használ egy 
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kötésnél a könyvkötő, akkor azok nem metszett lemezek, azaz nem egyedi darabok, hanem öntvé
nyek, s a kötéstábla díszítését egyetlen préseléssel nyerték - egész könyv született Staffan Fogel-
mark tollából 1990-ben. Fogelmark könyve szerepel az irodalomjegyzékben, de a szövegben 
Mazal nem tér ki rá, pedig ez a könyv új irányt adott a kötéskutatásnak. - Angliában a bőrkötése
ken erős holland hatás érezhető, ki kell emelni viszont, hogy nagyon kedveltek a hímzett, gyakran 
gyöngyökkel és alakokkal díszített textil (selyem, bársony) kötések. A svédeknél a német befolyás 
tükröződik. - A cseh, lengyel és litván bőrkötések sajátsága, hogy az előtáblák felépítése nagyjá
ból az itáliai, a háttábláké a görgetős német mintát követi. Krakkó nagyon fontos szellemi köz
pont volt egyetemmel, nyomdákkal és könyvkötőműhelyekkel. 

Ahogy a reneszánsz fejezetben országonként végigmegy a történeti kötések jellemzőin, ugya
nezt teszi Mazal a barokk és rokokó fejezetben (12.). Újdonság a márványpapír használata, majd a 
bronzfirnisz-, brokát és festett papíroké. A márványpapírt főleg előzéklapként és a bőrkötés táb
láin belül az ún. tükörnél alkalmazták, de használták a félbőrös kötések tábláin kívül is. A bőrkö
tésekre jellemző a gazdag aranyozás, s a csavart indákból összetett középdísz, s a vele harmoni
záló négy sarokdísz. Találónak érzem e stílus német elnevezését: 'Kompositstil', de egyelőre nem 
találok neki megfelelő szabatos magyar kifejezést. A barokk korszakban is, ahogy pregnánsan 
először a reneszánszban, vannak országonkénti sajátosságok. Ezek az angolban a 'cottage style, 
allover style, rectangular style', melyek kifejező elnevezések, ha látja az ember a hozzá tartozó 
kötést, de ez a könyv nemcsak kötéskutatóknak szól, és sajnos nagyon kevés a kép. A 17. század 
újdonsága a legyező-, majd a csipkedíszes bőrkötések megszületése. Díszítés és aranyozás nélkü
liek, de hibátlan bőr és tökéletes kivitelezés jellemzi az ún. Jansenista-kötéseket. Nem könnyű 
felismerni, éppen ezért nagy a veszélye, hogy restaurálás helyett átkötik őket, pedig ezzel nagy 
értéket dobnak el. A könyvek jelentősebb hányadánál azonban a díszítés csak a gerinc mezőire 
korlátozódik. Ekkor jött divatba a bőrök mintázása: spriccelés, márványozás, gyakran csak azért, 
hogy a bőr rosszabb minőségét elfedjék. E korszak luxuskötései a bőrmozaikos kötések. Lélegzet
elállítóan szépeket készítettek a francia könyvkötőmesterek, és bővelkedtek királyi és főúri meg
rendelőkben. XIV. Lajos, a Napkirály elrendelte (1686), hogy a könyvkötők és aranyozok (már 
ekkor különvált e két foglalkozás !) a nyomdászok és könyvkereskedők céhéből váljanak ki, és 
önállóan alapítsanak céhet. - Német területen Heidelberg (Bibliotheca Palatina) és Augsburg a 
szép könyvek központja. A harmincéves háború azonban nagyon visszavetette az országot. A 
kolostori könyvkötőműhelyek közül kiemelkedik Ettal bencés kolostoráé, ahol gyönyörű aranyo
zott kötéseket csináltak. Sajnos e kötésekből sok szétszóródott, a neves magyar bibliofil Ráth 
György könyvtárában kettő is van belőlük (szerencsére). Gyakoriak a szuperexlibriszes késő ba
rokk és rokokó kötések. E korszak szülöttei a festett pergamenkötések is. - Itáliából a pápák 
számára készült szebbnél-szebb aranyozott barokk kötéseket kell kiemelni, Hollandiában a Mag
nus könyvkötő-család több generációjának tevékenységét. Angliából itt csak két mestert említek: 
Samuel Mearne-t (1624-1683) és Roger Payne-t (1738-1797). (Londonban 1987-ben az egyik S. 
Mearne-kötés kikiáltási ára 15 OOO.-angol font, R. Payne-é 10 000.- font volt, igaz ez utóbbi két 
kötet. Vö.: Maggs Bros. Ltd. Catalogue 1075: 66. és 172. tétel.) - Magyarországot érintve olvas
hatunk a legyeződíszes kötésekről, a nagyszombati barokk kötésekről, a debreceni festett perga
men kötésekről, Misztótfalusi Kis Miklós könyvei holland kötéseiről, melyek nem maradtak 
itthon sem hatástalanok, és Johann Fischer batik kötéseiről, amelyek azonban már átvezetnek az 
empire-kötéseket is tárgyaló következő (13.) fejezethez. 

A 18. század végén új stílust alakítottak ki. Ez a klasszicizmus, az ennek megfelelő kötéseket a 
franciák empire-nek, az angolok etruszk stílusúnak mondják. A 19. századra is átnyúlik, de nem
sokára eklekticizmusba torkollik, és sorra születnek a technikailag kifogástalan, de erőtlen ro
mantikus kötések, végül következnek a historizáló stílusok. Európa-szerte a kor kiváló könyvkö-
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tői tevékenykednek, de a stílusvesztés, -keresés általános a művészetek területén. Fordulatot 
William Morris (1843-1896) hoz, akinek Angliában és a Kontinensen sok bámulója és több 
követője akad. Az igazi nagy változást a gépi fűzés és kötés jelenti e században. Ettől kezdve a 
könyvek döntő többsége bekötve jelenik meg. A 20. században a 'művészi' kötés fogalmába 
beleértendő, hogy kézművesipari kötés, és készítője magát könyvkötőmüvésznek tekinti. Mazal a 
20. századi kézi könyvkötésnek is szentel egy fejezetet, és a többi fejezethez képest sok, tizenhá
rom modern könyvkötés képét közli. Nagy nevekkel találkozhatunk, de nagyon sok tehetséges 
könyvkötőművésze volt és van a 20. századnak. Magyarok nincsenek a felsoroltak között. 

Mazal a 15. fejezetben a modern kiadói kötésekkel; a 16.-ban a könyvborítókkal foglalkozik. 
A védelem mellett ezek reklám szerepe egyértelmű, nem is szólva a fülszövegek tájékoztató funk
ciójáról. Ugyanakkor nagyszerű teret ad a grafikus művészek számára, megteremtve a könyvmű
vészet új ágát. (Itt jegyzem meg, hogy elég nagy baj, hogy sok magyar könyvtárban ezeket eldob
ják.) A 17. fejezetben a szerző áttekinti a könyvkötéseknél használt színes papírok csaknem teljes 
történetét. Csupa praktikus tudnivaló. 

Szakembereknek és könyvtárszakos hallgatóknak nagyon hasznos a két utolsó fejezet. Nehéz 
visszaadni pontosan a 18. fejezet címéből az 'Einbandkunde' kifejezést. Magyarul még leginkább 
a 'kötéskutatás' szó/fogalom összegezi mindazt, amit a kötésekkel kapcsolatban tudni kell. E 
fejezet tehát a kötéskutatás ('könyvkötéstan') történeténetével, mibenlétével és módszereivel 
foglalkozik - belevéve a makulatúra- és a töredékkutatást is. A kötéskutatás művelődéstörténeti 
stúdium, a könyvtörténet egyik ága, mert mindenkor a könyv tulajdonosa/olvasója köttette be a 
kor stílusának megfelelően, és saját ízlése és anyagi körülményei függvényében a megvásárolt 
könyvet. A könyvkötés a könyv használójához vezet el bennünket. A kötés a könyv előtörténe
tének, provenienciájának talán legfontosabb eleme. Csak a 20. században ismerték fel a történeti 
kötéseknek ezt az értékét, mert nem minden történeti kötés szép, de attól még igen fontos ismér
vek hordozója. Ha kopott, rongyos és elhasznált, akkor nem a régit hozatták rendbe, hanem át
köttették. (A magyar nyelvemlékek zömét a múlt században kötötték át értéktelen, semmitmondó 
kötésbe, hihetetlen kárt okozva ezzel. Ma már nem lehet megállapítani, hogy hol készülhettek az 
eredeti kötések, Budán, vagy más magyar városban. Egyébként a restaurálás is a 20. század új
donsága. Új szemléletet hozott!) A fűzés és bekötés technikája (= a könyvtest és a kötés eggyé 
formálása) is datálja az adott könyvet, kódexet, mert ez is sokat változott az idők folyamán. A 
kötést datálja a rajta látható díszítés, mert követi a nagy stíluskorszakokat, a kötés pedig datálja a 
kódexeket, amelyeknél ritkán jelölik a „kiadás" évét és helyét. A nyomtatott könyvvel és kötésé
vel kapcsolatban a legfontosabb tudnivaló, hogy a megjelenés és a bekötés helye a legritkábban 
esik egybe. Ott kötötték be a könyvet, ahol használták, nem ahol vették, vagy nyomták. - Egy 
nagy könyvtár esetében állományrészek válnak felismerhetőkké a kötések elemzésével, s ez az 
adott könyvtár történetéhez elengedhetetlen. Nagyon jó lenne, ha a könyvtárosok és könyvtársza
kos hallgatók legalább elemi szinten rendelkeznének könyvkötés-ismeretekkel. Mazal e fejezetben 
híres könyvkötés-gyüjtőket és jelentős kötéskutatókat is felsorol. Ezt követően tér rá a kötéskuta
tás módszerére, a ceruzalevonatok fontosságára, a bélyegzők és egyéb díszítőelemek, görgetők, 
lemezek táblázatba foglalására, amelyek segítségével rekonstruálható egy könyvkötőműhely 
szerszámkészlete. A fotó csak illusztrál, a méretazonos ceruzalevonat alkalmas a pontos összeha
sonlításra. - A kötések bibliofil értéke a művelődéstörténeti szempontokhoz képest eltörpül. 

A kötések katalogizálása fejezetben (19.) útmutatást ad arra, hogy hogyan kell egy könyv
kötést leírni, milyen sorrendet kell kövessen. Nyugat-Európában ebben is egyre szélesebb körű 
az együttműködés, s nekünk e téren is kívánatos a csatlakozás. Nemcsak a magyar kötéstörté
net termékei jelentenek hozzájárulást az „összeurópaihoz", hanem a magyar könyvtárakban 
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felhalmozódott külföldről származó történeti kötésanyag is komoly érdeklődésre tarthat számot 
külföldön (is). 

A könyv végén 12 oldalon a fontosabb szakkifejezések magyarázata következik, végül iroda
lomjegyzék. Nagyon jó olvasás közben is, de alkalmankénti felütéskor még inkább (vö.: a kézi
könyv német elnevezése 'Nachschlagewerk' is), hogy a lapokon élőfej fut végig. 

Bizonyára nem a szerzőn múlt, hogy mindössze csak 64 kép szolgál illusztrációul a nagyívű 
kötéstörténeti műhöz, és talán az sem, hogy a zömét más kiadványból már ismerjük. Ebből 37 az 
Osztrák Nemzeti Könyvtár állományából való, s ezekből csak kettő nincs benne Mazal 1970-ben 
megjelent albumkötetében (Europäische Einbandkunst aus Mittelalter und Neuzeit). A schwein-
fürti Otto Schäfer Könyvtárból 12, többségében modern kötést láthatunk. (Ezeket egytől-egyig 
közölte Manfred von Arnim 1992-ben megjelent Europäische Einbandkunst aus sechs Jahrhun
derten c. pompás albumkötetében.) Münchenből négyet (köztük három gyönyörű koraközépkori 
ötvöskötést), Bambergből kettőt, a British Libraryből is kettőt reprodukáltak. Cologny-Genève, 
Dublin, Halle, Luxembourg, Ried im Innkreis, Sankt Gallen és Stockholm egy-egy kötéssel sze
repel. Pedig nagyon jó lenne látni azokat a kötéseket, amelyeket részletesen tárgyal, hiszen a 
legpontosabb kötésleírás sem pótolhatja a kötés képét. 

A 40 oldalas irodalomjegyzék'-et szakcsoportosításba rendezve találjuk. Az egyes csoporto
kon belül betűrend van. Az élen Schmidt-Künsemüller 1985-ben megjelent több mint nyolcezer 
tételből álló könyvkötési szakbibliográfiája áll. Ezt követik a szakfolyóiratok, szakszótárak, lexi
konok, általános bevezetők, 'Festschrift'-kötetek, albumkötetek stb. csoportjai, majd országokra 
bontva a 'könyvkötészet', külön a kötéstechnikai könyvek, országonként a könyvkötéstörténeti 
munkák, majd korszakonként az idevágó cikkek és szakkönyvek. Ebből elkerülhetetlenül adódnak 
átfedések és következetlenségek. Például a 'Der gotische Einband in Frankreich' szakcsoportba 
került (398.) Mázainak egy cikke, amely az Oliver L. Kapsner tiszteletére összeállított kötetben 
jelent meg, a kötet viszont nem szerepel a 'Festschrift'-ek között; ugyanez vonatkozik Ilse 
Schunkének a 16-17. századi pápai kötésekről írt cikkére (412.), amely az Albareda kardinális 
tiszteletére kiadott kötetben olvasható, de több ilyen is van (419.: A. Horodisch tiszteletére az 
'Amor librorum' kötet stb.). Konrád Haebler ma is alapvető kézikönyve a német reneszánsz gör-
getőkről és lemezekről szerepel a 'Der Renaissance-Einband in Deutschland' szakcsoportban, s 
nagyon helyesen itt van listázva az ehhez tartozó, tíz évvel későbbi kiegészítő kötet, amely más 
kötéskutatók idevágó tanulmányait tartalmazza Haebler tiszteletére. Ez a kötet szerepel a 'Fest
schrift' szakcsoportban is. Helyes, inkább kétszer mint egyszer se. Denise Gid, Dorothy Miner 
album-kötetei a 'Tafelwerke' szakcsoportban is, és a maguk helyén, pl. a francia gótikus kötések 
szakcsoportban is ott vannak. Viszont nem találtam a szótárak között Matt Roberts - Don Ethe-
rington: Bookbinding and the conservation of books. A dictionary of descriptive terminology. 
(Washington 1982.) c. szakszótárát, sem Paulina Hamanová: Z déjin knizní vazby. (Praha 1959.) 
címen megjelent cseh kötéstörténeti kézikönyvét. Persze nincs kizárva, hogy mégis megvan, de 
nem ott kerestem, ahova a bibliográfia összeállítója sorolta. Ilyen szempontból talán mégis jobb a 
mechanikus szerzői betűrend. Viszont kétségtelen segítség a járatlanabb kötéskutatóknak vagy 
tanulóknak, ha témák, korok szerint csoportosítva vannak a művek. Nehéz mindenkinek a kedvére 
tenni. S mivel a szövegben nincs irodalmi hivatkozás, mégis az adott szűkebb tárgykörön belül 
kell keresni, hogy mely könyv vagy cikk alapján állítja a szerző a leírtakat. - A könyvet egyetlen 
'Register' zárja, mely elegye a névmutatónak és egy tárgyszavas indexnek. 

Mazal könyvét nagyon ajánlom könyvtárszakos egyetemistáknak, akiknek tankönyvként kelle
ne használniuk, de minden németül olvasni tudó könyvtáros, könyvbarát és antikvárius is nagy 
haszonnal forgathatja. Egyszerűen pótolhatatlan kézikönyv. 

ROZSONDAI MARIANNE 
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Gesellschaft für Buchforschung in Österreich. 1998-ban az ausztriai könyvtörténeti kutatá
sok összefogására megalakult a Gesellschaft für Buchforschung in Österreich. Október 9-én az 
Österreichische Nationalbibliothek oratóriumában tartotta meg a társaság az alakuló ülését. Ezen 
hangsúlyozták, hogy a társaság létrehozásával régóta meglévő hiányt kívántak pótolni. Céljuk a 
könyvtörténet iránt érdeklődők, főként fiatal kutatók részére egy nyilvános fórum biztosítása. A 
hasonló hazai és külföldi intézményekkel és társaságokkal is kapcsolatot kívánnak létesíteni. 
Kutatásaik főleg a monarchia országainak és az osztrák köztársaságnak a könyvkultúrájára kíván 
kiterjeszkedni, a különböző korszakokban, egészen a jelenkorig bezárólag. Az új egyesület veze
tőségének élén dr. Peter R. Frank (curator emeritus der Stanford University Libraries, USA) és dr. 
Helmut W. Lang (Gen. Direktor-Stellvertreter der ÖNB) áll. 

A társaság 1999 tavaszán megindította a Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 
Mitteilungen című folyóiratát, amely könyvtörténeti tanulmányokat, cikkeket, közleményeket és 
bibliográfiai összeállítást tartalmaz. 

i-y-y-) 



SZEMLE 

Magyar Katolikus Lexikon I-IV. A-Hom 
Főszerk. Diós István, szerk. VICZIÁN János. Bp. 
1993-1998. Szent István Társulat. 

A Szent István Társulat Könyvkiadó hatal
mas és tiszteletre méltó vállalkozásában a 
nyolcvanas évek elején kezdődtek el a Magyar 
Katolikus Lexikon munkálatai, amelynek ezidá-
ig 4 kötete jelent meg. A kezdeményezők bá
torságát jelzi, hogy a munkálatok még javában 
a pártállami viszonyok között indultak meg, 
amikor még nem csak az anyagi háttér jelent
hetett komoly gondot, hanem a puha diktatúrá
ban is gyakran jelenlévő politikai-világnézeti 
problémák és konfliktusok lehetőségei is. 

A kiadó bátorságát mutatja az is, hogy a 
Magyar Nagylexikon szerkesztésének viszon
tagságai és hosszú évtizedekre való elhúzódása 
sem rettentette el a kezdeményezéstől. A kato
likus és általában a magyar szellemi élet igé
nyei erősebb ösztönzőknek bizonyultak a fel
adat elé terebélyesedő akadályoknál. A század 
első harmadának végén jelent meg P. Bangha 
Béla szerkesztésében az utolsó hazai kiadású 
Katolikus Lexikon, amely akkor nagy szolgála
tot tett, de méretei (mindössze négy kötetből 
állt), és az azóta eltelt hat évtized változásai, de 
magának a kézikönyvnek a könyvészeti ritka
sága is indokolttá tette az új lexikon kiadását. 
Nem is beszélve a II. Vatikáni Zsinat által elin
dított alapvető változásokról, amelyekről ma
gyar lexikonokból alig kaphatunk tájékoztatást. 

A Lexikon szerkesztőinek előszava szerint a 
mű „egy katolikus szellemű művelődéstörténeti 
összefoglalás igényével készült. Elsősorban a 
katolikus hívek egyházukkal és hitükkel kap

csolatos tájékozódását kívánja segíteni, de ter
mészetesen minden jóakaratú, igazságot kereső 
és tudni vágyó ember számára szeretne adattár 
és kézikönyv lenni." 

Csak örülni lehet, hogy a Kiadó az Előszó
ban jelzett lehetőségek közül nem egy német 
teológiai és egyházi lexikon anyagának lefor
dítását és átvételét választotta, hanem egy ere
deti magyar katolikus lexikon készítése mellett 
döntött, vállalva annak valamennyi nehézségét 
is. Nem lett volna jó - bár volt már hasonlóra 
példa a közelmúlt hazai lexikonkiadásának 
történetében - , ha a Magyar Katolikus Lexi
kont jórészt egy idegen kultúrkör hagyományai 
és szemlélete töltötte volna ki, és a hazai vo
natkozások csak valamilyen függelékszerepet kap
tak volna a kézikönyvben. A választott meg
oldás illik az Egyház hagyományos nemzetek
fölötti szemléletéhez, amely egészen más mint 
akár az internacionalizmus, akár a globalizmus 
és kozmopolitizmus kultúra-értelmezése. 

Igaz, hogy éppen a „magyar anyag" megírá
sa az, amely több nehézséggel jár, mint a vi
lágegyházra vonatkozó cikkek elkészítése. Míg 
az utóbbiakra nézve hatalmas forrás- és doku
mentum-tömeg áll rendelkezésre, a magyar vo
natkozású katolikus egyháztörténeti könyvé
szetek, repertóriumok, sajtóbibliográfiák jó, ha 
mutatóba előfordulnak. Ugyancsak nagyon hiá
nyosak a rendtörténeti névtárak és egyéb forrá
sok is. E hiányok előidézésében nem kis szere
pe volt az elmúlt négy évtizednek, de nem csak 
ennek. 

Ennyi gátló tényező ellenére - az első négy 
kötet tanúsága szerint - a Magyar Katolikus 
Lexikon szerzői és szerkesztői színvonalas ké-
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zikönyvet tudtak létrehozni. A lexikon nagy 
érdeme az adatgazdagsága, az értékelő jelzők 
mellőzése és hazánk egyházi szempontból való 
részletes feltérképezése. Egyes kisebb hibák 
kipécézése helyett mindössze néhány - a szer
kesztési elvekkel kapcsolatos - megjegyzést 
szeretnék tenni. 

A kötetek gazdagsága dicséretes erénye a 
lexikonnak. Úgy gondolom azonban, hogy e 
gazdagságot nem veszélyeztetné bizonyos ese
tekben a határok szigorúbb meghúzása sem. 
Nem egészen világos ugyanis, hogy miért sze
repelnek a Katolikus Lexikonban ilyenféle szó
cikkek mint pl. „apácabokor", „apácakonty", 
„apácaliliom" nevű növények, amikor - az 
elnevezésükön kívül - semmilyen vallási vagy 
egyháztörténeti vonatkozásuk nincs. Szintén 
nem ebbe a lexikonba való szócikkeknek gon
dolom még pl. a következőket: „ár", „vételár", 
„armális", „nemes", „báró", „csalogatás" (= a 
vadászatnál a vad fegyver közelébe való csalá
sa), „csekk", „hajlék" stb. 

Elgondolkoztatok lehetnek a lexikonban sze
replő írók megválogatásának szempontjai is. 
Nyilván a katolikus írók felvétele indokolt e 
kézikönyvbe, csakhogy nem olyan könnyű 
egyértelműen eldönteni, hogy ki tartozik ide. A 
pap-költőknél, szerzetes íróknál egyértelmű a 
dolog, teljesen indokolt Baróti Szabó Dávid, 
Czuczor Gergely, Dugonics András esetében a 
kötetben való szerepeltetésük. De akkor miért 
hiányzik Dayka Gábor neve? Szaicz Leó meg
lehetősen intoleráns és mai értékelésünk sze
rint nem is túlságosan keresztényi szeretettől 
áthatott feljelentésére ugyan Dayka kilépett a 
papság kötelékéből, de nem az Egyházéból! 
Talán jobb lenne, ha tévedésből vagy véletle
nül maradt volna ki a neve, mintsem a fenti 
okok miatt. Ugyanakkor a szerkesztés modern 
szemléletére vall, hogy Bessenyei György neve 
megtalálható a lexikonban. Ő ugyanis - amint 
ez legújabban kiderült - nem csak egyszerűen 
és formálisan katolizált, hanem saját maga is 
katolikusnak nevezte magát, sőt írásainak 
szelleme is ezt igazolja. 

Bizonyos egyenetlenség jelentkezik az írók
ról szóló szócikkek után található bibliográfi

áknál. Egyeseknél - mint pl. Czuczornál - csak 
a „Szinnyei"-re és az Irodalomtörténeti bibli
ográfiára, történik hivatkozás, ami nem lenne 
baj, bár csak 1970 előtti adatok találhatók ez 
utóbbiban. Más írók után azonban - pl. Besse
nyeinél, Dugonicsnál - viszont részletesebb 
bibliográfiai felsorolás is van. 

A Magyar Katolikus Lexikon eddig megje
lent kötetei azt bizonyítják, hogy a Szent István 
Társulat vállalkozása nem csak bátornak, ha
nem sikeresnek is nevezhető. A kötetek sokré
tű, gazdag anyagát illusztrációk, részben színes 
táblák egészítik ki, és a második kötettől a 
papír minősége is sokat javult. Remélhetőleg a 
sorozat belátható időn belül szerencsés befeje
zést is nyer, és olyan területen nyújt széleskörű 
információt hívőknek és nem hívőknek egya
ránt, amit a meglévő hazai kézikönyvek nem 
tartalmaznak. A Magyar Katolikus Lexikonso
rozat folytatása és sikeres befejezése ezért nem 
csak vallási vagy felekezeti, hanem általános 
kulturális és tudományos érdek. 

KÓKAY GYÖRGY 

Wehli Tünde-Boros István: Bibliák Ka
locsán. Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár, 
1996. 80 1., 38 szövegközti fekete-fehér ábrá
val (Miscellanea, 1.) 

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár ál
lománya az utóbbi években egyre inkább az 
érdeklődés homlokterébe került Boros István 
szisztematikus feltáró tevékenysége nyomán: 
az 1850 előtti kéziratok - köztük a középkori
ak-jegyzéke 1989-ben jelent meg, a „Magyar
országi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai" 
sorozat 7. köteteként, az állomány egészét pe
dig 1994-ben mutatta be Boros István egy il
lusztrációkkal gazdagon ellátott füzetben. 

A mostani kiadványban, amely a honfogla
lás 1100. évfordulójára jelent meg, a könyvtár 
állományában lévő több mint ezer Bibliából 
válogattak ki 42-őt a szerzők. Egy rövid beve
zetőben a bibliára vonatkozó legalapvetőbb is
mereteket találjuk meg. A kódexek című feje-
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zetben - ennek a szerzője Wehli Tünde (13-
34. old.) - 15 kézirat szerepel: teljes Szentírá
sok mellett a Szentírással kapcsolatos magya
rázó irodalom is, mint pl. Szent Jeromos Apo
kalipszis-kommentárja, vagy két német nyelvű 
Andachtsbuch. Ezt tíz incunabulum és négy 
16. századi kiadvány követi, majd a poliglott 
és képes bibliák után magyar szempontból ta
lán a legfontosabb része a kis kötetnek a ma
gyar Szentírásokból való válogatás, közte Bo-
gáti Fazakas Mihály zsoltárfordításai, Károlyi 
Gáspár Szent Bibliája Szenei Molnár Albert ki
adásában (1612) és Káldi György Szent Bib
liájának második kiadása (1732). Kultúrtörté
netünk becses emlékei e kötetek annak ellené
re, hogy a Főszékesegyházi Könyvtár anyaga 
éppen e tekintetben a leghiányosabb. Ide került 
soron kívül a piaristák által gondozott és 1769-
ben Kalocsán kiadott román nyelvű Újszövet
ség, mint helytörténeti érdekesség. A bemuta
tott könyvek egyébként műfaj (teljes Biblia, 
egyes könyvei, kommentárok) szerint, és nem 
kronológiai rendben következnek egymás után. 
Az egyes tételeknél a könyv műfajának a meg
határozása után a keletkezési hely és kor, vala
mint a könyv anyaga, mérete és kötésének típu
sa olvasható. Az egyes fejezetek elé írott rövid 
bevezetők elégségesen tájékoztatnak az adott 
korszakról és a Szentírásnak benne elfoglalt 
helyéről, a tételek után adott magyarázatok pe
dig az illető kiadvány műfaját vagy szerzőit 
illetően adnak hasznos felvilágosítást. A mű
velt magyközönség és a mindig kritikus szak
emberek is haszonnal olvashatják e sorokat. 

A katalógus 39. tétele Kollonitz László ka
locsai érsek ex librise mellett egy sajnálatosan 
figyelmen kívül hagyott possessorbejegyzést is 
tartalmaz a közölt fénykép alapján: Telegdi 
Miklós, 1578-ban Nagyszombatban kinyom
tatott Az evangeliumoknac, mellyeket vasárna
pokra ... prédikálni szoktanac ... című kötete, 
1659-ben a terebesi pálosok könyvtárában volt. 
Kollonitz Lászlóról (1787-1817) tudjuk, hogy 
sok abolíciós könyvet vásárolt, tehát a könyv
tártörténet számára reményteljes vállalkozás 
lenne gyűjteménye korábbi possessorait fel
dolgozni! 

Sajnos néhány értelemzavaró latin és magyar 
gépelési hiba benne maradt a kéziratban, pl. a 
Zsoltároskönyv latinul helyesen Psalterium cum 
canticis és nem ,cum cantis' (6. tétel). 

A kis kötet kiválóan alkalmas arra, hogy egy 
jelentős gyűjtemény meghatározott szempont sze
rint csoportosított egységeit bemutassa a könyvtár
látogató nagyközönségnek, emellet azonban nem 
érdektelenek azok az ismeretek sem, amelyeket a 
könyvtártörténet művelőinek képes nyújtani. 

SARBAK GÁBOR 

Varga András: A szeged-alsóvárosi feren
ces rendház könyvtára 1846. Szeged, 1998. 
Scriptum Kft. 139 1. (Olvasmánytörténeti dol
gozatok 8.) 

Szeged középkori és hódoltság kori könyv
kultúráját számos könyvtártörténeti kéziköny
vünk felemlíti. A szegedi minoriták és az alsó
városi ferencesek könyvtárát Varga András, 
valamint Keveházi Katalin és Monok István 
külön is feldolgozták és az egyetem Actáiban, 
1991-ben és 1994-ben közzé is tették. Volt te
hát eddig is jó áttekintésünk a két legnagyobb 
szegedi könyvtárról, ám Bubecz József „lelet-
tár"-ának közzététele mégsem felesleges. Var
ga András - nem eléggé dicsérhető módon -
egy magvas előszóban mindazt összefoglalta, 
amit Szeged bibliotékáiról, illetve az azt ösz-
szegyüjtő ferencesek történetéről ma tudni le
het. A szeged-alsóvárosi rendház közel 500 
éves történetéből kitűnik, hogy a ferencesek 
puszta életfeltételeik biztosítása mellett a hívek 
lelki gondozását tekintették első feladatuknak. 
Hogy testi bajaikon is segíteni igyekeztek azt a 
könyvtárukban őrzött fóliánsok bizonyítják. Is
meretes, hogy Takáts Rafael XVIII. századi 
szerzetes alaposabb orvosi ismeretekre is szert 
tett. Bálint Sándor, Szeged jeles kutatója, egy 
kevéssé ismert cikkében nem tartja lehetetlen
nek, hogy a paprika meghonosításában, gyó
gyító hatásának felismerésében az alsóvárosi 
barátoknak kiemelkedő szerepük volt. (Orvos
történeti Közlemények 1973-1974.) A 143 
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évig tartó török megszállás nem kedvezett az 
elmélyült szellemi munkának, de oktatói tevé
kenységük megszakítás nélkül folyt. Bár a ko
lostori iskola XVI. századi működéséről nincs 
adatunk, s viszonylag kevés ferences nevével 
találkozunk a főiskolai anyakönyvekben, mégis 
feltételezhetjük, hogy a külföldi egyetemeket 
nagy számban látogató szegedi diákok a rend
ház falai között sajátították el a tudás alapele
meit. Erre már csak a konventtagok utánpótlá
sának folytonossága miatt is szükségük volt, de 
a város polgárságának az írás, olvasás és a 
számolás ismeretére, némi földrajzi, történelmi 
és jogi képzettségre igényük mutatkozott. Sze
gedi Fábri Andrást, Szegedi Ferencet, Szegedi 
Istvánt a szegedi ferencesek indították útnak. 
Igen jelentős a szegedi illetőségű, és feltételez
hetően ferences iskolát járt reformátorok szá
ma. De nem lebecsülendő a szegedi kolostor
ban élt rendtagok irodalmi tevékenysége sem 
(Cserőgyi Benedek, Jászberényi Gáspár, Baró-
thi Miklós, Szegedi Ferenc János, Telek Jó
zsef, Takáts Ráfáel, Ordinánsz Konstantin). 

Az alsóvárosi ferencesek művelődési intéz
ményei között az élen a könyvtár állt. Ez az 
egyetlen olyan hazai bibliotéka, amelynek ere
dete még a középkorba nyúlik vissza és folyto
nossága csak a szerzetes rendház pusztulásakor 
szakadt meg. A gyűjtemény 1951-ben az egy
házi javak államosításakor - a piaristák és a 
felsővárosi minoriták könyvtárának állomá
nyával együtt - a magyar szellemi élet pótol
hatatlan kárára, szétszóródott. Rekonstruálásá
ra az a félezer kötet áll rendelkezésünkre, 
amely az 1950-es években felállított könyvel
osztó hálózaton keresztül Szegedre visszajutott 
és ma a Szegedi Egyetemi Könyvtár külön-
gyüjteményét képezi. Ezért van kiemelkedő 
jelentősége Dubetz József 1846-ban összeállí
tott „lelettár"-ának. A felbecsülhetetlen értékű 
jegyzék betűhíven tartalmazza az ekkor a 
könyvtárban található könyveket. A tételek a 
következő adatokat tartalmazzák: Czím, Szerző 
neve, Nyomtatási év, Hány kötet?, Hány pél
dány?, Hány lap?, Nagyság, Kötetek sorszáma, 
Helyzet [helye] a könyvtárban. A rendszerezés 
elsősorban teljességével és befejezettségével 

kiemelkedik a kortárs könyvtárosok kézzel 
írott katalógusai közül. A negyvenkét szem
pontot követő felosztás a mai igényeknek ke
vésbé felel meg, s a viszonylag pontos adatfel
vétel az azonosításhoz néha nélkülözhetetlen 
kiadási (megjelenési) helyet elhagyja, mégis 
mindmáig egyetlen forrás, amelyből a könyvtár 
valahai állományának egésze megismerhető. 

Varga András gondos közlésével egy nagy 
lépéssel közelebb jutottunk a szeged-alsóvárosi 
ferencesek könyvtárának rekonstrukciójához. 

KŐHEGYI MIHÁLY 

Pirigyi István: Görög katolikus életsor
sok. Debrecen, a Debreceni Gör[ög] Katoli
kus] Egyházközség kiadványa, 1998. 176 1. 

Referensz irodalomnak is beillő, ugyanak
kor kronologikus egyháztörténetet is nyújtó, 
ezen felül a témában kevésbé otthonos olvasók 
számára bevezetésként (introductio), népszerű 
kézikönyvként is szolgáló, mégis tudományos 
munka. Hogyan oldja meg a szerző a több
funkciós szakkönyv ilyetén feladatát? 

Pirigyi István professzor aranymisés görög 
katolikus áldozópap, két emberöltőn át a Nyír
egyházi Szent Athanáz Görög Katolikus Hittu
dományi Egyetem (korábban: Főiskola) egy
háztörténeti professzora, a magyarországi keleti 
egyháztörténet doyenje. Összefoglaló munkáit 
nemcsak minden görög katolikus papnövendék, 
hanem a történelem szakos egyetemi és főiskolai 
hallgatók, sőt az egyházi vagy a magyar törté
nelmi kérdésekben tájékozódni kívánó értelmi
ségiek is alapvető kézikönyvként használják. 
(PIRIGYI István: A görögkatolikus magyarság 
története. Nyíregyháza, 1982. PIRIGYI István: A 
magyarországi görög katolikusok története, I-II. 
Nyíregyháza, 1990.) Ezeken kívül még több 
kisebb könyvet és szakcikkek sorát írta, számos 
konferencián tartott előadást. A hármas gyökér, 
a tudós, a tanár és a pap életpályája terem oly 
gazdag gyümölcsöket, mint a jelen könyv. 

Görög Demeternek a felvilágosodás kora
beli kultúránkban játszott szerepével avatott 
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szerzők, mint például Kókay György, már fog
lalkoztak. Mégis kapunk újat, főként az életmű 
elhelyezésével a görög katolikus egyháztörté
netben. - Farkas Lajos kevésbé ismert, ám a 
magyar egyháztörténetben a hajdúdorogi moz
galom kapcsán jelentős alakját hasonlóan tö
mör, korrekt pályakép mutatja be. - Mészáros 
Károlynak, a múlt század második felében a 
magyar polgári élet kereteinek megteremtésé
ben játszott szerepét gazdag bibliográfiával il
lusztrált életrajz ismerteti. - Vasvári Pál neve 
ismert ugyan, görög katolikus gyökereiről, iro
dalmi munkásságáról és utóéletéről mégis gya
rapítja ismereteinket az itt olvasható magvas 
tanulmány. - Szabó Jenőt a görög katolikus 
magyarság nagy tisztelettel övezi a magyar li
turgia és az önálló magyar egyházmegye meg
teremtésében kifejtett fáradhatatlan munkálko
dásáért. Itt a hazánk egészére kiható, a polgári 
életet, a polgári fejlődést elősegítő államférfiúi 
tevékenységét, vasútépítési, közlekedéspoliti
kai működését ismerjük meg. - Petrus Jenő 
János író, publicista. - Roskovics Ignác mind 
templomi, mind világi festőként kiemelkedő 
alakja művészettörténetünknek. - Damjáno-
vich Emil orvos igen szép példája az egyházi 
életet, a hívő fiatalságot támogató polgárnak; 
méltó eszményképe (lehetne) napjaink orvo
sainak, üzletembereinek, közgazdászainak is. -
Hodinka Antal történész szélesebb ismertség
nek örvend. A szerző ügyes mértéktartását di
cséri, hogy mivel e nagy tudósról másutt már 
sokan és sokat írtak, itt közölt rövid pályaképe 
elsősorban a hívő értelmiség szélesebb köréhez 
szóló összefoglalás. - Gróh István művészet
történész és belletrista. - Illés József a magyar 
görög katolikusságnak Hodinkán túl szintén 
akadémiai rendes taggá választott személyisé
ge. Megérdemelné, hogy az ő emlékét is konfe
renciák és kötetek sora őrizze, hiszen a jogtu
domány és a jogtörténet legalább olyan - sőt, 
talán még szélesebb köröket érintő - szerves 
része a magyar szellemiségnek, mint az egy
háztörténet, amelyben Hodinka jeleskedett. -
Álmos Zoltán szintén jogászi, valamint szép
irodalmi és publicisztikai munkásságával ka
pottjelentős helyet a görög katolikus személyi

ségek sorában. - Szamovolszky Ödön szobrász 
a második a képzőművészek sorában, és Ros-
koványi festőművészhez hasonlóan érdemes a 
magyar művelődéstörténet figyelmére. - Bon
káló Sándor irodalomtörténész és műfordító, 
két rendszer által is meghurcolt, erőszakkal fél
reállított egyetemi tanár, szintén ismert szemé
lyiség az egyház- és tudománytörténet, illetve a 
szlavisztika terén. Születésének századik év
fordulóján Uppsalában (!!) konferenciát ren
deztek a tiszteletére - tudjuk meg az életrajz
ból. (Itthon sem azóta, sem azelőtt semmi sem 
történt; a svédeknek nyilván fontosabb a ma
gyar katolikus tudománytörténet alakjainak 
emlékét nemzetközi szinten ápolniuk.) - Bud 
János és Markos Olivér egyaránt kutató társa
dalomtudós, az előbbi közgazdász, illetve sta
tisztikus, az utóbbi jogász; mindketten a kated
ra mellett miniszterek is voltak. - Tartally Jó
zsefbe (Stima Ilona) írónő az Ékes virágszál c. 
regény szerzője; három lapon korrekt összeg
zését kapjuk jóval szélesebb körű munkásságá
nak, amely további kalauzul szolgálhat. - Pet-
rasovszky Emmanuel a harmadik a képzőmű
vészek sorában, s a szerzőnek már idősebb kor
társa. A szocialista rezsimek után egyáltalán 
nem csoda, hogy a közelmúlt jeles magyarjai
nak nagy részét azért nem ismerhettük meg 
jobban, mert hívő emberek voltak. Ha ezt a 
hiányt nem igyekszünk pótolni, magunk is a 
keresztényüldözés bűnét vesszük magunkra. (A 
recenzens megjegyzése.) - Pirigyi munkája 
tehát a hagyományos egyháztörténeti írásoktól 
eltérően, kizárólag a világi értelmiség nagyjait 
mutatja be. 

A kötetet - amelyet Pirigyi István aranymi
séjére jelentetett meg a Debreceni Görög Ka
tolikus Egyházközség - részletes bibliográfia 
egészíti ki, amely a szerző gazdag egyháztörté
neti munkásságát mutatja be, mind a szaktu
dományos, mind az ismeretterjesztő anyagot 
felölelve. Megállapítható: mind a görög katoli
kus egyházon belül, mind azon kívül élő, más 
vallású vagy nem hívő magyar értelmiség szá
mára értékes referensz könyv. 

FÖLDVÁRI SÁNDOR 
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Brunert, Maria-Elisabeth: Das Ideal der 
Wüstenaskese und seine Rezeption in Gal
lien bis zum Ende des 6. Jahrhunderts. 
Aschendorff, Münster, 1994. XLVIII, 465 1. 
(Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums 
und des Benediktinertums, Bd. 42.) 

Az európai szerzetesség gyökerei Keleten 
keresendők, a Római Birodalom fennállásának 
vége felé keletkeztek azok az irodalmi emlé
kek, amelyek ma is éltető erőként hatnak a 
szerzetességben. Az egyiptomi pusztaságokban 
a sivatagi atyák élete és példája került nagyon 
hamar Nyugaton az érdeklődés középpontjába. 
Az 5. és 6. századi keresztények Nyugaton, 
teljesen más földrajzi és kulturális körülmé
nyek között keresték a lehetőséget a sivatagi 
remeteség megvalósítására. Hieronymus puszta 
és magánydicsérete sokakat imitatióra ösztön
zött Nyugaton, a pusztai aszkézis ideálját so
kan egy városon kívüli monostor falain belül 
vélték megtalálni. Természetesen emellett egy 
erős ellenáramlat is fellelhető volt a korabeli 
polémiákban a ,vita communis' előnyeinek 
ecsetelése révén (pl. Basilius von Caesarea). 

A vaskos, mintegy félezer oldalas kötet alapját 
a szerző 1989-ben, a bonni Rheinische Fridriech-
Wilhelm Universitäten megvédett disszertációja 
képezi. A kiadott változat, amelyben 1994-ig a 
fontosabb szakirodalom címe még megtalálható, 
az eredetit néhány vonatkozásban lerövidítette, 
nem esik szó pl. Cassiodorus Vivariumáról és 
az érdekes kutatás- és tudománytörténeti beve
zetőtől eltekintve a toposzokról sem. A könyv 
részletes, mintegy nyolc oldalas tartalomjegy
zéke csak elmélyült tanulmányozás nyomán 
tárja fel az olvasó előtt a mű egyébként logikus 
szerkezetét. Egy ennyire aprólékos jegyzékben 
elég nehézkes a tényleg fontos egységeket körül
határolni: a hétlépcsős subdivisio (igaz csak két 
esetben: 3.6.4.2.10.4.1 és 2) azonban követhetet
len. A fejezetcímek viszont jók és találóak, némi
képpen helyettesítik a megszokott tárgymutatót. 
Ez utóbbi helyett és gyanánt függelékként (418— 
441. old.) az aszkétikus írásokban előforduló mo
tívumok, fogalmak és idézetek jegyzékében lehet 
- elsősorban a német terminológia szerint - ha

szonnal keresgélni. A bő irodalomjegyzék (XV-
XLVIII. old.) a késői antikvitás és a korai közép
kor területén szinte minden egyház-, irodalomtör
téneti és filológiai igényt kielégít. 

A dolgozat két nagy egységre tagolódik. A 
keleti aszkétákról szóló tudósítások ismerteté
sére, és az ezekre való nyugati reflektálás 
elemzésére. Ezen belül kiemelt helyet kap a 
kor szellemi életében vezető szerepet játszó 
Gallia. Brunert vizsgálódásainak kiindulópont
ját a korai középkor hagiografikus irodalmá
nak a remeteséggel kapcsolatos kifejezései ké
pezték, mint az ,eremus', ,solitudo' és ,deser-
tum' jelentésének köre, történeti megvalósulá
suk a 4. és 6. század közti időszakban. E kife
jezések némiképp eltérő jelentéstartalmának a 
felderítése lépésről lépésre valósul meg. Az 
egyiptomi pusztaságot Nyugaton elhagyott er
dők, gyéren lakott helyek vagy éppen egy-egy 
városon kívüli monostor jelentette. A vizsgált 
példák alapján válik nyilvánvalóvá, hogy az 
eredetileg Keleten honos kifejezéseket Nyu
gaton másképp kell elképzelni, a keleti példán 
fellelkesült Nyugatnak meg kellett találnia a 
saját pusztaságát. Ettől kezdve azonban e kife
jezéskészlet a nyugati monostoralapítások le
írásának kötelező részévé lett. 

A korai szerzetesség élete is elképzelhetet
len könyvek, pontosabban a szent könyvek nél
kül: ezek olvasása (lectio) mind Keleten, mind 
Nyugaton általánosnak mondható. Hilarion is, 
Hieronymus elbeszélése szerint emlékezetből 
ismerte a Szentírást, hiszen fiatal scriptorként 
másolatokat készített belőle. Nyugaton pedig 
Sulpicius Severus mondja Szent Mártonról, 
hogy vagy imádkozással töltötte idejét vagy 
olvasással. Brunert példák segítségével mutatja 
be, hogy a szerzetesek esetében az írás és ol
vasás alapvetően a Bibliára vonatkozott; akadt 
olyan is, aki sajátkezűleg készítette elő perga
menjét az írásra. Van ellenpélda is: a kopt 
Antonius analfabéta maradt, és ez előnyére 
vált, mivel távol tudta magát tartani a világi 
hívságoktól és a templomban gyakran hallgat
va az írást, annak megfelelően tudott élni. 

A monasztikus életforma megalapítójának 
számító Antonius életrajzát, a „Vita Antonii"-t 
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Evagrius latin fordításában ismerte meg a pars 
occidentalis, és ezzel vette kezdetét a remete
ség körüli polémia Nyugaton. Ennek a magya
rázata részben abban rejlik, hogy Evagrius 
fordítását a művelt rétegek is kezükbe vették, 
mivel nyelvileg elfogadhatónak találták, nem 
úgy, mint az életrajz korábbi, irodalmi szem
pontból igénytelen és névtelen átültetését. A 
szerzőnek, Athanasiusnak voltak tehetős bará
tai Nyugaton, ők tudtak gondoskodni a mű 
terjesztéséről, azaz kellő számú másolat készí
téséről is. 

Hieronymusnak fiatalkori műve a „Vita 
Pauli", sikeres 'ellenirata' lett a „Vita Anto-
nii"-nak. A híres, álombeli látomás „Ciceronia-
nus es" vádja annyiban helytálló, hogy két al
kalommal Vergilius sorokat találunk a műben. 
Hieronymus Paulus alakjával megteremtette a 
valóban magányos remetét, akinek életét az 
ima és Isten szemlélete töltötte be: valódi ma
gányosságának bizonyítéka, hogy Hieronymus 
is csak Paulus életének első és utolsó időszaká
ról tud beszámolni: a magányban eltöltött év
tizedek rejtve maradnak előttünk, az életrajz 
megfogható keretei kizárólag azok, amiket 
Hieronymus leírt. Ezzel szemben Antonius ma
gánya nem lehetett tökéletes, mert rendszere
sen vittek neki kenyeret a pusztába. Az időbeli 
elsőség kérdésében pedig Paulusnak juttatja a 
pálmát Hieronymus, ezzel sem tagadva meg az 
antik felfogást, hogy a műfaj feltalálóját kü
lönleges tisztelet illeti. Hieronymus Paulust 
megemlíti még sokat olvasott müveiben - le
veleiben és Eusebius krónikájának általa ké
szített folytatásában -, ezzel is biztosította 
számára a kellő ismertséget és a történeti hitelt. 
Paulus, ellentétben Antoniusszal, ismerte a be
tűvetést és ennek hangsúlyozásával Hierony
mus mintegy a maga képét formálta meg Pau-
luséban, hangsúlyozza a szerző Manfred 
Fuhrmannra hivatkozva. 

A remeteség történetében tehát nagyon fon
tos forrás lett Hieronymus Remete Szent Pál 
életrajza - Brunert is ennek megfelelően tár
gyalja - : Pál lett a Magyarországról, a 13. 
században induló pálos rend névadója, Magya
rországon pedig 1511-ben a pálos Hadnagy 

Bálint (Velencében) jelentette meg az életraj
zot. A remeteszent példájának (és történetisé
gének mai) értékelése szorosan kapcsolódik a 
rend történetéhez. Erről természetesen Bru-
nertnek már nem volt feladata beszélni, de a 
hagiográfia és a szerzetesség általános történe
tén belül, a pálos spiritualitással foglalkozók 
kezéből ez a tanulságos és okosan megírt 
könyv nem hiányozhat. 

SARBAK GÁBOR 

Franolié, Branko: Works of Croatian La
tin ists. Recorded in the British Library Gene
ral Catalogue. 2. enlarged ed. Zagreb - London 
etc., 1998. Croatian Information Centre. 92 1. 

Címének megfelelően a tanulmány a Brit 
Nemzeti Könyvtárban őrzött horvát latinisták -
69 tudós, egyházi ember, irodalmár és politi
kus - mintegy 350 művét mutatja be, lényegé
ben időrendi sorrendben. Rövidebb-hosszabb 
ismertetéseket ad e szerzőkről. Ezek számos 
esetben nem csupán szűkebb életrajzi jellegű
ek, tágabb összefüggésekre is rámutatnak. Itt 
nem fordításról vagy tömörítésről lévén szó, 
nevek és művek bibliográfiai alapú felsorolá
sának nincs helye: az egyes darabok, szerzők, 
esetleg csoportok, folyamatok, intézmények 
említését vagy kiemelését jelentőségük (legyen 
az irodalmi, történelmi, egyéb tudományos, 
politikai, vallási, nyelvi, könyvtárszaki stb.) 
indokolja. Természetes, hogy a bőven jelenlé
vő magyar kapcsolatok külön figyelmet érde
melnek. 

Kézenfekvő, hogy a középkor nyugat
európai kultúrájának egyetemes nyelve, a latin 
egyházi csatornákon jutott el Horvátországba. 
A kereszténység elterjedését a dalmát városok
ban a 7. század közepére, a hátországban pedig 
a 9. század fordulójára tehetjük. Ekkorra a latin 
a diplomáciai és egyházi levelezés nyelvévé 
vált, de domináns helyet szerzett az állami 
szintű jogszabályokban. - Ezek sorában említi 
a szerző II. Endre magyar-horvát király 1222-i 
Aranybulláját, mint a horvát alkotmány alap-
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törvényét; a horvát parlament nyelve 1847-ig a 
latin volt - a közigazgatásban, a történetírás
ban, az (egyházi kezekben lévő) oktatásban, az 
irodalomban. 

Az oktatást illetően említendő, hogy az 1396-
ban Zadarban (Zára) alapított domonkos iskola 
1495-ben főiskolai szintre emelkedett és Hor
vátország legfelső oktatási intézményévé vált. 
Számos horvát domonkos tanult Párizsban, míg 
a ferencesek szívesen jártak Oxfordba. 

Méltatva említi a tanulmány Janus Panno-
niust (Ivan Cesmiéki) (1434-1472), akit II. 
Pius pápa 26 évesen tett pécsi püspökké, és ro
konát, Vitéz Jánost (1408-1472), s velük kap
csolatban Hunyadi Mátyás virágzó reneszánsz 
udvarát. 

A török fenyegetés, majd hódítás már ebben 
a korban rávetette árnyékát a horvát életre, s ez 
a nyomás évszázadokon keresztül - csakúgy, 
mint a magyarok esetében - élő tényező volt. 

Vincent Priboevus (Pribojevic) h vari do
monkos 1532-i, Velencében megjelent, a szlá
vok eredetével foglalkozó Oratió)k\ szokták a 
pánszlávizmus megfogalmazásának tekinteni. 
A Sibeniki Antun Vranöic (Verancsics Antal, 
1504-1573), későbbi esztergomi érsek fedezte 
fel a mai Ankarában épült római templom 
falain található, Augustus császár tetteit áb
rázoló feliratokat. Felix Petantius dubrovniki 
(Ragusa) humanista (1445-1517) Hunyadi 
Mátyás udvarában készített miniatúrákat. Má
tyás utóda, II. (Jagelló) Ulászló diplomáciai 
küldetéseket bízott rá a Földközi-tenger térsé
gében. Ezeken alapuló emlékiratai - egyik kéz
irata az Osztrák Nemzeti Könyvtár, másik az 
Országos Széchényi Könyvtár értékes darabja 
- becses forrás az akkori török birodalomról. 
Említi az ismertetés a Frankapan (Frangepán) 
család több tagját, akik jócskán kivették részü
ket a török elleni küzdelmekből és a nyugat
tól remélt támogatás kéréséből. A nagyszámú 
és több nyelven publikáló horvát humanista 
közül említést érdemel a spliti (Spalato) Marko 
Marulic (Marcus Marulus Spalatensis, 1450— 
1524), a legelső horvát nyelvű világi költe
mény - egy bibliai tárgyú eposz - szerzője. 
Morális ihletésű munkája nagy hírnévre tett 

szert, egy másik, latin nyelvű művét 1595-ben 
még japánra is lefordították. Bartol Georgijevic 
(f 1566) a mohácsi csatában esett török fog
ságba. Szabadulása után beutazta Európát és a 
Közel-Keletet, jelentős ismeretekkel gazdagí
totta a turkológiát, de egyúttal szilárdan kiállt a 
keresztény Európa védelmében. Számos mun
káját őrzi a londoni Nemzeti Könyvtár. A ke
véssé ismert horvát protestantizmus híres 
alakja az isztriai Matthias Flacius Illyricus 
(1520-1575), Luther tanítványa, wittenbergi 
professzor. Ő szerepel a legtöbb művel a hor
vátok közül a British Library katalógusában. A 
Rab (Arbe) szigetén született Marko Antun de 
Dominis (1560-1624) változatos életpályája 
során Padovában tanított; az inkvizíció posz
tumusz eretnekké nyilvánította, 8 évvel egye
temi utóda, G. Galilei ellen hozott azonos íté
lete előtt. 

Az első, latin nyelvű horvát nyelvtant Ró
mában nyomtatták ki 1604-ben. A modern hor
vát történetírás atyja a trogiri (Trau) Ivan Lu-
öic, latin nyelvű nagy munkája Amsterdamban 
jelent meg 1666-ban. Említést érdemel a dub
rovniki (Ragusa) Ruder Boakovié (1711-1787) 
jezsuita, aki maradandót alkotott a természet
filozófiában; nagy hímévre tett szert Angliában, 
ahol hosszabb időn át élt. Ignjat Martinovic-ról 
(Martinovics Ignác, 1755-1795) megtudja az 
olvasó, hogy természettudományt tanított Bu
dán és Lembergben, s latinul publikált. Felvi-
lágosodás-táplálta szelleméről, politikai szere
péről és budai kivégzéséről nincs említés. 
Megemlíti az ismertetés, hogy a Horvátország
ban latinul kinyomtatott utolsó jelentős, nö
vénytani tárgyú munka 1869-ben jelent meg 
Zágrábban. 

Végezetül a tanulmány szerzője megerősíti 
a latin nyelv nemzetek felettiségéből, s ezzel 
együttjáró gyakorlati jelentőségéből eredő elő
nyöket; ennek kapcsán szól a német és a ma
gyar nyelvnek a horvát rovására jelentkezett 
offenzív törekvéseiről a 19. században. Az ak
kori nemzeti ébredés keretében a latin védel
mező szerepet is betöltött. 

A latin nyelvvel foglalkozók, valamint a 
horvát történelem és irodalom, általában a 
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szellemi élet iránt érdeklődők nyilvánvaló ha
szonnal vehetik kezükbe a tanulmányt, s még 
inkább a horvát szerzőknek az angol nemzeti 
könyvtárban megtalálható művei itt össze
gyűjtött bibliográfiáját. 

ZEHERY MIKLÓS 

Mârza, Eva: Din istoria tiparului româ-
nesc: Tipográfia de la Alba Iulia 1577-1702. 
Sibiu 1998, Editura Imago. 2181., III» 

Éppen harminc évvel ezelőtt jelent meg 
utoljára tudományos összefoglalás a román 
nyomdászatról: Istoria cärtii románesti de la 
începturipînâ la 1918. Bucuresti 1968. Mircea 
Tomescutól. Azóta a témáról olyan nagyszámú 
publikáció látott napvilágot Romániában - de 
tegyük hozzá, hogy nálunk is, nem utolsó 
sorban az RMNy munkálatokkal kapcsolatban 
- hogy valóban szükséges a kutatások jelenlegi 
állása szerint összefoglalni az ismereteket, 
vagyis mindazt amit a romániai könyvnyomta
tás egyes színhelyeiről az utóbbi évtizedekben 
írtak. 

Eva Mârza könyve a román nyomdatörté
neten belül Gyulafehérvár 1577-1702 közötti 
nyomdászatáról már címében kifejezi, hogy 
részét alkotja annak a tervbe vett szintézisnek, 
amely a román nyomdászat új összegezését 
kívánja adni. Indokolt, hogy ebben kiemelt he
lyet kapjon a gyulafehérvári nyomdászat, hi
szen, amint azt a szerző is hangsúlyozza, a 17. 
század során a fejedelmi székhely nyomdászata 
a román kultúra szempontjából meghatározó 
szerepet játszott. E kötet összeállításánál a 
szerzőnek egyrészt nagyszámú, a legkülönbö
zőbb forrásokban megjelent közléseket kellett 
figyelembe vennie, másrészt a gyulafehérvári 
nyomtatványok tüzetes, újbóli átvizsgálását 
sem lehetett mellőzni. Könyve a gyulafehérvári 
nyomdászat termékeit történeti és könyvművé
szeti szempontból, a kiadványok kronológiáját 
követve vizsgálja. 

Eva Mârza könyve hat nagyobb fejezetre 
osztva tárgyalja a gyulafehérvári román könyv

nyomtatást, kezdve Lorinf diakónus 16. század 
utolsó harmadában létesített officinájától a 18. 
század első éveiben megszűnő műhelyig. A 
fejezetek általában egy-egy újonnan létesített 
műhelyt is jelentenek. A felosztás tehát jól 
érzékelteti a többször újrainduló gyulafehérvári 
román nyelvű nyomdászatot, hiszen itt a két 
utolsó fejezetet kivéve mindannyiszor egymás
tól független, új alapításokról van szó. 

Az első cirillbetűs nyomdát Gyulafehérvá-
rott, az erdélyi fejedelmek székhelyén Coresi 
diakónus tanítványa, Lorint diakónus létesítet
te. Eva Mârza a nyomda indulását 1577-re te
szi, bár mai ismereteink szerint első nyomtat
ványa 1578-ból való, megszűnésének idő
pontját pedig 1580-ra. Műhelyéből két példány 
alapján is megvizsgálható óegyházi szláv nyel
vű nyomtatvány került ki (Octoic, 1578 - az 
RMNy-ben ez Osmoglasnik címmel szerepel, 
és a Tetraevanghel, 1579) és harmadikként ki
következtethető a szerző szerint a Psaltire az 
1577-1580 közötti évekből). Egyedül Lorin{ 
tevékenysége képviseli Gyulafehérvárott a könyv
nyomtatás szláv-román szakaszát, vagyis ezt 
követően többé nem készült itt óegyházi szláv 
nyelvű nyomtatvány. 

Attól kezdve, hogy a cirillbetűs könyv
nyomtatás Gyulafehérvárott újraindult (1641), 
e nyomtatványok nyelve kivétel nélkül román 
volt. Mintegy hatvan év szünetelés után Dobre 
pap tevékenységével indul meg az a folyamat, 
amelynek során Gyulafehérvár a román nyelvű 
könyvkiadás meghatározó tényezőjévé vált. Ez 
a tipográfia, amelynek nyomdásza a havasai-
földről jött Dobre pap volt, a gyulafehérvári 
ortodox püspökhöz tartozott, de I. Rákóczi 
György is pártfogolta. Kétségkívül e műhely 
kiadványa volt az Evanghelia cu inväfäturä 
(Evangélium és tanítás, 1641) és a Catehismul 
calvinesc (Kálvinista káté, 1642), ez utóbbi 
esetében azonban a magyar szakirodalom a 
Gyulafehérváron kívüli, preszákai nyomtatást 
tartja valószínűbbnek. De egyes bibliográfusok 
e műhelynek tulajdonították az 1639-ből szár
mazó GromovnikoX (Jövendölések) is. E kér
désben azonban Eva Mârza már azt az állás
pontot képviseli, hogy ez nem itt, hanem a 
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havasalföldi Govorán készült. Ezt a tényt bi
zonyítják egyébként az egyedül az OSzK-ban, 
a Todoreszku-gyűjteményben meglévő unikum 
példány betűi is. 

A nyomdatörténész általában szembesül az
zal a kérdéssel, hogy egy-egy műhely tevé
kenységét az első nyomtatvány megjelenésétől 
számítsa-e, vagy attól a korábbi időponttól 
kezdve, amikor ismereteink szerint a nyomda 
létesítésére sor került, és a nyomdai munkák is 
megindultak? Úgy látszik, e tekintetben a 
szerző is kétféle álláspontot képvisel, hiszen 
Lorinf és Dobre pap műhelyét korábbról da
tálja, mint azok első nyomtatványának évszá
ma. Dobre pap műhelyével kapcsolatban isme
retes, hogy az első tárgyalások a cirillbetűs 
román nyomda ügyében már 1639-ben megin
dultak, de ugyanilyen ismert az is, hogy a 
következő korszakban, a fejedelmi nyomdának 
cirill betűkkel való felszerelése is megindult 
már évekkel az első kiadvány elkészülte előtt. 
Ugyanakkor a fejedelmi nyomdán belüli román 
tipográfiát csak 1648-tól számítja. Pedig a cirill 
betűk metszéséhez értő mester behívására, a 
betűk metszésére és öntésére már évekkel előbb 
(1644) sor került, és magának a nagyszabású 
Noul Testamentnek (Új Testamentum) nyomta
tása is több évig tartott, míg végül 1648-ban 
megjelent. Vagyis a gyulafehérvári román nyom
dászat harmadik szakaszát 1644-től is számít
hatjuk. 

Kétségkívül a Biblia-fordító Simion Çtefan 
és a mellette nyomdászként működő Ohridi 
Çtefan tevékenysége jelenti a román nyelvű 
nyomdászat gyulafehérvári csúcspontját, va
gyis az 1648-1656 évek, amikor ismereteink 
szerint öt románnyelvű kiadvány hagyta el a 
sajtót, közülük elsőként a már említett, hatal
mas nyomdai, irodalmi és nyelvészeti teljesít
ménynek számító Noul Testament. Ez utóbbi a 
néhány éve kiadott hasonmás kiadásának és a 
hozzáírt tanulmányoknak köszönhetően külö
nösen, és joggal került a művelődéstörténet 
érdeklődésének középpontjába. 

A két Rákóczi idején a támogatásukkal léte
sített cirillbetűs tipográfia a fejedelmi nyomda 
részeként működött, de felszerelésében azt at

tól elkülönítve kezelték, külön nyomdásszal. A 
kálvinista hatást jól tükrözik a nyomtatványok, 
mindenekelőtt a két katekizmus. A román Noul 
Testament (Új Testamentum) után három évvel 
látott napvilágot a Psaltire (Zsoltárok). A tipog
ráfia összesen öt kiadványa közül ma mind
össze a román papoknak adott Diploma az, 
amelyből mára nem maradt fenn példány. Az 
1656-os évvel vége szakad a gyulafehérvári 
nyomda tevékenységének az a korszaka, amely 
a kortársak és az utókor, az egyház és az isko
lák számára is alapvető nyomtatványokat bo-
csájtott ki. E maradandó teljesítmények annak 
a szerencsés kulturális helyzetnek köszönhe
tők, amikor a gyulafehérvári ortodox püspök
ség meghatározó, művelt román személyisé
geinek törekvése találkozott az erdélyi fejede
lem érdekképviselőinek szándékával. 

A szerző által negyedik korszakként felso
rolt 1656-1683 évek tűnnek a nyomdatörténet 
szempontjából legproblematikusabbnak. Kora
beli forrásokban a tipográfiával kapcsolatban 
ugyan számos esetben találkozni a korszak 
meghatározó személyiségének, Sava Branco-
vici gyulafehérvári metropolitának nevével, de 
sem arról, hogy folyt-e könyvnyomtatás, sem 
az esetleges nyomdász nevéről nem áll rendel
kezésre pontos adat. Egyetlen könyv sem kép
viseli a román nyelvű gyulafehérvári könyv
nyomtatásnak ezt a korszakát. 

Majd ezeket az évtizedeket újabb termékeny 
korszak követte, immár Apafi Mihály fejede
lem idején, és mindenekelőtt Ipán Zoba din 
Vint protopópa irodalom- és nyomdaszervezői 
tevékenységének köszönhetően. Ennek a mű
helynek már kevés köze volt az erdélyi feje
delmi udvarhoz, és még kevesebb a kálviniz
mushoz. Kiadványai között népszerű vallásos 
művek és a leendő papságnak szánt munkák 
találhatók. Az ortodox metropolita hatáskö
rében működő nyomda tipográfiai felszerelé
séből ítélve inkább új alapításnak számít: csak 
néhány dísz és betű jelzi a folytonosságot a 
század derekán a Noul TestamentoX és más 
munkákat kibocsájtó műhellyel. E századvégi 
nyomda egyébként nem folyamatosan Gyulafe-
hérvárott működött, hanem időközben átmene-
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ti leg Szebenben és Szászsebesen is, de egészen 
1702-ig ugyanazzal a felszereléssel. Ennek alap
ján tehát indokolt lenne - a nyomda szempont
jából - az 1683-1702 éveket egyetlen kor
szaknak felfogni. Indokolt azonban Eva Mârza 
álláspontja is, aki loan Zobának 1689 utáni el
tűnését, a nyomtatványokban közreműködői 
szerepének megszűnését egy korszak lezárásá
nak tekinti (1683-1689 ill. 1695-1702-ig tartó 
szakasz). E századvégi műhelynek tíz kiadvá
nya készült Gyulafehérvárott. Külön műnek 
számít ugyanis a magyar könyvészet által ko
rábban önállóan nem regisztrált Cazanii la 
oameni morfi (Halotti prédikációk), amely az 
1689-es Molitvenichcz kötve maradt fenn. 

1699-ben jelent meg a 17. század utolsó két 
románnyelvű cirillbetűs könyve, a Bucoavna 
(Ábécéskönyv) és a Chiriacodromionul (Pré-
dikációs gyűjtemény), amelyeknek nyomdásza 
a korábban Bukarestben dolgozó kiváló mes
ter, Mihai Istvanovici. A nyomda utolsó kiad
ványa a Painea pruncilor (Kisdedek kenyere) 
1702-ben jelent meg. Az évszámból már sejt
hető, hogy ez a gyermekeknek szóló kis kate
kizmus az unió jegyében született, és amelyet 
azután - legalábbis Gyulafehérvárott - több 
cirill betűs román kiadvány nem követett. 

A bemutatott könyvnek természetesen nem 
tárgya a gyulafehérvári nyomdászat másik ve
tülete, vagyis a latinbetűs könyvnyomtatás. Ér
demes azonban a kép teljessége kedvéért elhe
lyezni a románnyelvű nyomtatást a gyulafehér
vári nyomdászat egészén belül. Amikor az első 
cirillbetűs könyveket nyomtató műhely létesült 
(1577), ezt megelőzően már működött itt 
nyomda az 1567-1569 években: Hoffhalter 
Rafael officinája, de 1569 után tipográfia nél
kül maradt a város. Amikor tehát Lorin{ a 
cirillbetűs nyomdáját létesítette, itt már nem 
működött más műhely. A 17. században Beth
len Gábor 1623-ban alapította fejedelmi szék
helyén a nyomdát, amely a tatár betörésig, 
1658-ig dolgozott itt folyamatosan. Dobre pap 

cirillbetűs műhelye a fejedelmi nyomdával 
párhuzamosan, attól teljesen függetlenül tevé
kenykedett. Vagyis, legalábbis 1641-ben, Gyu
lafehérvárott átmenetileg két tipográfia volt. 
1658 után a század folyamán többé nem mű
ködött latin betűs nyomda Gyulafehérvárott. 
Amikor loan Zoba megszervezte az ortodox 
metropolita fennhatósága alatt működő tipog
ráfiát, az egykori fejedelmi nyomda eredeti 
helyén már huszonöt éve nem létezett. Addigra 
a fejedelmi nyomda maradványai átkerültek 
Kolozsvárra, egy részét képezve a református 
egyházkerület officinájának. Talán érdemes 
egy mondatban utalni arra is, hogy miután az 
ortodox érsekség nyomdája 1702-ben befejezte 
tevékenységét, Gyulafehérvárott legközelebb 
Batthyány Ignác püspök létesített könyvnyom
dát, 1785-ben. Vagyis a város a 18. század 
legnagyobb részében nem volt nyomdahely. 

E rövid áttekintés után azonban Eva Mârza 
könyvét tovább értékelve megállapítható, hogy 
- a könyv hiánypótló jellegén túl - egyformán 
nagy érdeme szakszerűsége, a gazdag irodalom 
felvonultatása, valamint könyve tárgyának 
tipográfiai és könyvművészeti bemutatása. Ezt 
azért érdemes külön hangsúlyozni, mert olyan 
ritkaságokról is közöl címlapot, amelyeket a 
magyarországi könyvtörténészek még repro
dukcióban sem igen láttak. Emellett az illuszt
rációk forrását is közli, de a pontos könyvé
szeti adatok máshol is következetesen megta
lálhatók. A könyv igényessége, tudományos 
színvonala kétségkívül annak tulajdonítható, 
hogy a szerző régóta kutatója a témának, amint 
az a magyar könyvtörténet művelői előtt is 
ismert, hiszen néhány évvel ezelőtt a Magyar 
Könyvszemle (1994. 260-268.) is közölte Eva 
Mârza egy tanulmányát a gyulafehérvári 
nyomdászatról. A magyar könyvészet szívesen 
látna hasonlóan igényes monográfiákat más 
erdélyi nyomdákról is. 

V. ECSEDY JUDIT 
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